
 

 

  ANVÄNDARMANUAL 

REG3 300W 

Vår el patron har utvecklats tillsammans med TERMA technologie i Polen för att möta kraven på funktion, design och 

kvalité. Vi vill tacka dig för att du valt vår produkt och önskar dig trevlig användning.  

 

SÄKERHETSREGLER 

Vänligen läs noggrant igenom punkterna här under innan installation utförs. 

1. Använd aldrig en skadad produkt. 

2. Kontrollera att strömstyrkan i ditt hem är korrekt till el patronen. Rätt spänning är: 230v 

3. Produkten får vid leveransskador inte lagas på egen hand utan måste återlämnas till Watt Heating AB 

4. Koppla alltid el patronen till en jordad anslutning. 

5. Produkten är tillverkad för att fungera i en vätskefylld miljö och får inte startas torrt i mer än 5 sekunder. Rör aldrig 

metalldelar på el patronen när det är inkopplad – Risk för brännskador. 

6. El patron som kopplas in i en kombinations installation får inte verka i anläggningar med högre temperaturfall än 

75/65/20 grader C. 

7. El patronen får inte installeras i anläggningar med högre tryck än 10 bar.  

8. I en sluten handdukstork med endast el patron ska alltid luftficka lämnas för vattenexpansion. 

9. El patronen är avsedd för hemanvändning. 

 

Varje El patron testas på fabrik innan leverans för att säkerställa funktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄS BAKSIDA! 



INSTALLATION 

 

 

 

El patronen är avsedd att installeras i botten på handdukstorken eller badrumsradiatorn och får aldrig anslutas liggande eller upp och ner. Installera el 

patronen i handdukstorken då den ej är ansluten till elnätet. För färdig installation krävs fast nyckel 24. 

1. Anslut värmeelementet i en av bottenanslutningarna på din handdukstork. 

2. Spänn värmeelementet med fast nyckel 24. 

3. Justera så att indikationen står rakt mot rummet. 

4. Säkerställ att den andra bottenanslutningen är pluggad. Ställ ner handdukstorken mot golvet så att öppningen för påfyllning blir högsta punkt och att 

inte värmeelementet rör golvet. 

5. Fyll handdukstorken med rent vatten. Vid upprätt läge ska vätskenivån stanna vid mitten på andra horisontella ribban. Detta för att möjliggöra 

expansion och inte skada handdukstork eller el patron. 

6. Häng upp handdukstorken på väggen. Anslut strömkällan. 

 

 

ANVÄNDNING 

REG 3 har en Temperaturreglerande ring med tresteg LED lampor för indikation  

 

När elpatronen startas värmer den handdukstorken till vald temperatur.  

Elpatronen kommer löpande slå till och ifrån för att hålla denna temperatur. 

 

Elpatronen utseende och konstruktion gör att värmebilden aldrig  

kan bli helt jämn över handdukstorken. Temperaturen på de 

horisontella rören i botten kommer ha en lägre yttemperatur än 

de högre upp på handdukstorken. 

 


