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Kære Kunde, 
først og fremmest tak, fordi du har valgt et “ECOTECK” produkt, som vi håber vil opfylde enhver tilfredsstillelse. 
 
Læs omhyggeligt garanticertifikatet på sidste side i denne Brugervejledning, og ring straks til det Autoriserede Tekniske 
Servicecenter (CAT) vedrørende første optænding og ibrugtagning af garantien. 
 
Endnu engang tak for din tillid. Vi vil gerne oplyse om, at disse modeller er resultatet af fyrre års erfaring i konstruktionen 
af produkter med fast brændsel og vand som bærende væske. 
Alle produktkomponenter er fremstillet af fagfolk og brug af de mest avancerede arbejdsredskaber. 
 
Denne manual indeholder en detaljeret beskrivelse af apparatet og dets funktion, anvisninger i korrekt installation, 
grundlæggende vedligeholdelse og kontrolpunkter, der skal udføres jævnligt. Herudover gives nogle praktiske råd for 
maksimal produktydelse og lav brændselsforbrug. 
 
Vi ønsker dig god varme med ECOTECK! 
 
 
 
Copyright 
 
Alle rettigheder forbeholdes. Det er forbudt at gengive enhver del af denne manual, under enhver form, uden udtrykkelig 
skriftlig tilladelse fra ECOTECK. Indholdet i denne manual kan ændres uden forvarsel. Dokumentationen i denne manual 
er indsamlet og kontrolleret omhyggeligt, dog påtager ECOTECK sig ikke noget ansvar for brug af samme.  
 
Copyright © 2017 ECOTECK 
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INTRODUKTION 

Vigtige sikkerhedsanvisninger 

Læs disse anvisninger, inden produktet installeres og tages i brug. 
  
- Installation og ibrugtagning af apparatet skal udføres af kompetent personale og i overensstemmelse med de 

gældende sikkerhedsregler, hvor dette personale påtager sig ansvaret for den endelige installation og korrekt 
funktion af anlægget. ECOTECK påtager sig intet ansvar i tilfælde af manglende overholdelse af disse forholdsregler. 

- Alle lokale regler, herunder nationale og europæiske regler, skal overholdes ved installation af apparatet. 
- Tilslut produktets røgaftræk til en skorsten med egenskaberne angivet i afsnittet ”Skorsten og tilslutning” i denne 

brugervejledning. 
- Apparatet er ikke egnet til installation på et delt skorstenssystem. 
- I tilfælde af brand skal man anvende egnede midler til ildslukning eller ringe til brandvæsnet. 
- Tilslut produktet til stikkontakter med jordforbindelse. Undgå at anvende elektriske stikkontakter styret af afbrydere 

eller automatiske timere. 
- Brug ikke forsyningskablet, hvis det er beskadiget eller slidt. 
- Hvis der anvendes stikdåser, skal man sikre sig, at den samlede spænding for de tilsluttede enheder ikke overstiger 

stikkontaktens ydeevne. Kontroller også, at den samlede spænding for de tilsluttede enheder til stikkontakten ikke 
overstiger det maksimalt tilladte niveau. 

- Rengør ikke apparatet eller dele af apparatet med brændbare produkter. 
- Efterlad ikke brændbare beholdere og produkter i lokalet, hvor apparatet er installeret. 
- Apparatet fungerer udelukkende med træpiller og ovndøren lukket. 
- Åbn ALDRIG døren under brug.  
- Brug af for gamle piller eller andet materiale kan beskadige apparatets funktion og medføre bortfald af garantien og 

frafald af producentens ansvar.  
- Brug ikke apparatet til affaldsforbrænding eller til anden brug end den tilsigtede brug. 
- Brug ikke anden brændsel end den anbefalede. 
- Brug ikke flydende brændsel. 
- Apparatet, og især de udvendige flader, bliver meget varmt under brug; pas på at røre ved fladerne for at undgå 

