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Bruksanvisning
Handdukstork

Montera handdukstorken på väggen:
Montera fäste och hylsor mot torken med skruv M8x30. Normalt monteras fästena så långt ut i 
kanterna på handdukstorken som möjligt. Markera var distansfoten ska sitta på väggen.
Montera fast handdukstorken på väggen.

Distansfoten kan vändas så att man så enkelt som möjligt når låsskruven med en skruvmejsel. Det 
vill säga, skruven riktad uppåt på de övre fästena och riktad nedåt på de nedre.

För böjda handdukstorkar placeras distansfoten så dess vinkel ger rätt passform mot 
handdukstorken.

Lock Skruv M8x30 HanddukstorkFäste Hylsa Bricka Skruv 5x45 Låsskruv Distansfot

Infästning i vägg:
1. Borra erforderligt hål i väggen. Ska ske i massivt material.
2. Fyll hålet med silikon.
3. Sätt i plugg.
4. Fyll pluggen med silikon
5. Skruva fast.
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Vi önskar Er mycket glädje
med er nya handdukstork

Skötselanvisning:

Rengör med milt rengöringsmedel och eftertorka för att undvika fläckar på kromet.
Använd aldrig stålull, svamp med vass sida eller rengöringsmedel med slipmedel.

Garanti:

2 år produktgaranti från inköpsdatum

Garantierna gäller endast om produkten monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen.
Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabrikationsfel.

Fyll handdukstorken:
Fyll handdukstorken med 9 delar vatten och 1 del glykol genom ett av de övre hålen.
Fyll handdukstorken så att den är nästan helt full. Glykolen fungerar som rostskydd för både elpatron 
och handdukstork.
Plugga igen ett av de övre hålen med en R15 propp. Låt det andra hålet vara öppet.
Starta elpatronen och låt den värma upp vattnet. Kontrollera mängden vätska vid helt uppvärmd 
handdukstork. Vätskan expanderar vid uppvärmning.
Kontrollera att hela handdukstorken blir varm, dvs även det översta röret. Om inte, häll på mer vätska.
Det kan hända att det rinner ut vätska när handdukstorken blivit helt varm, detta är naturligt då vätskan 
utvidgar sig. Torka upp eventuell vätska som runnit över och montera den medföljande avluftnings-
pluggen i det sista öppna övre hålet.

Elpatron med on/off
Elpatronen ska alltid monteras i ett av de undre hålen på handdukstorken.
Spänn elpatronen försiktigt med en 25mm fast nyckel. Spänn ej för hand.
Plugga det andra nedre hålet med medföljande R15 propp.

Elpatron med termostat
Elpatronen ska alltid monteras i ett av de undre hålen på handdukstorken.
Spänn elpatronen försiktigt med medföljande nyckel som hakas in i hålen på elpatronen.
Plugga det andra nedre hålet med medföljande R15 propp.


