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Safera Airis-komfurvagt

Tillykke med dit køb af Safera Airis-kom-
furvagt I denne vejledning beskrives 
anvendelse og vedligeholdelse af pro-
duktet. Læs vejledningen grundigt før 
montering og anvendelse af produktet, 
og gem den så i produktets brugstid.

Vi ønsker jer gode og sikre madlav-
ningsstunder!

Producenten
Produktet er udviklet af Safera Oy, som 
er en finsk virksomhed indenfor brand-
sikkerhedsteknik til hjemmet.

Safera Oy
Tekniikantie 4
02150 Espoo, Finland

Produktsupport
support@Safera.com
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1. Introduktion
Følg omhyggeligt disse instruktioner, og 
vær især opmærksom på instruktioner 
fremhævet på følgende måde:

 ѥ ADVARSEL
Følg advarselsmarkerede instruktion-
er omhyggeligt for at undgå person- 
eller tingskader.

 ⚐ BEMÆRK!
Følg observeringsmarkerede instruk-
tioner omhyggeligt for at undgå ting-
skader.

 ѧ TIPS
Praktiske råd til anvendelse af 
produktet

1.1 Overholdes ved anvendelse 
og vedligeholdelse af produktet.

 ѥ ADVARSEL
Komfurvagten må kun anvendes til 
dens formål, se kapitel 2.1 Safera er 
ikke ansvarlig for skader forårsaget af 
fejlagtig anvendelse eller montering 
af produktet.

 ѥ ADVARSEL
Elinstallationer må kun udføres af en 
autoriseret elinstallatør i overens-
stemmelse med gældende regler.

 ⚐ BEMÆRK!
Service af sikkerhedssystemet må 
kun udføres af autoriseret servicep-
ersonale fra Safera. Der må kun anv-
endes originaldele fra Safera.

1.2 Sikkerhedsinformation for 
batterier

 ѥ ADVARSEL
Hvis instruktionerne nedenfor ikke 
følges omhyggeligt, kan der beg-
ynde at lække væske eller gas fra 
batterierne, og der er også risiko for 
eksplosion.

•  Udsæt ikke batterierne for høj 
varme, og kontrollér, at de sidder 
med rette polaritet. Forsøg ikke at 
genoplade dem.

•  Udskift altid alle batterier 
samtidigt, og anvend batterier 
med samme alder, af samme 
model og fra samme producent.

•  Lad ikke batterierne sidde i 
enheden i længere tidsperioder af 
gangen.

•  Ved bortskaffelse skal batterierne 
indleveres til genanvendelse, og 
de må ikke bortskaffes sammen 
med husholdningsaffald.

•  Hvis du får batterivæske i 
øjnene, er der risiko for alvorlige 
øjenskader. Gnid ikke øjnene. 
Skyl øjnene med vand, og kontakt 
straks sundhedsvæsenet.

• Hvis du får batterivæske i munden, 
så skyl med vand, og kontakt 
straks sundhedsvæsenet.

• Hvis du får batterivæske på huden 
eller tøjet, så skyl med vand for at 
forhindre forbrændinger.
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2.3 Beskrivelse af produktet
Safera Airis kan monteres på væggen el-
ler under emhætten ovenover komfuret. 
Se billede ved siden af.

Ⓐ	 Sensorenhed
Ⓑ	 Monteringskonsol
Ⓒ	 strømafbryderenhed

Sensorenheden Ⓐ og strømafbryderen-
heden Ⓒ er tilsluttet en trådløs Safera 
RobustLink-forbindelse, som er tilpasset 
anvendelse, hvor sikkerheden er af af-
gørende betydning.

2. Beskrivelse af komfurvagt
2.1 Anvendelsesområde
Safera-komfurvagt er produceret til at 
forbedre sikkerheden af de almindelig-
ste komfurer, som anvendes i hushold-
ninger (kompatibilitetsinformation fin-
des in installationsvejledningen). Den 
er en meget effektiv beskyttelse mod 
komfurbrande.

