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5. Markera torkens plats på väggen och kontrollera att det blir rakt. Ta bort skydden på den självhäftande ytan (3 st.) från väggmonteringsflänsen 
(inre flänsen). Lägg torken på det markerade stället på väggen så att flänsarna fäster sig i väggen med den självhäftande ytan.

6. Lossa på krysspårskruvarna (3 st.) på sidan av täckflänsarna (yttre flänsen) så att torken går att dra loss från väggmonteringsflänsarna. 
Väggmonteringsflänsarna med skruvar blir fast i väggen.

1. Innan torken installeras ska du beakta säkerhetsbestämmelserna, installationsavstånden och åtgärderna före installationen! Leveransförpackningen 
innehåller 4 st. pluggar, 4 st. skruvar och 2 st. gummiproppar. Installationsröret för elledningen som installerats i väggen ska vara högst 
16 mm i dameter.

3. Dra försiktigt ut komponenten från torkens fot så att anslutningskablarna i sockerbiten sticker ut högst 10 mm ur torkens fot. Ta loss 
nätkabeln från sockerbiten. Öppna dragavlastningen med en insexnyckel och ta loss den från aluminiumdelen. Bevara dragavlastningen samt 
aluminiumdelen och täckflänsen för monteringen.   

4. Ta bort skyddet på den självhäftande ytan (1 st.) från väggmonteringsflänsen (inre flänsen). Ställ flänsen ovanpå installationsröret i väggen 
excentriskt så att den självhäftande ytan täcker hela installationsröret. Fäst monteringsflänsarna i väggen med en skruv och pluggar. 

7. Proppa och skruva väggmonteringsflänsarna i väggen.

8. Trä aluminiumdelen (kragen mot väggen) och dragavlastningen på kabeln i väggen. Spänn dragavlastningen på plats och lägg täckflänsen på 
aluminiumdelen. Använd en styrbussning vid anslutningen. Skruva fast kabeln i sockerbiten och säkerställ att isolerbussningen av silikon sitter 
på sin plats inuti torkens fot. Sockerbitsanslutningen ska bli innanför isolerbussningen. Montera omsorgsfullt ihop komponenterna. 

9. Spänn fast Trox T6-skruven på torkens monteringsfot.

10. Montera torken ovanpå flänsarna och dra åt krysspårskruvarna (4 st.) vid sidan av täckflänsarna. Kontrollera med en spänningsmätare att 
torken inte är spänningssatt. Lägg slutligen in gummipropparna i hålen på täckflänsarna. Torken är klar att användas.

ANVISNING FÖR FASt

eldRiVeN toRk
iNStAlAtioN AV 

Anslutningskabeln MSK/H05VV-F 2 x 
1,0 mm2 finns i väggen.

OBS! Elinstallationer ska utföras av en 
behöring elinstallatör! 
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2. Öppna Torx T6-skruven i torkens monteringsfot.


