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• 
• 

• Potlood
• Rolmaat of duimstok

Waterpas

• Boormachine
8mm boor
Schroevendraaier en/of schroefmachine

Beste klant,

Bedankt voor uw bestelling en uw vertrouwen!
We zijn blij dat u voor ons product gekozen heeft.
Ieder product wordt met grote zorg op maat voor
u vervaardigd.

We wensen u veel plezier van uw bestelling.

VOOR DE MONTAGE HEEFT U NODIG

•
• Pluggen L-Haken / schuifduimen•
• • Kroonsteen of lasklemIdealiter 2 personen
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Bedienungsanleitung für unsere Wandspiegel dar.  
Die Montage-/Bedienungsanleitung kann je nach  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BRANDGEVAAR

VERBRANDINGSGEVAAR

LET OP, GLAS!

Op de volgende pagina’s vindt u montage-/

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De ingeschakelde verlichting kan erg heet worden. Houd daarom geen licht
ontvlambare voorwerpen zoals decoratie, doeken etc. in de buurt van de
verlichting. Spiegels met verlichting dienen tegen een niet brandbare ondergrond
bevestigd te worden.

Raak de verlichting indien mogelijk niet aan, aangezien deze, wanneer
ingeschakeld, erg heet kunnen worden en u uzelf zou kunnen verbranden.

Let bij het hanteren en monteren van de spiegel extra nadrukkelijk op de hoeken,
deze kwetsbaar zijn en gemakkelijk kunnen stoten en breken. U kunt eventueel
handschoenen dragen tijdens de montage om uitglijden en eventuele schade te voorkomen.

VALGEVAAR!
Houd er rekening mee dat uw spiegel, afhankelijk van de grootte, erg zwaar kan zijn.
Wij adviseren u de spiegel daarom altijd met in ieder geval 2 personen te monteren.

PAS OP VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
Zorg er bij de elektrische aansluiting altijd voor dat er geen stroom op de bedrading staat. De
elektrische aansluiting mag enkel door een bevoegd persoon worden uitgevoerd.

bedieningsinstructies voor onze wandspiegels,

welke per model enigszins kunnen afwijken.
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Bei Beschädigung des 
Siegels gilt der Spiegel 

bei 
Glasschäden übernommen.

 
 

 
 

 da wir die Beschaffenheit Ihrer Wände (festes Mauerwerk,  

 

 
 

 

LET OP!
Wanneer de controlezegel, die op de bevestigingsplaten is geplakt, is beschadigd
wordt de spiegel als “onbeschadigd geaccepteerd” beschouwd. Dit heeft
alleen betrekking op zichtbare glasschade, niet op elektronische defecten.

BEVESTIGINGSMATERIALEN (Haken, Pluggen etc.)
Bevestigingsmaterialen als L-haken/sleufduimen en pluggen worden niet meegeleverd,
omdat wij niet weten in wat voor soort muur u gaat bevestigen (metselwerk,
gipsplaat, hout etc.) Het is de verantwoordelijkheid van de installateur
 om geschikte haken en pluggen te kiezen.

WAT TE DOEN BIJ TRANSPORTSCHADE?
Wij verzoeken u om transportschade binnen drie dagen na ontvangst van
het artikel te melden. Neem hiervoor contact op met ons klantencentrum.

GRAAG DE SPIEGEL IN HET GEVAL VAN TRANSPORTSCHADE
NIET MONTEREN!

TIPS

Als de zegel is gescheurd
wordt de spiegel gezien
als vrij van glasschade
geaccepteerd.
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Plaats de spiegel niet op een harde ondergrond, aangezien dit de spiegel kan
beschadigen. Gebruik een schone, stabiele, zachte ondergrond (zoals een deken
of handdoek die meerdere keren is gevouwen).

Open de verpakking en controleer de inhoud op volledigheid.

Controleer de spiegel (en wanneer het een spiegel met lijst betreft ook de lijst)
op krassen en beschadigingen.

Verwijder hiervoor de randbescherming (piepschuim) en trek de beschermfolie
er volledig af.

Na de controle kunt u de beschermfolie weer aanbrengen om de spiegel te
beschermen tijdens de montage.

