
Montage-/
bedieningshandleiding
Spiegel

Wij verzoeken u deze handleiding voorafgaand aan de montage volledig door te lezen
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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.
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VOOR DE MONTAGE

• Plaats de spiegel niet op een harde ondergrond, om te voorkomen dat de spiegel beschadigd. 
• Gebruik een schone, stabiele, zachte ondergrond (zoals een deken of handdoek die meerdere keren   

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

en beschadigingen.
• Verwijder hiervoor de (piepschuim) randbescherming en trek de beschermfolie er geleidelijk  

volledig af.
• Na de controle kunt u de beschermfolie weer aanbrengen om de spiegel te beschermen tijdens            

de montage.

• Potlood
• Rolmaat of duimstok
• Waterpas
• Boormachine
• 8mm boor

• Schroevendraaier en/of schroefmachine
• Pluggen
• L-haken / Sleufduimen
• Kroonsteen of lasklem
• Idealiter twee personen

Voor de montage heeft u nodig:
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Op de volgende pagina’s vindt u montage-/bedieningsinstructies voor onze wandspiegels welke per 
model enigszins kunnen afwijken.

Wat te doen in geval van transportschade?
Voordat de spiegels worden verpakt worden ondergaan ze een zeer strenge kwaliteitscontrole. 
Bij levering geven we u de mogelijkheid samen de spiegel op schade te controleren, zodat u 
100% zeker bent van een onbeschadigde spiegel.

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.

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

Brandgevaar!
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.

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

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

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.

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.
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MONTAGEHANDLEIDING

Bij voorgemonteerde bevestigingsplaten graag 
verdergaan vanaf punt 4.

• Bepaal de positie van de bevestigingsplaten op 
de wand en de achterkant van de spiegel.

• De bevestigingsplaten moeten zo hoog mogelijk 
(liefst) 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.

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.

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.

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

• Druk twee tot vijf minuten stevig aan.
• 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.

1

2

3



6

• 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.

• Boor de gaten in de muur op de vooraf gemar-
keerde posities.

• Stel voorafgaand aan het boren vast waar even-
tuele water- ,stroom-, en gasleidingen lopen in 
de muur, zodat u deze niet beschadigd.

• Voor de boorgaten heeft u de volgende onder-
delen nodig:

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

• Steek de plug in de wand.

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

• Verbind de bedrading van de spiegel middels 
een kroonsteek of lasklem (Wago) met de

• Hang de spiegel met de ogen van de bevesti-
gingsplaten over de L-haken.

Belangrijk!
Controleer goed of de L-haken goed in de ogen van 
de bevestigingsplaten vallen.

Let op!
Hang de spiegel nooit aan de op de kunststof pro-
fielen aan de achterkant (met de verlichting etc.) 
op, aangezien deze niet op dit gewicht zijn bere-
kend.

4
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BEDIENINGSHANDLEIDING
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 verwar-

ming aan- en uitzetten.
• De sensor is wit verlicht wanneer deze is uitgeschakeld en rood verlicht 

wanneer deze is ingeschakeld.

Infrarood (IR)-sensor
• De infraroodsensor wordt aan de onderkant van de spiegel gemonteerd. 

U kunt de badkamerspiegel met een handbeweging, bijvoorbeeld van 
links naar rechts, aan en uitzetten zonder de spiegel aan te raken.

• Houd er rekening mee dat er voor de infraroodsensor een afstand van 
minimaal 15 cm tot het volgende object (zoals wastafel of legplank) is 
vereist.

Multicolor (RGB) LED-verlichting
• Wanneer u voor de Multicolor (RGB) LED verlichting gekozen heeft kunt 

u door middel van de afstandsbediening diverse individuele kleuren en 
kleurverloop programma’s instellen. Via de bediening kunt u tevens de 
verlichting dimmen.

Spiegelverwarming
• De spiegelverwarming gaat condensvorming op de spiegel tegen. Een 

spiegelverwarming dient niet ter verwarming van de ruimte.
• De verwarming verwarmt enkel het gedeelte van de spiegel waar de 

verwarmingsmat zit. Een zo groot mogelijke mat wordt in uw spiegel 
verwerkt.

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

Stopcontact(en)
• De stopcontacten bevinden zich altijd aan de voorzijde van de spiegel.
• Houd u er alstublieft rekening mee dat u de stekker voorzichtig uit de 

stekkerdoos trekt.
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WHD Bluetooth luidspreker
• Wanneer stroom op de spiegel staat springt de WHD speaker in pai-

ring-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 appra-
raat.

