
300 W, 230V

~.. +• ••

~

IPx5



Viktig information

Produkten kan användas av barn från 8 år och personer med begränsad
fysisk eller mental förmåga, som saknar erfarenhet eller kunskap,
om man fått instruktioner eller använder produkten under uppsikt,

eller fått instruktioner hur produkten ska användas på ett säkert sätt
och förstår farorna med hanteringen av produkten.

Barn får aldrig leka med produkten.
Skötsel och underhåll får aldrig göras av barn.

Om strömkabeln till detta bruksföremål skadas får den bytas av
reparationsverkstad utsedd av tillverkaren.

• Använd endast avsedd nyckel 22 vid åtdragning (blid 1). Elpatronens säkerhet kan äventyras
om man monterar den genom att vrida dess plastkåpa för hand (bitd 2)1

• Skulle det visa sig att driftsindikatorn hamnar Inåt vägg
efter åtdragning. Justera då alltid bakåt med avsedd
nyckel. Packningen är avsedd för att klara Justering
bakåt utan läckage.

1 ,-----,--------,

22mm

2 ,----,--------:,

- Värmeelementet monteras I botten av handdukselementet, på höger eller vänster sida.
- För att minimera läckagerisk rekommenderasss
eller motsvarande produkter för att förhindra läckage.

OBSI Elpatronen är endast avsedd för montage i de nedre anslutningarnal
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- Först efter montage och påfyllning i handdukselementet tillsätts strömmen.
- Elpatronen tar omedelbart skada om man tillsätter strömmen utan att ha fyllt

handdukselementet med vatten eller om vallennivån är för råg.
o Ansluts elpatronen utan vatten kommer den termiska säkringen att skadas.

Reklamationsriillen gäller inte i dessa fall. Se bild 4.
o Vid fast installation, kontakta elektriker.

4,---------

Påfyllning:
• Skall ske mycket långsamt för att undvika luftflCkor I handdukselementet.
• Rekommendation: Använd rent vatten i handdukselementet, eller 90"A vatten och

10% kylarvätska vid frostriSk.
• Aktivera elpatronen på maxnivå och efter ca 1 timmas användning Skall vätSkenivån I

handdukselementet kontrOlleras.
• VätSkenivån Skall vara 2 cm från toppen av handdukselementet vid max temperatur

avelpatronen.
- Därefter monteras den översta proppen och utluftningsventIlen.

5,---------------------,
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Värmeelement 300 W ---.,

ON/OFF:

o-rjng:=j~~~~
Atdragnjngsenhet

Kontrollpanel--{

Strömkabel 230V ---er

Snabbtorkning

Temperaturinställningsknapp (-)

Temperaturinställningsknapp (+)

"'-::-11-- Värmeindikatorer

lndikatorlampa snabbtorkning

On I Off knapp

Slalta reSj>ektive slär>g avelpatronen geoom alllJyd<a på On I OIIl<nawen (!).
Ai<t""""'" v.....s på värme>M,kato<n /ledlampoma.

om elpatronen är i OII~age är det bara några funkliooo< som är a..."tär>g<la, strömmen bryIs inta löfrän man drar ur alkontaktan.

tIIanuellln.lällnlnll:

Ställ in önsl<.ad värme genom att try<:ka på temperalUrinställningslrnappama - +,
När elpatronen akti_n bÖlja< värme'ndikatom all blinka. Del övergar Iii fnt sk"" når handdukslorI<"" nall önskad lemperatur_
Qb, I minskar man temperaturen med hjälp av plus / mir>Usk""ppen blinkar indH<atorlampan tilJa ny önskad temperatur uppnå•.
Beroer>de på yttre omsländigholtar såsom run\$temperatur, run\$yta, wattantal på patron och storlek på handdukst,"",
kan e.entulllll ,,,ta indikatortampan blinka konstant.

OBS: Beroende på vad man haf löt handdukst"'" och des. utformning kan temperatur"" vam låg,e I de nedre <!e4ama
än vad del ä, I rasterande delar av MMdukstorken. Detta är ett tultl "",malt fe""""",1
OBS: Ej all fÖNä""s där det bildats luflfid<or vid päfyUning av handdukstorken,

AnUfrv.funktlon:

Elpatronen är utrustad med en sil kallad -AslMrysfunköon-. Det vill säga är elpalronen avstängd och1emperalur""
sjunk'" ~. G'C startar elpatronen aut<>ma~sI<t för all förhindra frysn;ngsr'sl<.
OBS: Amifrysfunktionen funga<ar bara om elpatrt>f>e<1 får ström. Det förutsätter att ime elkontakten är urdn'Q"" _r strömmen
fränslagen. Däremot kan elpalronen vara i Off·låge,

ManueU .....bbto<lmi"ll.lunktion:

Torkningsfunklior\en är all snabbval för all torka handdukama under"" begrirlsad lid (2 H) med "" förutbestämd temperatur
Den förutbestämda temperaturen kan ändras med hjälp av temperaturinstänningslrnappama under liden funktionen ii' aktiv.

För alt ak~_a snabbtOl'knlr>gsfunktionen try<:k (5) en gäng (kan ä""" akb...eras när elpatronen ä, I 0II-1ige).

Elpatronen kommar nu an .ärma unde' 2 timmar löt all sedan ätergä till de ursPnJr>gliga instänningama. om elpatronen va,
i OII~äga när snabbtorkningsfunktionen ak~_ades .längs d"" oot<>matiskt a. all'" 2 timmar. ~
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S<1abbtor1m'ng.lunklionen ir>jikera. aven röd indikat<>1ampa

M"" kan nAr som helst avbryta funktionen genom allIryCka <.:> "" gAng

011 .Uings elpatrooen av helt. För all ålergllliU da U<Sf>'Ungiiga insUillningama tryck <.:> ytUI~igare en glIng.

F I ··k ."'o nlng

Symtom Orsak Atgärd

- Elpalronen Ar an~ut"" men - Elpalronen lår ingoo ström • Koolrollera ..anslutningarna och all kootrollpanelen
inga dirxler ly..., iir korrekl monterad på elementet

• HanddukslOrk"" Ar vann trots - F6rmod<lt e1eklrOniklal • Bryt.trömmen och vAnta tins Ilar>;lduksl<;>l1o:en
all man slAngt av elpatrone<1 svalnat halt. dArefte, såll pli strllnunen igen
me<! OnIOIIl<nappe<1

• Handduk.lOrkoo ~ir inte vann - Ternperatursensom har ~ivit skadad _Bryt ström""", och vAnta 1iI~ handOOkslOrken
och dioderna blinkar vhelvi$ svalnat helt. däretler sM pli ström""", 9M

- Fönnodad överhellning • Kontrollera all dat finns vatten I Mn<ldukste>rl<en

Vid nrinslaliation • Man Ilar s;>ännir>QSall elj;atre>nen utan • Reklamationsråtlen gåller inte i <les... Ian.
_Handdukstorken blir inte varm vallen och vanna"",s slikerhetsbrytare

trots all displ.a\""' uWf!llta. Ilar akti"",ats, VAnna"", t>ir därmed
som normal ob<ukbar.

I Om problemen kvarst:ir, kontakta din aterfÖr5äljare. I
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