forbrænding. 
- Brug kun originale reservedele anbefalet af fabrikanten. 
- Foretag ikke ændringer på apparatet. 
- Rør ikke ved produktets varme dele (keramisk glas, røgaftræk) under normal funktion. 
- Rør ikke ved apparatet, hvis du har bare fødder og/eller våde eller fugtige dele på kroppen. 
- Sluk det elektriske panel på den pågældende tast. Frakobl ikke strømforsyningskablet, når apparatet er i brug. 
- Under optændingsfasen og normal funktion er det en god ide at holde en sikkerhedsmæssig afstand og ikke stå 

foran ovnen. 
- Hold børn på afstand af apparatet, når det er i brug, da de kan brænde sig på apparatets varme dele. 
- Hold emballagen uden for rækkevidde af børn eller handicappede personer. 
- Apparatet må ikke tages i brug af børn eller ukvalificerede personer. 
- Tag ikke apparatet i brug uden at overholde anvisningerne i brugsvejledningen.  
- Apparatet er udelukkende til indendørs brug. 
- Denne brugsvejledning udgør en integreret del af apparatet. Når brugen af produktet ophører, er brugeren forpligtet 

til at videregive denne manual til den nye ejer. 
 
ECOTECK FRASIGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR ULYKKER SOM FØLGE AF MANGLENDE OVERHOLDELSE 
AF ANVISNINGERNE I DENNE MANUAL. 
 
ECOTECK FRASIGER SIG OGSÅ ETHVERT ANSVAR SOM FØLGER AF FORKERT BRUG AF PRODUKTET, IKKE 
TILLADTE ÆNDRINGER OG/ELLER REPARATIONER, BRUG AF IKKE-ORIGINALE RESERVEDELE ELLER 
RESERVEDELE, DER IKKE ER SPECIFIKKE TIL DENNE PRODUKTMODEL. 
ANSVARET FOR UDFØRT INSTALLATION AF PRODUKTET PÅHVILER IKKE ECOTECK, MEN UDELUKKENDE 
INSTALLATØREN, SOM OGSÅ SKAL UDFØRE EN KONTROL AF SKORSTEN OG RØDAFTRÆK OG KORREKT 
FORESLÅET INSTALLATION. ALLE FORESKREVNE SIKKERHEDSREGLER I DEN GÆLDENDE LOVGIVNING I 
LANDET, HVOR OVNEN INSTALLERES, SKAL OVERHOLDES. 
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EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE MÅ KUN UDFØRES AF AUTORISERET OG KVALIFICERET 
PERSONALE. 
 
For at garantien kan blive gyldig, skal brugeren overholde forskrifterne i denne manual og navnlig skal man 
sørge for, at: 
- Anvende apparatet inden for dets brugsbegrænsninger. 
- Udføre alle vedligeholdelsesindgreb jævnligt. 
- Tillade brug af apparatet af kompetente personer. 
Manglende overholdelse af forskrifterne i denne manual medfører automatisk bortfald af garantien. 
 
 

PILLEOVN 

Apparatetskomponenter 

Apparatet leveres med følgende materiale: 
 

 BRUGS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. 

 GARANTIHÆFTE. 

 STRØMFORSYNINGSKABEL. 
 
Denne manual udgør en integreret del af apparatet og skal efter endt brug leveres videre til den nye ejer. 
 

 
 

  

RUMTEMPERATURSONDE 

MANUEL TILBAGESTILLING AF 
SIKKERHEDSTERMOSTAT FOR 

PILLEBEHOLDER 

LUFTINDSUGNINGSRØR 

RØGAFTRÆK 

HOVEDAFBRYDER, TILSLUTNING TIL 
STRØMFORSYNING OG 2 

INDBYGGEDE SIKRINGER (4A 250V)  
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- Hvis man putter en håndfuld piller i et kar med vand, synker kvalitetspillerne, ellers flyder de ovenpå. 
- På emballagen er angivet kvalitetscertificeringen, og navnlig overholdelsen af de internationale standarder, såsom 

EN14961-2, DIN 51731 og O-NORM M7135. 
- Emballagen er intakt, idet pillerne kan opsuge fugt. Fugt kan mindske varmekraften og øge de udledte røggasser og 

kan oppuste produktet, hvilket kan medføre problemer på apparatet. 
 
