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SÄKERHET:

 1. Värmaren ska installeras av en kvalificerad person.

2. Badrumsradiatorer med elektriska värmare ska monteras minst  
 60 cm från badkar, dusch och handfat, och aldrig över ett badkar.

3. För värmare som ansluts permanent (fast inkoppling) måste en  
 frånslagningsanordning för strömförsörjningen användas. En sådan  
 anordning måste skilja värmaren från elnätet på 2 poler, med  
 kontaktavstånd på minst 3 mm.

4. Denna anordning kan användas av barn som fyllt 8 år och av  
 personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning  
 eller brist på erfarenhet och kunskap, men endast om det sker under  
 överinseende eller om personerna fått handledning i hur anordningen  
 används på ett säkert sätt och har förstått de inneboende riskerna.

5. Barn får inte leka med anordningen. Rengöring och användarunderhåll  
 får inte utföras av barn utan överinseende.

6. Värmaren måste kopplas ur innan höljet rengörs.  
 SE NOGA TILL ATT HÖLJET INTE BLIR BLÖTT.

7. Om handdukstorken även är ansluten till centralvärmesystemet så  
 måste frånloppsventilen alltid vara öppen om elpatronen är i drift  
 (för vätskans värmeexpansion).

VARNING: För att undvika risk för brand eller elstöt måste värmaren skyddas mot  
vattenstrålar och översvämning. Ett trekantigt fält med utropstecken signalerar:        
       viktig information för användaren.

VARNING: risk för elstöt!, trekantigt fält med en blixtsymbol med pil i änden. 
VARNING: för att minska risken för elstöt, ta inte bort höljet (eller den bakre luckan). Det 
finns inga delar inne i anordningen som kan underhållas av användaren. Om reparationer 
krävs måste produkten lämnas tillbaka till tillverkaren

GARANTIVILLKOR:
Tillverkaren lämnar en garanti som gäller i 36 månader räknat från inköpsdatum.  
Om defekter upptäcks inom denna period, som beror på tillverkningsfel, repareras  
produkten kostnadsfritt eller ersätts med en ny likvärdig produkt. Se generella  
garantivillkor på studionord.se.

Garantin omfattar inte:

1. Användning av produkten på ett sätt som inte överensstämmer med medföljande  
 anvisningar.

2. Eventuella synliga skador på värmeelementet eller styrenheten till följd av felaktig  
 användning. Om tillverkarens tätningar skadas förklaras garantin ogiltig.
 Om Nordhem Värme AB inte kan reparera eller ersätta denna produkt förbehåller vi  
 oss rätten att istället återbetala inköpspriset.

Satsen innehåller
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Väggmonterat 
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>60 cm>60 cm

ventilanslutning för ett rör

Satsen innehåller Kåpa & dold  
anslutning

Montering i handdukstorkar

ANVÄNDARMANUAL  
Värmeelement + Styrenhet (vertikal)

Installationsalternativ:  
elektrisk handdukstork

Installationsalternativ:  
centralvärmesystem

Installation 
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Kapa längden

Elementet (D) måste 
kapas till rätt längd

Fast inkopplad anslutning

För värmare som  
ansluts permanent 
(fast inkoppling)  
måste en frånslags-
anordning för 
ström försörjningen 
användas. En sådan 
anordning måste skilja 
värmaren från elnätet 
på 2 poler, med  
kontaktavstånd på 
minst 3 mm

230 V

Anslutning med lindad 
kabel och kontakt
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Montera kåpa!
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Efter den elektriska anslutningen ska omkopplaren  
slås på (gäller endast fast inkopplad anslutning)

Alternativ!

10

Elektrisk handdukstork

Centralvärmesystem Tillbehör dold anslutning
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USER MANUAL: How to use heater controller H+                                                                                  
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10˚C - 65˚C
Select temperature 

+

–

 

Max heating temperature
Selection for 1/2/3 hours

Off selection

TURBO mode activation

3
sec +

–TURBO mode activation –
 max heating temperature 
Hold button for 3 seconds

TIMER mode activation3

+

–

1. Select temperature

2. Hold button “–” for 2 seconds
symbol will appear on the display t1““

3. Using +/- buttons set the desired number of heater 
work hours (1-9)

After the programmed time expires, the heater will 
turn off

 

40˚C
Standard heating 
temperature

 
3

sec

5
sec

DO NOT DISCONNECT!
controller from heating element, when connected to the power supply

ECONOMY

2

Run the controller
Hold upper button 
for 3 seconds

Switch off the controller
Hold lower button 
for 5 seconds
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ANVÄNDARMANUAL 

Så används elpatronen

40 °C
Standardtemperatur för uppvärmning

10 °C – 65 °C
Välj temperatur

Temperatur

Aktivering av TURBO-läge

Max. uppvärmningstemperatur 

Inställning av 1/2/3 timmar

Av-inställning
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Aktivering av TURBO-läge –  
max. uppvärmningstemperatur
Håll knappen intryckt i 3 sekunde
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Run the controller
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Starta styrenheten
Håll den övre knappen intryckt i 3 sekunder

Koppla ifrån styrenheten
Håll den undre knappen intryckt i 5 sekunder

5



ANVÄNDARMANUAL: FEL

Brist på vatten (eller fel val av värme-
element till värmaren)

Skadat värmeelement 

Aktivering av TIMER-läge

4

5

Fel
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Hold upper button 
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1. Välj temperatur

2. Håll knappen ”–” intryckt i 2 sekunder
 Symbolen ”t1” visas på displayen

3. Med knapparna +/- kan önskat antal  
 drifttimmar för värmaren ställas in (1–9)

KOPPLA INTE UR
styrenheten från värmeelementet när  

det är anslutet till elnätet

När den programmerade tiden  
har gått ut stängs värmaren av.
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Vi fångar drömmar.  

Vi skapar badrum.

Med produkter som övertygar,  

till ett pris som överraskar.   

Med service som aldrig sviker,  

i en shop som aldrig stänger.

Det är vi som är StudioNord.

NORDHEM VÄRME AB
+46 (0)10 330 97 70
info@studionord.se

studionord.se




