INSTALLATIONSGUIDE
SW1634 Hild Handdukstork
Mått: 800 x 75 x 120 mm.

BÄSTE KUND
Tack för att du valt vår produkt. Tag några minuter att
läsa denna manual innan installation och användning.

VIKTIGT

1. Montering ska utföras av kvalificerad tekniker.
2. Om du väljer att koppla handdukstorken till en separat
strömbrytare måste arbetet utföras av en behörig elektriker.
3. Läs intruktionerna innan montering.
4. För att undvika att barn skadas av handdukstorken bör den
installeras minst 60 cm ovanför golvnivå.
5. Handdukstorken ska vara försedd med ett fast kablage och
avstängningkontakt.
6. För att undvika skador och repor, rengör inte
handdukstorken med hårt material eller starka
rengöringsmedel.
7. Eventuell reparation bör göras av behörig fackman.
8. Handdukstorken är endast avsedd för användning i badrum
och tvättstugor.
9. Handdukstorken är endast avsedd för att torka textilier
tvättade i vatten.
10. Handdukstorken ska installeras minst 60 cm från badkar
och dusch.

RITNING

RITNING

BILDER

MONTERING

Montering - steg för steg

	
  

	
   1. Mät och markera skruvhålen på väggen.

	
   2. Borra hålen i väggen.

	
  

	
   3. Sätt plugg i väggen.

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  4. Sätt fast fästbrickan i muttern med hjälp av skruven.
	
  

Kabel ut från väggfästet.

	
  
ON/OFF

	
   5. Skruva fast fästbrickan i väggen.

	
  

	
  

6. Koppla in strömsladden till en elektrisk källa.

7. Använd ON/OFF-knappen för att sätta på och stänga av handdukstorken.

ELEKTRISK ANSLUTNING

Elektrisk anslutning
1. Elektriska parametrar

Volt.

220 - 240V

50 Hz

15W

Försiktighetsåtgärder vid elektrisk anslutning
2. Alla elektriska anslutningar måste göras av en licensierad och lokalt behörig elektriker.
3. Handdukstorken är tillverkad enligt internationell standard av GS, S-Mark, CE, RoHS, SAA, C-TICK.
4. Det medföljande strömsystem som är anslutet till torken måste användas med en jordfelsbrytare.
5. Handdukstorken får inte placeras direkt under eller ovanför ett eluttag. Den måste användas i upprätt
position och förvaras i en sval och torr miljö när den inte används.
6. Handduksvärmaren är avsedd för torkning av handdukar eller kläder och den ska användas i badrum och kök
samt hotell och restauranger eller andra offentliga utrymmen.
7. Varje förändring av eller reparation av skadade interna ledningar måste utföras av tekniker som anses
kvalificerade av industristandard.
8. Alla hårda gnugg eller skrap på produktytan är strängt förbjudet.
9. Använd endast för att torka textilier som har dämpats av vatten.
10. Den ursprungliga kabeln kan inte bytas ut. Vid skada bör hela produkten bytas ut.
11. Apparaten ska vara försedd med ett fast kablage och avstängningkontakt.
12. Om apparaten är kopplad med förlängningssladd ska den placeras så den inte utsätts för stänk eller fukt.
13. Varning: När elektriska produkter används bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive
följande:
FARA: Risk för elektrisk stöt! Anslut endast till kretsar som skyddas av en jordfelsbrytare(JFB). Jordfelsbrytare
JFB levereras inte men skall alltid användas. Alla elektriska delar måste vara väl jordade, annars kan
tillverkaren inte ta ansvar för eventuella förluster och skador som kan uppstå.

Hild handdukstork är nu klar för användning.
Vid eventuella problem under installationen är du varmt välkommen att kontakta kundtjänst:
Telefon: 0771-66 55 44
kundtjanst@swedmart.se
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