Produktionen af piller skal overholde de internationale standarder (fx EN14961-2, DIN 51731 og O-NORM M7135), som 
fastlægger minimum værdier til kontrol af pillekvaliteten. For at gøre det nemmere at vælge brændsel anviser vi her en af 
de mest almindelige certificeringsmærker for kvalitetspiller: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brug af for gamle piller eller andet materiale kan beskadige apparatets funktion og medføre bortfald af garantien 
og frafald af producentens ansvar.  
 
For sikring af en problemfri forbrænding skal pillen opbevares på et sted uden fugt. 
 
 

KRAV TIL INSTALLATIONSSTEDET 

Placering 

Den indledende fase for den bedste installation af apparatet er at finde frem til den bedste placering; overvej følgende 
elementer: 
- Mulighed for at skabe et udvendigt luftindtag. 
- Mulighed for at skabe et direkte skorstensudtræk koaksialt med apparatets røgaftræk. 
- Muglighed for at tilslutte apparatet til en elektrisk stikkontakt. 
- Nem adgang for rengøring af apparatet, udledning af røggasser og skorsten. 
 
Apparatet skal installeres på et gulv, der kan understøtte vægten. Hvis den eksisterende konstruktion ikke opfylder 
kravene, skal man træffe de nødvendige forholdsregler (fx understøttende plade). 
Minimum sikkerhedsafstand fra brændbare materialer skal være mindst 200 mm fra siderne og bagsiden af 
apparatet. 
Hvis apparatet skal flyttes, må man ikke trække eller skubbe det på håndtag, glas eller sider. 
Installationen skal give nem adgang til rengøring af apparatet, røgaftræksrør og skorsten og ethvert andet 
vedligeholdelsesindgreb foretaget af det Autoriserede Tekniske Servicecenter. 
 
Når ovnens placering er fastlagt, skal den sættes på plads med omhyggelig overholdelse af nedenstående anvisninger. 
 

Plads omkring og over apparatet 

I figuren herunder er vist de minimumsmål, der skal overholdes til vægge eller ikke-flytbare møbler. 
 

Anvisning af standarden, 
henvisning iht. kvalitetsklasserne 

ENplus 

Angivelse af den 
certificerede pilles 

kvalitetsklasse (helst A1).  
 

IT xxx 
 

Kode for certificeret virksomhed 
bestående af to elementer: 
- Tegn for producerende land (fx “IT”) 
- Løbenummer tildelt ved indhentning af 

certificering (fx ”xxx”). 
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Eventuelle hylder eller sænkede lofter over apparatet skal have en afstand på mindst 50 cm fra apparatets top.  
Andre flytbare møbler skal placeres mindst 15 cm fra apparatets sidevægge; disse møbler skal flyttes, når apparatets 
vedligeholdes. 
Beskyt alle brændbare strukturer imod ildens varmestråling. 
Alle ekstra indgreb udført af det Autoriserede Tekniske Servicecenter, hvis det bliver nødvendigt at frakoble 
apparatet fra anlægget, vil ikke blive dækket af garantien, som fastlagt i kapitlet ”Garantibetingelser”. 
 

Udvendigt luftindtag 

Når apparatet er i brug, suges luft ind fra omgivelserne, hvor det er installeret; derfor skal denne luft genindføres via et 
udvendigt luftindtag. Manglende udførelse af luftindtaget påvirker skortstenstrækket og dermed forbrændingen og 
apparatets sikkerhed. 
 
Det er påkrævet at udføre et udvendigt luftindtag med en hel fri passage på mindst 80 cm2 (rundt hul diameter mindst 
15 cm beskyttet af fastmonteret gitter med bredde mellemrum). 
 
