INSTALLATION- OCH
BRUKSANVISNING
BASTUAGREGAT
90-VK
80-VK
60-VK
45-VK

DEN PERSON SOM INSTALLERAR BASTUAGGREGATET BÖR LÄMNA DENNA HANDBOK TILLGÄNGLIG
FÖR ANVÄNDAREN.
INSTALLATIONSFÖRBEREDELSER
Då ni erhåller denna handbok är valet av aggregat oftast redan klart. Det är dock skäl att beakta och granska
följande punkter förrän aggregatet monteras och tas i bruk.
1. Aggregatets effekt (kW) i förhållande till basturummets volym (m3 ). I den medföljande tabellen visas de
rekommenderade basturumsvolymerna. Minimivolymerna får inte underskridas, och maximivolymerna får
inte överskridas.
2. Basturummets höjd måste vara minst 1900 mm.
3.

Om det i basturummet finns murad eller dylik stenvägg, som är oisolerad ökar det förvärmningstiden. T.ex
1m2 :s rappad yta i taket eller på övre delen av väggarna motsvarar en ökning av basturummets volym med
ca 1,5...2m3 .

4.

Säkringens storlek och den strömförande kabelns tvärsnitt bör vara tillräckliga för aggregatets effekt. Dessa
värden finns i tabellen.

5. Tillräcklig luftspalt bör finnas runt aggregatet, se bild 1.
6.

Aggregatets styrdon (timer och bastutermostat) befinner sig på önskad sida av aggregatet (framför eller på
sidan). Vid behov kan en elmontör montera dem på önskad sida enligt de instruktioner som beskrivs i punkt
"ändring av styrdonens placering".
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MONTERING AV AGGREGATET
Aggregatet fästs med skruvar i väggen enligt bild 1. Som fästunderlag räcker inte ett tunt panelbräde utan det bör
förstärkas med ett bräde bakom panelen. I de övre fästhålen bör man alltid använda mycket kraftiga skruvar,
med aggregatet följer 4 st fästskruvar.
Speciellt då det gäller en murad vägg bör man vara särskilt noggrann och inte använda plastproppar (torkar då
de åldras i värme). Den lägre skruven (eller skruvarna) fungerar som låsskruv så att aggregatet inte kan lyftas
bort från väggen. De minimiavstånd som visas på bild 1 bör beaktas då det gäller alla vägg material, också
obrännbara. Om aggregatet monteras i en fördjupning (över halva aggregatets djup) bör man beakta
skyddsavstånden på bild 1.
Väggar och tak får inte skyddas med lätt isolering (t. ex. fiberarmerad sementskiva), ett sådan skydd kan
förorsaka brandfara.
I basturummet får installeras endast ett aggregat.

BYTE AV STYRANORDNINGARNAS PLACERING
Styrreglagen kan flyttas som en helhet antingen till bastuaggregatets sida eller till framsidan. Styranordningarna
får endast flyttas och kopplas av en auktoriserad yrkesman i enlighet med gällande bestämmelser.
1.
2.
3.
4.

Vänd bastuaggregatet upp och ner och avlägsna bottenplattan.
Lösgör timerns och termostatens vred genom att dra dem utåt.
Lösgör den skyddsplatta som finns där du vill placera styrreglagen. 2 st. skruvar.
Skruva loss styrreglagens skruvar (2 st.) och flytta styrhelheten till den nya platsen. Skruva fast
skruvarna noggrant och skjut in vreden på plats.
5. Fäst skyddsplattan över den öppning där reglagen tidigare fanns.
6. Kontrollera ledningarna och luftavstånden.
7. Sätt tillbaka bottenplattan.