VOOR DE MONTAGE
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Bepaal de positie van de
bevestigingsplaten op de wand en
de achterkant van de spiegel.

De bevestigingsplaten moeten in
het bovenste derde deel van de
spiegel bevestigd worden.

Maak het gedeelte aan de achterkant van de spiegel waar de
bevestigingsplaten gaan komen stof- en vetvrij. Gebruik geen reinigingsmiddel
op basis van oplosmiddelen.

Verwijder de beschermfolie van de bevestigingsplaten.

SPIEGEL MET SPIEGELVERWARMING
Wanneer er sprake is van een spiegelverwarming mogen de
bevestigingsplaten niet op de verwarmingsmat worden bevestigd, omdat
een veilige grip dan niet kan worden gegarandeerd.

BIJ VOORGEMONTEERDE BEVESTIGINGSPLATEN GRAAG VERDER GAAN VANAF PUNT 4

BELANGRIJKE OPMERKING OVER BEVESTIGINGSPLATEN!
Plak de bevestigingsplaten niet over de gesatineerde
delen in het glas, de elektra, spiegelverwarming en profielen!

Kleef de bevestigingsplaten op de achterkant van de spiegel

op het deel van het oppervlak met de beschermende (groenige) laklaag.

Raak de klevende kant van de bevestigingsplaten niet aan!

Een verwerkingstemperatuur van max. +18 tot min.
-35 graden wordt door de fabrikant aanbevolen.

MONTAGEHANDLEIDING

Bovenste 1/3 van de spiegel
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Teken de gemeten afstand tussen de bevestigingsplaten op de spiegel af op de wand.

Zorg ervoor dat de gaten en de posities van de ogen op de bevestigingsplaten
overeenkomen. Zorg er daarnaast voor dat de boorgaten op dezelfde hoogte
komen door middel van het gebruiken van een waterpas.

Kleef de bevestigingsplaten op de achterkant van de spiegel, in het bovenste derde deel.

WACHT 24 UUR!
Wacht 24 uur voordat u de spiegel ophangt, zodat de lijm volledig kan
uitharden. Zorg ervoor dat de bevestigingsplaten goed vastzitten voordat
u de spiegel ophangt.

Druk twee tot vijf
minuten stevig aan.
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Pluggen 8 mm L-Haken

Boor de gaten in de muur op de vooraf gemarkeerde posities.

Voor de boorgaten heeft u de volgende onderdelen nodig:

Boormachine
8 mm boor
8 mm pluggen
L-haken/sleufduimen

BESCHADIG GEEN LEIDINGEN (Gas, water, stroom)!
Stel voorafgaand aan het boren vast waar eventuele water- ,stroom-, en
gas leidingen lopen in de muur, zodat u deze niet beschadigd.

MONTAGEHANDLEIDING
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*

* TV-Spiegel

Verbind de bedrading van de spiegel middels een kroonsteek of lasklem
 (Wago) met de elektra in de muur.

LET EROP DAT ER GEEN STROOM OP DE ELEKTRA STAAT!

Steek de plug in de wand.

Schroef de L-haken zo dat deze circa 30 mm uit de muur steken.
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10 •  

 Ü

 
 

 
  Bitte ziehen Sie vor dem Aufhängen des Klappspiegels die Schrauben der 

Scharniere nach.

Hang de spiegel met de ogen van de bevestigingsplaten over de L-haken.

•  BELANGRIJK: controleer goed of de L-haken goed in de ogen vallen.

LET OP!
Hang de spiegel nooit aan de op de kunststof profielen aan de achterkant
(met de verlichting etc.) op, aangezien deze niet op dit gewicht zijn berekend.

MONTAGEHANDLEIDING
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(

houden

Het aan- en uitzetten van de verlichting middels gebarenbediening gaat volledig
zonder de spiegel aan te raken. Ten opzicht van bijvoorbeeld een touch-sensor heeft
u hierbij geen vingerafdrukken op het spiegeloppervlak.

De instellingen worden opgeslagen na het uitschakelen
(geheugenfunctie).

