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Gyldighed
Elektriske håndklædevarmere med nedenstående vare-/type-nr.:
MR5552PE (45 Watt)

AC: 220-240V - 50Hz

IPX4

Produktets formål og anvendelse
- Produktet er fremstillet til brug i private hjem til tørring af tekstiler, rengjort i vand og almindelige
vaskemidler til privat brug.
- Produktet må ikke anvendes til andre formål.

Sikkerhedsoplysninger
- Under forudsætning af, at det medfølgende kabel med stikprop anvendes uden modificering og
tilsluttes et lovligt etableret stik, må produktet tilsluttes af enhver voksen.
- Kun en autoriseret elektriker må tilslutte produktet, hvis det medfølgende kabel eller stik modificeres
og kun hvis tilslutning overholder lovgivningen på det givne installationssted.
- Kun en autoriseret elektriker må foretage ændringer på kabel og stik eller udføre reparation af kabel
eller stik.
- Produktet er godkendt i IP-klasse X4. Hvis kabel eller stik modificeres, er installatøren ansvarlig for,
at den konkrete tilslutning er lovlig på det pågældende sted.
- Det er ikke tilladt fuldstændigt at tildække produktet.
- Ved beskadigelse af produktet, skal man straks frakoble strømforsyningen og undlade at benytte
produktet yderligere. Husk altid at slå relæet fra, før produktet til- eller frakobles strømforsyningen.

WEEE
Dette produkt er underlagt ” Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk
udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr”.
Kriss AS er tilmeldt PDA-SYSTEM som leverandør af elprodukter til private
husholdninger, og er medlem af ELRETUR.

Betjeningsanvisning
1. Mare håndklædevarmere betjenes nemt med tænd/
sluk-knappen, der er placeret i bunden af det lodrette
rør.
2. Når radiatoren er tændt, lyser vippekontakten rødt.
3. Det er muligt at dreje håndklæderadiatoren 180 grader
efter behov.
Maksimal overfladetemperatur er 60 o C +/- 5 oC.

Vedligehold
Det bør jævnligt tilses, at alle samlinger/beslag er intakte, og at der ikke er opstået synlig
beskadigelse af produktet. Husk at slå strømforsyningen fra, før produktet inspiceres for brud.
Husk altid at slå relæet fra, før produktet til- eller frakobles strømforsyningen.
Rengøring
Aftørres med tør fnugfri klud.

Dette apparat er i overensstemmelse med de nedenfor nævnte EU-direktiver:

E UROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EU af 12. december 2006 (LVD)
E UROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 (EMC)

Ifølge EN60335 skal det fremgå at:
Dette apparat kan benyttes af børn i alderen fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de bliver overvåget eller er
blevet vejledt om brug af apparatet på en sikker måde og forstår farerne involveret. Børn må ikke
lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Følgende produkter er omfattet af nærværende dokument

MR5552PE (45Watt)
550x520mm (HxB)
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