Hvis væggen bag apparatet vender ud til det fri, anbefales det at bore hullet i nærheden i en højde på cirka 20 cm fra 
gulvet (se eksemplet i fig. A). 
Hvis det ikke er muligt at bore hullet til luftindtag i væggen bag ved apparatet, skal der bores et hul i en anden væg i 
rummet, hvor ovnen er installeret. Hvis det ikke er muligt at bore hullet til luftindtag i samme rum, hvor apparatet er 
installeret, kan det bores i et tilstødende rum, som har permanent tilstødende gennemgang (minimum diameter 15 cm). 
Hullet skal beskyttes udvendigt med et fastmonteret gitter. Beskyttelsesgitteret skal kontrolleres jævnligt, så det sikres, at 
det ikke er blokeret for fri luftgennemgang. Hold de udførte luftindtag frie for blokeringer. 
 
Standarden UNI 10683 FORBYDER luftindtag fra garager, lagerbygninger med brændbare materialer eller aktiviteter 
med brandfare. 
 
Tilslut ikke det udvendige luftindtag direkte til apparatet med rørforbindelser. Hvis der i rummet findes andre 
varmeapparater eller luftindsugning, skal luftindtaget garantere den nødvendige luftmængde for korrekt funktion af alle 
enheder.  
 
I rummet, hvor pilleovnen er installeret, må der kun være installeret lufttætte apparater i forhold til rummet (fx apparater 
med gastype C, som angivet i UNI 7129) eller som ikke skaber luftundertryk i rummet i forhold til de udvendige 
omgivelser. 
Udtræksventilatorer kan skabe problemer med apparatets funktion, hvis de anvendes i samme rum. 
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Udmundingen (som skal forstås som toppen af skorstenen uafhængigt af eventuelle røghætter) skal være uden for det 
såkaldte tilbageløbsområde for at undgå modtryk, som kan hindre den frie udledning af forbrændingsprodukterne. 
Det er nødvendigt at overholde minimumshøjderne i nedenstående figurer: 
 
 

 
 

ELEKTRISK TILSLUTNING 

Den elektriske tilslutning må udelukkende udføres af fagfolk under overholdelse af alle generelle og lokalt gældende 
sikkerhedsregler. 
 
Kontroller, at forsyningsspænding og -frekvens svarer til 220V – 50 Hz. 
 
Apparatets sikkerhed er garanteret, når det er korrekt tilsluttet til et korrekt fungerende anlæg med jordforbindelse.  
 
I den elektriske tilslutning skal der installeres en magnetotermisk differentialafbryder på 6 A – Id 30 mA med egnet 
brudstyrke. De elektriske forbindelser, herunder jordforbindelsen, skal udføres, efter at spændingen er afbrudt fra det 
elektriske anlæg. 
Der skal tages højde for, at ledningerne skal være placeret, så de ikke kan flyttes og er på afstand af dele, der udsættes 
for høje temperaturer. Kredsløbets endelige ledningsføring må kun bestå af dele med en passende elektrisk beskyttelse. 
Pas på ikke at føre ledningerne tæt på røgkanalen, hvis de ikke er isoleret med passende materiale. 
 
ECOTECK frasiger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som følge af manglende 
jordforbindelse og manglende overholdelse af CEI-standarderne. 
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IDRIFTSÆTTELSE 

Påfyldning af piller og tilslutning til el-forsyningen 

Benyt følgende fremgangsmåde: 
 
- Tilslut apparatet til el-forsyningen med den medfølgende ledning. 
- Flyt “hovedafbryderen ON/OFF” bag på apparatet på “׀” (tændt). 
- Fyld pillebeholderen. Ved første tænding skal man benytte fremgangsmåden, som beskrevet i “MENU’ 06 – FØRSTE 

PÅFYLDNING” for at undgå den nødvendige tid til fyldning af hele sneglens kanal (dette skal gøres hver gang, 
apparatet løber tør for piller). 

