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PRODUKTINFORMASJON
Håndklevarmere i to størrelser.
MARK; Produsert i polert rustfritt stål. Leveres i 1750, og 850 mm lengde.
LINE; Produsert i polert, eller mattbørstet rustfritt stål. Leveres i 1750, og 850 mm lengde.
Begge varianter kan også leveres i valgfri RAL/NCS-farge. Fargen, som påføres med
våtlakksteknikk etter sliping og priming, er en tokomponent akrylpolyuretanmaling som
inneholder rustbeskyttende pigmenter med alifatisk isocyanat som herder. Lakken er
halvmatt (4/RT-klassifisering), har utmerket bestandighet mot atmosfæriske og kjemiske
påvirkninger og er en holdbar, ikke-kalkende dekkmaling med god glans- og
fargebestandighet.

I henhold til tillegget A2 i EN 60335 standarden skal følgende tas hensyn til: Dette apparat er
ikke beregnet brukt av personer med fysisk eller psykisk handikap (også barn), eller av
personer uten nødvendig erfaring, med mindre bruken overvåkes eller har fått opplæring av
en person med ansvar for deres sikkerhet. Barn skal instrueres til å ikke leke med
håndkletørkeren.
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Installasjon
Produktet skal installeres som beskrevet i monteringsveiledningen. Om produktet installeres
eller brukes på andre måter enn beregnet, kan det påvirke garantien. Vi anbefaler bruk av
profesjonell el-installatør.

Rengjøring og vedlikehold
Rengjøring
Rengjøres med vanlige rengjøringsmidler, men vær nøye med å lese produsentens
anbefalinger på svært sterke produkter. Vær forsiktig med rengjøringssvamper,
rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, og syrebaserte rengjøringsmidler. Disse kan gi
stygge riper/skader i lakk, eller polerte detaljer.
Vedlikehold
Produktet har ingen unike vedlikeholdskrav.
Garanti
Kjøpsloven regulerer hvilke rettigheter du har som kjøper av nye produkter.
Loven slår fast at du kan reklamere på såkalte mangler i opptil 5 år etter at kjøpet fant sted.
Garantien omfatter
Produksjonsfeil og andre kjøpsrettslige mangler.
Garantien omfatter ikke
Skader som kan relateres til feil bruk, dårlig vedlikehold, feil montert produkt, eller
bruksrelaterte slitasjeskader.
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