Udvis altid forsigtighed ved anvendelse 
af komfuret. Sikr også, at børn ikke leger 
i nærheden af komfuret.

Bemærk, at produktet er påtænkt til 
at forebygge komfurbrande. Hvis en 
brand opstår, bør man vide, hvad man 
skal fore tage sig for at undgå yderligere 
skader. Ring 112 om nødvendigt, beskriv 
roligt situationen, og handl i overens-
stemmelse med den givne instruktioner.

 ѥ ADVARSEL
Det er ikke tilladt af flambere under 
emhætten.

Safera-komfurvagt er kun beregnet 
til husholdninger. Produktet må ikke 
anvendes i storkøkkener eller med 
kogeplader og komfurer, som er be-
regnet til storkøkkener.

2.2 Erklæring om 
overensstemmelse
Safera erklærer gennem CE-mærknin-
gen, at Safera Airis opfylder kravene og 
de gældende standarder i overensstem-
melse med EU's direktiv. Se kapitel 8.

Ⓐ	Ⓑ

Ⓒ



5

Batterier

Monteringskonsol Ⓑ med 
selvklæbende tape

OK-knap ❸
Indstillingsknap ❶

Indstillingsknap ❷

2.4 Indikatorlampe ❹

LED-farver Lyd Funktion
Grøn - Komfuret er klar til anvendelse
Blinker rødt Ja Fare ved komfur
Blinker rødt langsomt Ja Systemet har slået strømmen til komfur 

fra
Blinker blåt langsomt Ja Vandlækage (valgfrit udstyr)

Indikatorlampe	❹

Lampe for lavt batteri ❺

Sensorer ❻
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3. Anvendelse af komfurvagt
Safera-komfurvagt kontrollerer tempe-
raturforandringer ved komfurområdet 
og anvendelsen af komfuret. Komfurvag-
ten afgiver automatisk en alarm og kob-
ler komfurets og ovnens elektricitet fra i 
en faresituation, hvis en unormal tempe-
raturforandring detekteres, selv hvis

• komfuret er tændt i mere end tre 
timer uden nogen aktivitet

• komfuret er tændt i mere end fem timer
• ovnen er tændt i mere end 12 timer 

uden nogen aktivitet.

3.1 Justering af alarmgrænse
For at sikre pålidelig drift skal sikkerheds-
systemets alarmgrænse tilpasses place-
ringen af komfuret i køkkenmiljøet. Det 
kan også være nødvendigt, at du juste-
rer alarmgrænsen, hvis uberettigede 
alarmer opstår. Se installationsvejled-
ningen for yderligere information.

 ѥ ADVARSEL
Komfurvagten kan kun styre oven, 
hvis denne kobles til strømafbryder-
enheden Ⓒ.

Da komfurvagten har frakoblet ele-
ktriciteten til komfuret, fungerer in-
dikationslamperne, der advarer om 
varme plader, ikke. Komfurets plader 
kan være varme.

 ⚐ BEMÆRK!
Komfurvagten forsøger at undgå 
uberettigede alarmer. Det betyder, 
at temperaturen kan blive temmelig 
høj under madlavning uden, at alar-
men går i gang. Sikkerhedssystemet 
afgiver først alarm, når situationen 
synes at blive farlig for omgivelserne.

3.2 Automatisk børnelås
Automatisk børnelås er ikke aktiveret i  
fabriksindstillingerne. Du kan aktivere 
den ved at holde indstillingsknappen ❶ 
nede i fem sekunder, indtil du hører to 
høje signaler (••), og indikatorlampen ❹ 
blinker grønt to gange. Du kan slå den 
automatiske børnelås fra på samme 
måde (et svagt signal med indikatorlam-
pen, ❹	som blinker rødt). 

Automatisk børnelås forhindrer anven-
delse af komfur og ovn i ca. 10-60 mi-
nutter efter afslutning af madlavning.

Hvis du vil anvende komfuret, når den 
automatiske børnelås er aktiveret, skal 
du først trykke på OK-knappen ❸	, og så 
slå komfuret til. Hvis OK-knappen ikke 
trykkes ind først, slukker den automati-
ske børnelås for elektriciteten til komfu-
ret fem sekunder senere.