- Tænd for apparatet på tændingstasten på displayet (tast 3). Se nedenstående anvisninger. Bemærk: inden 
apparatet tændes, er det en god ide at sikre sig, at der ikke er piller i brandskålen; i modsat fald skal 
brandskålen tømmes og rengøres. 

 
Det anbefales at anvende piller af god kvalitet for bedst mulig ydelse af apparatet. Skader forårsaget af for 
gamle piller dækkes ikke af garantien. 
 

Tændingscyklus 

Tryk i nogle sekunder på tasten 3 (ON/OFF) starter tændingscyklussen. Et øjeblik efter viser displayet meddelelsen 
“START”, og røgudsugningen og tændingsmodstanden starter. Efter nogle sekunder skifter apparatet til 
foropvarmningsfase “VENT FOROPVARM”,som er nyttig til tilstrækkelig opvarmning af tændingsmodstanden, inden der 
påfyldes piller i brandskålen. Efter apparatets indledende påfyldning skifter det til “AFVENT FLAMME”, hvor pillen 
fyldes i brandskålen løbende. Når flammen tænder, viser displayet meddelelsen “ILD ANTÆNDT”, som er fasen, der 
gør det muligt for ilden at brede sig jævnt i hele brandskålen, så hele den ikke-udbrændte pille fra forrige fase 
udbrændes helt. Efter denne fase går apparatet i driftstilstand på den forudindstillede effekt. 
I tilfælde af manglende tænding viser displayet alarmen “MANGLENDE TÆNDING”. 
Alarmen kan også opstå, hvis brandskålen er snavset; i sådanne tilfælde, rengør brandskålen og genstart. 
 
Opsummering: 
Tændingsfasen kan vare i maks. 25-30 minutter og er opdelt i fem faser: 
Fase 1 - START    = Tænding af røgudsugning. 
Fase 2 - VENT FOROPVARM = Afventer foropvarmning af modstand. 
Fase 3 - FORLADN PILLE  = Forladningsfase af pille (kontinuerlig indledende påfyldning) og tænding af 

modstand. (Ikke til stede med fabriksindstillinger) 
Fase 4 - VENT FLAMME   = Påfyldning af pille (intermitterende påfyldning) og modstand i funktion. 
Fase 5 - ILD TIL STEDE  = Slukning af modstand og stabilisering af flamme.   
 
Efter tændingscyklussen skifter apparatet til driftsfasen ved den indstillede effekt under tændingen på tasterne 1 og 2. 
 
Bemærk: under optændingsfasen og normal funktion er det en god ide at holde en sikkerhedsmæssig afstand 
og ikke stå foran ovnen. 
 

Driftsfase 

Under driftsfasen ved tryk først på tasten 1 og derefter på tasterne 1 eller 2 kan man indstille en “SET TEMPERATUR” 
(maks. temperatur i rummet, hvor apparatet er installeret), og når apparatet når denne temperatur, går det i 
økonomifunktion, som er en fase, hvor brændselsforbruget reduceres til et minimum. 
 
Der er forskellige driftsforhold, som er listet herunder: 
 

 Hvis menuen “M4 – STAND-BY” er indstillet på “OFF”, og når der opnås den temperatur, der er indstillet i “SET 
TEMPERATUR”, går apparatet i økonomifunktion “MODULER” dog uden at slukke. 

 Hvis menuen “M4 – STAND-BY” er indstillet på “ON”, og der opnås den temperatur, der er indstillet i “SET 
TEMPERATUR”, går apparatet i økonomifunktion “GO STBY”, hvor der tælles ned (Pr44) for automatisk 
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PROBLEMER, ALARMER, GODE RÅD 

Godt at vide... 

Herunder listes nogle ting, der er gode at vide om apparatet: 
- I de første dage efter ibrugtagning er det normalt, at apparatet afgiver en lugt af lak. Ved første tænding anbefales 

det at udlufte installationsrummet. I de første dage efter ibrugtagning anbefales det desuden at indstille apparatet til 
høj effekt. 

