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Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen uuden laitteesi käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta 
varten. 
 

TURVALLISUUSOHJEET 
 
Tätä sähkökäyttöistä lämmityslaitetta käytettäessä on perusvarotoimenpiteitä noudatettava aina 
tulipalon, sähköiskun ja henkilökohtaisten tapaturmien välttämiseksi. Lue kaikki ohjeet huolellisesti 
ennen laitteen käyttöä mukaan lukien seuraavat kohdat:  

1. Älä peitä tai tuki lämmityslaitteen ylä- ja alailmanvaihtoaukkoja, koska muussa tapauksessa 
laite voi ylikuumentua. Tarra ”Älä peitä” ja sen kuva on painettu laitteen yläpuolen 
ilmanvaihtoaukkojen läheisyyteen.  

2. Tämä lämmitin kuumenee sen ollessa käytössä. Älä koskettele laitteen kuumia pintoja 
palovammojen välttämiseksi. 

3. Pidä herkästi syttyvät materiaalit, kuten huonekalut, tyynyt, petivaatteet, paperit, vaatteet ja 
verhot vähintään 0.9 m etäisyydellä lämmittimen etuosasta. Säilytä niitä kaukana laitteen 
sivuilta ja takaosasta. 

4. Noudata äärimmäistä varovaisuutta kun lämmityslaitetta käytetään lasten tai 
liikuntarajoitteisten henkilöiden läheisyydessä. 

5. Tarkasta aina laitteen virtajohto säännöllisesti, ja älä käytä laitetta jos sen virtajohto tai 
virtapistoke on vaurioitunut.  

Tämä lämmityslaite on varustettu maadoitetulla pistokkeella (katso kuvaus) ja se on 
liitettävä maadoitettuun pistorasiaan kuvan osoittamalla tavalla. Tämä on 
suojaominaisuus: ÄLÄ IRROTA TAI VAIHDA TÄTÄ PISTOKETTA! 

6. ÄLÄ AVAA TAI PURA LÄMMITYSLAITETTA. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän 
korjattavissa olevia osia. 

7. Älä käytä laitetta, jos siinä on käyttöhäiriöitä tai se on vaurioitunut millään tavalla. Tässä 
tapauksessa toimita laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastusta ja/tai mahdollista 
korjausta varten. 
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8. Älä käytä laitetta ulkona, käytä laitetta aina sisätiloissa. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu 
käytettäväksi kylpyhuoneissa, pesutiloissa ja vastaavissa sisätiloissa.  

• Älä koskaan sijoita laitetta paikkaan, missä se voi pudota kylpyammeeseen tai mihin 
tahansa vedellä täytettyyn säiliöön. 

9. Älä aseta laitteen virtajohtoa mattojen alapuolelle tai peitä virtajohtoa millään muulla 
tavalla. Varmista, että virtajohto on asetettu paikkaan, mihin sen päälle ei voi kaatua tai 
kompastua. 

10. Sammuta laite ennen sen irrottamista pistorasiasta. 

11. Älä aseta kohteita laitteen ilmanvaihtoaukkoihin, koska muussa tapauksessa voi seurauksena 
olla sähköisku tai tulipalo. Mahdollisen tulipalon estämiseksi, älä tuki laitteen ilmanvaihto- 
ja poistoaukkoja millään tavalla. 

12. Lämmittimen sisällä on kuumia, kipinöiviä tai säkenöiviä osia. Älä koskaan käytä 
lämmityslaitetta paikassa, missä säilytetään tai käytetään maaliohenteita, polttoaineita, 
maaleja tai muita herkästi syttyviä nesteitä. 

13. Käytä tätä lämmitintä vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Mikä muu tahansa 
käyttötapa voi aiheuttaa henkilökohtaisia tapaturmia, omaisuusvahinkoja tai sähköiskuja. 

14. Vältä jatkojohtojen käyttöä laitteen kanssa, koska jatkojohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa 
tulipalon.  

15. Tämä lämmityslaite kuluttaa 8.7 ampeeria sen käytön aikana. Virtapiirin ylikuormittumisen 
välttämiseksi, älä liitä laitetta muiden laitteiden käyttämään virtapiiriin. 