3.3 Øvrige sikkerheds-
funktioner
Af sikkerhedshensyn forhindrer komfur-
vagten, at komfuret og ovnen anvendes, 
hvis

• sensorenheden Ⓐ	 fjernes fra sin 
oprindelige monteringsposition: 
Placer atter sensorenheden i 
monteringskonsollen Ⓑ

• batterierne er tomme: Udskift 
batterierne (se kapitel 4.3)

• sensorenheden Ⓐ	 ikke fungerer: se 
kapitel 6, Fejlfinding. 
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3.4 Fare ved komfur
Advarsel for farligt varmt komfur, eller 
hvis komfur eller ovn er blevet glemt for 
længe. Et alarm lyder, og indikatorlam-
pen ❹ blinker rødt. Komfurvagten fra-
kobler komfurets og ovnens elektricitet 
efter 15 sekunder. Når du hører alarmen:

1. Undersøg roligt alarmens årsag(er). 
Hvis der ikke forelægger fare, så 
kobl igen elektriciteten til komfuret 
ved at trykke på OK-knappen, ❸ 
mens alarmen er aktiv, og fortsæt 
med madlavningen.

2. Hvis du ikke trykker på OK-knappen 
❸, mens alarmen lyder, lukker kom-
furvagten for elektriciteten til kom-
furet og ovnen: efter aflukning høres 
et gentaget lydsignal, og indikator-
lampen ❹ blinker rødt i 15 minutter.

3. Hvis der ikke er nogen tilbagevæ-
rende fare, kan du igen koble elek-
triciteten til komfuret og ovnen ved 
at trykke på OK-knappen ❸. Indstil 
først alle kogepladernes knapper på 
nul.

4. Kontrollér, at faresituationen ikke 
kan gentages.

 ѧ TIPS
Hvis der ofte afgives uberettigede 
alarmer, kan du hæve alarmgrænsen, 
se 3.1.

3.5 Vandlækagedetektor 
(valgfrit udstyr)
Safera-komfurvagt kan udstyres med 
maks. fire vandlækagesensorer. Hvis 
sensorerne bliver våde, fx på grund af, 
at der drypper vand på dem, afgiver 
detektoren en alarm med signaler med 
lange mellemrum, og indikatorlampen 
❹	blinker blåt.

Når du hører alarmen for vandlækage:

1. Besvar alarmen ved at trykke på 
OK-knappen ❸.

2. Inden du forsætter skal du sikre, at el- 
tilførslen til komfuret er frakoblet.

3. Find ud af, hvad som forårsagede 
alarmen, og udbedr vandlækagen.

4. Rengør og aftør sensoren Ⓕ.

 ѧ TIPS
Hvis sensoren ikke tørres af, går 
produktets alarm i gang igen otte 
timer efter, alarmen besvares.



8

4. Vedligeholdelse
Følg vejledningerne i dette afsnit for at 
sikre, at produktet fungerer pålideligt 
lang tid fremover.

4.1 Regelmæssig 
vedligeholdelse
Følg vedligeholdelsesanvisningerne 
mindst hver tredje måned eller oftere 
hvis nødvendigt.

4.1.1 Kontrollér 
funktionsdygtigheden

1. Tænd for en kogeplade på fuldt blus. 
Brug egnede gryder, hvis der er tale 
om induktionskomfur. 

2. Tryk på OK-knappen, og hold trykket 
i 5  sekunder: Systemet skal slukke 
for strømtilførslen. 

3. Kontrollér, at ingen kogeplader eller 
ovnen (hvis tilsluttet) kan anvendes. 
Hvis OK, sluk for plader og ovn. 

4. Genopret komfurets strømforsyning 
ved at trykke på OK-knappen: Indika-
torlampen skal blinke grønt en gang. 
Hvis ikke, se fejlfindingsinstruktio-
nerne i kapitel 3. 