- Kedellegemet er behandlet med en antioxyderende lak, som beskytter det imod eventuel rust, hvis apparatet ikke 
anvendes i længere tid. Efter første tænding har denne lak ikke længere en beskyttende funktion, og enhver form for 
slid inden i forbrændingskammeret kan ikke anses som en fabrikationsfejl. 

- Rengør ikke forbrændingskammeret med vand; eventuel rust i forbrændingskammeret, hvis apparatet ikke er i brug i 
længere tid, kan ikke anses som en fabrikationsfejl. 

- Støj under funktion kan skyldes udvidelse af pladerne, som udgør kedellegemet. Denne støj høres især under 
tænding og slukning af apparatet og kan ikke anses som en fabrikationsfejl. 

- I tilfælde af manglende tænding er det en god ide at tømme brandskålen for ophobede piller; kun efter 
tømning af ubrændte piller er det muligt at tænde apparatet igen for at undgå forgasning med ”antænding”, 
som kan ødelægge glasdøren. 

- Apparatets dør er ikke hermetisk lukket (åbning til passage af sekundær luft-efterforbrænding); en eventuel lugt af 
røg (især i tændingsfasen) kan ikke anses som en fabrikationsfejl. 

- Apparatet fungerer udelukkende med træpiller; brænd ikke andre typer brændsler. 
- Apparatet støjer mere, når pillebeholderen er tom. Det anbefales altid at fylde pillebeholderen halvt op. 
- I tilfælde af sod og støv i installationsrummet skal man kontrollere pakningerne på røgkanalerne og filtret på 

askesugeren, som bruges til rengøring. 
- I tilfælde af fejl på luftventilatoren må man ikke tænde for apparatet for at undgå skader på strukturen på grund af for 

høje temperaturer. 
- Rumsonden sidder bag på apparatet, og derfor kan den målte temperatur være en smule forskellig fra den faktiske 

temperatur i installationsrummet. 
 

Hvad sker der, hvis... 

...pillen ikke antænder 
I tilfælde af manglende tænding vises alarmen “MANGLENDE TÆNDING”. 
Tryk på tasten 3 i nogle sekunder for at annullere alarmen og bring herefter apparatet i standardtilstand.  
I tilfælde af manglende tænding er det en god ide at tømme brandskålen for ophobede piller; kun efter tømning 
af ubrændte piller er det muligt at tænde apparatet igen for at undgå forgasning med ”antænding”, som kan 
ødelægge glasdøren. 
 
...døren er åben eller ikke helt lukket 
Hvis døren er åben eller ikke helt lukket, påfyldes der ikke piller, og derfor tænder apparatet ikke. Hvis døren åbnes 
under normal funktion, går apparatet i alarmtilstanden “INGEN PILLER”. 
 
...skorstenen er snavset, blokeret eller ikke bygget korrekt 
Hvis skorstenen er snavset, blokeret eller ikke bygget korrekt, påfyldes der ikke piller, og derfor tænder apparatet ikke. 
Hvis skorstenen blokeres under normal funktion, går apparatet i alarmtilstanden “INTET SUG”. 
 
...pillebeholderen bliver for varm 
Hvis pillebeholderen bliver for varm, påfyldes pillerne ikke, fordi den manuelle sikkerhedstermostat aktiveres. Hvis det 
sker under normal funktion, går apparatet i alarmtilstanden “VARMESIKRING”. Man skal tilbagestille “den manuelle 
sikkerhedstermostat” (se “Apparatets komponenter”) for at tænde apparatet igen. Tilbagestillingen udføres ved at løsne 
det sorte dæksel og trykke på knappen herunder. 
 
