
OBS - endast avsett för lodrätt väggmontage. Ej i tak eller lutande vägg.

Monteringsanvisning 
dold spegelupphängning 
Artikelnummer SU-08-12 max 0,8 kvm eller 12 kg glasvikt. 
Artikelnummer SU-16-24 max 1,6 kvm eller 24 kg glasvikt.

Innehåll: 2 spegelplåtar (A), 2 excenterskivor, 2 magnetplåtar (B), 2 magneter, 
2 distansklossar, 4 monteringsskruvar med plastpluggar.

Spegel 
- Placera spegeln på ett jämnt och stabilt underlag.
- Se ritningen (1) som visar plåtarnas placering på spegelns baksida.
- Ta bort eventuell skyddsfolie där plåtarna ska sitta.
- Rengör spegelns baksida med en torr trasa så att den är fri från damm och
fett. Använd aldrig rengöringsmedel!
- Markera plåtarnas läge med en mjuk blyertspenna på spegeln.
- Montera spegelplåten (A) med kanterna 10 cm nedanför överkanten samt 10
cm in från sidorna. Den vikta kanten ska vara uppåt.
- Magnetplåtarna, (B), monteras 11,5 cm in från sidokanterna samt 1,5 cm över 
underkanten.
- Pressa plåtarna med minst 15 kg mot spegeln under en timme.
- Fördela de två distansklossarna mellan magnetplåtarna.

Vägg
- Bestäm var spegeln ska sitta på väggen och märk ut dess yttermått.
- Se ritningen (2) som visar beslagens placering på väggen.
- Borra två hål (6 mm) 12 cm från överkanten och 15 cm från sidorna. Skruva
fast excenterskivorna, med lägesmarkeringarna (hacken) vända in mot väggen.
- Borra sedan två hål (6 mm) 5 cm över underkanten och 15 cm från sidorna.
Skruva fast magneterna.
- Kontrollera att plåtarna sitter ordentligt fast på spegeln.
- Häng upp spegeln på excenterskivorna, och tryck sedan in underkanten mot
magnet erna.

Justering
- Spegeln kan justeras både i sidled och horisontellt. Justera horisontellt gen-
om att vrida en av excenterskivorna (släpp lite på skruven) så att den sidan höjs. 

Spegelns baksida

Position på vägg

Alla mått är angivna i cm. Ritningarna är ej skalenliga.
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