
 
 

 

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING 

DAN DRYER® ELITE 2000 HÅRTØRRER 
 
 

 
 

Med hårtørreren følger monteringsanvisning og en pose indeholdende: 
 
 2 stk. skruer 
  2 stk. rawlplugs  
 2 stk. spændskiver 
 1 stk. afdækningsprop 
 1 stk. vægbeslag 
   
FØR MONTERING: 
 
Undersøg før montering, om ledningsnettet har kapacitet til at klare den ekstra 
belastning, som er angivet på mærkepladen. 
 
Udvælg placering umiddelbart ved siden af eventuelt spejl for at undgå, at 
brugerne strækker slangen til bristepunktet for at kunne se sig selv i spejlet. 
 
Hårtørreren behøver ingen jordforbindelse, da den er dobbeltisoleret. 
 
MONTERING PÅ VÆG:  
 
➊ Afmonter dækslet ved at fjerne den på Fig. 1 med A markerede skrue. De 

to huller, der er markeret med skruer og rawlplugs, skal bruges til 
fastgørelse til væggen.  

 
➋ Bor to 6 mm huller i væggen med en afstand på 198 mm imellem (Fig. 2). 

Vi anbefaler, at hårtørreren monteres, så der er 180 cm fra gulv til 
overkanten af hårtørreren. 

 
➌ Før kablet ind gennem det dertil indrettede hul øverst i højre hjørne og 

tilslut. Fastgør hårtørreren ved hjælp af de skruer og spændskiver, der 
følger med (Fig. 3). 

 
 

 
VIGTIGT 

 
 Sæt dækslet på igen, før hårtørreren sættes i gang. 

 

 Hvis hårtørreren ønskes tilsluttet direkte til det elektriske system, 
skal tilslutningen foretages af en elektriker.  

 
 
Hårtørreren lever op til EU-standard 87/308 vedr. dæmpning af elektronisk 
støj.



 
 

 

BRUGSANVISNING: 
 

 Start hårtørreren ved at løfte fønnæbet. Elite 2000 har variabel 

luftstrøm og temperaturindstilling, og der kan vælges mellem tre 

forskellige styrker. 

 Ret ikke luftstrømmen mod øjnene. 

 Luftstrømmen skal have fri passage.  

 Hold hårtørreren i passende afstand fra håret. 

 Sæt altid fønnæbet på plads efter brug.  

 
VEDLIGEHOLDELSE: 
 

 Plastikdelene rengøres med en klud vredet op i sæbevand.  

 Anvend ikke ætsende rengøringsmidler. 

 

VARIANT AF DAN DRYER® ELITE 2000 CLASSIC: 
 

 Model SHAVER er forsynet med et 115-230 V barbermaskinestik. 

Tilslut aldrig andre elektriske apparater end barbermaskiner!  

 

 

 

 

 

 

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. 
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