
ALLMÄNT:
Svedbergs handdukstork består i av pulverlackerad 
eller krommaterad stål. För att handdukstorken ska 
hållas fräsch är det viktigt med regelbunden rengö-
ring. För att bevara finishen på handdukstorken ska 
du tänka på några små regler.

SKÖTSELRÅD:
För att ta bort smuts, kalkfläckar och avlagringar, 
räcker det för det mesta med en blandning av ett 
tvålliknande medel och vatten, som du sedan sköljer 
bort med rent vatten. Torrtorka med trasa eller frot-
téhandduk. Kromade, färgade, eller metallytor skadas 
lätt av syra, stålull och rengöringsmedel med ammo-
niak eller slipmedel.

OBS! 
•     I dom fall Ni kommer att använda Svedbergs 

elpatron, ber vi er vänligen titta på elpatronens 
monteringsanvisning, innan montaget av hand-
dukstorken påbörjas!

•     Handdukselementet är avsett att kopplas till ett 
slutet värmesystem, ej VVC-system (färskvatten-
system).

•     Vid inkoppling på befintligt vämesystem får det 
primära, eller sekundära, vattentrycket ej översti-
ga 7 bar.

•     Klättra ej på handdukselementet.
•     Varning! För att undgå skador på små barn, bör 

denna handdukstork placeras på väggen med 
minst 600mm avstånd mellan golv och lägsta röret 
utav handdukstorken.

•     Personer med begränsad fysisk eller mental 
förmåga (inklusive barn) får inte använda appara-
ten utan instruktioner om hur den används på ett 
säkert sätt.

•     Eftersom värmen fördelas med självcirkulation 
kan de två nedersta rören hålla en lägre tempera-
tur än resten av handdukstorken.
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HANDDUKSTORKAR
Produkt & skötselbeskrivning

OBS! 
Borra aldrig hål i väggen utan att först ha kontrol-
lerat måtten på det aktuella exemplaret. Svedbergs 
fritar sig allt ansvar om förborrning skett utan att 
ha följt monteringsanvisningen. Tänk på att när NI 
penetrerar en fuktspärr bör erfoderlig tätningsmas-
sa användas. Beroende av vägg/golvmaterial, skall 
metoden för vägg/golvmontering anpassas (Ev. för-
borrning, plugg etc.). Tala med Er återförsäljare.

PRODUKTKOD:
Svedbergs produkter märks med en 4 - siffrig pro-
dukt kod, var god och ange den vid kontakt med åter-
försäljare.


