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 Instruktion för montering av 
el-värmepatron i handdukstork 

 
El-värmepatron får endast monteras i vattenbaserade  handdukstorkare 
 
El-värmepatron får endast monteras av autoriserad p ersonal. 
 
El-värmepatron er producerad reglementsenligt direk tiv EN-60335-2-73 och EMC direktivet för 
lågspänning 
 
 
DATA:   300 watt 230 V AC                                      Gäller för:   RSK 875 72 37 
                1,5 m kablar m. stickpropp                                           RSK 875 72 38   
                Max. 2,7 W/cm2 
                Följer min. IP 44 
        DEMKO 128052-03  
 
 
Montering:  
 
El-värmepatron får endast monteras längst nere i ha nddukstorkaren, till höger eller till vänster, 
valfri. I motsatt sida monteras propp. 
 
För montering användas endast bifogade nyckel, der tas bort efter bruk. Monteringen anpassas så  
att regleringsskruv och signallampa är lätt synlig för brukare. 
 
 

 
Man får aldrig skruva på el-värmepatronens runda hy lsa 

 
 
 
1. Fylla torkaren till underkanten av överste röret  med rent vatten. 
 
2. Om det finns risk av frost tillsättas ca. 10% ae thylenglycol (kylarvätska) 
 
3. Fyllning får ske mycket långsamt för at slippa l uftbubblor i torkaren. 
 
4. Regleringsskruvan ställs på högsta inställning o ch ström anslutas. 
 
5. Efter ca. 1 timmas drift , när torkaren är maxim alt varm, kontrolleras at vätskanivået 
    är ca. 2 cm ifrån överste brädd. 
 
6. Om inte så efterfyllas eller bortsugas vatten. 
 
7. Slutligen monteras propp och luftningsventil. 
 
8. Med regleringsskruvan inställs önskat temperatur . 
 
Ovannämde procedur får utföras exakt - Bauhaus är i nte ansvarig för fel fyllning och montering 
eller för el-värmepatroner monterat i torkare av an nat fabrikat. 
 
 

Garanti: Bauhaus ansvarar inte för garantin om inte  våra instruktioner följs !  

 
Användning: 
 
Nr. 1 :  
När elpatronen aktiveras början värmeindikatorn 
att lyser. Detta slutar när patronen nätt önskad 
temperatur. 
 
Nr. 2 : 
Ställ in önskad värme genom att dreja på 
temperaturinställningsknappen. ”0” för att 
avaktivera elpatronen. 


