
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.

      MONTERINGSVEJLEDNING / BORESKABELON
            TØRREREN SKAL JORDFORBINDES FORSKRIFTSMÆSSIGT. 
                 VED FAST INSTALLATION SKAL TILSLUTNINGEN SKE
                       OVER AFBRYDER I DEN FASTE INSTALLATION.
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MONTERINGSVEJLEDNING:
1.   Udvælg et egnet montagested under hensyntagen til anbefalet monterings- 
      højde. Fastgør denne boreskabelon på væggen med tape. Bor 8 huller
      (Ø7 mm) som anvist på boreskabelonen (jf. Fig. 1).

2.   Fjern monteringsvejledningen fra væggen. Sæt de medfølgende dyvler i 
      de otte huller (jf. Fig 2).  

3.   Anvend den medfølgende specialnøgle til at løsne og fjerne filterskuffen
      i bunden af håndtørreren (jf. udsnit S). Løsn den på Fig. 5 viste sikkerheds-
      skrue og dermed den del af montagebeslaget, der skal fastmonteres på væggen.

4.   Fastgør montagebeslaget til væggen med de otte medfølgende skruer (jf. Fig 3). 

5.   Afmonter dæksel i maskinens nederste højre hjørne for adgang til klemmerække
      og Ø22 kabelhul. Træk det strømførende kabel ind gennem hullet og hæng 
      håndtørreren op på montagebeslaget (jf. Fig. 4). (Såfremt fast installation ikke er
      mulig, og der anvendes løst kabel, anvendes medfølgende kabelforskruning.)

6.   Skru den på Fig. 5 viste sikkerhedsskrue fast igen, så håndtørreren fæstnes
      til montagebeslag og væg. 

7.   Tilslut fasen til klemmerækken ved ”L”.
      Tilslut nullederen til klemmerækken ved ”N”.
      Tilslut den gul-grønne jordledning til klemmerækken ved ”    ”

8.   Sæt filterskuffen på plads og fastlås denne med specialnøglen (jf. Fig. 5, udsnit S).
      Før den løst medfølgende vandopsamlingsbeholder på plads under filterskuffen. 
      Den sorte gummipakning skal vende ind mod væggen.

9.   Tilslut strømmen og prøvekør maskinen.
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Skrue til 
filterskuffe

Udsnit S

Linie til opmåling af monteringshøjde - nedre skruehuller

                               DAN DRYER AD
                ANBEFALET MONTERINGSHØJDE
 

          MÅLT FRA FÆRDIG GULVBELÆGNING TIL HHV. LOFT I TØRREÅBNING,
UNDERKANT MASKINE ELLER OPMÅLINGSLINIE UD FOR NEDRE SKRUEHULLER

Udmålt fra gulv til
top af tørreåbning

 Udmålt fra gulv til
 nedre skruehuller

Udmålt fra gulv til
underkant maskine

Voksne                                             1150 mm                                  710 mm                                   622 mm

Børn                                                    900 mm                                  460 mm                                   372 mm

Top af tørreåbning

Opmålingslinie

Underkant
håndtørrer

Gulv

57,7 mm

Opmålingslinie

37 mm

           Udsnit A
hul til kabelindgang

Ø22 hul til Ø7/8 mm
tilslutningskabel

VEDLIGEHOLDELSE:
1.   Anvend almindelige rengøringsmidler til udvendig rengøring med fugtig klud. Undgå skrappe kemikalier,
      stålbørster eller andre slibemidler.

2.   Ved intensiv anvendelse anbefales det at rengøre filterskuffe og udskifte filter en gang i kvartalet. 
      Ved knap så intensiv brug er halvårlig rengøring og udskiftning af filter tilstrækkelig.

      a. Anvend den medfølgende specialnøgle til at løsne og fjerne filterskuffen.
      b. Udskift filter, tøm vandopsamlingsbeholder og rengør filterskuffe. 
      c. Tør filterskuffen godt af, inden den genplaceres og fastlåses med specialnøglen.

3.   Den keramiske plade mellem tørreåbning og væg opsuger det vand, der under tørringen blæses af 
      hænderne.  Ved intensiv brug ledes overskydende vand automatisk ned til vandopsamlingsbeholderen
      i bunden af maskinen. Tøm og rengør denne beholder en gang i kvartalet - evt. ifm. udskiftning af filter.   

         Den keramiske plade forventes at holde produktets levetid. Skulle der alligevel opstå behov for 
      udskiftning, kan udskiftningsvejledning rekvireres ved kontakt til DAN DRYER A/S.


