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FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
 
Det försäkras härmed, att produkterna, DAN DRYER® handtork typ AA och 
AE lever upp till nedanstående harmoniserande standarder i förhållande till 
CE-lågspänningsdirektivet 73/23/EEC + tillägg samt EMC-direktivet 
2004/108/EEG: 
 
Försäkran är baserad på följande dokument: 
 

1. överensstämmelseförsäkran/provningsrapport från INTERTEK, ETL-
SEMKO. 

2. teknisk dokumentation, som kan framvisas på begäran. 
 
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 

 
Datum:   Producent: 

Randers, 20.12.2007

  
 
 
 
 

VIKTIGT! 
 
Denna produkt faller in under bestämmelserna för el-retur enligt WEEE-
direktivet.  
 

• Denna produkt får inte behandlas som hushållsavfall. 
• Produkten skall återanvändas, om det är möjligt. 
• Fråga om råd hos Er lokala myndighet 
• Produkten kan också fritt returneras till fabrikanten/återförsäljaren, 

som kommer att ansvara för rätt återanvändning/bortforslande. 
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INSTALLATION PÅ MURSTENS- ELLER BETONGVÄGG:  
 
➊ Tejpa fast bifogad monteringsanvisning (Fig. 1) vågrätt på väggen. 
 
➋ Märk ut och borra hålen vid 

"A". Hålen skall borras, så att 
de passar en plugg för 8 mm 
skruv. 

 
➌ Sätt pluggarna i hålen och 

skruva fast handtorken med 8 
mm skruv. 

 
INSTALLATION PÅ TRÄ- 
ELLER GIPSVÄGG:  
 
➊ Tejpa fast bifogad monterings-

anvisning (Fig. 1) vågrätt på 
väggen. 

 
➋ Märk ut och borra hålen vid 

"A". 
 
➌ Montera handtorken med 8 

mm skruvar anpassade till underlaget. Till gipsvägg används även pluggar, 
expander el. motsv. 

 
MONTERINGSHÖJD: 
 
Monteringshöjd mätt från golv till underkant av maskinen: 
 

 monterad som 
handtork 

monterad som 
hårtork 

Vuxen 1150 mm 1900 mm 

Barn 950 mm 1700 mm 

Handikappad 950 mm 1550 mm 
 
Monteras flera handtorkar på rad, skall avståndet mellan torkarna vara minst 
600 mm mätt från mitten av varje tork. Undvik montering direkt över handfat, 
bordsskiva el. likn. ytor av framförallt reflekterande material. Om det inte kan 
undvikas, kan justering av aktiveringsavståndet behövas. 
 
EL-ANSLUTNING: 
 
➊ Vid direkt el-anslutning från fast kabel eller anslutningsbox i väggen bakom 

torken, förs kabeln genom hålet ”B” (Fig. 1) i bakstycket och anslutas vid 

plinten "E". Anslutning med 3 ledare med en tvärsnittsareal på min. 1,5 
mm2 per ledare; rekommenderad längd 150 mm (7 mm avisolerat). 

 

➋ Om anslutning som beskrivs under pkt. ➊ inte är möjlig, utförs fast 
installation över avbrytare på vägg genom att föra löst, isolerad kabel 
genom hålet ”C” i botten av monteringsplattan. Kabeln förs vidare genom 
avlastningsklämman "D" och anslutas plinten "E". Använd max. 1,5 m långt 
3-ledad kabel med jordledare: tvärsnittsareal min. 1,5 mm2. 

 Innan kåpan monteras, skall den lilla utspårningen i botten av kåpan tas 
bort med en tång eller fil. Hålet filas till, så att det är fritt från grader och 
andra skarpa kanter. 

 
 
JUSTERING OCH PROVKÖRNING – TRYCKKNAPPS-MODELL: 
 

Torktiden är vid leverans justerad till ca. 30 sekunder. Torktiden kan förlängas 
genom att vrida mikroskruven på timern medurs och förkortas genom att vrida 
den moturs. 
 
Om torken monteras som hårtork, skall torktiden justeras till max. ca. 170 sekunder. 
 
Magneten, som är monterad på änden av tryckknappen får inte 
avmonteras – heller inte för att provköra torken. 
 
 
JUSTERING OCH PROVKÖRNING – BERÖRINGSFRI MODELL: 
 
Aktiveringsavståndet är vid leverans justerad till max. 200 mm mätt från 
utblåsningsgallret. Aktiveringsavståndet kan förlängas genom att skruva 
mikroskruven medurs, och förkortas genom att vrida moturs. 
 
Torken startar automatiskt, när man håller händerna i aktiveringsområdet under 
maskinen, och stannar automatisk 4 sekunder efter att händerna tas bort. 
 
Torkarna skall alltid provköras med påmonterad kåpa. 
 

 

VIKTIGT 
 

• Om torken monteras som hårtork, skall den monteras utanför     
räckvidd för personer som använder bad eller dusch.  

 
• Torken skall jordförbindas enligt föreskrifter. Vid anslutning till fast 

installation över avbrytare skall brytaravståndet i denna vara min. 3 mm.  
 
• Tag bort transportsäkring (styropor-klossen) under fläktmotorn, 

innan torken startas. 
 

 
Fig. 1


