
 
Mirrorcool Surround Trims 

 

Spiegelrand Montage Instructie  
 

Instructie Aanwijzing/tips 
 

1. Haal de spiegel van de 
auto 

Hoewel het niet noodzakelijk is de spiegel van de deur af te halen, is 
dit wel aan te raden. Het maakt het monteren van de spiegelrand 
veel makkelijker. Maak de spiegel niet los met de schroef achterop 
het spiegelhuis, maar verwijder de spiegel compleet met de arm. 
Maak eerst het kleine boutje aan de binnenkant van de deur los, dan 
de grote bout in het midden aan de buitenkant. Als je wat hoort 
vallen binnenin de deur, dan is dat waarschijnlijk de 
verstevigingdriehoek die in het holle gedeelte van de deur zit. 
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2. Verwijder de oude 
spiegelrand 

Gebruik een scherp, liefst nieuw, Stanley of afbreekmes. Snij het 
plastic randje evenwijdig aan de spiegel los: leg dus het mes plat op 
de spiegel en snij dan de rand door. Als je de spiegel even in heet 
water legt, wordt het plastic zacht en is het makkelijker door te 
snijden. Zet nooit een schroevendraaier oid achter het spiegelglas 
om het los te wrikken! Het glas breekt heel snel. 
Haal het spiegelglas uit het spiegelhuis als je de rand helemaal 
rondom hebt doorgesneden.                              
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3. Plaats het schuim in het 
spiegelhuis 

Deze waterdichte foam pad ondersteunt het glas tijdens montage en 
heeft ook het glas en surround trimmen stevig op zijn plaats 
eenmaal gemonteerd . Als uw pad heeft geperforeerde secties , 
verwijder deze alleen als je convex glas. Plaats de elektrode in het 
spiegelhuis . (De meeste spiegels gebruiken 1 pad , Cipa 320 
spiegels te gebruiken 2 , Cipa 355/358 spiegels gebruiken 3. Cipa 
320/355/358 kits worden geleverd met 3pads : geen gebruik maken 
van de dunste pad voor 320 spiegels )                                                                NL Oct 2018 
 

4. Bepaal de lengte van de 
spiegelrand 

 
 
 

De bekleding wordt geleverd op de juiste lengte. Hoewel het 
misschien lijkt langer dan noodzakelijk te zijn, eenmaal gemonteerd 
zal het een mooie strakke pasvorm, met een join die is nauwelijks 
zichtbaar. Snij het te kort kan montage iets makkelijker, maar kan 
een gat te verlaten, maar het kan ook niet goed in de hoeken. (Ik 
heb nog nooit nodig om te knippen het korter). 
Op Geco 22/274/275/438 spiegels, als gevolg van toleranties, soms 
de behuizing rand kunnen te ver worden gebogen in de richting van 
het glas, het verminderen van de kloof, (met name op de hoeken). 
Als u met dit type spiegel, dit controleren voordat u de MirrorCool 
bekleding past: Na al voorzien van het schuim steun, centraal 
plaatst u het glas in de behuizing en controleer de kloof helemaal 
rond, (tussen de rand van het glas en de gebogen rand van de 
behuizing). Als op enig moment de kloof kleiner is dan 1,5 tot 2 mm, 
verwijder het glas en dan, met een geschikte tang, buig de rand 
waar nodig, om een uniforme gat rond geven de hele weg. 
Controleer nog een keer en, zodra de afstand is juist, verwijder het 
glas klaar voor de volgende fase.                  
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5. Plaats het glas en de rand 