16. On normaalia, että laitteen virtapistoke tuntuu lämpimältä sitä kosketeltaessa, mutta huono 
virtapistokkeen ja pistorasian välinen liitäntä voi aiheuttaa pistokkeen ylikuumentumista ja 
vääntymistä. Mikäli pistorasia on huonosti kiinni, ota yhteys pätevään sähköalan henkilöön 
löysien ja kuluneiden pistorasioiden vaihtamista varten. 

17. Älä altista laitetta roiskevedelle. Jos laite tuntuu kostealta, lopeta sen käyttö välittömästi. 

18. Tämän lämmityslaitteen teho voi vaihdella, ja sen lämpötila voi nousta riittävän korkeaksi, 
jolloin se voi aiheuttaa palovammoja paljaalle iholle. Tätä lämmityslaitetta ei suositella 
käytettäväksi henkilöiden läheisyydessä, jotka kärsivät tuntoherkkyyden puutteesta tai jotka 
eivät voi välttää palovammoja. 

19. Lämmityslaitteen huolto (muu kuin puhdistus) tulisi suorittaa vain pätevän ja valtuutetun 
huoltoliikkeen toimesta. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Vain 
valtuutettu huoltohenkilöstö saa suorittaa laitteen korjaustyöt. 

20. Laite on varustettu sisäisellä lämpötilansuojalaitteella, joka katkaisee automaattisesti 
lämmityslaitteen toiminnon jos ylikuumenemista on havaittu. Kun laite on jäähtynyt, se 
kytkeytyy uudelleen päälle. 

21. Älä käytä tätä laitetta kylpyammeiden, suihkun tai uima-altaiden läheisyydessä. 

22. Lämmitintä ei saa sijoittaa suoraan sähköpistorasian alapuolelle tai sen eteen.   

23. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi vajaakuntoisten, liikuntarajoitteisten (mukaan lukien 
lapset), kokemattomien tai laitetta tuntemattomien henkilöiden toimesta, elleivät he ole 
saaneet koulutusta tai opastusta laitteen käytöstä heidän turvallisuudestaan vastuussa 
olevalta henkilöltä. 

24. Lapsia tulisi valvoa, etteivät he leiki tämän laitteen kanssa. 

25. Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaihdettava valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen 
tai pätevän huoltohenkilöstön toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi. 
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 VAROITUS – YLIKUUMENTUMISEN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ PEITÄ LAITETTA 

TEKNISET TIEDOT 
 

Malli UAA1129 (HMPH-1500) 

Maksimiteho 1500W 

Lämpötehoasetus:  1500W 

Käyttöjännite:  230V~ 50Hz 

Kotelointiluokka: IPX0 

Suojausluokka: I 

 

LATTIA-ASENNUS 
 
Ennen lattiamallisen laitteen käyttöä, kiinnitä jalat (toimitetaan erillisesti laatikossa) laitteeseen. 
Kiinnitä laitteen alusta käyttämällä mukana toimitettua 4 kierreruuvia ja varmistamalla, että ne 
asetetaan oikein paikalleen laitteen alaosan molempiin päihin. Katso kuva 1.  

  

 

Kuva 1. 
 

JALKA 

KIERRERUUVIT 
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SEINÄ-ASENNUS 
VAROITUS: Laite tulisi asentaa seinälle niin, ettei mitään palavaa materiaalia ole laitteen 
yläpuolella. Laitteen muiden sivujen tulisi olla vähintään 0.9 m etäisyydellä palavista 
materiaaleista. 
 
Ennen seinämallisen lämmityslaitteen käyttöä, asenna se ensin seinälle seuraavien asennusohjeiden 
mukaisella tavalla: 
 

1.  Jätä laitteen ympärille riittävästi tilaa sen asennuksen aikana (katso kuva 2). 
 

 

 

VÄLIKATTO 

Yli 2 m 

Yli 0.2 m Yli 0.2 m SEINÄ SEINÄ 

Yli 0.1 m 

LATTIA 

Kuva 2. 

Seinän reiät 
Vaakasuuntainen 

Seinä 
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Kuva 3. 
 