ANSLUTNING AV AGGREGATET TILL ELNÄTET
Elanslutningarna får utföras endast av en elmontör. Med elmontör menas i detta fall en person som har tillstånd
för elentreprenad eller person som arbetar under övervakning av en sådan.
Aggregatet ansluts till nätet med en halvfast anslutning. Som anslutningskabel används A07BB-F (VSB) eller
H07RN-F (VSN) kabelledning eller kvalitetsmässigt motsvarande. Kabel med PVC isolering får inte användas
som anslutningskabel till aggregatet. Också de andra kablarna från aggregatet (signallampa, styrning av
elvärme) bör vara av samma typ. Som anslutningskabel kan man också använda flerpolig (t.ex. 7-polig) kabel.
Speciellt bör man beakta att då det inte finns skild styrströmssäkring bör tvärsnittet på alla ledningar vara den
samma eller enligt huvudsäkringen.
Kopplingsdosan för aggregatets anslutningskabel på väggen bör befinna sig minst på det avstånd från
aggregatet som skyddsavståndet. Dosans max. höjd från golvet är 0,5m (bild 2). På ett avstånd på 0,5 m från
aggregatet kan dosan placeras på 1 m höjd från golvet, men då bör aggregatets anslutningskabel vara
värmebeständig (T 170 OC).
I samband med monteringen bör man beakta gällande elsäkerhetsföreskrifter.
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VÄRMEREGLERINGEN
I bastuaggregatet finns en anslutningsplint (polerna märkta N och 4) för styrning av eluppvärmningens
korskoppling. I anslutningsplinten är N noll och pol 4 är spänningsförande (230V) på samma gång som
motstånden. På så sätt kan bastuaggregatets termostat också styra uppvärmningens korskoppling, d.v.s.
uppvärmningen aktiveras när bastutermostaten bryter strömmen till aggregatet.
BASTUSTENAR
Stenarna som används i elaggregatet bör uppfylla följande villkor:
1.

Hålla mot värme och stora värmeväxlingar, som åstadkommer av att badvattnet förångas.

2.

De måste vara luktfria och får inte utsöndra dammpartiklar i luften.

3.

Värmeavgivningen (ledningen) bör vara så pass dålig att vattnet sugs in i stenen och inte rinner av. En
ojämn brottsyta förbättrar vattnets appliceringsförmåga. Som exempel på god värmeavgivning är en het
kokplatta där vattnet inte fastnar utan bildar pärlor på ytan.

4.

De bör vara tillräckligt stora så att luften slipper att cirkulera runt stenarna. Då uppnår man en jämn och bra
avkylning av upphettningsmotstånden.

Stenarna som levereras av tillverkaren uppfyller dessa egenskaper mycket bra. De är också förtvättade men man
rekommenderar att stenarna ändå tvättas på nytt innan de placeras i aggregatet. Stenarna bör insättas noggrant
så de inte kilas fast. Följande tre huvudpunkter bör tas i beaktande om man vill att aggregatet skall bli långlivat
och fungera bra.
1.

En luftig och ganska gles insättning med tillräckligt stora stenar (50...80 mm)

2.

Motståndsrören får inte kilas ihop, utan man bör sträva till att hålla dem isär.

3.

Omradning tillräckligt ofta, (minst en gång per år), då tas små och söndriga stenar bort och ersätts med
nya och större stenar.

Man bör sätta in så mycket stenar att motstånden täcks, dock ej rada någon hög pyramid. Lämpligt är 60...100
mm stenar ovanpå motstånden. Garantin ersätter inte fel som åstadkoms av att små stenar placerats tätt in
i aggregatet och hindrat luftväxlingen där.
Keramiska stenarna kan skada aggregatet. Garantin på aggregatet ersätter inte uppkomma skador.

BASTURUMMET
Basturummets väggar och speciellt tak bör vara väl isolerade. Alla ytor som upptar mycket värme (tegel,
rappning m.m.) borde värmeisoleras genom att använda aluminiumpapper med den blanka sidan in emot bastun.
Då man täcker skorstenen bör man ta i beaktande brandmyndigheternas förordningar. I allmänhet kan 100 mm
tjock bergull anses vara tillräcklig. En stenyta på 1m2 i taket och på väggarnas övre sida ökar aggregatets
effektbehov lika mycket som om basturummets volym ökades med 1,5...2m3.
Fodringen (brädpanelen) ska nå ända upp till taket, så att den varma vattenhaltiga luften vid taket inte kommer
ner i luftfickan bakom fodringen.
I en familjebastuns är en lämplig höjd på basturummet 2...2,1m . Ett onödigt högt basturum ökar volymen som
inverkar på effektbehovet speciellt under förvärmningstiden.
Basturummets temperatur sjunker då man går neråt från taket. Därför är det ingen ide att lämna stort avstånd
mellan den övre laven och taket. I familjebastun är avståndet 1100...1200 mm från övre laven till taket helt
tillräcklig.
Enligt bestämmelserna är basturummets minsta höjd 1900 mm.
Bastuns väggar och tak bör isoleras väl. Inre väggarna kläs med träpanel.
Konstruktionens beräknade U-värde är 0,384 W/m2K vid innerväggarna och taket.
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VENTILATIONEN I BASTUN
En väl fungerande ventilation skapar angenäma badförhållanden och sparar trots det också energi. I
familjebastun är badarnas antal litet i förhållande till basturummets volym, så en luftmängd som växlas 3...4
gånger i timmen skapar njutbara badförhållanden med mjuka bad.
A
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A

4

B

3

REKOMMENDATION FÖR
BASTUNS VENTILATIONSSYSTEM, då man har ett rör
som går ut på taket eller en
utsugningsventil.

