Rengøring, drift & vedligeholdelse
Gyldighed

Følgende produkter fra Kriss er omfattet af denne beskrivelse
Vega, Vesuv, Polaris, Sirius, Manisa, Zenit, Clipp, Babyla, Kelly, Gemini, Upper, Apollo,
Round, Space, Empire, Hand, Jungle, Rosy, Polaris, Polaris rf, Uno, Duo, Luna, Apollo
elektrisk, Polaris elektrisk, Flex 1, Flex U, Sino & Mare.

Drift
Betjening og regulering af ovennævnte modeller afhænger af, hvilken ventil- eller
elløsning, der er valgt. Spørgsmål ang. betjening skal findes i beskrivelsen af det eller de
valgte produkter.
For optimal tørring af tekstiler på ovennævnte produkter, skal man sørge for god udluftning
i rummet, samt sørge for at fordele tekstilerne så glat og fordelt på produktet som muligt.
Højere temperaturer tørrer tekstilerne hurtigere, men vil også i et vist omfang påvirke den
øvrige opvarmning af rummet. Husk at rådføre dig med en fagmand for at få den bedst
mulige installation og drift.

Vedligeholdelse
Det bør jævnligt tilses, at alle samlinger er tætte, og at der ikke er opstået lækage på
produktet. For elektriske produkter bør man jævnligt tilse, at stik, stikpropper samt
kabler og andre elektriske dele er intakte og ikke afdækkede.
Anden vedligeholdelse af håndklæderadiatoren/-varmeren beror på den konkrete
installation og varmeanlægget i sin helhed. Spørgsmål ang. vedligehold kan rettes til
installatøren.

Rengøring
Forkromede overflader
Aftørres med en let fugtig, blød klud. Hvis man ønsker at bruge rengøringsmidler kan man
bruge en mild sæbe eller denatureret sprit. Man må ikke bruge midler, der indeholder
slibende eller ætsende bestanddele.
Lakerede overflader
Aftørres med klud hårdt opvredet i sæbevand eller denatureret sprit. Ønsker man at bruge
et rengøringsmiddel, skal det være beregnet til lakerede overflader. Der må ikke anvendes
opløsningsmidler.
Rustfrie overflader
Aftørres med klud hårdt opvredet i sæbevand eller denatureret sprit. Vi anbefaler at man
undgår rengøringsmidler.
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