monteringsanvisning
handdukstork elversion
GÄLLER FÖR NEDAN ARTIKELNUMMER

maja
10049
10052

Se produktblad
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 maja
Läs igenom monteringsanvisningen noga före montering/
användning.

Rör aldrig de elektriska komponenterna. Om problem uppstår kontakta leverantör eller behörig elektriker. Om sladden till produkten skadas ska den bytas av tillverkaren, av
en verkstad utsedd av tillverkaren eller av annan liknande
kvalificerad person för att undvika fara.

Produkten ska endast installeras/användas så som det
beskrivs i denna anvisning. All annan installation/användning kan orsaka skada på egendom eller person.

Handdukstorken får inte placeras rakt under ett eluttag.
Vid alla elarbeten på produkten måste inkommande
spänning brytas.

Nordhem ansvarar ej för fel uppkomna till följd av att
monteringsanvisningen ej följts.
EN 60335-2-43: Denna produkt kan användas av barn
från 8 år och uppåt, samt personer med begränsade
psykiska, sensoriska eller mentala förmågor eller personer
som saknar erfarenhet och/eller kunskap att hantera den
OM de befinner sig under uppsikt av en person ansvarig
för deras säkerhet eller har fått anvisning om hur produkten ska användas och har förstått vilka faror som kan
uppstå vid användning. Barn får inte leka med produkten.
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de
inte är under uppsikt.

Elinstallationer ska utföras av behörig elektriker.
Handdukstorken har skyddsklassen IP44 och får placeras i
zon 1, förutsatt att det är fast installation. Produkten får
dock inte utsättas för sprutande vatten. Därför rekommenderar
Nordhem placering i zon 2 eller oklassat område, dvs. inte
ovanför ett badkar eller i en dusch.

Varning! För att undvika skador på små barn rekommenderar vi att handdukstorkar placeras på väggen med
minst 600 mm avstånd mellan golv och det lägsta röret
på handdukstorken.

Handdukstorken får ej:
- monteras eller användas utomhus.
- Monteras så att den kan falla ner i ett badkar eller annat vattenkärl.
- Monteras så att man kan nå de elektriska komponenterna när man duschar eller badar.
- Börja användas innan installationen är helt slutförd.

Använd aldrig produkten om sladd eller stickkontakt har
blivit skadade eller om produkten har tappats i golv eller
fått annan skada!

Handdukstorken får endast monteras upprätt, med kopplingen nedåt. Den är endast avsedd för att torka textilier
tvättade i vatten.

innehåll
x1
1) Bult

2) Skruv

x3
6) Plugg

x3

x2

x1

3) Skruv

x1
7) Väggfäste

4) Väggbussning

x1
8) Anslutningsplint

+46 (0)10 330 97 70

5) Tätning

x1
9) Insexskruv

nödvändiga verktyg

Nordhem Värme AB

x1

info@studionord.se

studionord.se

x1
10) Insexnyckel

monteringsanvisning handdukstork maja
Trävägg

Betongvägg
Väggskiva
Tätskikt
Ytmaterial

Betong
Tätskikt
Ytmaterial

Kortling

Montering med utanpåliggande
kabelanslutning:

1

Montera fast anslutningsbeslaget med elkabeln på handdukstorken med de två mindre
skruvarna (3).

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.
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.

Montering med dold anslutning
– får endast utföras av behörig elektriker:

1

Klipp av elkabeln ca 10 cm ut från handdukstorken.

2

Dra av anslutningsbeslaget och byt kabelgenomföringen till den medföljande heltäckande
tätningen (5).

2

Montera väggfästena (7) med bultarna (1).

3

Mät ut måtten mellan de olika väggfästena.

3

För kabeln genom beslaget och fäst beslaget
på handdukstorken med de två skruvarna (3).

4

Märk ut de uppmätta måtten på väggen.

4

Montera på anslutningsplinten (8) på elkabeln.
Se till att plinten går att föra in i beslaget.

5

Borra hål.

