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Bruksanvisning Thermoladdare art.nr. 04-013 

Säkerhetsanvisningar 
 

 

  
Denna apparat är CE-märkt 

enligt Hushållsdirektivet och 

får ej uppställas i patientmiljön. 
 

 

 

Läs igenom samtliga anvisningar innan utrustningen brukas 

 
 Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag. 

 Utsätt dig inte för risken att råka ut för elstötar; doppa inte sladd, kontakt eller sockel i vatten eller annan vätska. 

 Koppla ur utrustningen från elnätet när den inte används, samt inför rengöring. Dra aldrig i själva sladden när 

kontakten kopplas ur, ta istället tag i kontakten och dra. Låt apparaten svalna innan den monteras isär och innan utrustningen 

ställs undan efter användning. 

 Använd ej apparaten om sladden eller kontakten är skadad, eller om utrustningens funktionalitet är störd eller då själva 

apparaten blivit skadad på något sätt. Service får endast utföras av kvalificerad tekniker. 

 Använd inte andra tillbehör än de som levereras med apparaten, eftersom detta kan förorsaka olyckstillbud. 

 Vid ovarsamhet kan du bränna dig på upphettade delar, hett vatten eller vattenånga. 

 Använd inte apparaten utomhus; produkten är endast avsedd för användning inomhus. 

 Placera ej apparaten i närheten av varma gas- eller el-brännare, ej heller i varm ugn. 

 Låt inte sladden hänga ned över en bords- eller bänkskiva och låt den ej komma i kontakt med varma ytor. 

 Iakttag försiktighet vid öppnande av locket, eftersom du annars kan skålla dig. Var mycket försiktig om apparaten måste 

flyttas när den innehåller varmt vatten. 

 Placera ej utrustningen direkt under skåp eller hylla när den skall användas, eftersom den producerar stora mängder ånga. 

Sträck dig aldrig över värmekärlet när det är igång. 

 Du kan inte använda Thermoladdarens delar i mikrovågsugn eller på andra kok/uppvärmda ytor. 

 Om lock eller annan del måste avlägsnas under tiden värmeladdning pågår, använd alltid skyddshandske mot värmen. 

 Laddningstid varierar något beroende på mängd, storlek och placering i behållaren.   

 En viss mängd vatten kommer att ligga kvar i behållaren efter det att apparaten stängts av; detta är normalt. 

 

Vård och rengöring 

 VARNING: Låt Thermoladdaren svalna innan den rengörs. Koppla ur sladden från elnätet. 

 Placera skålen/skålarna och lock i varmt vatten med diskmedel. Skölj och torka innan förvaring. 

 Vattenbehållare kan diskas med varmt vatten och diskmedel utan slipeffekt. Sockel och sladd får endast torkas av med lätt 

fuktad trasa.  

 Sockel får under inga omständigheter doppas i vatten eller andra vätskor. 

 Vi rekommenderar vid normal användning endast vatten och torr trasa som rengöringsmetod. Vid behov kan VirKon 

användas för desinfektion. 

Använd ej diskmaskin! 
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Automatisk avstängning 

Apparaten stängs av automatiskt när den inställda tiden har gått. Dock rekommenderas att dra ut stickkontakten från 

vägguttaget efter användning. 

 
Torrkokningsskydd 

Apparaten har ett torrkokningsskydd. Det gör att den automatiskt stängs av om den slås på när det inte finns något vatten i 

vattentanken eller om vattnet tar slut under användning. Låt apparaten svalna i 10 minuter innan du använder den igen. 

 

Avkalkning 

När apparaten använts ca 30 gånger kan den behöva avkalkas.  

Så här avlägsnas kalkavlagringar: 

1.  Fyll vattenbehållaren med vatten varav 1/10-del ättiksprit eller avkalkningsmedel, upp till max-markeringen. Inga andra 

kemikalier eller rengöringsmedel får användas. 

2.  Sätt i stickkontakten i vägguttaget. Ställ timern på 30 minuter, låt ångkoka. Dra ur stickkontakten från vägguttaget. Häll 

sedan bort vätskan. 

3.  Skölj ur vattenbehållaren flera gånger med kallt vatten. 

 

Garanti och service 

Om du behöver service eller information kan du kontakta Handelshuset Viroderm AB på 08-37 37 12 

eller via webben: www.viroderm.se 

 

 

Så här används Thermoladdaren 
 

1. Placera apparaten på en stabil, plan och jämn yta. Fyll vattenbehållaren med kallt kranvatten till max-nivå,  

se figur 1. Endast vatten får hällas i behållaren. 

 

 

Figur 1 

 

2. Placera svart droppbricka (figur 2) ovanpå basen med vatten. Placera de dynor som skall laddas i den vita skålen 

(figur 2) och placera sedan locket ovanpå. Se till att locket är inpassat i skårorna. (dynorna ska vara hårda och ha 

återfått normal rumstemperatur innan återladdning startar) 

 

 

Figur 2 
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3. Sätt på locket på ångskålen, se till att locket är inpassat i skårorna, se nedan figur 3. 

 

 

Figur 3 

 
4. Sätt i stickkontakten i vägguttaget. Med timern väljer du önskad laddningstid, normalt ca 30–45 minuter, beroende 

på mängden värmedynor. Bredvid vredet tänds en lampa och efter ca 30 sekunder startar ångkokningen.  

 

5. När tiden är ute ringer en klocka, lampan slocknar och apparaten slår automatiskt av strömmen. Koppla ur 

kontakten från elnätet när laddningen är klar. Låt värmedynorna svalna i skålen. 

 

6. Ta ur värmedynorna och töm vattnet ur laddaren, torka med pappershandduk och ställ undan. Låt sedan 

värmedynorna svalna av i normal rumstemperatur.  

 

Om laddningstiden varit otillräcklig kommer värmedynorna att kristalliseras, (bli hårda), av sig själva. Pröva då att igen ladda 

upp dem, men öka tiden med några minuter. (Fyll på med mer nytt vatten vid omkokning). 

 

För att underlätta återladdning samtidigt av flera stora och/eller många mindre värmedynor så bifogar vi en extra skål som 

kan ställas ovanpå den ordinarie skålen. Man kan då återladda flera värmedynor i varje skål. 

 

Tänk på att vika ihop den stora dynan (19x29cm) efter användningen, medan den fortfarande är mjuk, det underlättar så att 

den får plats i skålen. 

 

Om man återladdar många värmedynor samtidigt kan återladdningstiden behöva ökas med ca 10–15 minuter. 

      

 

TEKNISK SPECIFIKATION 

Nätspänning: 220V-240V, 50-60Hz 

Effekt: 715-850 watt.  

CE-märkt enligt 89/336/EEG 

Tillverkad i Kina 

GTIN: 7391133001204 

 

När produkten är förbrukad får den 

inte kastas tillsammans med 

hushållssoporna. Avfallshantering 

kan ombesörjas på din lokala 

återvinningsstation.  
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