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Montagevoorschrift WSI - spiegel 
 

  
Algemene instructie  
Deze instructie zorgvuldig doorlezen en na installatie bewaren voor productreferentie en -onderhoud. 
 

LET OP: BIJ MONTAGE HANDSCHOENEN DRAGEN i.v.m. vingerafdrukken 
 
Veiligheid 

- Voor de installatie, het onderhoud of het verwisselen van de lamp, moet de spanning naar de lichtbron 
uitgeschakeld zijn. 

- Er wordt aanbevolen om een gekwalificeerde E-installateur in te schakelen voor de installatie van de 
verlichtingsarmatuur. Hij dient erop toe te zien dat de armatuur volgens de laatste richtlijnen wordt 
gemonteerd. 

- Controleer de totale spanning op de groep inclusief de verlichtingsarmatuur, deze mag niet de toelaatbare 
spanning op de groep overschrijden. 

- Om opeenhoping van warmte te voorkomen, mogen de ingebouwde armaturen niet worden bedekt. 
Bijvoorbeeld met isolatiedekens.  

- Alle onderdelen voor vervanging moeten gelijk zijn aan de te vervangen onderdelen. 
 

Plaatsen van de spiegel 
Bij het plaatsen van de spiegels mag er geen lamp in de armatuur geplaatst zijn! 
 
Stap 1 
Verwijder van de kleine zijspiegels de folie en plaats deze in de armatuur. 
 
Stap 2 
Verwijder de folie gedeeltelijk van de grote spiegel aan de zijde met de vouwen. 
 
Stap 3 
Bevestig aarddraad die aan de grote spiegel zit, aan de aardlip in het armatuur. 
LET OP! De aarddraad mag niet achter de spiegel komen te liggen omdat dit een knik in de spiegel veroorzaakt. 
 
Stap 4  
Draai de grote spiegel zo hoog mogelijk in de armatuur totdat de spiegel tegen de hoeklijntjes valt. Zorg ervoor dat de 
bolle kant van de spiegel nog niet achter de rand klikt. 
 
Stap 5 
Druk hierna met de vingers op de bolle kant van de grote spiegel, zoals aangegeven in figuur 2, zodat de lange zijde van 
de spiegel verder in de armatuur draait (zie enkele pijl). Gebruik hiervoor wel handschoenen om vingerafdrukken op de 
spiegel te voorkomen. 
 
Stap 6 
Laat hierna de bolle kant van de grote spiegel los zodat de spiegel door de spanning in het materiaal wat nu is ontstaan, 
terug zal veren in de bevestigingssleuf. 
 
Stap 7 
LET OP! De aarddraad dient niet achter de grote spiegel over het hoekprofiel te lopen. Klik nu de bolle kant van de 
spiegel achter de hiervoor bestemde rand van de armatuur. 
 
Stap 8 
Verwijder nu het folie van de grote spiegel. 
 

 


