
MUTTER

BAKSTYCKA

Ta bort kåpan från bakstycket. Dra den ström-
förande kabeln minst 7 cm in genom hålet i
bakstycket. Fäst bakstycket i väggen.

För den strömförande kabeln genom 
avlastningsklämman och anslut ledningarna
till kopplingsplinten. Spänn skruvarna. 
VIKTIGT: Undvik under installationen att lyfta 
handtorken i de elektriska delarna.

Montera tillbaks kåpan på bakstycket och 
skruva fast kåpan ordentligt.
Provkör maskinen.

8920 RANDERS NV
Tlf.: 86 41 57 11 - www.dandryer.dk

Ø 22 mm
HÅL TILL
KABELINGÅNG

Fäst monteringsvägledningen / borrschablonen 
på väggen med tape. Rekommenderad mon-
teringshöjd är 115 cm från golvet upp till hålen
C och D. Undvik montering direkt över handfat, 
bordsskiva el. likn.

Borra 4 hål (A, B, C, D - 8 mm i diameter,
35 mm djupt).

Ta bort monteringsvägledningen från väggen.
De medföljande pluggarna hamras in i de fyra 
hålen.

SKRUV

LÅSBRICKA

ISOLERINGSBUSSNING

VÄGG

SKRUV

LÅSBRICKA

 MONTERINGSANVISNING / BORRSCHABLON
 TORKAREN SKALL JORDFÖRBINDAS FÖRESKRIFTSMÄSSIGT.
       VID FAST INSTALLATION SKALL ANSLUTNINGEN SKE
      ÖVER STRÖMBRYTARE I DEN FASTA INSTALLATIONEN.

REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD:
                   115 CM FRÅN GOLV FÖR VUXNA / 95 CM FÖR BARN OCH RULLSTOLSBUNDNA.

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

• Denna produkt får inte behandlas som hushållsavfall.
• Produkten skall återanvändas, där det är möjligt.
• Fråga om råd hos Er lokala myndighet.
• Produkten kan också fritt returneras till tillverkaren / förhandlaren som ansvarar för rätt
  återanvändning / bortforsling.
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(3)  KONSTRUKTIONSSKISS (4)  KOMPONENTÖVERSIKT

DEL NR.      BESKRIVNING

1. Specialnyckel
2. Justeringsskruv förinställning av 
 aktiveringsavständ
3. Kontakt (Dispensern aktiveras automatisk,
 när kåpan (del nr. 7) öppnas.)
4. Sensorenhet
5.  Signallampa för indikering, att dispensern är i
 funktion, samt för indikering, att batterierne
 håller på att ta slut.
6. Batterienhet
7. Kåpa

                   TVÅLBEHÅLLARE:

8. Lock (VIKTIGT: Ta bort locket efter uppsättning       
              av dispensern)
9.             Tvålbehållare   
10.           Samlingsmuff mellan plaströret och tvålbehållare
11.           Plastrør
12.           Doseringsmunstycke

                      FÖR MONTERING:
13.             Tre hål (för montering av dispensern på väggen)                     
14.             Bakstycke

(5)   REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJDE

MÅTTENHET: mm

VÂGG

AVSTÅND

BORDSKIVA

MONTERINGSHÔJDE:
Minst 20 cm över normal bordskiva.
Minst 30 cm över bordskiva i rostfritt stål.
Monteras dispensern med mindre avstånd till bordsskivan,
finns det risk för oavsiktlig dosering. 

      VIKTIGT!
Denna produkt infaller under bestämmelserna för el-retur enligt WEEE-direktivet
 - Denna produkt får inte behandles som hushållsavfall.     
 - Produkten skall återanvändes, om det är möjligt.
 - Fråga om råd hos Er lokala myndighet.
 - Produkten kan också fritt returneras till tillverkaren/förhandlaren som
   ansvarar för rätt återanvändning/bortforsling.


