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 Se produktblad 
för respektive  
handdukstork 

för måttskisser,

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA  
KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET. 

Det kan finnas mindre måttdifferenser. StudioNord fritar sig allt ansvar om  
förborrning skett utan att ha mätt på det aktuella exemplaret. De angivna måtten  

är endast avsedda för att kunna förbereda ev. kortlingar, rör och elframdragningar.  
Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EL-installatör. 

monteringsanvisning 
handdukstork elversion

Klass II Dubbelisolerad 
El: Volt 230 ~ 50 Hz
Kapslingsklass: IP44
(OBS! Godkännande för 2-polig  
montering utan jordanslutning)



Fäst konsolerna på väggen.  
OBS! Se till att inga kablar kommer i kläm mellan 
väggen och fästet.

monteringsanvisning handdukstork elversion
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Skruva nu åt dragavlastaren/tätningen för 
kabelgenomföringen. Koppla in elektriciteten 
genom att sätta i kontakten.
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Montering, dold anslutning med  
kabel direkt från väggen:

Montering, stickkontakt vid  
sidan av handdukstorken:

BILD 1

Betong
Tätskikt

Ytmaterial

Betongvägg

Kortling

Väggskiva
Tätskikt

Ytmaterial

Trävägg

BILD 2

Allpolig brytare

Handdukstork220 - 240V
50Hz

Handdukstorken ska fästas i en massiv konstruktion, 
t ex i regel, betong eller i särskild konstruktionsdetalj. 
Skruvinfästningar får inte utföras enbart i väggskivan. 
Tätskiktet måste återställas noga. (Se Bild 1). 
Hålet får ej borras så djupt att silikon kan pressas  
igenom kortlingen. Vid trävägg med våtrumsskiva 
återställs tätskiktet genom att lägga silikon i hålet  
innan skruv monteras. Vid betongvägg återställs 
tätskiktet med silikon både innan pluggen och sedan 
innan skruven monteras.

Håll upp handukstorken mot väggen i önskad position. 
(Se till att den är på lämplig höjd från golvet - tänk 
på brännskaderisken!)
Markera positionen för fästena på väggen. Var noga 
med att fästet sitter i våg då markeringarna görs.

Borra hålen i väggen, lägg i silikon i hålen och sätt 
därefter i pluggarna (om det behövs beroende 
på underlag).

Anslut elkabeln från väggen i den 2-poliga 
anslutningsplinten (”sockerbiten”) (Se Bild 2).  
Sätt därefter in anslutningsplinten i den skyd-
dande anslutningskapseln och tryck in kapseln 
och kablarna i fästet/foten. OBS! Fast inkopp-
ling ska göras av en behörig elektriker.

Försegla sedan bottenfästet genom att sätta 
en ring med silikon på baksidan av fästet.

3 Ta bort den grå plastpluggen under det nedre 
fästet.

4 Installera elkabeln (t ex Nordhems sladdset; 1,5 
m sladd med stickkontakt, art.nr SFV15) genom 
hålet under det nedre fästet. Använd dragav-
lastare. Genomföringshålet är 15 mm.

5 Anslut elkabeln från sladdsetet i den 2-poliga  
anslutningsplinten (”sockerbiten”) (Se Bild 2).  
Sätt därefter in anslutningsplinten i den skyd-
dande anslutningskapseln och tryck in kapseln 
och kablarna i fästet/foten.