 ⚐ BEMÆRK!
Hvis du trykker på OK-knappen,❸ 
og indikatorlampen ❹ ikke blinker 
grønt, er der fejl på produktet. Se af-
snittet Fejlfinding.

4.1.2 Rengøring

Tør sensorenheden af Ⓐ med en klud 
fugtet med rent vand eller et mildt ren-
gøringsmiddel, fx opvaskemiddel, en 
gang om måneden. Undgå at trykke på 
produktets knapper og sensorer.

 ⚐ BEMÆRK!
Undgå slibende materialer til 
rengøring af sensorenheden Ⓐ.

4.2 Batteriets levetid og lavt 
batteri
Ved normal anvendelse bør batterier 
holde mellem tre og fem år.

Lampen for lavt batteri ❺	begynder at 
blinke, og komfurvagten afgiver et lyd-
signal, når batteriet forventes at virke i 
ca. to uger mere. Udskift batterierne i 
overensstemmelse med følgende vej-
ledning.

Du kan besvare alarmen om lavt batteri i 
12 timer ved at trykke på OK-knappen ❸.

Hvis batterierne ikke udskiftes indenfor 
ca. to uger, slukker komfurvagten for 
elektriciteten til komfuret. Lampen for 
lavt batteri ❺	blinker, indtil batterierne 
er helt tomme.
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4.3 Batteriudskiftning
1. Tag sensorenheden Ⓐ af monte-

ringskonsollen Ⓑ ved forsigtigt at 
trække i den.

2. Tag de gamle batterier ud.

3. Placer nye AA/LR6 alkaliske batterier  
i sensorenheden Ⓐ. Kontrollér, at 
batterierne er placeret korrekt i føl-
ge mærkningen i batterirummet.

4. Placer atter enheden Ⓐ	 i monte-
ringskonsolen Ⓑ.

 ⚐ BEMÆRK!
Kontrollér, at batterierne er placeret 
korrekt i følge mærkningen i batter-
irummet. 

Anvend kun alkaliske batterier af høj 
kvalitet.

Batterier

Monteringskonsol Ⓑ
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Farveetiket

5. Tilpasning af komfurvagt

Frontlåge

 ѧ TIPS
Du kan udskrive din egen farveetiket 
og placere den på komfurvagten, 
hvis du vil have et endnu bedre farve-
match til din køkkenindretning.

Du kan ændre farven på komfurvagten 
ved hjælp af de medfølgende farveeti-
ketter. Med komfurvagten følger ti for-
skellige farveetikker og både en trans-
parent og råhvid frontlåge.

1. Tag sensorenheden Ⓐ af monte-
ringskonsollen Ⓑ ved forsigtigt at 
trække i den.

2. Tag fronten af sensorenheden Ⓐ	
ved at løfte den af sensorenhedens 
bagside.

3. Placer etiketten med en ønskede 
farve ovenpå sensorenheden. Sørg 
for, at ingen sensorer ❻	tildækkes af 
etiketten.

4. Placer den transparente front på 
sensor enheden, og sæt så sensor-
enheden tilbage Ⓐ i monteringskon-
sollen Ⓑ.
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6. Fejlfinding
Tryk på OK-knappen, ❸ og kontrollér, hvilken problemtype der indikeres med 
indikator lampen ❹:
Indikatorlampen ❹	blinker blåt: Indikatorlampen ❹	blinker gult:
• Blinker en gang: Problem med den 

trådløse tilslutning.
• Blinker to gange: Problem med 

strømafbryderenheden Ⓒ.
• Blinker tre gange: 

Strømafbryderenheden Ⓒ er 
overophedet.

• Blinker en gang: Problem med sensorer 
❻.

• Blinker to gange: Problem med sensor-
enhed Ⓐ.

• Blinker tre gange: Forkert 
monteringsposition af sensorenhed Ⓐ: 
Se løsning i tabellen nedenfor.

Problem Løsning
Komfuret kobles ikke på Se kapitel 3.2 eller 3.3. Hvis problemet består, skal du 

trykke på OK-knappen ❸ for at identificere problemty-
pen, se tabellen nedenfor.  