Aan-/uitzetten
Om de verlichting aan- of uit te zetten beweegt u
uw hand kort langs de sensor (max. afstand 10 cm).

kort

Aanpassen lichtwarmte (enkel bij dimbare LEDs met 2700K - 6300K lichtwarmte)

Na de dimmodule knipperen de LEDs kort, waarna u uw
hand direct weer voor de sensor houdt, om de verandering
van de lichtwarmte te activeren. Dim kort, en activeer
aansluitend de modus voor de lichtwarmte.

Dimmen
Na het inschakelen van de verlichting kunt u de verlichting
reguleren door uw hand langer voor de sensor te houden.
Bij de de meest en minst felle helderheid stopt de dimfunctie.

lang

HANDLEIDING GEBARENBEDIENING
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 INFRAROT (IR)-SENSOR
•  Der Infrarot-Sensor wird unten am Spiegel montiert. Sie können 

den Badspiegel durch eine Handbewegung, z. B. von rechts nach 
links, ein- und ausschalten, ohne ihn berühren zu müssen.

•  Bitte beachten Sie, dass beim Infrarot-Sensor ein Abstand von  
mindestens 15 cm bis zum nächsten Gegenstand (z. B. Waschtisch 
oder Armatur) erforderlich ist.

MULTICOLOR LED VERLICHTING
• Wanneer u voor de Multicolor (RGB) LED verlichting gekozen heeft

kunt u kiezen  tussen 64.000 lichtkleuren, incl. wit en de verlichting
in 9 niveaus dimmen. De bediening gebeurt uitsluitend met de
afstandsbediening.

DUBBELE TOUCH-SENSOR
Bij deze optie krijgt u standaard 2 touch-sensoren op de spiegel
om de verlichting mee aan- en uit te zetten.
U zet de ene aan voor koud wit licht en de ander voor warm wit licht.

U kunt ze ook tegelijkertijd aanzetten en krijgt dan neutraal /
“daglicht”. Bij deze optie heeft u dus 3 verschillende lichtkleuren.

TOUCH-SENSOR VOOR VERLICHTING EN VERWARMING
De touch-sensor(en) bevindt zich aan de voorzijde van de spiegel
en heeft een afmeting van ca. 2 x 2 cm (breedte x hoogte).

Door een lichte aanraking van de sensor kunt u de verlichting en
verwarming aan-en uitzetten.

De sensor is wit verlicht wanneer deze is uitgeschakeld
en rood verlicht wanneer deze is ingeschakeld.

UIT

AAN

HANDLEIDING GEBARENBEDIENING
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 BLUETOOTH LAUTSPRECHER
•   Die Bluetooth-Verbindung lässt sich wie folgt einrichten: 

  1) Bluetooth auf Ihrem Gerät aktivieren. 

 2) „Scan nach Geräten“ auswählen.

 3)  Unter „verfügbare Geräte“ den Bluetooth-Receiver auswählen.

•    Wenn eine PIN-/Code-Abfrage erfolgt, geben Sie „0000“  
oder „000000“ ein.

 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

• 
 

WHD BLUETOOTH LUIDSPREKER
Wanneer stroom op de spiegel staat springt de WHD speaker
in pairing-mode (koppelingsmodus). Voer de bluetooth koppeling
uit volgens uw apparaat.
De manier van koppelen verschilt per apparaat
(raadpleeg eventueel de handleiding van uw apparaat met bluetooth).

ALGEMEEN KOPPELINGSPROCES
De afstand tussen de WHD speaker en het bluetooth-apparaat
mag niet meer dan vijf meter bedragen.

Activeer nu de bluetooth-functie van uw apparaat, zet de
zoekfunctie naar nieuwe apparaten aan en selecteer “WHD” uit
de lijst op uw appraraat.

Wanneer u om een wachtwoord wordt gevraagd voert u “0000”
of “000000” in.

DE BLUETOOTH VERBINDING VERBREKEN
Verbreek de verbinding volgens uw eindapparaat.

VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom verbindt mijn apparaat na het verlaten van het ontvangstbereik
niet meer met de ontvanger?

- U bent mogelijk langer dan 5 minuten buiten het ontvangstbereik geweest.
Voer de koppeling met uw eindapparaat opnieuw handmatig uit.

- Zorg ervoor dat uw eindapparaat het meest recente besturingssysteem bevat
en herstart indien nodig uw apparaat.

