
INSTALLATIE INSTRUCTIES KAST MET VERLICHTING 
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Het product moet worden geïnstalleerd met een
minimale afstand van 150 mm tussen
de infraroodsensor en een aangrenzende
aanrecht of obstructie om te verzekeren dat de
functie van de sensor juist werkt. (zie afbeelding links)

BELANGRIJK

Lees deze instructie zorgvuldig door vóór de installatie.
De installatie kan het best door een erkend installateur worden uitgevoerd.

IEE Badkamer Zones Diagram

BUITEN ZONES

A1 - 2

Dit product voldoet aan de Europese veiligheidsnormen en moet worden geïnstalleerd volgens de 
huidige bedradings- en bouwvoorschriften.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor aansluiting op een geaard (3- aderig) stroomnetwerk. Wanneer 
er slechts twee draden uit uw stroompunt komen kunt u dit product dus niet aansluiten.
Wees er voor installatie zeker van dat de spanning van het bevestigingspunt af is.
Dit product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
Dit product is geproduceerd volgens veiligheidsvoorschrift IP44 en daarom geschikt voor montage in 
zone 2 of daarbuiten. Zie hiervoor de begeleidende tekening.
Vervang kapotte lampen onmiddellijk. Laat de lamp afkoelen voor u hem vervangt.

MIN
150mm

Reiniging / onderhoud
       Voorkom te allen tijde dat een scherp/ hard voorwerp het glas raakt.
       Reinig het product alleen met een zachte, droge en niet schurende doek.
       Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
       Voorkom altijd dat de elektrische componenten in aanraking komen met water.

De bedrading
Dit product is vervaardigd volgens Europese richtlijnen en vereist een geaarde aansluiting.

KLEURCODERING:

Wanneer u werkt op hoogte, gebruik dan een geschikte ladder voor uw eigen veiligheid.
Let op: controleer goed of er geen elektrische kabels of buizen werken (gas / water) in de buurt 
van het geplande montagepunt voor dat u verder gaat met de installatie.
Controleer of de plaats van bevestiging het gewicht kan houden van de complete montage.
Draag geschikte oogbescherming bij het boren. Wees voorzichtig bij het gebruik van elektrisch gereedschap in de buurt van water.

F    -  fase        = Zwart
N   -  Nul         = Wit
      -  Aarde    = Groen



A2 - 2

installatie procedure
1. Open de doos en controleer of alle hieronder genoemde onderdelen aanwezig zijn:

                Elektronische apparatuur mag niet worden weggegooid met ander huishoudelijk en bedrijfsafval.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen,
moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame 
hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit, Recycling Center of 
winkelier voor recycling advies.
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2.Markeer de gewenste hoogte van de spiegel en teken een horizontale lijn op de muur die overeenkomt met de hoogte van de kast. 
Boor de benodigde gaten en plaats de pluggen. Opmerking: de geleverde muurpluggen zijn alleen geschikt voor vaste steen / bakstenen 
muren. Draai de beugels aan met behulp van de meegeleverde schroeven. Zorg ervoor dat de schroeven volledig vast zitten.

3. Controleer de elektrische aansluitingen, zorg ervoor dat de stroomvoorziening in het stopcontact is uitgeschakeld.De aansluiting moet 
worden gemonteerd in overstemming overeenstemming met de nieuwste IEE-voorschriften. Deze kast is gemaakt van klasse I en vereist 
een aardaansluiting.

4. Hang het kastje aan de muurbeugel.De haken op de kast moeten voorzichtig en stevig worden gemonteerd op de muurbeugel.
Met behulp van een waterpas kun je de (graden)hoek van de kast bepalen. Draai met een kruiskopschroevendraaier schroef A aan 
om de hoek aan te passen. Wanneer de hoek is aangepast draai je schroef B aan om de kast vast te zetten. De kast kan nou worden 
gemonteerd aan de muur met de meegeleverde schroeven en afdekplaatjes.

5. sluit en zet de bovenste elektriciteit afdekplaat vast met de kleine schroeven (deze zijn eerder verwijderd). Zet de elektriciteit aan om te 
testen of de lamp in de kast en het stopcontact voor het scheerapparaat werkt.

6. Plaats de plankdragers in de gewenste posities, begin met de bovenste plank en werk naar beneden. Bij de dubbele deuren aansluitpunten 
zal er 1 deur verwijderd moeten worden zodat de glazen plankjes kunnen worden geplaatst. Zorg ervoor dat de plastic schroeven van de 
plankdragers goed vast worden gezet zodat de plankjes niet los komen te zitten. De rubberen afdekplaatjes die meegeleverd zijn zorgen 
ervoor dat de schroeven niet zichtbaar zijn.

7. Wanneer de deuren niet waterpas hangen dan graag eerst het soft-close kapje verwijderen van het onderste scharnier. 
Daarna de schroeven A, B en C aanpassen voor de verschillende richtingen, zie onderstaande afbeeldingen.
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