B

1. Basturum
3. Aggregat
5. Utsugningsrör eller -kanal
2. Tvättrum
4. Utsugningsventil
6. Basturummets dörr
7. Man kan också installera en ventilationsventil, som hålls stängd då man värmer bastun.
Ventilen för inkommande friskluft placeras inom området A.
Om man utför ventilation genom naturlig strömning (t.ex. genom väggen) placeras ventilen för
inkommande luft inom området B, och utsugningsventilen minst 1m högre, men längre bort från
aggregatet.

Det är dock inte alltid möjligt att uppmäta luftmängden, så därför lönar det sig att göra luftkanalerna tillräckligt
stora. Beroende på basturummets storlek bör man vid maskinell ventilation ha 80...120mm, vid genomgående
takrör 100...120mm och vid rör som går rakt genom väggen 100...200mm för att få en tillräcklig ventilation till
stånd. I ventilationsöppningarna används ställbara ventiler. En onödigt stor ventilation förbrukar energi.
För att lyckas med ventilationen är det viktigt på vilket ställe utsugningsventilen placeras. Ju lägre när desto
bättre. Om luften går ut i basturummets övre del hålls badet inte i bastun utan funktigheten försvinner ut med den
utgående luften. 1m3 100 OC luft för med sig vatten mer än 30 gånger 20 OC luft och ca 20 gånger mer än 30 OC
luft. Eller då utsugningsventilen är i taket och den utgående luftens temperatur är 100 OC måste man kasta
badvatten på aggregatet ca 10 gånger oftare än om utsugninsvetilen vore nära golvet och den utgående luftens
temperatur 30 OC. Den utgående luftens relativa fuktighet hålls i båda fallen lika.
Ovanstånde bild visar två ventilationsmodeller. Frisk luft först in i det område som begränsas av aggregatets
utsidor (det snedstreckade området A eller B). Dock ej alldeles ovanför stenarna om vetilen är av brännbart
material. Utsugningsventilen (4) placeras nära golvet och så långt som möjligt från aggregatet.
Om det är svårt att placera utsugningsventilen nära golvet i basturummet får man också en fungerande
ventilation genom att leda den utgående luften t.ex. under dörren till tvättrummet och därifrån ut.
T.ex en i taket placerad luftkanal, kan dras ned i ett motstående hörn mot aggregatet och föras längs med hörnet
ned mot golvet. Hörnet kan avrundas med panel i 45O så att kanalen blir bakom panelen. Kanalen kan också
fällas in i väggen om det finns utrymme. I de fall då det inte finns utsugningsrör på taket eller maskinell ventilation
bör utsugningsventilen befinna sig åtminstone 1 m högre än ventilen för inkommande luft så att luften cirkulerar.
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ANVÄNDNINGEN AV TIMER
Som aggregatets huvudbrytare fungerar en 12 h:s timer, vars funktionslägen är från 0-läge medsols räknat
följande:
1. 0-läge eller strömmen frånslagen.
2. Område 1...4h då alla motstånd uppvärms på full effekt och termostaten reglerar temperaturen.
3. 1...8 h förvalsområde då aggregatet inte uppvärms.
Inom förvalsområdet (1...8 h) väljs den tid efter vilken man vill börja uppvärmningen av bastun (man bör märka
att förvärmningstiden är ca 1 h)
Då man ställer in timern är det med tanke på klockans funktion bättre om man ställer in det önskade läget genom
att först vrida motsols eller så att man alltid vrider förbi önskad tid och genom att vrida tillbaka väljs den önskade
inställningen. Om det finns tid kvar efter badandet kan timern för hand vridas tilbaks i startläge.
Timerns motor vrider alltid reglaget till 0-position. Om timern stannar före 0-läget är den troliga orsaken den att
vredets rotation har hindrats. Man bör granska att det finns en ca 1mm spalt mellan vredet och gradskivan. Om
så är fallet dras vredet av och man granskar att vredet inte tar fast i stommen.

