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Viktigt!

Härdat säkerhetsglas måste
skyddas från slag och stötar.
Slag mot glaskant kan göra
att glaset splittras.

SÄKERHETSANVISNING
RSK nummer 8756776

Mälsåker Handdukstork
Endast Elversion

Monteringsanvisning-Mälsåker-20120613-1.3

Viktiga säkerhetsinstruktioner
- Denna produkt är avsedd för användning i bostäder, inte för kommersiellt eller industriellt bruk.
- Använd inte produkten för andra ändamål än avsett.
- För att skydda mot brand, elektriska stötar eller skada får inte någon del av sladd, stickpropp eller produkt befinna sig i vatten eller annan
vätska. Produkten får gärna föregås av en jordfelsbrytare.
- Innan produkten kopplas in måste spänningen i nätet befinna sig inom de specifikationer som finns för produkten.
- Användande som går emot säkerhetsbestämmelserna för produkten medför att kunden fråntas rätten till garantiservice.
- Använd endast jordade uttag.
- Får inte användas utomhus. Placera den inte heller nära andra värmekällor såsom gasvärmare eller elektriska radiatorer.
- Tänk på brännskaderisken! Handdukstorken blir varm vid drift! Lämna inte små barn oövervakade. Produkten är inte avsedd att användas
av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte
övervakas eller instruerats angående produktens användning av en person ansvarig för deras säkerhet.
- Produkten får inte lyftas i enbart sladden. För att koppla ur produkten, dra ut stickproppen ut uttaget. Ryck inte i sladden utan dra i proppen.
- Låt inte sladden hänga över produkten eller över en bordskant.
- Om sladden skadas på något sätt måste den bytas. Detta måste göras hos Nordhem Värme annars förverkas garantin.
- Försök inte reparera produkten själv. Det skall göras av fackman hos Nordhem Värme annars förverkas garantin.
- Installera eller använd aldrig produkten om sladden eller glaset är skadat. Tag med produkten till återförsäljaren för vidare
transport till Nordhem Värme.
- Innan rengöring ska torken vara avstängd.
- Spänning och frekvens på matningsströmmen måste vara enligt dataetiketten på baksidan av produkten.
Särskilda säkerhetsföreskrifter
- Glasytan uppnår höga temperaturer. Rör inte vid glaset vid drift.
- Produkten får inte övertäckas vid drift.
- Produkten får endast repareras av Nordhem Värme. Misstag i en reparation kan leda till stor fara för brukaren.
Användade i våtrum
Du får använda produkten i ett våtrum om följande kriterier uppfylls:
- Minsta avstånd från uttag till badkar, handfat eller annan sanitär installation ska vara minst 0,6m, helst 1,0m.
- Uttaget är jordat och befinner sig i oklassat område.
Produkten kan monteras i Område 2 men uttaget måste sitta i oklassat område.
Produkten kan anslutas direkt i kopplingsdosa om så önskas.
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OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.
Det kan finnas mindre måttdifferenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborrning skett utan att ha mätt på det aktuella exemplaret.
De angivna måtten är endast avsedda för att kunna förbereda ev. kortlingar och elframdragningar.
Handdukstorken ska monteras av behörig EL-installatör.

MONTERING.

1 Se till att monteringen av handduks-

torken sker på lämplig höjd från
golvet.
Tänk på brännskaderisken!
Torken får inte övertäckas!

c/c

fyra korta bultarna (B) och skruva in
dessa på baksidan av torken.

Fjärrkontroll

60

H2

60

B

2 Trä över de fyra brickorna (A) på de

140 mm.

BILD 1

att markera på väggen var fästena
ska vara. Använd vattenpass! Borra
ev. fyra hål i väggen. Fäst de
U-formade väggfästena (C) med de
långa skruvarna (D). Urtaget ska
peka uppåt. Dra inte åt ännu!
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3 Använd den medskickade mallen för

+
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4 Handdukstorken ska fästas i en

massiv konstruktion, t ex i regel,
betong eller i särskild konstruktionsdetalj. Skruvinfästningar får inte
utföras enbart i väggskivan.
Tätskiktet måste återställas noga.
(Se Bild 3). Hålet får ej borras så
djupt att silikon kan pressas igenom
kortlingen. Vid trävägg med
våtrumsskiva återställs tätskiktet
genom att lägga silikon i hålet innan
skruv monteras. Vid betongvägg
återställs tätskiktet med silikon både
innan pluggen och sedan innan
skruven monteras.
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Elanslutning

BILD 2

BILD 3
D

B

Betongvägg

A
1

PLUGG

Betong
Tätskikt
Ytmaterial

C

Väggskiva
Tätskikt
Ytmaterial

Kortling

Trävägg

5 Lyft upp handdukstorken på plats.

Se till att brickorna kommer på
insidan av de U-formade väggfästena. Vrid sedan runt ett fäste så
att det sitter upp och ner för att förhindra att torken kan lyftas av.
Justera så att allt är rakt. Dra sedan
åt alla skruvar och bultar med en
10mm fast nyckel.
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6 Koppla in elektriciteten antingen

MSE1240
C/C =
B =
H1 =
H2 =
H3 =
H4 =

genom att sätta i kontakten eller om
man har en fast anslutning genom
att ansluta kablarna. I detta fall ska
anslutningen göras av en behörig
elektriker. Om anslutningen sitter
bakom torken får man koppla in
torken innan man hänger upp den
på väggen.

