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Betjeningsvejledning, drift & vedligehold
Bruksanvisning, drift og vedlikehold



1. Konstant varme: Når der tændes for hovedafbryderen lyser alle dioder rødt (se fig. 1A) 

og elementet vil varme konstant, indtil der slukkes for/slås av hovedafbryderen eller der 

vælges en af følgende timer-indstillinger.

2. Engangs-timer: 6 timers drift fra der trykkes let på én af de to timerknapper. De to 

miderste dioder blinker grønt og de øvrige dioder lyser konstant rødt sålænge der varmes 

(se fig. 2A). Efter 6 timer skifter alle dioder til at lyse blåt (se fig. 2B). Man kan deakti-

vere engangs-timeren igen før de 6 timer er gået, ved at trykke/tappe let på en af de to 

timerknapper - det behøver/trenger ikke være den samme som man brugte til at aktivere 

engangs-timeren med.

3) Timer 1 (se fig. 3A & 3B): 6 timers drift fra det tidspunkt timeren aktiveres med et 

længere tryk på den venstre af de to timer-knapper indtil den 2. diode til venstre fra 

midten begynder at blinke grønt, mens én diode (2. til  højre fra midten) ikke lyser. Resten 

af dioderne lyser rødt. Efter de 6 timer, skifter de røde dioder til at lyse blåt, mens den 

grønne holder op med at blinke og lyser konstant. Denne funktion gentages døgnet efter 

på samme tidspunkt, som den første gang blev aktiveret.

4) Timer 2 (se fig. 4A & 4B): 6 timers drift fra det tidspunkt timeren aktiveres med et 

længere tryk på den højre af de to timer-knapper indtil den 2. didode til højre fra midten 

begynder at blinke grønt, mens 1 diode (2. til venstre fra midten) ikke lyser. Resten af 

dioderne lyser rødt. Efter de 6 timer, skifter de røde dioder til at lyse blåt, mens den 

grønne holder op med at blinke og lyser konstant. Denne funktion gentages døgnet efter 

på samme tidspunkt som den første gang blev aktiveret.

Timer 1 og Timer 2 fungerer uafhængigt af hinanden og det er ligegyldigt om man aktiver-

er timer 2 før timer 1 eller omvendt.

Man kan benytte engangs-timeren selvom man har programmeret timer 1 eller timer 2 eller 

begge.

Ønsker man at deaktivere den konstante varmefunktion uden at benytte hovedafbryderen, 

skal man blot aktivere og deaktivere engangs-timeren én gang. Herefter vil varmeele-

mentet være slukket/slått av og alle dioder lyse blåt konstant, indtil en af de tre timere 

aktiveres, eller der slukkes og tændes for hovedafbryderen.

Hvis man slukker for hovedafbryderen, vil alle indstillinger blive nulstillet.

Betjeningsvejledning/brukerveiledning

Gyldighed
Denne vejledning gælder for alle Kriss produkter med integreret Momento/Momento 4K 

elstyring samt for alle Momento og Momento 4K el-elementer. Der forudsættes korrekt 

installation og betjening. For installationsbeskrivelse se installationsbeskrivelsen.
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På Momento 4K er der 4 dioder mens Momento har 6, men nedenstående figuerer er 

dækkende for begge versioner, når der ses bort fra hver af de to yderste dioder, der 

ikke i sig selv angiver noget på nedenstående figurer.

4 eller 6 dioder?

Forkromede overflader

Aftørres/tørk med en let fugtig, blød/mjuk klud. Hvis man ønsker at bruge rengøringsmidler, 

kan man bruge en mild sæbe/såpe eller denatureret sprit. Man må ikke bruge midler der inde-

holder slibende eller ætsende komponenter.

Lakerede overflader

Aftørres/tørk med klud hårdt opvredet i sæbe-/såpevand eller denatureret sprit.  Ønsker man at 

bruge et rengøringsmiddel skal, det være beregnet til/gjort for lakerede overflader. Der må ikke 

anvendes opløsningsmidler/løsemidler.

Rengøring/Rengjøring

Det bør jævnligt tilses, at alle samlinger/beslag er intakte, og at der ikke er opstået synlig be-

skadigelse af produktet. For væskefyldte håndklædevarmere leveret med integreret Momento/

Momento 4K elstyring, skal man ligeledes jævnligt tilse, at der ikke er opstået lækager.

Anden vedligeholdelse af produkterne beror på den konkrete installation og varmeanlægget i 

sin helhed. Spørgsmål desangående skal rettes til installatør/driftsansvarlig.

Vedligehold/Vedlikehold
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