Forkert monterings position af 
sensorenhed Ⓐ

Sensorenheden Ⓐ	identificerer automatisk sin monte-
ringsposition første gang, komfuret anvendes til madlav-
ning. Når den automatiske identificering er gennemført, 
forhindrer komfurvagten, at komfuret og ovnen anvendes, 
hvis sensorenheden Ⓐ fjernes fra sin oprindelige monte-
ringsposition. Når du igen vil anvende komfuret, placeres 
enheden Ⓐ	atter i monteringskonsollen, Ⓑ og der trykkes 
på OK-knappen ❸. Hvis problemet stadig er der, kan det 
skyldes, at den automatiske identificering ikke fungerer ef-
ter hensigten. Kontrollér, at sensor enheden har den rigtige 
placering Ⓐ (se installationstrin 2/2), og gentag manuelt 
den trådløse tilslutning i overens stemmelse med kapitel 
5.2 i installationsvejledningen. Fejlen bør så udbedres 
automatisk indenfor to minutter.

Enheden afgiver kontinuerligt 
fejlalarm (indikatorlampen ❹ 
blinker rødt, og elektriciteten 
til komfuret frakobles).

Test funktionsdygtigheden i overensstemmelse med ka-
pitel 4. Vedligeholdelse. Hvis produktet er funktionsdyg-
tigt, og fejlalarmen lyder gentagne gange, kan du justere 
produktets alarmgrænse. Se installationsvejledning

Produktet afgiver kontinuer-
ligt fejlalarm, især når ovnen 
anvendes.

Mulig fejl under kalibrering. Se installationsvejledning

Produktet afgiver gentagne 
lækagealarmer.

Vejledning findes i kapitel 3.4. Hvis alarmen vender 
tilbage, skal du tage sikringerne for komfur og ovn af. 
Kontrollér, at lækagesensorerne er korrekt tilkoblede. 
Sæt sikringerne i igen.

Kontakt leverandørens produktsupport, hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp 
af disse instruktioner. Du kan anvende komfuret midlertidigt i tre timer til fejlen er 
udbedret ved at tage batterierne ud af sensorenheden, Ⓐ	og tage sikringerne til 
komfuret ud i 10 sekunder.
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7. Specifikationer
Sensorenhed
Batteritype AA/LR6 alkaliske

Batterilevetid 3 til 5 år

Trådløs kom-
munikation

Safera RobustLink 2,4 
GHz. Rækkevidde 10-
100 m afhængig af byg-
ningens konstruktion

Tilsmudsnings-
grad

2

Strømafbryderenhed
Kompatibilitet De fleste elektriske kom-

furer og plader, som 
anvendes i husholdnin-
ger. Specifik kompa-
tibilitet angives på 
strømaf bryderenhedens 
etiket Ⓒ

El-tilførsel Se etiket på strøm-
afbryderenhed Ⓒ

Strømforbrug 2 W
(PCU6.3 = 4 W)

Kontroltype IEC/EN 60730 -1: Type 
1.B

Tilsmudsnings-
grad

2

Impuls mærke-
spænding

4 kV

Operativ 
omgivelses-
temperatur

Se etiket på strømafbry-
derenhed Ⓒ

Hårdheds-
klasse

100 °C

PTI til isole-
ringsmateriale

175 till 400

Fastsat 
automatiske 
aktiveringer

6000

IP-klasse Se strømafbryderenhed

8. CE-mærkning
Safera erklærer gennem CE-mærknin-
gen, at Safera Airis opfylder alle gæl-
dende EU-direktiver og -standarder:

EN 50615:2015 (Category B), Particular 
requirements for devices for fire pre-
vention and suppression for electric 
hobs (cooktops), 2014/35/EU, 2014/30/
EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 1999/5/EC, 
2014/53/EU, EN 60730-1:2011, EN 60335-
1:2012, EN 60335-2-31:2012, EN 300 328 
(V.1.8.1), EN 301 489-1: 2011 (V1.9.2), EN 
301 489-17: 2009 (V2.1.1), ETSI EN 300 
440-2 (V.1.4.1), EN 55014-1:2006 / CISPR 
14-1, EN 55022:2010, EN 61000 -family, EN 
50581:2012.

