Spiegel gebruikershandleiding

1. Controleer de spiegel direct na ontvangst op eventuele schade. Treft u schade aan,
neem dan direct contact op met uw leverancier.
2. Plaats de spiegel zorgvuldig volgens de bijgesloten montagehandleiding. Neem contact
op met uw leverancier als de montagehandleiding ontbreekt. Bij een niet deugdelijke
installatie vervalt de garantie.
3. Alleen van toepassing bij spiegels met verlichting:
• Zorg ervoor dat de spiegel wordt gemonteerd op een plaats die voldoet aan de
geldende veiligheidsnormen.
• Schakel de stroom uit voordat u start met de installatie.
• De elektrische installatie dient te voldoen aan de geldende nationale voorschriften.
• De elektrische aansluiting dient beveiligd te zijn door een aardlekschakelaar met een
nominale aanspreekstroom van ten hoogte 30mA.
• Bij twijfel: schakel direct een erkend elektricien in.
4. Plaats de spiegel alleen in goed geventileerde ruimtes en droog de spiegel direct indien
deze nat wordt door waterdamp. Een hoge vochtigheidsgraad en chemische dampen
kunnen de coating aan de achterzijde van de spiegel beschadigen.
5. Reinig de spiegel met warm water en een zachte doek. Indien nodig kan een
goedgekeurde zachte ruitenreiniger worden gebruikt nadat eerst zorgvuldig de
bijbehorende handleiding is gelezen. Gebruik geen zure, alkalische, schurende of
geconcentreerde ammoniak bevattende schoonmaakmiddelen. Deze reinigers zullen de
spiegel beschadigen. Gebruik altijd een schone, zachte, gruisvrije doek om de kans op
krassen op het oppervlak te voorkomen. Spuit schoonmaakmiddel niet rechtstreeks op
de spiegel, maar breng deze aan op een zachte doek en wrijf vervolgens over de spiegel.
Spuit de spiegel niet af met een waterstraal.
6. De spiegel mag niet in contact komen met
waterstralen. Zorg daarom voor afdoende
afscherming tegen spatwater. Spiegels met
verlichting zijn voorzien van IP44 verlichting.
Deze spiegels mogen in zone 2 en 3 van de
badkamer worden geplaatst (zie tekening,
zone 0 is bad of douche).
7. Op dit product is tot 2 jaar na aankoop
garantie van toepassing op alle materiaal- en
productiefouten die bij normaal gebruik
kunnen ontstaan. Bij verwering van de
verzilveringslaag is de garantie alleen geldig
bij een correcte onderhoud.