- Mogelijk is nog een ander bluetooth apparaat met de WHD speaker verbonden.
Verbreek hierop de verbinding en maak opnieuw verbinding met uw apparaat.

Hoeveel verschillende apparaten kan de WHD beheren?
- Maximaal 8 apparaten (de negende vervangt de eerste).
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• 
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•  Die Analoguhr sitzt in einer Bohrung im Spiegel; sie steht nach 

vorne einige Millimeter heraus. 

•  Die Uhr kann daher ganz leicht entnommen und eingestellt bzw. 
die Batterie gewechselt werden. (Batterietyp – 1,5 Volt Lady)

•  Dazu nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Uhr ab. 
Dort befindet sich ein kleines Rädchen, das es Ihnen ermöglicht, 
die Uhr ein- bzw. umzustellen.

 
 

DIGITALE KLOK
Aan de rand van de spiegel, in de buurt van de klok, vindt (voelt)
u een klein zwart knopje. Druk hierop totdat de weergave van de
digitale klok begint te knipperen.

U kunt nu door een- of meermaals kort op het knopje te drukken
de uren/minuten instellen. Afsluitend drukt u het knopje nog eenmaal
lang in, om de instelling vast te zetten.

De digitale klok heeft een 24-uurs weergave.

De digitale klok wordt op de achterkant geïnstalleerd. Wanneer u wilt
 dat de klok onafhankelijk van de spiegelverlichting zichtbaar is dient
u ervoor te zorgen dat de klok permanent van stroom wordt voorzien
en niet door bijvoorbeeld een wandschakelaar wordt afgesloten van
stroom. In dat geval zou het display van de klok namelijk uitgaan,
maar dankzij een geheugenfunctie wel op de achtergrond doorlopen.

• Houdt er rekening mee dat voor het vervangen van de batterij
(CR1220 3V) van de klok de spiegel van de muur moet worden gehaald.

IN GEVAL VAN ZIJ-AFDICHTING RONDOM!
Afhankelijk van de positie van de klok en de gekozen zij-afdichting bevindt
het kleine zwarte knopje voor het instellen van de klok zich achter

een gaatje in de zij-afdichting. U dient dan met een smal lang voorwerp
zoals een sateprikker, de klok in te stellen, in plaats van met uw vingers.

BEDIENINGSHANDLEIDING
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STOPCONTACTEN
• De stopcontacten bevinden zich altijd aan de voorzijde van de spiegel.

Voor het reinigen van het spiegeloppervlak kunt u het beste in de handel verkrijgbare
glasreinigers gebruiken. Veeg de spiegel vervolgens droog met een pluisvrije doek
(bijv. microvezeldoek, zeemleer of een zachte katoenen doek).

Met een microvezeldoek krijg u de spiegel ook zonder schoonmaakmiddel streeploos.
Maak de spiegel eerst schoon met een vochtige doek en veeg de spiegel daarna droog
met de microvezeldoek.

Reinig het glas nooit met siliconen of zure reinigingsmiddelen, omdat deze het
oppervlak kunnen beschadigen.

Stof en aanslag achter de spiegel of langs de profielen kunt u voorzichtig met
een stofzuiger verwijderen. Gebruik hiervoor een smal mondstuk - of nog beter -
een mondstuk met een meubelborstel en zet de stofzuiger op een laag zuigniveau.

Wanneer de bevestigingsplaten los meegeleverd zijn, kleeft u deze niet op
de spiegelverwarming, de elektra, de gesatineerde delen in het glas of de profielen.

Hang de spiegel niet aan de kunststof profielen aan de achterkant van de spiegel.

Hang de spiegel niet op aan touwen/draden.

Bevestig de spiegel niet met plakband aan de muur.

SPIEGELVERWARMING
De spiegelverwarming gaat condensvorming op de spiegel
tegen en dient niet ter verwarming van de ruimte.

De verwarming verwarmt enkel het gedeelte waar de verwarmingsmat zit.

De door u uitgekozen sensor/schakelaar dient voor het
in-en uitschakelen van de verwarming.

TIPS VOOR REINIGING EN ONDERHOUD

Houd u er alstublieft rekening mee dat u de stekker voorzichtig
uit de stekkerdoos trekt.

TE ALLEN TIJDEN VERMIJDEN
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