2. Piirrä kaksi vaakasuuntaista viivaa seinälle, joiden etäisyys on 255 mm. Poraa tämän jälkeen 
kaksi reikää kumpaankin vaakasuuntaiseen viivaan ja varmista, että kaikkien neljän reiän 
halkaisija on sama kuin muovitulppien (toimitus erillisesti muovipakkauksessa). Tarkasta 
myös, että reikien syvyys on myös muovitulppien pituuden mukaiset. Kahden yläpuolisen 
vaakasuuntaiset viivan reikien etäisyys tulisi olla 768 mm, eli sama kuin laitteen takaosan 
urien välinen etäisyys. Toisien kahden reiän etäisyys alemmalla vaakasuuntaisella viivalla 
tulisi olla 696 mm (katso kuva 3). 

3. Aseta muovitulppa seinän neljään porausreikään. Katso kuva 4. 

                     
Kuva 4. 

 
4. Kiinnitä kaksi ruuvia ylempään muovitulppaan. Jätä ruuvien kannat n. 8 mm ulospäin. Katso 

kuva 4. 
 

5. Asenna kaksi välipalaa laitteen alaosaan. (Kuva 5) 
 
 

 
Kuva 5. 

 

Seinä 

Muovitulppa 

Muovitulppa 

Ruuvi 

Välipala Välipala Ruuvi 
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6. Aseta kaksi koukkua seinälle ruuvien kantojen kautta ja liu’uta ne uraan. Tämän jälkeen 
ruuvaa ruuvit kireästi koukkuihin kiinni (katso kuva 6).  

 
Kuva 6. 

 
 

7. Ripusta laite seinälle niin, että sen kaksi uraa lukittuvat kiinni koukkuihin. Tämän jälkeen 
kiristä kaksi välipalaa ja ruuvia laitteen alaosasta seinään (katso kuva 7).  

 

 
Kuva 7. 

Koukku 

Seinä 

Seinä Seinä 

Ruuvit 
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KÄYTTÖ 
 
HUOMAUTUS:  

Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, tai jos se käynnistetään uudelleen pitkän 
seisontajakson jälkeen, siitä tulee hajua joka on aivan normaalia.  Tämä häviää laitteen käytön 
aikana.  

1.  Valitse laitteelle sopiva käyttöpaikka ja huomioi yläpuolella kuvatut varotoimenpiteet.  

2. Aseta laitteen virtapistoke pistorasiaan. 

3. Käännä termostaatin säätönuppi täysin myötäpäivään maksimiteholle. 

4. Käynnistä lämpövastukset laitteen sivulla olevilla keinukytkimillä. Kun lämpövastukset ovat 
päällä, lämpöteho on 1500W. (Kuva 8) 

5. Kun haluttu huonelämpötila on saavutettu, termostaatti sammuu. Tämän jälkeen laite pitää 
yllä asetettua huonelämpötilaa kytkemällä automaattisesti termostaatin päälle ja pois päältä. 

6. Laitteen minimilämpötilan asento (säätönuppi käännettynä täysin vastapäivään). Tässä 
asennossa (huoneen koosta riippuen) laite pitää lämpötilaa yllä jäätymisen välttämiseksi.  

Kuva 8. 

LAITTEEN PUHDISTUS 
 

1.  Irrota laitteen virtapistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä täydellisesti ennen sen 
puhdistamista. 

2. Puhdista laitteen ulkopinnat pyyhkimällä ne kostealla liinalla ja kuivamalla pinnat tämän 
jälkeen.  

3. Älä käytä mitään puhdistusaineita tai hankausaineita laitteen puhdistamiseen ja älä altista 
laitetta vedelle. 

4. Kun laitetta ei käytetä pitkiin aikoihin, suojaa se pölyltä ja säilytä kuivassa ja puhtaassa 
paikassa. 

Keinu-kytkin 

Virta- 
johto 

Termos-
taatti 

Jalat 
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HUOLTO JA KORJAUS 
Jos laitteessa on käyttöhäiriöitä, se on toimitettava korjattavaksi valtuutetun jälleenmyyjän 
huoltopisteeseen. 
 

YMPÄRISTÖNSUOJELU 
Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja 
kierrätyksestä annettuja ohjeita. 

