
 
 

   

       Instruksjonsbok for tørkehylle TH80                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gratulerer med kjøpet av din nye Beha tørkehylle. 

 Les denne instruksjonshåndboken nøye og ta vare på den for senere 

bruk. 



VIKTIGE INSTRUKSJONER 
Ved bruk av elektriske apparater bør du alltid ta grunnleggende forholdsregler for å redusere 
risikoen for brann, elektrisk støt, brannsår og andre skader. Dette omfatter følgende: 
1. Les denne håndboken nøye før du bruker produktet. 
2. Enheten er bare beregnet for privat bruk, og ikke kommersielt bruk. 
3. Ta enheten ut av emballasjen og kontroller at den er i god stand før du tar den i bruk. 
4. Kontroller at spenningen i huset er riktig i forhold til det som er angitt for apparatet. 
5. Kontroller strømledningen og støpslet nøye før bruk for å kontrollere at de ikke er skadet. 
6. Pass på at hendene dine er tørre når du berører enheten for å forhindre elektrisk støt. 
7. Ikke bruk i nærheten av eller rett tørkehyllen mot møbler, gardiner eller andre lettantennelige 

objekter.  
8. Ikke bruk tørkehyllen eller la tørkehyllen stå på uten tilsyn når barn, eldre eller 

funksjonshemmede er i nærheten. 
9. Trekk ut kontakten på tørkehyllen når den ikke er i bruk. 
10. Pass på at det ikke kommer vann inn i kassen rundt tørkehyllen når den er i bruk eller ved 

oppbevaring. Oppbevar alltid tørkehyllen i et område uten fuktighet. 
11. Ikke bruk på steder der det er gass, maling eller andre lettantennelige objekter. 
12. Denne tørkehyllen er ikke beregnet for bruk på bad, i vaskerom eller liknende innendørs 

områder. Ikke plasser tørkehyllen der den kan falle ned i et badekar eller andre 
vannbeholdere. 

13. Ikke legg ledningen under et teppe. Ikke dekk til ledningen med filleryer, løpere eller 
liknende. Ikke plasser ledningen i gjennomgangsområder og steder der den utgjør en 
snublefare. 

14. Bruk bare denne tørkehyllen som beskrevet i denne håndboken. All annen bruk som ikke er 
anbefalt av produsenten, kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på personer, og kan 
føre til at garantien ikke gjelder. 

15. Unngå bruk av skjøteledning fordi skjøteledningen kan føre til overoppheting og brannfare. 
16. Ikke bruk tørkehyllen utendørs. 
 
 

ADVARSEL. 
 Dette apparatet er bare for husholdningsbruk. 
 Ikke senk enheten ned i vann.  
 For å unngå brann eller elektrisk støt må du aldri fjerne kassen rundt enheten. 
 All service utenom rengjøring og brukervedlikehold skal utføres av en godkjent 

servicerepresentant.  
 Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av en spesiell ledning eller komponent som 

fås fra produsenten eller forhandleren. 
 Alle reparasjoner skal utføres av godkjent servicepersonell.  
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BESKRIVELSE AV DELER 
1) støtte 
2) ytterrør 
3) innerrør 
4) deksel 
5) bryter 
6) nedre deksel 
7) øvre deksel 
8) strømledning 
9) monteringsfeste 
10) klemme 

BRUK 

● Før du tar i bruk apparatet, plasserer du det på en stabil og jevn overflate. Kontroller at 

bryteren står i “OFF”-stilling, og sett i kontakten. 

● Plasser skoene på tørkehyllen, og slå deretter på bryteren.   

SIKKERHETSSYSTEM 
 Hvis du opplever feil på apparatet, tar du ut kontakten og tar tørkehyllen med til service hos 

godkjent servicepersonell.  

VEDLIKEHOLD 
 Tørkehyllen krever bare regelmessig rengjøring på utsiden. 
 Før du rengjør enheten, slår du den av. Ta ut kontakten og vent til tørkehyllen er avkjølt. 
 Bruk en fuktig klut til å tørke av kassen på vifteovnen. 
 Ikke bruk vann, rengjøringsmidler, slipemidler eller kjemikalier  

(alkohol, bensin osv.) for å rengjøre enheten. 

INSTALLERE APPARATET PÅ VEGGEN 
 Plasser papiret på det stedet på veggen der du ønsker, og bor to hull med den  

avstanden mellom hullene som papiret viser. (Se fig.1)  
MERK: TA BORT PAPIRET ETTER BORINGEN. 

 Dersom murvegg: Sett inn fire plugger i hullene og skru fast skruene. (Se fig. 2)  
 Heng tørkehyllen på veggen, med de to hullene nederst der skruene sitter.  

Dra i tørkehyllen. (Se fig. 3)  

●  Beveg tørkehyllen til høyre til den sitter fast, og deretter beveger du den ned. (Se fig. 4)  

●  Apparatet skal ikke installeres høyere enn 0,3 m over gulvet. 
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Fig. 1

! ! ATTENTI ON: TAKE AWAY THE PAPER AFTER DRI LLED.

P le as e pu t the pape r in  the p lace  on the wall 
w here  y ou  p refe r an d dril l two ho les.

Fig. 2
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 Spenning: AC 220-240 V  
 Strømforbruk: 80 W 
 Isoleringsklasse:  
 Vekt: 1,15 kg 
 Størrelse: 800(L) X 370 (B) X 45 (H) mm 
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