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

De bluetooth verbinding verbreken:
Verbreek de verbinding volgens uw eindapparaat.  De manier van koppelen 
verschilt per apparaat (raadpleeg eventueel de handleiding van uw appa-
raat met bluetooth).

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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BEDIENINGSHANDLEIDING DIGITALE KLOK
• 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.

• Het instellen van de klok gebeurt met behulp van de app “MirrorDigi-
talUhr”, die u in de Apple AppStore of Google Play Store kunt dowloa-
den.

Voor android gebruik (Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi,...)
• Scan de QR code en download de app 
• Activeer Bluetooth
• Koppel de klok op de spiegel met de app

Voor IOS gebruik
• Scan de QR code en dowload de app
• Activeer Bluetooth
• Koppel de klok op de spiegel met de de app 
• 
Bij 

Foutmeldingen!
• Verklein de afstand tussen uw apparaat en de digitale klok
• Controleer of u bluetooth op uw apparaat geactiveerd heeft
• Controleer of de batterij van de klok opgeladen is
• Verbreek de verbinding en verbind opnieuw
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LED AFSTANDBEDIENING

• Kleuraanpassing via een aanraakgevoelig kleurselectiewiel
• Traploos dimmen en schakelen zonder te flikkeren
• Meerdere ontvangers synchroniseerbaar
• Groot bereik tot wel 30 m.

Afstandsbediening verbinden
• Schakel de verlichting op de spiegel uit
• Schakel de verlichting op de spiegel weer in en - direct daarna op de 

afstandsbediening - 3 keer     achter elkaar op de aan/uit-knop drukken
• Wanneer de afstandsbediening succesvol met de ontvangen van de ver-

lichting op de spiegel is      aangesloten, knippert de verlichting 3 keer
• U kunt nu de afstandsbediening met al zijn functies gebruiken

Aan / Uit
• Hiermee wordt de verlichting aan & uitgezet
Helderheid (individueel)
• Hiermee kunt u de helderheid in 10 stappen (+/-) aanpassen, door kort 

op de knoppen te drukken
• Door langer te drukken (1 - 5 sec.) continu in 256 stappen (+/-)
Helderheid (vaste waarden)
• Hiermee kunt u kiezen voor 100% of 50% helderheid
Lichtwarmte (individueel)
• Beweeg met uw vinger over het kleurenwiel om de gewenste lichtwarm-

te in te stellen
Lichtwarmte (vaste waarden)
• WW = Warm Wit (2700K)
• NW = Neutraal Wit (4000K)
Instellingen die kunnen worden opgeslagen
• Kort drukken roept de betreffende instelling op
• Bij langer indrukken (2 sec.) worden actuele kleur- en helderheidsinstel-

lingen opgeslagen

Toetsfuncties

Helderheid (individueel) [-]

Helderheid (vaste waarden)

Instellingen die kunnen 
worden opgeslagen

Lichtwarmte (individueel)

Aan / Uit

Helderheid (individueel) [+]

Lichtwarmte (vaste waarden)
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HANDLEIDING GEBARENBEDIENING

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 spiege-
loppervlak.

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

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. 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.

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.

Geheugenfunctie
De laatste instellingen worden na het uitschakelen opgeslagen.
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• Belangrijk! Maak de spiegel niet schoon met te veel vocht. Gebruik alleen een vochtige doek, geen 
natte. Door te veel vocht kan er water tussen / onder de spiegelruit komen. Hierdoor kunnen op den 
duur beschadigingen (zoals vlekken) ontstaan.

• Nagellakremover of gootsteenontstopper moeten niet open bij in de buurt van een spiegel worden 
achtergelaten. Er kunnen door deze middelen dampen ontsnappen die het spiegeloppervlak en 
eventueel andere verwerkte materialen kunnen aantasten.

• Zorg altijd voor voldoende ventilatie. Ondanks dat onze spiegels van de hoogste kwaliteit zijn kan te 
veel constant vocht de spiegels beschadigen.

• Reinig regelmatig het gehele spiegeloppervlak. Vlekken liefst niet laten opdragen maar voor een 
optimaal behoud direct verwijderen.

• 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.

Te allen tijde vermijden
• 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.
• Gebruik geen scheermesjes, schrapers voor keramische kookplaten, schuursponsjes of schuurmiddel.

TIPS VOOR REINIGEN EN ONDERHOUD
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