
Sähköpyyhekuivain
BLV6030 & BLV6040  vain sähköversio
HUOM! ÄLÄ PORAA KOSKAAN REIKIÄ SEINÄÄN ENNEN KUIN OLET TARKISTANUT MITAT NIMENOMAAN ASENNETTAVASTA KOHTEESTA.
Mitoissa voi esiintyä pieniä eroja. Nordhem ei ota vastuuta, jos poraus on tehty tarkistamatta mittoja itse kohteesta.
Annetut mitat on tarkoitettu mahdollisten tukien ja sähkövetojen valmisteluun.
Jos pyyhekuivaimelle tehdään kiinteä asennus (piiloasennus), on asennus teetettävä pätevällä sähköasentajalla.

ASENNUS, PIILOLIITÄNTÄ, JOHTO SUORAAN 
SEINÄSTÄ.

Luokka II kaksoiseristetty
230 V ~  50 Hz
Suojausluokka: IP44
(HUOM! Hyväksyntä kaksinapaiselle asennukselle ilman maadoitusjohdinta)

Pyyhekuivan tulee kiinnittää massiivirakenteeseen, yleensä 
betoniin tai erityiseen rakenneosaan. Ruuvikiinnitystä ei saa 
tehdä yksinomaan seinälevyyn. Eristekerros on palautettava 
huolellisesti. (Ks. kuva 1). Reikää ei saa porata niin syvään, 
että silikonia voi puristaa tukirakenteen läpi. Puuseinissä, 
joissa on märkätilalevy, palautetaan eristekerros panemalla 
silikonia reikään ennen ruuvin kiinnittämistä. Betoniseinissä 
eristekerros palautetaan panemalla silikonia sekä ennen kier-
retulpan kiinnittämistä että ennen ruuvin kiinnittämistä.

1 Aseta pyyhekuivain seinää vasten haluttuun paikkaan (tarkista, 
että korkeus lattiasta on sopiva – muista palovammariski!). 
Merkitse kiinnittimien paikat seinään. Tarkista huolellisesti, että 
kiinnikkeet ovat ”vatupassissa” merkintöjä tehtäessä. 

2 Poraa reiät seinään, pane niihin silikonia ja kiinnitä sen jälkeen 
tulpat (jos niitä tarvitaan, alustasta riippuen).

3 Liitä sähköjohto seinästä kaksinapaiseen liitäntäkappaleeseen 
(”sokeripala”) (ks. kuva 2). Aseta sen jälkeen liitäntäkappale 
suojaliitoskapseliin ja paina sitten kapseli ja johdot sisään 
kiinnikkeeseen/jalkaan. HUOM! Kiinteä liitäntä tulee teettää 
pätevällä sähköasentajalla.

4 Sinetöi sitten pohjakiinnike kiinnittämällä rengas silikonilla 
kiinnikkeen takaosaan.

5 Kiinnitä konsolit seinään. HUOM! Varmista, ettei mikään johto 
jää puristuksiin seinän ja kiinnikkeen väliin.
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ASENNUS, PISTOKELIITÄNTÄ PYYHEKUIVAIMEN 
SIVUSSA.

Esimerkki BLV6040. 
1 Seuraa ylläolevia seinäkiinnitysohjeita kohtien 1 ja 2 osalta. 

2 Poista harmaa muovitulppa alemmasta kiinnikkeestä. 

3 Asenna sähköjohto (esim. Nordhemin johtosarja: 1,5 m johto 
pistokeliitännällä, tuotenro SFV15) alemman kiinnikkeen reiän 
läpi. Käytä vedonpoistajaa. HUOM! Vedonpoistajan mutteri on 
asetettava kulmittain kiinnikkeeseen vietäessä. Läpivientireiän 
halkaisija on 15 mm. 

4 Liitä johtosarjan sähköjohto kaksinapaiseen liitäntäkappalee-
seen (”sokeripala”) (ks. kuva 2). Aseta sen jälkeen liitäntäkap-
pale suojaliitoskapseliin ja paina sitten kapseli ja johdot sisään 
kiinnikkeeseen/jalkaan. 

