Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem
dan contact op met uw Bruynzeeldealer. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na montage worden
geconstateerd.
Lees vóór montage de complete handleiding goed door.
De afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering.

Benodigde gereedschappen

Ø6 mm
Ø8 mm

2 pers.

Spiegelkast 50 cm

1-deurs

Spiegelkast 60 cm
Spiegelkast 80 cm
Spiegelkast 90 cm

2-deurs
2-deurs
2-deurs

Spiegelkast 120 cm

3-deurs

IGB670 (2x)

BMY536 (4x)

ST5 x 50 mm (4x)

IGB506
8x (spk 50/60)
10x (spk 80/90)
18x (spk 120)
Spiegelkast 50 cm
Spiegelkast 60 cm
Spiegelkast 80 cm
Spiegelkast 90 cm

2x legplank, IGB331
2x legplank, IGB332
2x legplank, IGB333
2x legplank, IGB334

IGB557
16x (spk 50/60)
20x (spk 80/90)
36x (spk 120)

Spiegelkast 120 cm
2x legplank smal, IGB335
			2x legplank breed, IGB336

IGB561 (1x)

IGB641 (1x)
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Spiegelkast 50cm
Spiegelkast 60cm
Spiegelkast 80cm
Spiegelkast 90cm
Spiegelkast 120cm

X = 440 mm
X = 540 mm
X = 740 mm
X = 840 mm
X = 1140 mm

H - 95 mm

min. H - 500 mm

H (advies 1950 mm)

X

Bepaal de gewenste positie van de spiegelkast en markeer de posities van de ophanghaken. Wij adviseren om de
bovenzijde van de spiegelkast op een hoogte van 195 cm te hangen. Indien gewenst kan hier van afgeweken worden.
LET OP: Als u de spiegelkast voorziet van (opbouw)verlichting, zorg dan dat het stroompunt uit de muur maximaal 50
cm vanaf de bovenzijde van de spiegelkast ligt, dit ivm. de beschikbare ruimte achter de spiegelkast.
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Ø8 mm

IGB667 (2x)

Boor gaten Ø8 mm op de bij stap 1 gemarkeerde posities. Let op dat u hierbij niet in leidingen in de muur boort!
Monteer de muurplaten IGB670. LET OP: De meegeleverde de pluggen en schroeven zijn geschikt voor stenen muren.
Indien uw achterwand van een ander materiaal is, dient u zelf voor geschikte schroeven (en pluggen) te zorgen.
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Opbouwverlichting (optioneel)

616171 Opbouwverlichting 30 cm aluminium
616172 Opbouwverlichting 59 cm aluminium
622116 Opbouwverlichting 30 cm chroom
622117 Opbouwverlichting 59 cm chroom

621216 Monta opbouwverlichting

Als u heeft gekozen voor de optionele opbouwverlichting, dan monteert u nu deze bovenop de spiegelkast. Positioneer
de armatuur in het midden van de kast en zorg dat de lamp ruim voorbij de spiegeldeuren steekt. Monteer de verlichting
met de bijhorende schroeven (TIP: voor een nauwkeurige montage boort u de schroefgaten even voor).
Schakel de stroom uit (!) voordat u de verlichting aansluit op het electriciteitsnet. De Bruynzeel opbouwverlichting is
uitgerust met een ingebouwde transformator en kan rechtstreeks op het elektriciteitsnet aangesloten worden.
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Hang de spiegelkast met de stelbare ophangbeugels op de muurplaten. Zorg dat de ophangbeugels hiervoor ver genoeg zijn uitgedraaid.
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Hang de spiegelkast waterpas door de ophangbeugels links en rechts omhoog of omlaag te stellen:
- Draai schroef A rechtsom om de kast omhoog te bewegen
- Draai schroef A linksom om de kast te laten zakken
Zodra de kast waterpas en op de juiste hoogte hangt, draait u schroef B rechtsom om de kast tegen de muur te borgen.
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Ø6 mm

IGB641
+
IGB561
Veranker de spiegelkast aan de muur met de meegeleverde slagplug. Boor (door het gat in de achterwand) een gat van
Ø6 mm in de muur. Monteer de plug en schroef en werk deze af met de bijbehorende ring en afdekdop.
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IGB506
IGB557

Voorzie de spiegelkast van de plankdragers IGB506 op de gewenste hoogte en schuif de glazen legplanken op hun
plaats. Werk de niet-gebruikte gaten af met de dopjes IGB557.
LET: Bij de spiegelkasten 80, 90 en 120cm dient u ook in de achterwand twee plankdragers te monteren.
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Indien noodzakelijk kunnen de deuren zijdelings (A), in hoogte (B) en in diepte (C) gesteld worden.
LET OP: Bij de 120 cm spiegelkast zijn de scharnieren van de middelste deur omgedraaid, en daarmee de verstelling in
diepte en zijdelingse richting.

6

9

Panelenset (optioneel)
A

B

!

Met de optionele panelenset stemt u de kleur van de spiegelkast af op de rest van uw Bruynzeel badkamermeubilair.
• Voordat u begint met de montage van de panelen stelt u eerst de deuren geheel naar voren (stap 8, richting B).
• Monteer vervolgens de panelen volgens de bijbehorende handleiding.
• Stel de deuren terug naar achter totdat ze nog net langs de panelen kunnen draaien.

Soft-close deactiveren

Schuif het palletje naar binnen. Na één keer sluiten van de deur zal het soft-close-mechanisme gedeactiveerd zijn.

Soft-close activeren

Schuif het palletje naar buiten, de demper is direct geactiveerd.
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