5

Montera väggfästena (7) med bultarna (1).

6

Använd plugg (6) om nödvändigt och skruva (2)
dit väggbussningarna (4).

6

Mät ut måtten mellan de olika väggfästena.

7

Sätt upp handdukstorken och fixera med
insexskruvarna (9).

7

Märk ut de uppmätta måtten på väggen.

8

Skruva in de två skruvarna (2) i anslutningsbeslaget.

8

Borra hål.

9

Använd plugg (6) om nödvändigt och
skruva (2) dit väggbussningarna (4).

9
10

Koppla in stickproppen.

10

Håll upp handdukstorken och anslut kraft
till anslutningsplinten. Haka fast plinten i
anslutningsbeslaget.

11

Sätt upp handdukstorken och fixera med
insexskruvarna (9).

12

Skruva in de två skruvarna (2) i anslutningsbeslaget.

13

Slå på kraft och sedan handdukstorken.

Slå på handdukstorken
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bruksanvisning handdukstork maja
ON/OFF

2h
Tryck på on/off-knappen (1). Lysande blå LED indikerar att
handdukstorken är påslagen.

4h

Tryck på on/off-knappen (1) igen för att stänga av handdukstorken.

1

BOOST
2H BOOSTER
Tryck på on/off-knappen (1).
Tryck sedan på 2 h-knappen (3) för max. effekt i 2 timmar. Blå LED indikerar
aktiverad funktion. Handdukstorken stänger automatiskt av efter 2 timmar.
4H BOOSTER
Tryck på on/off-knappen (1).

3

2h

2

4h

1

Tryck sedan på 4 h-knappen (2) för max. effekt i 4 timmar. Blå LED indikerar
aktiverad funktion. Handdukstorken stänger automatiskt av efter 4 timmar.
För att stänga av pågående boost-funktion tryck på on/off-knappen (1).

TIMER
2H TIMER
Tryck på on/off-knappen (1).
Håll sedan 2 h-knappen (3) inne i ca 4 sekunder för max. effekt i 2 timmar och
aktiverad timer. Blinkande blå LED indikerar aktiverad timer. Fast blått sken
indikerar att handdukstorken värmer. Handdukstorken stänger automatiskt
av efter 2 timmar. Timern aktiveras igen automatiskt 22 timmar efter avstängning. Blinkande blått sken indikerar nedräkning till nästa timeraktivering.
4H TIMER
Tryck på on/off-knappen (1).

3

2h

2

4h

1

Håll sedan 4 h-knappen (2) inne i ca 4 sekunder för max. effekt i 4 timmar och
aktiverad timer. Blinkande blå LED indikerar aktiverad timer. Fast blått sken
indikerar att handdukstorken värmer. Handdukstorken stänger automatiskt
av efter 4 timmar. Timern aktiveras igen automatiskt 20 timmar efter avstängning. Blinkande blått sken indikerar nedräkning till nästa timeraktivering.
För att stänga av pågående funktion och nollställa timern, tryck på
on/off-knappen (1).
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skötselråd handdukstork maja

SKÖTSELRÅD
Stäng alltid av handdukstorken innan du utför underhåll.
Rengör produkten med en torr eller fuktig trasa. Om det behövs, använd en
mycket liten mängd rengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel eller
slipmedel. Kromade, färgade eller metallytor skadas lätt av syra, stålull och
rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel.

KORREKT ÅTERVINNING AV ELEKTRONISKA PRODUKTER:
Den överkorsade soptunnan visar att produkten är en elektronisk enhet
och omfattas av EU-direktivet 2002/96/EG samt EU:s direktiv om avfall
från elektriska och elektroniska apparater (WEEE). Dessa produkter ska alltså
kasseras separat i EU-länderna. Nordhem uppmanar dig att minimera möjliga
effekter av avfall på miljö och människors hälsa även utanför Europeiska
unionen, genom att följa lokala avfallsbestämmelser och, då det är möjligt,
utnyttja särskild insamling av elektronisk utrustning.
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