5 Ruuvaa seuraavaksi vedonpoistaja/tiiviste johtoläpivientiin. 
Liitä sähköverkkoon yhdistämällä liitäntä.
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KUVA 2 

220–240 V 
50 Hz Pyyhekuivain 

PIIRUSTUS

Moninapainen kytkin

ASENNUSOHJE
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Tärkeitä turvaohjeita
- Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön, ei kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
- Älä käytä tuotetta muuhun kuin mihin se on tarkoitettu.
- Johdon, pistokkeen tai itse laitteen mikään osa ei saa olla kosketuksissa veteen tai muuhun nesteeseen, jotta vältyttäisiin tulipalolta, sähköis-
kulta tai muulta vauriolta. Tuote saa mieluusti olla vikavirtasuojakytkimen takana.
- Ennen tuotteen kytkemistä on varmistettava, että verkon jännite on tuotetiedoissa mainitun mukainen.
- Tuotteen turvamääräysten vastainen käyttö aiheuttaa sen, että asiakas menettää oikeutensa takuuhuoltoon.
- Tuotetta ei saa käyttää ulkotiloissa. Tuotetta ei myöskään saa sijoittaa muiden lämmönlähteiden, kuten kaasulämmittimen tai sähköradiaatto-
reiden läheisyyteen.
- On muistettava palovammariski! Pyyhekuivain lämpenee käytön aikana! Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki tuotteella. 
- Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai mentaaliset kyvyt tai puut-
teelliset kokemukset ja tiedot, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ei valvo tai opasta heitä tuotteen käytössä. 
- Varoitus! Pyyhekuivain on asennettava siten, että alimman lämpöputken etäisyys lattiasta on vähintään 600 mm, jottei pienille lapsille aiheu-
du vaaraa.
- Tuotetta ei saa nostaa yksinomaan johdosta. Katkaise tuotteesta virta irrottamalla pistoke liitännästä. Älä vedä johdosta vaan pistokkeesta.
- Älä anna johdon roikkua tuotteen päällä tai pöydänreunan yli.
- Jos johto vahingoittuu millään lailla, se on vaihdettava. Vaihdon suorittajan on oltava Nordhem Värme, muutoin takuu raukeaa.
- Älä yritä korjata tuotetta itse. Korjauksen suorittajan on oltava Nordhem Värmen asiantuntija, muutoin takuu raukeaa.
- Älä koskaan asenna tai käytä tuotetta, jos johto on vahingoittunut. Vie tuote jälleenmyyjälle kuljetettavaksi edelleen Nordhem Värmelle.
- Virtalähteen jännitteen ja taajuuden on oltava tuotteen dataetiketin mukaiset.

Erityisiä turvamääräyksiä
- Pinnasta tulee erittäin kuuma. Älä koske pintaan käytön aikana.
- Tuotteen saa korjata vain Nordhem Värme. Virheelliset korjaustoimet saattavat johtaa käyttäjän suureen vaaraan.

Käyttö
Käytettäessä pyyhekuivainta ensimmäisiä kertoja voi tuntua lievää palaneen tuoksua. Kyseessä ei ole vikatilanne; tämä on aivan normaalia 
eristyksen lämmetessä ensimmäisiä kertoja. Pyyhekuivain pannaan päälle painamalla pystyputken alla olevaa painiketta. Kun kuivain halu-
taan kytkeä pois päältä, painetaan painiketta uudelleen.

Käyttö märkätiloissa
Tuotetta voi käyttää märkätiloissa seuraavien ehtojen täyttyessä:
- Vähimmäisetäisyys liitännästä kylpyammeeseen, käsienpesualtaaseen tai muuhun vastaavaan on oltava vähintään 0,6 m, mieluusti 1 m.
Tuotteen voi asentaa alueelle 2, mutta liitännän on sijaittava luokittelemattomalla alueella.
Tuotteen voi haluttaessa liittää suoraan kytkinrasiaan.

Puhdistus
Varmista ennen puhdistusta, että kuivain on pois päältä ja kylmä.
Puhdistukseen soveltuu hyvin pehmeä pyyhe ja mieto puhdistusaine.
Älä käytä kiillottavia puhdistusaineita.
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