BASTUTERMOSTATEN
Bastutermostatens inställningsvred är placerad bredvid timern. Då det vrids medsols stiger temperaturen i
bastun. Den ungefärliga önskade temperaturen uppnås lättast genom att vrida termostaten i max. läge och låta
temperaturen stiga till den önskade. Efter detta vrids termostaten sakta ned tills den bryter och kan lämnas så.
Om det efter detta finns behov att justera inställningen bör termostaten vridas lite åt gången för att kunna
konstatera inverkan.
Termostatens funktion störs om stenarna lagts alltför tätt eller om stenmängden är alltför liten. Se punkt
"bastustenar".
I samband med termostaten finns inbyggd en temperaturbegränsare vars återställningsknapp befinner sig
bredvid vredet. Temperaturbegränsaren är gjord för att fungera också då vätsketrycket gått ned t.ex. genom
läckage i systemet. Den fungerar normalt då trycket stiger tillika med temperaturen. Trycket kan minska också
under inverkan av kylan, då vätskan krymper. Därför bör man alltid i samband med installationen av aggregatet
försäkra sig om att aggregatet blir varmt.

UPPVÄRMNING AV BASTURUMMET
Då man värmer upp bastun första gången bör det ske under övervakning och man bör ventilera väl, ty under den
första uppvärmningen avdunstar gaser från byggnadsmaterialen och aggregatet.
En normal uppvärmning av basturummet bör påbörjas ca 1 timme före badandet så att stenarna hinner bli varma
och basturummets temperatur stabilisera sig. Tillkopplingen av aggregatet sker från timern och
värmeinställningen från bastutermostaten.
OBS! Försäkra dig om att bastuutrymmet är klart för användning innan aggregatet kopplas på
Ovanpå aggregatet får inte placeras främmande föremål, t.ex. kläder som skall torkas. Om man torkar byke i
bastun bör upphängningssnörena och ställningarna placeras så, att kläder under inga omständigheter kan falla
ned nära aggregatet. Plastsnören får inte användas.
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STÖRNINGAR
Om aggregatet inte blir varmt granskas följande punkter:
-

att strömmen är påslagen.
att timern är vriden bort från noll läge.
att termostaten är vriden till ett värde som är högre än basturummets temperatur.
att aggregatets säkringar är hela (obs! fastän säkringen har brunnit lossnar inte alltid "märkknoppen").
om timern har stannat granskar man att inte vredet har fastnat. (Att det t.ex. har pressats för långt in mot
plåten. En 1...2mm spalt är lämpligt

I sådana fall där aggregatet står i minusgrader under vintern (se avsnittet "bastutermostat") kan det emellertid
hända att temperaturbegränsaren löser ut. Den aktiveras på nytt genom att trycka på begränsarens
återställningsknapp. Begränsaren återställs dock inte förrän temperaturen stigit till cirka -5 °C.

m3 m3 mm
3 6 1900
5 9 1900
7 12 1900
8 13 1900

mm mm
70 1100
100 1100
180 1100
180 1100

Golvet

mm
40
60
120
120

Taket

Framåt
till laven

Höjd
minimi

maximi

Min Avstånd.
min.
A D
F
Sidovägg

kW
4,5
6,0
8,0
9,0

minimi

Effekt

Basturum

Lämplig sten
mängd

Om aggregatet ännu inte blir varmt bör man tillkalla en elmontör för att konstatera felet och reparera det.

mm ca.kg
180 25
180 25
180 25
180 25

Anslutning till el-nätet
Kabel H07RN-F /
60245 IEC 66

400V 3N~
3xA mm2
10 5x1,5
10 5x1,5
16 5x2,5
16 5x2,5

Bild 1 måtten är ( mm )

4,5
6,0
8,0
9,0

B

40 60
60 80
120 140
120 140

A

80
100
150
150

430

F

min.
135

Installation i nisch max. 8kW

A

310

D

~3

min 30
390

Fastsätt.skruv

min 180

B

min 390 150

min 40

Fastsätt.skruv

min.
135
Max
400mm

D

40
2st fastsättnings
skruvar

min 550 mm

A

min 20

min 1900

kW

700

Min. Avstånd mm

min 20

Aggregat
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Placeringen av anslutningskabelns kopplingsdosa på bastuväggen

200 mm

AGGREGAT

500 mm

Bild 2.

A

3.

500 mm

A

1.

