
Repetitiv timer för Pax handdukstorkar
Auto timer for Pax towel warmers 
Repetitiv timer for Pax håndkletørkere
Pax pyyhekuivaimien ajastin

Pax Momento™

Illustrationer / Illustrations / Illustrasjoner / Kuvitukset 02
Bruksanvisning 03
User guide 04
Bruksanvisning 05
Käyttöohje 06

SE/EN/NO/FI
SE
EN
NO
FI

009-910209-D  140707 Hälleforsnäs, Sweden



2

SE/EN/NO/FI

1A

24h 6h
x1

6h
repeat

6h
repeat

24h 6h
x1

6h
repeat

6h
repeat

24h 6h
x1

6h
repeat

6h
repeat

24h 6h
x1

6h
repeat

6h
repeat

24h 6h
x1

6h
repeat

6h
repeat

24h 6h
x1

6h
repeat

6h
repeat24h 6h

x1
6h

repeat
6h

repeat24h 6h
x1

6h
repeat

6h
repeat

< 1 sek

> 3 sek

> 3 sek

1

1

2

2

2B

3B

4B

2C

3C

4C

2A

3A

4A

 Röd = Värmer Blå = Värmer ej Grön = Program aktiverat
 Red = Heating Blue = Not heating Green = Program activated
 Rød = Varmer Blå = Varmer ikke Grønn = Program er aktivert
 Punainen = Lämmittää Sininen = Ei lämmitä Vihreä = Ajastusohjelma aktivoitu

1. Handdukstorken värmer dygnet runt.
1. The towel warmer is warm 24 hours a day.
1. Håndkeltørkeren varmer døgnet rundt.
1. Pyyhekuivaimen jatkuva käyttö.

2. Engångstimer - värmer i 6 timmar.
2. Once-only timer - heats for six hours.
2. Engangstimer – varmer i 6 timer.
2. Kerta-ajastus 6 tuntia.

3. Repeterbar timer 1.
3. Auto timer 1.
3. Repeterbar timer 1.
3. Toistuva ajastus 1.

4. Repeterbar timer 2.
4. Auto timer 2.
4. Repeterbar timer 2.
4. Toistuva ajastus 2.
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Bruksanvisning 3

Om Pax handdukstorkar med Momento™ timer
Pax handdukstorkar är avsedda att torka textilier tvättade i vatten, t.ex. handdukar, småtvätt m m. 
Handdukstorken kan torkas av med fuktad trasa och diskmedel. Lösningsmedel får ej användas.
Din handdukstork är utrustad med en repetitiv timer där du själv kan välja inkopplingsperioder. 
För att minimera torkens energiförbrukning finns möjlighet att starta en engångstimer samt två  
repeterbara timers. Inställning av dessa beskrivs nedan.

1. Handdukstorken värmer dygnet runt
Vill du att handdukstorken ska värma kontinuerligt dygnet runt, behöver du endast sätta huvud-
brytaren i till-läge, se figur 1A. Nu värmer handdukstorken utan avbrott ända tills huvudbrytaren  
sätts i från-läge. Samtliga diodlampor indikerar med rött ljus att torken värmer, se figur 1B.

2. Engångstimer - värmer i 6 timmar  (huvudbrytaren måste vara tillslagen)
För att aktivera handdukstorkens engångstimer krävs endast ett kort tryck på någon av knapparna 
1 eller 2, se figur 2A. När engångstimern har aktiverats kopplas handdukstorken in under 6 timmar, 
därefter stoppas timern automatiskt.  
När 6-timmars perioden är igång lyser de yttre lysdioderna rött (handdukstorken värmer) och de två 
mittersta lysdioderna blinkar med grönt ljus (indikerar att Engångstimern är aktiverad), se figur 2B.
När 6-timmars perioden är slut lyser samtliga lysdioder blått (handdukstorken värmer inte), se figur 2C.
För att återstarta timern, tryck ett kort tryck på knapp 1 eller 2 och handdukstorken värmer återigen 
under 6 timmar. Engångstimern kan under pågående värmeperiod stängas av med ett kort tryck på 
knapparna 1 eller 2.

3. Repeterbar timer 1 - aktiverad en gång per dygn  (huvudbrytaren måste vara tillslagen)
Programmering av Repeterbar timer 1 utförs den tidpunkt på dygnet då du önskar att torkperioden 
ska starta. 
Håll in knappen 1 ca 3 sek (se figur 3A) tills den vänstra lysdioden ger tre snabba gröna blinkningar 
(indikerar att programmering utförts). När Repeterbar timer 1 har aktiverats kopplas handdukstorken 
in under samma 6-timmars period dygn efter dygn.
När 6-timmars perioden är igång lyser de två mittersta lysdioderna rött (handdukstorken värmer) och 
den vänstra lysdioden blinkar med grönt ljus (indikerar att Repeterbar timer 1 är aktivt), se figur 3B.
När 6-timmars perioden är slut lyser de två mittersta lysdioderna blått (handdukstorken värmer inte) 
och den vänstra lysdioden konstant grönt (indikerar att Repeterbar timer 1 är aktivt men för tillfället i 
viloläge), se figur 3C. För att ta bort programmeringen, tryck in knappen 1 tills den vänstra lysdioden 
slocknar (ca 3 sek).

4. Repeterbar timer 2 - aktiverad en gång per dygn  (huvudbrytaren måste vara tillslagen)
Programmering av Repeterbar timer 2 utförs den tidpunkt på dygnet då du önskar att torkperioden 
ska starta. 
Håll in knappen 2 ca 3 sek (se figur 4A) tills den högra lysdioden ger tre snabba gröna blinkningar 
(indikerar att programmering utförts). När Repeterbar timer 2 har aktiverats kopplas handdukstorken 
in under samma 6-timmars period dygn efter dygn.
När 6-timmars perioden är igång lyser de två mittersta lysdioderna rött (handdukstorken värmer) och 
den högra lysdioden blinkar med grönt ljus (indikerar att Repeterbar timer 2 är aktivt), se figur 4B.
När 6-timmars perioden är slut lyser de två mittersta lysdioderna blått (handdukstorken värmer inte) 
och den högra lysdioden konstant grönt (indikerar att Repeterbar timer 2 är aktivt men för tillfället i 
viloläge), se figur 4C. För att ta bort programmeringen, tryck in knappen 2 tills den högra lysdioden 
slocknar (ca 3 sek).

Läs noga igenom denna anvisning innan användning. 
Handdukstorken kan uppnå en temperatur av ca 60°C vilket kan upplevas   
obehagligt att vidröra.

Enligt standarden EN 60335 skall följande beaktas:
Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handled-
ning eller information om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som kan 
förekomma. Barn skall inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll skall inte utföras av  
barn utan handledning.

Viktigt!

Momento™ timer
Funktioner och  
inställningar


