
 

 

Q24U spiegelverwarming montage handleiding. 
 
Houd rekening met het volgende. 
- Controleer of de spiegel geschikt is voor een verwarmingselement. 
- Verwarmingselementen geschikt voor 230 volt kunnen direct op het lichtnet aangesloten worden, voor 12 
volt versie, is een geschikte transformator nodig of bij het gebruik in een camper of boot kan deze ook 
direct op een 12 volt voorziening aangesloten worden. 
- Het verwarmingselement mag geplakt worden tot de rand van de spiegel, let wel op dat deze niet mag 
klemmen en niet verlijmd kan worden met de muur.  
- Als u de spiegel in de muur wil gaan verlijmen houd dan 25 mm rondom vrij. 
- Gebruik voor het verlijmen van de spiegel in de muur flexibele tegellijm. 
- Voor het pas maken van het verwarmingselement kan er rondom 10 a 15 mm maximaal afgeknipt 
worden. U kunt hier een normale schaar voor gebruiken. 
- Omdat de spiegel warm wordt kan deze iets werken. Het wordt daarom aanbevolen om minimaal 2 mm 
ruimte tussen het element en de muur vrij te houden.  
- Houd voldoende ruimte over voor het aansluitblokje, deze zit in het midden van het verwarmingselement 
en is 35 x 35 mm en 5 mm dik.  
- Houd ook rekening met de aansluitkabel, deze is standaard 80 cm lang en kan indien nodig eenvoudig 
verlengd worden.  
- Het wordt aanbevolen om het verwarmingselement aan te sluiten bij de spiegelverlichting, deze schakelt 
dan gelijk aan en uit en voorkomt onnodig energie verspilling. Ook zou u gebruik kunnen maken van een 
timer. 
 
Het aanbrengen van het verwarmingselement. 
- Plaats uw spiegel met de voorzijde naar beneden op een vlakke ondergrond. 
- Reinig de spiegel zodat deze schoon en vetvrij is. 
- Het verwarmingselement is zelfklevend. Verwijder een stukje beschermfolie in de breedte en plak dit in de 
breedte op de spiegel en rol deze dan in de lengte uit. Verwijder gelijkmatig de folie en zorg ervoor dat de 
folie gelijkmatig en zonder luchtbellen op de spiegel geplakt wordt. U kunt hier eventueel een drukroller 
voor gebruiken. 
- Hierna kan het verwarmingselement en de spiegel aangesloten en gemonteerd worden. 
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