2.
A = Uppgett minimiskyddsavstånd

1. Rekommenderat läge för kopplingsdosa.
2. Inom detta område borde man använda silumindosa.
3. Detta område bör undvikas och här bör alltid silumindosa användas.
Inom de andra områdena bör man använda värmebeständig dosa (T 125 OC) och värmebeständiga kablar
(T 170 OC)
Kopplingsdosan måste vara tillgänglig efter installationen.
Om kopplingsdosan placeras inom områdena 2 och 3, skall man först klargöra den lokala
direktiv och bestämmelser.

energileverantörens

Se Elsäkerhetsföreskrifterna, paragraf 19, punkt Elbastuaggregatets styrdon och skyddsanordningar.

SNABBINSTRUKTION FÖR VÄGGBASTUAGGREGAT
1.Kontrollera innan du badar att
· bastun är i sådant skick att det går att bada bastu där. (Ingen tvätt som hänger på tork.)
· dörren och fönstret är stängda.
· att de stenar som rekommenderas av tillverkaren finns i aggregatet, att värmemotståndet täcks av stenar och
att stenarna är glest staplade. Keramiska stenar får inte användas.
2. Vrid bastuaggregatets termostat till önskad temperatur. Den bästa bastutemperaturen uppnås när
termostaten först vrids till sin maximala position. När bastun har lämplig temperatur, vrid termostaten bakåt, d.v.s.
motsols, tills motstånden kopplas från. Temperaturen kan finjusteras genom att vrida termostaten en aning medeller motsols. Kontrollera termometern.
3. Aggregatet fungerar med en 12 timmars timer som vrids medsols från nollpositionen.
· 0-position: strömmen är inte påslagen och aggregatet värms inte upp.
· intervallet 0-4 timmar: motstånden kopplas på och aggregatet är varmt under den inställda tiden.
· intervallet 1-8 timmar: på förhand vald tid efter vilken aggregatet kopplas på. Om till exempel 6 väljs, kopplas
aggregatet på efter 6 timmar och är varmt i 4 timmar, om inte timern returneras till nollpositionen tidigare.
4. Badet blir behagligt och mjukt vid en temperatur på cirka 70 ˚C.
5. Stapla om aggregatets stenar minst en gång varje år och byt ut söndervittrade stenar. På så sätt förbättras
stenutrymmets luftcirkulation och motstånden håller bättre för användning.
6. Kontakta den butik där tillverkarens garantiservice utförs om problemsituationer uppstår.
7. Ytterligare information om bastubad och våra produkter hittar du på våra webbsidor på adressen
www.saunatec.fi
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Kiuas
Ugn
Heater
Ofen

Teho
Lämpövastus
Effekt Värmeelement
Input
Heating element
Leistung Heizeelement
kpl,stü,pcs kW

45 VK
60 VK
80 VK
90 VK

L1

4,5 kW
6,0 kW
8,0 kW
9,0 kW

L2

3
3
3
3

Sulake
Liitäntäjohto
Säkring Anslutningskabel
Fuse
Connection cabel
Sicherung Anschlusskabel
A
mm2

1,5
2,0
2,67
3,0

3x10
3x10
3x16
3x16

5x1,5
5x1,5
5x2,5
5x2,5

/
/
/
/

7x1,5
7x1,5
7x2,5
7x2,5

L3

a1

b0

a1 b0

a1

b0

M

PE

N L1 L2 L3 N M 4

N - M Merkkilamppu, Signallampa
Signallamp, Kontrolleuchte.
N-4

354

SKSW 8 C

400V 3N~

Sähkölämmityksen ohjaus
Eluppvärmningens styrning
Signal contact
Signal kontakt
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Saunatec Group Oy
PB 15
10900 Hangö
GARANTIVILLKOR
1. Allmänt:
Saunatec Group Oy (Tillverkaren) lämnar garanti enligt nedan nämnda villkor för de produkter som företaget tillverkar. Under
garantiperioden garanterar tillverkaren produkternas kvalitet samt att produkterna fungerar felfritt.
Garantin gäller under förutsättning att köparen följer tillverkarens anvisningar i fråga om var produkterna skall placeras, hur de
skall installeras, hur de skall användas, hur underhållsarbeten skall utföras, samt hurudana egenskaper bastustenarna skall
ha.
Garantin gäller produkter som säljs och tas i bruk i Finland.
2. Garanti för elektriska bastuaggregat, styrcentraler och förångare
Garantin gäller 24 månader från det datum då produkten köptes eller från den dag då produkten mottas på den plats där den
skall monteras in, beroende på vilket av dessa två datum som är det senare.
Garantin för den elektriska bastuaggregatet gäller under förutsättning att:
bastustenarna staplas om minst en gång om året under garantiperioden och söndervittrade stenar byts ut i sådana
bastuaggregat som används i privatlägenheter.
2. bastustenarna staplas om minst tre gånger om året under garantiperioden i sådana bastuaggregat som används i olika
inrättningar eller som är avsedda för yrkesmässigt bruk. Dessutom måste bastustenarna i sådana bastuaggregat bytas ut
minst en gång om året. Vid behov skall en redovisning för stenbytet föreläggas.
3. Om bastuaggregatet är försett med en förångare måste man alltid tömma förångaren efter användning. Avhärdningen
och avkalkningen av vattnet måste genomföras enligt anvisningarna.
Ovannämnda punkter gäller alla förångare.
Som garantibevis godtas produktens köpekvitto, mottagningsprotokollet på den plats där produkten skall installeras, eller
någon motsvarande redovisning.
Det är förbjudet att använda keramiska stenar i detta bastuaggregat! Om keramiska stenar har använts är tillverkaren inte
längre bunden av garantin.
1.