258 mm
400 mm
1200 mm
250 mm
160 mm
974 mm
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Innan du använder din nya Mälsåker handdukstork måste den vara monterad och plastskyddet borttaget. De första gångerna du använder den så kan
den avge en lätt bränd doft. Detta är inget fel utan helt normalt när isoleringen värms upp de första gångerna.
VIKTIGT NÄR TORKEN ANVÄNDS!
Låt inte handdukarna ligga mot glasytan! Vi rekommenderar att torka handdukar på effektläge 1 eller 2.
Sätt i batterierna i fjärrkontrollen innan du sätter igång torken. Sätt i stickkontakten i uttaget om detta inte redan är gjort.
På displayen syns ett streck “-” som visar att det finns ström fram. Tryck sedan på en av knapparna för att välja ett effektläge.
Effektläget visas även på displayen. Med Power-knappen stänger du av torken.
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Knapparnas funktion:
1: Låg effekt, runt 100W, yttemperatur ca 50°C
2: Mellan effekt, runt 200W, yttemperatur ca 65°C
3: Hög effekt, runt 300W, yttemperatur ca 85°C
Max: Högsta effekt, 400W, yttemperatur ca 95°C
Power: Off
-/+: Inställning av timerfunktion.
Man kan programmera in en timerfunktion. Då går torken på vald effekt i 1-9 timmar beroende på hur man ställer in timern.
För att ställa in timern gör så här:
Håll in någon av knapparna 1, 2, 3, eller max i minst 3 sekunder.
På displayen visas ett P och en liten indikatorlampa börjar blinka.
Indikatorlampa
Ställ in hur länge torken ska gå med + och - knapparna. Kan ställas in mellan 1-9 timmar.
Efter någon sekund så försvinner tidsangivelsen och effektläget visas. Du kan ändra
effektläget genom att trycka på någon av knapparna 1, 2, 3 eller max igen.
IR-sensor
Indikatorlampan slutar blinka och visar att timern är i funktion.
Efter att vald tid har gått så stänger torken av sig själv.
Du kan avbryta funktionen när som helst genom att trycka på Power-knappen.

Display

När man stänger av torken visas ett stort “H” i displayen som betyder att glasytan är het. Efter ett tag så svalnar torken och ett litet “h” visas.
Det betyder att glasytan fortfarande är varm. När displayen visar “-” har torken svalnat tillräckligt så att man kan röra vid den.
Rengöring
Se till att torken är avstängd och kall innan rengöring sker.
Rengöring sker lämpligen med mjuk trasa och milt rengöringsmedel, exempelvis glasputs.
Använd inte polerande rengöringsmedel.
Felsökning
Varför fungerar inte torken?
Det luktar rök eller ånga från torken
Varför är inte min tork varm?

Torken avger ett metalliskt knäppande.

Min tork är fortfarande varm.
Min tork stänger av sig själv.

Det finns ingen elektricitet fram.
Torken kan avge lite lukt de första gångerna
man använder den.
Torkens uteffekt styrs inte av torkens yttemperatur
utan omgivningen. En viss tidsrymd behövs för
att uppnå en optimal nivå för detta system
För att undvika överhettning och överdriven elanvändning
så är torken försedd med en styrenhet med inbyggd
säkerhetstermostat. Under igångkörning där värdena
ligger på gränsen mellan av och på så kan torken avge
ett mindre knäppande.
Efter att torken stängts avkommer den avge värme i upp till
en halvtimme till.
Programmet för automatisk avstängning används.

Min fjärrkontroll fungerar inte.

Fjärrkontrollen använder 2st AAA batterier. Den måste
riktas mot displayen för att fungera.
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Kontrollera säkringarna och att det finns
elektricitet fram.
Detta är helt normalt.
Det kan vara värt att notera den tid
det tar första gången man använder
torken innan optimal nivå har uppnåtts.
Detta har ingen inverkan på torkens
funktion eller prestanda.

Försäkra dig om att displayen fungerar
och att varningslampan “H” eller “h” lyser.
Kontrollera under drift att indikatorlampan
som finns till vänster på skärmen lyser.
Kontrollera att batterierna är rätt
monterade och att de inte är för gamla.
Man måste rikta fjärrkontrollen mot
displayen för att kunna ställa in torken.
Fjärrkontrollen använder IR ljus för att
överföra information.
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