Espoo Finland 31.10.2017
Erkka Suvikumpu, CEO
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9. Advarsler og begrænsning af ansvar

FORÅRSAGET AF SAFERA-PRODUK-
TETS FEJLAGTIGE FUNKTION ELLER 
FOR AT PRODUKTERNE IKKE FUN-
GERER. 

I det omfang gældende lov tillader:

(a) regulerer denne garanti og øvrige 
vilkår udtømmende slutbrugerens 
ret til at påberåbe fejl i Safera-
produktet, og eventuelle krav 
skal gøres gældende mod Dis-
tributøren

(b) er Safera ikke ansvarlig for ind-
komsttab eller anden direkte tab 
eller tab, som er svære at forudse

(c) er Saferas ansvar, inklusive ned-
sættelse eller tilbagebetaling af 
prisen, begrænset til den pris, 
som er betalt til Safera for respek-
tive Safera-produkt.

 ѥ ADVARSEL
SELVOM DER ANVENDES ET SAFERA-
PRODUKT, SKAL SLUTBRUGEREN 
ALTID ANVENDE ET KOMFUR, EN 
OVN OG ANDRE GENSTANDE, SOM 
OVERVÅGES MED HJÆLP FRA ET 
SAFERA-PRODUKT, ANSVARLIGT, 
OG SLUTBRUGEREN SKAL HELE 
TIDEN OVERVÅGE ANVENDELSEN. 
ET SAFERA-PRODUKT ERSTATTER 
IKKE LOVPLIGTIGE BRANDALARMER, 
OG DEN FORHINDRER IKKE NØDV-
ENDIGVIS BRAND, FORHINDRER EL-
LER MINDSKER IKKE ANDRE SKADER 
OG ADVARER IKKE NØDVENDIGVIS 
OM SKADER ELLER RISIKO DER FOR. 
SLUTBRUGEREN SKAL ALTID TAGE 
HÅND OM BRANDSIKKERHEDEN I 
OVERENSSTEMMELSE MED GÆL-
DENDE LOVGIVNING. ET SAFERA-
PRODUKT MÅ KUN ANVENDES I 
OVERENSSTEMMELSE MED DETS 
BRUGSVEJLEDNING.

 ѥ ADVARSEL
SAFERA-PRODUKTERNE MINDSKER 
ELLER AFSKAFFER IKKE SLUTBRUGE-
RENS FORPLIGTELSE TIL AT FØLGE 
GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER 
MYNDIGHEDERNES BESTEMMELSER 
ELLER FORPLIGTELSEN TIL AT HAN-
DLE MED OMTANKE FOR AT UNDGÅ 
SKADE PÅ TING ELLER PERSONER. 
SLUTBRUGEREN ER ANSVARLIG FOR 
OPRETHOLDELSEN AF SINE PERSON- 
OG EJENDOMSFORSIKRINGER. SAF-
ERA ER IKKE ANSVARLIG FOR, I DET 
OMFANG GÆLDENDE LOV TILLADER 
DET, NOGEN PERSON- ELLER TING-
SKADER ELLER ØKONOMISKE TAB 
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10. Safera Oys  
produktgaranti og 
licensvilkår
10.1 Garantiens omfang
Safera Oy (Safera) giver en begrænset 
producentgaranti på sine nye produkter 
("Produktet") til produktets slutbrugere i 
overensstemmelse med disse garantier.  
Garantien omfatter Fejl, som dækkes af 
garantien (som defineret under 6), som 
anmeldes til Safera indenfor garanti-
perioden. Denne begrænsede garanti 
begrænser ikke forbrugerens ret til at 
påberåbe sig gældende rettigheder i 
national lovgivning om forbrugerrettig-
heder.

