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OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

 
Det erklæres hermed, at produktet DAN DRYER® højdejusteringsskinne lever op til 
nedenstående harmoniserede standard i henhold til CE-mærkningsdirektiv 73/23/EØF 
LVD: 
 
Erklæringen er baseret på følgende dokumenter: 
 
1. overensstemmelseserklæring/prøvningsrapport fra INTERTEK, ETL-SEMKO. 
2. teknisk dokumentation, der kan fremvises på forlangende. 
 
Standard: EN 60335-1 :2012 
 
Det erklæres desuden, at produkterne DAN DRYER® håndtørrer type AA og AE lever 
op til nedenstående harmoniserede standarder i henhold til CE-mærkningsdirektiv 
73/23/EØF LVD + tillæg samt EMC-direktiv 2004/108/EU: 
 
Erklæringen er baseret på følgende dokumenter: 
 
1. overensstemmelseserklæring/prøvningsrapport fra INTERTEK, ETL-SEMKO. 
2. teknisk dokumentation, der kan fremvises på forlangende. 
 
Standarder: 
 
 EN 61000-6-1 :2007 
 EN 61000-6-3 :2007 
 IEC 60335-1 :2001 + A1 + A2 
 IEC 60335-2-23 :2003 
 EN 60335-1 :2002 + A11 + A1 + A12 + A2 
 EN 60335-2-23 :2003  
 EN 60366:2003 + A1 
 
Dato:   Producent:  
 
 
Randers, 20.12.2007

  
VIGTIGT! 

 
Dette produkt falder ind under bestemmelserne for el-retur i henhold til WEEE-
direktivet. 
 

• Dette produkt må ikke behandles som husholdningsaffald. 

• Produktet skal genanvendes, hvor dette er muligt. 

• Spørg om råd hos Deres lokale myndigheder. 

• Produktet kan også frit returneres til fabrikanten/forhandleren, som vil  
sørge for korrekt genanvendelse/bortskaffelse 

 

 

INSTALLATIONS-
VEJLEDNING 

  

DAN DRYER® HØJDEJUSTERINGSSKINNE 
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INSTALLATIONSVEJLEDNING   

DAN DRYER® HØJDEJUSTERINGSSKINNE 
 
1. FORBEREDELSE AF HÅRTØRRER: 
 

➊ Afbryd strømforsyningen til det installationskabel, hårtørreren ønskes 

tilsluttet. Vi anbefaler anvendelse af 3-ledet kappekabel med jordleder.  
Max. kabeltykkelse: Ø8,3 mm; tværsnits-areal pr. leder min. 1,5 mm2.   

 Vær opmærksom på, at hver højdejusteringsskinne med påmonteret 
hårtørrer skal have sin egen to-polede gruppeafbryder.  

 

➋ Afmontér hårtørrerens kabinet med den medfølgende specialunbrakonøgle. 

 

➌ Fjern den transportsikring, der er placeret mellem bagplade og blæserhus. 

 

2. MONTERING AF SKINNE PÅ VÆG: 
  

➊ Udvælg et passende monteringssted. Højdejusteringsskinnen skal 

monteres lodret på en plan og solid væg.  
 

Montage på gips- eller tilsvarende blød væg frarådes. Såfremt der kun er 
en sådan blød vægtype til rådighed, anbefales opsætning på 
aflastningsplade og med ekspansionsskruer.  
 

El-tilslutning skal ske gennem gummigennemføring i toppen af øvre 
montagebeslag. 
 

Anbefalet monteringshøjde fra gulv til underkant af skinnens nedre 
montagebeslag er 130 cm til kvinder og 140 cm til mænd. 

 

➋ Afmontér øvre og nedre vægbeslag (pos. nr. 8+11 på vedlagte oversigt) ved 

med en unbrakonøgle at løsne de 2 x 2 maskinskruer (pos. nr. 7). 
 

På øvre vægbeslag (pos. nr. 8) skal det sorte stiks hun-del, som det grå spi-
ralkabel er tilsluttet, afmonteres fra den på beslaget fastmonterede han-del. 

 

➌ Opsæt medfølgende boreskabelon på væggen med tape. Boreskabelonen 

skal være i lod og vater samt i anbefalet monteringshøjde.  
 

➍ Markér 2 x 4 huller gennem boreskabelonen og tjek, at afstanden mellem 

disse passer. Bor 2 x 4 huller med bor, der passer til min. Ø8 mm dybler og 
skruer egnede til relevant vægtype.  
 

➎ Fjern boreskabelonen og fastgør øvre og nedre vægbeslag til væggen.  

 

➏ Før installationskablet ind gennem gummigennemføringen i toppen af øvre 

montagebeslag. Foreskrevet lederlængde fra kappe er 28 mm, hvoraf 7 mm  
afisoleres for montage i stik.  
 

Afmontér låget på det sorte stiks han-del og tilslut kablet som anvist. 
Remontér låg under hensyntagen til, at trækaflastning skal ske på selve 
kabelkappen – ikke på lederne. 

 

➐ Klik det sorte stiks hun-del fast på han-delen, og fastgør skinnen til øvre 

vægbeslag med 2 af de 4 maskinskruer. 
 

Herefter fastgøres skinnen til nedre vægbeslag med 2 maskinskruer. 

 

❽ Før det grå forsyningskabel, der er fastmonteret på skinnens hårtørrer-

montagebeslag, ind gennem kabelindgangen i hårtørrerens bagplade. 

 

❾ Fastmontér hårtørrerens bagplade på skinnens montagebeslag. Anvend de 

2 medfølgende M6 x 35 mm skruer samt 2 spændeskiver til øvre skruehuller 
– og de 2 stk. M6 x 40 mm skruer samt 2 spændeskiver til nedre skruehuller. 

 

❿ Tilslut det grå forsyningskabel til hårtørrerens el-plint.  

 

⓫ Før betjeningsbøjlen ind over de to nedre skruer på montagebeslagets bag-

side og fastmontér med de 2 sidste spændeskiver samt 2 M6 låsemøtrikker. 

 

⓬ Remontér hårtørrerens kabinet, tilslut strømforsyningen og afprøv 

hårtørreren. 
 
 
 

 

VIGTIGT  
 

•  Årlig, indvendig rengøring af hårtørreren anbefales.  

•  Magneten, der er monteret for enden af trykknappen på en AA hår-

tørrer, må ikke afmonteres - heller ikke for at prøvekøre tørreren. 

•  Produktet er kun egnet til indendørs brug! 

 
 

 

DATA, AA/AE HÅRTØRRER: 230 Volt 50 Hz 2360 W 62 dBA 
 