 
Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja 
elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Lisätietoja www.serty.fi 

 

TAKUU 
Tuotteen takuuaika on 24 kuukautta, ostopäivästä lukien. 
Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja 
valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. 
Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai 
lähetyslista. Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. 
Takuu raukeaa, mikäli kone on avattu, osia vaihdettu, sitä korjattu tai sen rakennetta muutettu. 
Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä 
käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Takuu ei kata kuljetusta, kuljetusvaurioita eikä mitään 
välillisiä kustannuksia. 
 
Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. 
   
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Maahantuoja: VKO FIN-63610 
 

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
 
EU-maahantuoja: Veljekset Keskinen Oy 

Onnentie 7 
  63610 TUURI 
 
vakuuttamme, että  Laite: ELRAM Paneelilämmitin 
  Tyyppikoodi: UAA1129 (HMPH-1500) 
 
täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2002/95/EC. 
ja on seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukainen: EN55014-1:2006,  
EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,  
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A13:2008,  
EN60335-2-30:2003+A1:2004+A2:2007, EN62233:2008. 
 
15.4.2011 
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Det är viktigt att du läser dessa anvisningar innan du använder ditt nya värmeelement, och vi 
rekommendera att du förvarar dem på ett säkert ställe för framtida konsultation. 

SÄKERHETSANVISNINGAR 
Vid användning av detta elektriska strålvärmeelement ska alltid grundläggande säkerhetsåtgärder 
vidtas för att minska risken för brand, elchock och personskador. Var god läs därför samtliga 
anvisningar, inklusive följande, innan du använder detta värmeelement.  

1. Täck inte över eller blockera elementets övre och nedre ventilationsöppningar då annars 
elementen kan överhettas. För att varna om detta finns orden ”Får ej övertäckas” och 
tillhörande symbol tryckta nära värmarens övre ventilationsöppningar. 

2. Denna värmare är het under användningen. För att undvika brännskador ska de heta ytorna 
inte vidröras.  

3. Håll lättantändliga material såsom möbler, kuddar, sängkläder, papper, kläder och gardiner 
på mins 0,9 m avstånd från värmarens framsida och på avstånd från sidorna och baksidan. 

4. Yttersta försiktighet krävs när värmare används av eller nära barn eller handikappade 
personer. 

5. Kontrollera alltid nätsladden, och använd inte värmaren med en skadad sladd eller 
stickkontakt.  

Denna värmare är försedd med jordat stickkontakt (se figur), och ska anslutas till ett 
jordat vägguttag som visas i illustrationen. Det är en säkerhetsdetalj: BYT INTE 
DENNA STICKKONTAKT! 

6. ÖPPNA INTE VÄRMAREN. Den innehåller inga användarreparabla komponenter. 

7. Använd inte värmaren om den felfungerar eller har skadats eller tappats. Returnera 
värmaren till ett auktoriserat servicecenter för undersökning och/eller reparation. 

8. Använd inte värmaren utomhus, endast inomhus. 

·   Denna värmare är inte avsedd för användning i badrum, tvättutrymmen, våtutrymmen eller 
likande utrymmen inomhus.  

·   Placera aldrig värmaren där den kan ramla ner i ett badkar eller andra vattenbehållare. 
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9. Dra inte nätsladden under mattor, och placera inga föremål på sladden. Säkerställ att 
nätsladden dras så att den inte utgör snubblingsrisk. 

10. Stäng av värmaren innan stickkontakten dras ur vägguttaget. 

11. För inte in föremål genom värmarens ventilationsöppningar då detta kan medföra elchock 
eller brand. För att förhindra brand får luftintag eller luftutlopp inte blockeras. 

12. En värmare innehåller heta och gnistrande komponenter. Använd aldrig värmaren i 
utrymmen där tinner, bensin, färger eller andra lättantändliga vätskor används eller förvaras. 

13. Använd denna värmare endast på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning. Annan 
användning kan medföra personskador, skada på egendom eller elchock. 

14. Undvik att använda förlängningssladd till värmaren då en sådan kan överhettas och utgöra 
risk för brand.  

15. Denna värmare drar 8,7 A vid användning. För att undvika att överbelasta strömkretsen ska 
värmaren inte anslutas till en krets som strömförsörjer andra apparater. 

