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Bruks och Monteringsanvisning

Handdukstork TR.5
Utan kablage

B2
B

Pax Handdukstorkar TR45, TR55, TR65 och TR85 är en praktisk torkserie som
snabbt och effektivt torkar handdukar, småtvätt, vantar och andra kläder.
Godkänd för montering i våtrum men kan även monteras i t.ex. hallar.
Pax TR- serien är en elektrisk handdukstork med inbyggd värmekabel.
Torken är endast avsedd att torka textilier tvättade i vatten.
Handdukstorkens montering
OBS Torkens kopplingshus och tillika fjärde väggfäste är vid leverans anpassat för
dold elanslutning.
Dold elanslutning för ledningar kommande via rör i vägg får endast utföras av
en behörig elinstallatör.

445

Byggdjup 106
Syvyys 106
Byggedybde 106
Korkeus seinästä 106

Handdukstork TR .5 utan kablage

Handdukstorken uppnår en temperatur av ca 60°C vilket kan upplevas obehagligt att
vidröra.
För att undvika fara för små barn ska torkens lägsta horisontala steg ha ett avstånd
av minst 600mm till golv.

Montering av tork på vägg för dold elanslutning:
Får endast utföras av behörig elinstallatör.
Handdukstorken är
-märkt och skall ej jordas.
Då torken skall monteras på trävägg är det alltid en fördel att kunna skruva torken i
någon av väggens reglar. Torken kan monteras i de positioner som beskrivs i figur B
1 Börja med att skruva bort luckan på kopplingshuset.
2 Torken levereras med tre lösa väggfästen med tillhörande insatser (se figur B2)
Väggfästena träs på röret till önskad position varefter insatsen pressas in mot
röret så väggfästet blir hängande i position enligt figur A.
Placera kopplingshuset över VP- rör och markera därefter för borrning för både
kopplingshus och väggfästen.
4 Tillse att torken blir stadigt monterad, medlevererade skruvar lämpar sig för
underlag av trä eller vid “pluggning” i betongväggar.
Om ej regel eller annat trä finns att tillgå rekommenderas skruvankare
(”Emhart Molly”).
5 Anslut fas och nolledare i plintens lediga anslutningar, se figur C1
spänningssätt därefter.
Sätt torkens brytare i position 1, torken når maximal temperatur efter ca en
halvtimma.
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Tekniska uppgifter

Spänning 230V ~, 50 Hz
Effekt 30W TR45, 40W TR55/TR65, 60W TR85
IP 44
Kapslingsklass
Dubbelisolerad
Certifikat
- märkning enl. direktiv LVD, EMC.

Service

Pax AB
Box 72. SE-648 06 Hälleforsnäs Sweden Tel.+46 (0)157 - 756 00
Fax. +46 (0)157 - 756 10, Internet:www.pax.se E-mail:info@pax.se

Rengöring
Utvändig rengöring:
Handdukstorken kan torkas av med fuktad trasa och diskmedel.
Lösningsmedel får ej användas.
Enligt standarden EN 60335 skall följande beaktas:
Denna apparat kan användas av personer från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt
fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning
eller blivit instruerade om användningen av apparaten på ett säkert sätt och är införstådda
med riskerna. Barn skall inte leka med apparaten.
Rengöring och underhåll skall inte göras av barn utan övervakning.