in het spiegelhuis 
Plaats uw nieuwe MirrorCool versiering rond het glas, met de toe te 
treden op een na kortste zijde. Plaats het glas + trimmen in de 
behuizing, te beginnen met de kortste zijde en vervolgens de twee 
hoeken. Voordat je verder gaat, ervoor te zorgen dat de trim correct 
en volledig geplaatst in plaats langs deze korte zijde en de twee 
hoeken. Start om de trim te voeden in langs de twee lange zijden tot 
je de buurt van de resterende 2 hoeken. Op dit punt wordt de losse 
van de bekleding aan het andere einde brede lijken te lang. Het is 
niet. Zorg ervoor dat het glas en de bekleding nog op de juiste 
gelegen aan de korte zijde en dan beginnen met het indrukken van 



de bekleding terug langs de randen, de omtrek van de spiegel, naar 
het uitgangspunt. Daardoor vervalt de losse trim aan de bredere 
einde. Zodra dit is gebeurd, geleidelijk aan het aanbrengen van de 
bekleding in beginnen bij de overige 2 hoeken en langs de laatste 
rand, een beetje op een moment: Probeer niet om deze haasten. 
Zorg ervoor dat de rand van de trim is net binnen de behuizing, 
zowel op de resterende hoeken en langs de andere kant, voor 
zorgvuldig en zachtjes te duwen op de hoeken van de trim, zodat 
het glas + bekleding springt op zijn plaats. Als het niet snel zal 
verschijnen op zijn plaats, hier zijn enkele tips:    
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Tips: • Als u een onvoldoende ruimte tussen het glas en de behuizing 

hebben, de trim zal niet passen! (Zie instructie '4 '). 
• Probeer niet om het glas te duwen + helemaal in orde te 

maken, te snel: Ga rond, werken de trim in, geleidelijk en 
gelijkmatig. 

• Gebruik geen harde duw op het glas. Als de trim is moeilijk te 
duwen op zijn plaats, kan het zijn dat het glas is te hard duwen 
tegen, het vangen van het tussen het glas en de behuizing. Dit 
kan met name optreden nabij de uiteinden van de lange zijden 
(hercontrole de spleet: Zie instructie '4 '). 

• Als u een te grote hoeveelheid slappe bekleding, deze te 
verminderen door op de bekleding langs de omtrek van de 
spiegel, naar de join, om de overtollige lengte te verminderen. 

• U kunt ook vinden dat je goed kunt het glas verder te duwen 
naar de start rand, het krijgen van het geheel op zijn plaats en 
het geven van meer ruimte aan de andere kant. 

• Als het glas gaat helemaal naar binnen, zonder de trim die 
volledig op zijn plaats, kan je het moeilijk om het terug te krijgen 
er weer uit, zonder het verwijderen van de bekleding en 
opnieuw beginnen, (Sorry!).                    NL Oct 2018 

 

 Ga langs de rand een paar keer, de regeling van de trim precies in 
de juiste positie, zodat de bekleding zit netjes over de rand van de 
behuizing, en tegen het glas, helemaal rond. Als een corner niet 
goed gedekt, kunt u de trim te duwen langs de omtrek van de 
spiegel om dit te verhelpen. Ook als er een kleine opening bij de 
uiteinden van de bekleding, druk langs de bekleding naar de einden 
en de gemeenschappelijke zal nauwelijks zichtbaar. Het 
doorbrengen van een paar extra seconden in dit stadium kunt u uw 
spiegel kijken als een nieuwe originele spiegel!         NL Oct 2018 

 
6. Monteer de spiegel weer 

op de deur. 
Schroef eerst de buitenste grote bout vast, daarna het binnenste 
kleine boutje. Als de verstevigingdriehoek in de deur gevallen is, zul 
je de bekleding van de deur moeten verwijderen om de driehoek 
vast te zetten. 
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Er is een montage video op onze website. 
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  MirrorCool Products  

Please ensure that you have the correct MirrorCool kit for your mirror: 
MirrorCool kit type:        

           
Mirror Manufacturer:   GECO GECO CIPA CIPA CIPA 

   22                          

          Mirror { 274 30 320* 35215 195 
          Reference { 275   355*   54 
          Numbers { 438   358* 

 
  If no ref number:  

please ask 