16. Det är normalt att stickkontakten blir varm. Dock kan dålig anslutning av stickkontakten 
medföra överhettning och att stickkontakten deformeras. Om anslutningen är dålig, var god 
kontakta en kvalificerad elektriker om byte av lösa eller skadade vägguttag. 

17. Skydda värmaren från stänkande vatten. Om värmaren tycks vara fuktig ska stickkontakten 
omedelbart dras ur vägguttaget. 

18. Värmen från denna värmare kan variera, och temperaturen kan vara hög nog att förorsaka 
brännskador på oskyddad hud. Användning av denna värmare rekommenderas inte för 
personer med nedsatt känslighet för värme eller oförmåga att reagera för att undvika 
brännskador. 

19. Annan service än rengöring ska utföras av ett auktoriserat servicecenter. Apparaten 
innehåller inga användarreparabla delar. Endast auktoriserad servicepersonal får utföra 
reparationsarbete. 

20. Apparaten är försedd med övertemperaturvakt som automatiskt stänger av värmaren om för 
hög temperatur detekteras. Anordningen återställs när enheten kallnat. 

21. Använd inte denna värmare i omedelbar närhet av badrum, duschar eller en simbassäng. 

22. Värmaren får inte placeras omedelbart under och framför ett vägguttag.   

23. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysik, 
sensoriskt eller mentalt handikapp, ej heller av personer som saknar nödvändig erfarenhet 
och kunskap, utom i sådana fall då de erhållit vägledning eller instruktion i apparatens 
handhavande. 

24. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. 

25. Om nätsladden är skadad ska den, för att undvika risker, bytas av tillverkaren, dennes 
serviceagent eller motsvarande kvalificerad person. 

  
 VARNING – För att förhindra överhettning får värmaren inte övertäckas.  
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SPECIFIKATIONER 
 

Modell UAA1129 (HMPH-1500) 

Max effekt 1 500 W 

Värmeeffektinställning:  1 500 W 

Driftspänning:  230 V~ 50 Hz 

Kapslingsklass IPX0 

Skyddsklass I 

 

MONTERING FÖR GOLVPLACERING 
 
Montera fötterna (separat förpackade i kartongen) på enheten innan värmaren används för 
golvplacering.  

Montera fötter på enhetens undersida med användning av de medföljande fyra självgängade 
skruvarna. Säkerställ att fötterna monteras korrekt vid värmarens undre kanter.(Se figur 1) 

    
Kuva 1. 
 

FÖTTER 

SJÄLVGÄNGANDE 
SKRUVAR 
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INSTALLATION VID VÄGGMONTERING 
 
VARNING: Värmaren ska placeras på en vägg där inga brännbara material finns ovanför 
värmaren, och där avståndet till sådana material från värmarens sidor är minst 0,9 m. 
 
Följ nedanstående steg vid montering på väggen:  

1. Tillräckligt fritt utrymme måste lämnas runt värmaren (se figur 2). 
 

 

 
Figur 3. 

 

Yli 0.2 m Yli 0.2 m SEINÄ SEINÄ 

Yli 0.1 m 

LATTIA 

Kuva 2. 

Hål i väggen 
Horisontal linje 

Seinä 

TAK 

Mer än 2 meter 

Mer än 
0.2 meter 

Mer än 
0.2 meter 
 

VÄGG VÄGG 

Mer än 0.1 meter 

GOLV 

Vägg 

Figur 2. 
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2. Dra två horisontala linjer på väggen med ett inbördes avstånd av 255 mm. Borra sedan två hål 
på de horisontala linjerna med en diameter motsvarande plastpluggarnas (medföljer 
värmaren). Avståndet mellan hålen på den övre linjen ska vara 768 mm. Avståndet mellan 
hålen på undre linjen ska vara 696 mm (se figur 3). 

3. Sätt i plastpluggarna i de fyra hålen. (Se figur 4). 

                     
Figur 4. 

 
4. Skruva i två skruvar i de övre hålen så att 8 mm kvarstår mellan väggens yta och 

skruvskallarna. (Se figur 4). 
 
