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 Drift- och underhållsinstruktion
•  Anslut strömmen efter installationen och sätt därefter på strömbrytaren. 
 Indikeringslampan lyser rött och visar att handdukstorken är i drift.

•  Stäng av strömbrytaren när handdukstorken inte används. 
 Indikatorlampan släcks och handdukstorken är då avstängd.

•  Rengör handdukstorken med en mjuk torr trasa. Stäng av handdukstorken innan.

•  Handdukstorken är anpassad för kontinuerlig drift.

 Spänning: 230V AC 140W 50/60Hz

 Varning:

1. Vänligen anslut INTE kabeln med elnätet innan du har läst monteringsanvisningen.
2. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk och ska INTE placeras i vattnet, bastun, 
 duschkabin eller ångbastun.
3. Denna produkt är endast för textiltyger som är tvättade i vatten.
4.  För att undvika skador på små barn rekommenderar vi att handdukstorken installeras på väggen  
 med minst 60 cm avtsånd från golvet och det nedersta röret/delen på handdukstorken.
5. Om sladden skadas måste den bytas av tillverkaren eller av verkstad utsedd av tillverkaren eller av 
 kvalificerade person för att undvika fara.
6.  Observera att ytan på handdukstorken blir varm vid drift och man kan bränna sig om den vidrörs.
7.  För säkerhets skull ska man INTE sitta, stå, luta sig mot eller hänga på produkten. Detta för att   
 undvika skador på produktens yta och inte påverka produktens funktion eller livslängd.
8. Denna produkt kan användas av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på   
 erfarenhet eller kunnande OM de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av  
 produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna.
9.  Använd inte produkten om den inte fungerar som den ska. Stäng av strömmen omedelbart och   
 skicka den till återförsäljare eller tillverkare. Demontering ska utföras av en person med behörighet  
 inom elinstallationer.
10. Se till att din hand är torr när du avlägsnar sladden.
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 Display information

2.1 Avstängt läge: Ingen information på skärmen/displayen.

2.2 Uppvärmningsläge: justerbar temperatur på 
 
 30 till 70°C, i steg om 5°C.

2.3 Inställning på1 till 8 timmar, stegvis 1 timma.

2.4 Värmestatus: enheten är påslagen och lysdioden blinkar.
BLINKAR



3.1 Så här sätter du på och av.

3.1.1 Tryck  för för att slå på strömbrytaren.

3.1.2 Tryck           för att slå på enhetens display.

3.2 Tryck på  för att ställa in temperaturen.

 LED blinkar     tryck         ,

 temperaturen kan ställas i 5 °C i steg.
 
 Handdukstorken börjar fungera efter 5 sekunder utan ytterligare 
 aktivering och lysdioden slutar blinka.

3.3 BOOST läge: Under konstant uppvärmningsläge, efter temperatur 
 
 inställning, tryck         och håll in i 3 sekunder för att gå in i BOOST läge.

 Normal uppvärmningstid för högsta temperaturen är 2 timmar.

 Tryck         för att ställa in uppvärmningstid i steg för 1 timma, lysdioden
 
 blinkar. 
 
 Efter inställningen slutar den blinka och handdukstorken startar
 efter 5 sekunder utan ytterligare inställning. Handdukstorken kommer 
 automitiskt att stängas av när tiden är över.

 

BLINKAR

Bruksansvisning



4.  Om rumstemperaturen sjunker under -10°C eller högre än 85°C,

 kommer displayen att visa   

5.  Om temperaturen är inställd på 70°C, kommer ytans temperatur 
 
 understiga 70°C.

6.  Om timern är satt på 2 timmar, kommer handdukstorken stängas av 

 efter 2 timmar. Tryck        för att starta om.

7. Efter anslutning med kontakt eller fast installation måste handdukstorken 
 
 stängas av genom on/off knappen. Tryck          för att sätta på den.

Produkten kan enbart användas vid 230 Volt, 50/60 Hz.

OBS!
Om handdukar hänger över varandra kan
temperaturen bli högre.

Korrekt hängda handdukar

Häng inte handdukar över varandra

 Felmeddelande på display



Everyday details.
habo.com22
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion.
Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.

IP44

Återvinning
Den överkorsade soptunnan visar att produkten är en elektronisk 
enhet. Det är förbjudet att kasta produkten i vanligt hushållsavfall.
Produkten ska lämnas till en återvinningsstation för elektriska och 
elektroniska apparater. 

140W, 230V AC 50/60 Hz, Class 1



• Les manualen nøye før installasjonen.
• Installasjonen skal utføres av en kvalifisert person.
• Vennligst sorter og kast emballasjen på en forsvarlig måte.

NB! Bor aldri hull i veggen uten først å ha kontrollert
målene på innfestingsmaterialet. Målene kan avvike.
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Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i sortiment 
og/eller produktspecikationer.
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