3. Garanti för vedeldade bastuaggregat, grytor och rökkanaler
Garantin gäller 12 månader från det datum då produkten köptes. Som garantibevis godtas kvittot från den affär där produkten
såldes. Som bränsle bör man använda ved.
4. Reservdelsgaranti
Reservdelsgarantin gäller 12 månader från köpdatumet. Den nya delen skickas kostnadsfritt åt försäljaren som ersättning för
den del som har gått sönder. Då reservdelen skall installeras måste man anlita en installatör som godkänns av tillverkaren.
Tillverkaren ansvarar inte för sådana kostnader som uppstår då trasiga delar lösgörs och nya installeras. Den trasiga delen
skall returneras på tillverkarens begäran. Detta sker på tillverkarens bekostnad.
Som garantibevis godtas kvittot från den affär där produkten såldes eller ett intyg som utfärdats av en godkänd installatör.
5. Garanti som är förenlig med villkoren från STUL – Finlands Elentreprenörsförbund
Garantin enligt STUL tillämpas på elektriska bastuaggregat, styrcentraler och förångare, om man avtalat separat om detta.
Garantivillkoren enligt STUL bifogas i så fall till dessa garantivillkor. Om man har kommit överens om att tillämpa
garantivillkoren enligt STUL, gäller garantin enligt STUL framom dessa garantivillkor, om föreskrifterna i de båda
uppsättningarna med garantivillkor strider mot varandra.
6. Begränsningar i garantiansvaret
Köparen måste sköta produkten omsorgsfullt. Då köparen mottar produkten måste han granska att den är felfri och inte har
tagit skada under transport eller lagring. Om köparen upptäcker skador, måste han genast anmäla detta till försäljaren eller till
transportföretaget.
Tillverkaren ansvarar inte för sådana produktfel eller sådana störningar eller brister i produktens funktion som har uppstått vid
transport eller felaktig lagring. Tillverkaren tar inte heller ansvar för produkten om den inte installeras enligt tillverkarens
anvisningar eller om den används i strid med tillverkarens anvisningar, om underhållsarbetena på produkten försummas eller
om produkten placeras i ett sådant utrymme där förhållandena inte motsvarar tillverkarens rekommendationer.
7. Felanmälan
Köparen måste anmäla fel eller störningar i produkten genast då de uppstår eller senast inom 14 dagar.
Anmälan kan göras till tillverkaren, till den försäljare som sålt produkten eller till det installationsföretag som tillverkaren har
godkänt.
Ersättningskrav i enlighet med garantin måste ställas senast inom 14 dagar efter att garantiperioden för den berörda
produkten har upphört att gälla.
8. Åtgärder som tillverkaren vidtar under garantiperioden - förlängning av garantin
Om garantianmälan anses vara skälig, reparerar tillverkaren den felaktiga produkten eller byter ut den på grundval av berörd
garantianmälan. Reparationen eller bytet sker på tillverkarens bekostnad. Tillverkaren har rätt att använda det alternativ som
blir förmånligast för honom själv. Reservdelsgarantin har definierats ovan under punkt 4.Reservdelsgaranti lämnas för en
sådan del som bytts ut i enlighet med vad som fastställs under punkt 4. I övrigt förblir garantin oförändrad för den reparerade
produkten.
Tillverkaren ersätter inte kostnader som åsamkats köparen på grund av fel eller störningar i produkten, förluster som uppstått
på grund av avbrott i affärsverksamheten, eller någon annan direkt eller indirekt skada.
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