 

5. Montera två fästen på värmarens undersida. (Figur 5). 
 
 
 
 

 
Figur 5. 

 

Vägg 

Plastplugg 

Plastplugg 

Skruv 

Fäste Fäste Skruv 
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6. Placera de två krokarna över skruvarna på väggen och dra fast skruvarna ordentligt  
(se figur 6).  

 
Figur 6. 

 
 

7. Häng värmaren på väggen med de två springorna på krokarna. Dra därefter fast de två fästena 
på värmarens undersida (se figur 7). 

 
Figur 7. 

Krok 

Vägg 

Vägg Vägg 

Skruv 



UAA1129  
 

17 
 

HANDHAVANDE 
 
ANMÄRKNING:  

Det är normalt att viss lukt känns när värmaren startas första gången eller när den inte använts under 
en längre tidsperiod. Detta upphör när värmaren har arbetat en kort stund.  

1. Välj en passande placering av värmaren med iakttagande av ovanstående 
säkerhetsanvisningar.  

2. Sätt värmarens stickkontakt i ett lämplig vägguttag.  

3. Vrid termostatvredet helt medurs till högsta läget. 

4. Starta värmeelementet med strömställaren på värmarens sida. Värmeeffekten är 1 500 W. 
(Figur 8) 

5. När önskad rumstemperatur uppnåtts stänger termostaten av värmeelementet. Värmaren 
håller därefter lufttemperaturen i rummet vid den inställda genom att starta och stänga av 
automatiskt. 

6. Lägsta (helt moturs) läge. I detta inställningsläge (beroende på rummets storlek) håller 
värmaren temperaturen över fryspunkten.  

Figur 8. 

RENGÖRING AV VÄRMAREN 
 

1. Dra alltid stickkontakten ur vägguttaget och låt värmaren kallna före rengöring. 

2. Rengör värmarens utsida genom att torka av med en fuktig trasa och torka torrt.  

3. Använd inte rengöringsmedel eller slipande rengöringsmedel, och låt inte vatten tränga in i 
värmaren. 

4. När värmaren inte används under en längre tidsperiod ska den skyddas från damm och 
förvaras i ett torrt och rent utrymme. 

Vippströmställare 

Nätsladd 

Termostat 

Fötter 
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SERVICE ELLER REPARATION 
I händelse av haveri eller fel ska enheten inlämnas till ett auktoriserat servicecenter. 

MILJÖVÅRD 
Följa lokala anvisningar om avfallsservice med förpackning. 

 
Gamla apparater måste lämnas till separat insamling för el-avfall. 
Tilläggsuppgifter: www.serty.fi 
 

GARANTI 
Produkten har 24 månaders garanti, från inköpsdagen. 
Garantin gäller alla fabrikations- och materialfel. 
Importör ansvarar för korrigering av delar eller produkten om de konstateras vara felaktiga. 
Kassakvitto, leveranslista, köpfaktura eller garantibevis skall uppvisas vid garantianspråk. 
Returvaran skall vara komplett, försedd med redogörelse av funktionsfelet. 
Garantin omfattar inte frakt- och transportskador, skador som har orsakats av normalt slitage, 
överbelastning eller osakkunnigt handhavande, eller indirekt skador. Garantin slutas om maskinen 
har öppnats, delar byts ut, reparerants eller förändrats. 
 
Garantireparationer får endast utföras av importörens auktoriserad serviceverkstad. 
 
Rätten till ändringar förbehålles.  

Importör: VKO FIN-63610 
 
 

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-KRAV 
 

 
EU-importör:  Veljekset Keskinen Oy 
 Onnentie 7 
 63610 TUURI 
 
försäkrar att Produkt: ELRAM Panelstrålvarmare  
 Typkod: UAA1129 (HMPH-1500) 
 
uppfyller kraven enligt följande direktiv: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2002/95/EC. 
och överensstämmer med följande standarder:  EN55014-1:2006, EN61000-3-2:2006,  
EN61000-3-3:2008, EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,  
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A13:2008,  
EN60335-2-30:2003+A1:2004+A2:2007, EN62233:2008. 
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