...der mangler strøm (strømsvigt) 
I tilfælde af strømsvigt i mindre tid end Pr48 genoptager apparatet straks driftsfasen, når strømmen vender tilbage (ved 
den indstillede effekt). 
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GARANTIBETINGELSER 

 
Garantien løber fra datoen for køb af produktet, som skal forevises med et leveringsdokument eller andet dokument 
udstedt af sælger. Dette dokument skal fremvises til det Tekniske Servicecenter ved behov. 

 
- En kopi af garantihæftet leveret af ECOTECK skal opbevares sammen med det modtagne købsdokument. 
- ECOTECK frasiger sig ethvert ansvar for ulykker, som følge af manglende overholdelse af specifikationerne angivet i 

brugsvejledningen, som følger med apparatet. 
- ECOTECK frasiger sig desuden ethvert ansvar, som følge af forkert brug af produktet, ikke-autoriserede ændringer 

og/eller reparationer, brug af ikke-originale reservedele eller ikke-specifikke for den produktmodel. 
 
ECOTECK giver 2 års garanti på materialekvalitet, god konstruktion og funktion af produktet, på følgende 
betingelser: 
 

1. Skulle apparatet, efter virksomhedens eget skøn, være behæftet med materiale- eller fabrikationsfejl, vil det blive 
repareret eller udskiftet, uden dækning af transportudgifter, genoprettelsesomkostninger (eventuel afmontering og 
montering af vandinstallationer, murværk eller andre indgreb) samt medfølgende materialer. 

2. Følgende er ikke dækket af garantien: 
- det keramiske glas og beklædninger i keramik-majolika og/eller lakeret stål, da disse materialer er skrøbelige 

over for stød og kan nemt blive beskadiget ved uheld 
- alle dele i keramik-majolika, som afviger i farvetone, grynethed, ridser, skygger og mindre størrelsemæssige 

variationer, idet de er håndforarbejdet og ikke udgør defekter på produktet, men en håndværksmæssig 
bearbejdning 

- brandskålen i støbejern, risten og den støbejernsstøbte plade, røgdeflektoren eller flammevæggen, pakninger, 
sikringer eller batterier i apparatets elektronik og alle andre dele, der kan afmonteres, som ikke udviser en 
fabriksfejl eller ikke-normal slid 

- de elektriske og elektroniske dele, hvis fejlbehæftelse kan skyldes den elektriske forbindelse, som ikke er i 
orden, naturkatastrofer (lyn, torden osv.) og anden spænding end den nominelle 

- ethvert indgreb i parameterkalibreringen pga. brændselstype eller apparatets installation. 
3. De udskiftede dele er sikret for den resterende garantiperiode fra købsdato og/eller i en periode ikke længere end 6 

måneder. 
4. Anvendelse af piller med udløbet holdbarhedsdato eller anden brændsel kan beskadige apparatets dele og medføre 

bortfald af garantien og bortfald af producentens ansvar. Derfor anbefales det at anvende brændsel, som anbefalet 
af os. 

5. Forkert installation af ikke-kvalificeret personale, skader, manglende overholdelse af reglerne i ”manualen for brug og 
vedligeholdelse” og reglerne i ”teknisk korrekt installation” medfører bortfald af enhver garantirettighed; det samme 
gælder for skader pga. eksterne skader, under alle omstændigheder gælder intet krav om ”skadeserstatning” for 
direkte eller indirekte skader, lige meget hvilken art eller hvordan de er opstået. 

6. Bemærk, at varer under transport er på ordregiverens risiko og ansvar, også hvis de leveres ab bestemmelsessted, 
og derfor fritager vi os fra enhver skade forårsaget af transport af på- og aflæsning, utilsigtede stød, opmagasinering 
på ikke egnede steder osv. 

7. Kedellegemet for kun de tilsluttede vandelementer til et varme- og/eller sanitært anlæg garanteres i en varighed af 5 
år ved ovennævnte betingelser. 

8. Garantien gælder kun, hvis der sendes en lukket kuvert med garantihæfte, som er behørigt udfyldt og fuldt ud 
læselig. 
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