10.2 Garantiens ikrafttrædelse
Garantiperioden begynder fra og med 
datoen for det første køb af Produktet. 
Hvis Produktet er forudinstalleret i en 
ny bolig, udgør købsdatoen datoen 
for det første køb af boligen. Hvis Pro-
duktet skal installeres af slutbrugeren, 
er slutbrugeren forpligtet til at under-
søge Produktet inden installering og 
med det samme oplyse forhandleren af 
Produktet om de fejl eller mangler, som 
opdages ved Produktet.

10.3 Garantiperiodens længde
Garantiperioden er fireogtyve (24) må-
neder.

10.3.1 Garanti for repareret Produkt

Garantien for et Produkt, som repareres 
eller erstattes under garantien, fortsæt-
ter med at løbe til slutningen af den op-
rindelige garantiperiode.

Safera giver også en tremåneders ga-
ranti på de komponenter, som anvendes 
i Produktet, på grund af garantien med 
begyndelse fra levering af det reparere-
de Produkt. Derudover forlænger garan-
tiarbejdet ikke Produktets oprindelige 
garanti.

10.4 Arbejde, som indgår i 
garantien
Reparation eller erstatning af Produkt  
(udelukkende Saferas valg) på grund af 
Fejl, som detekteres og oplyses til Sa-
fera i løbet af garantiperioden, og som 
er omfattet af garantien, udføres uden 
omkostninger indenfor rimelig tid i ar-
bejdstiden i Saferas værksted, i et Safe-
ra-autoriseret værksted eller på et andet 
sted udpeget af Safera, fx stedet for in-
stallation af produktet.

10.5 Hvordan opnår man at være 
dækket af garantien
For at være dækket af garantiservicerne 
skal slutbrugeren i først omgang kon-
takte forhandleren af Produktet. Slut-
brugerne kan også kontakte Safera eller 
et Safera-autoriseret værksted. Informa-
tion om garantiservicerne findes i Pro-
duktets instruktionsbog eller på Saferas 
website.

Safera, forhandleren og Safera-autori-
seret værksted (afhængig af hvem slut-
brugeren henvender sig til) meddeler 
slutbrugeren om, hvordan og hvornår 
reparationen udføres. Hvis dette ikke 
meddeles slutbrugeren indenfor rimelig 
tid, skal Produktet leveres til nærme-
ste Safera-værksted eller til autoriseret 
værksted.
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Originalkomponenter, som udskiftes 
under garantien, forbliver Saferas ejen-
dom, og skal leveres til Safera.

10.6 Forudsætninger for 
garantireparationer
Forudsætningerne for garantireparation 
er, at Produktet har en fejl i materiale- el-
ler fremstillingen, eller at Produktet ikke 
ellers i væsentlig grad modsvarer dets 
skriftlige  produktbeskrivelse ("Fejl"), og 
at

(a) Fejlen detekteres under omstændig-
heder, som udgør normal anven-
delse af Produktet, og den kan re-
produceres under sådanne forhold:

(b) installations-, anvendelses- og 
vedligeholdelsesvejledningerne er 
fulgt:

(c) kun originalkomponenter eller -til-
behør er blevet anvendt til vedlige-
holdelse eller reparation af Produk-
tet:

(d) garantireparationen er anmodet om 
af ejeren af Produktet eller denne 
repræsentant:

(e) ejeren af Produktet eller dennes 
repræsentant har oplyst Fejlen un-
der garantiperioden og indenfor 
rimelig tid efter detekteringen og 
er ansvarlig for Produktets tilstand, 
indtil det overlades til reparation. 
Ved overlevering skal man afgive 
en udredning, som viser Produktets 
købsdato, bestillingsreference, re-
degørelse for Fejlen og en beskriv-
else af omstændighederne for anv-
endelse af Produktet.

Hvis det opdages, at Fejlen ikke er om-
fattet af garantien, har Safera ret til at 
tage betaling for omkostninger, som er 

opstået, og arbejdet, som udføres, i for-
bindelse med at søge efter og placere 
Fejlen i overensstemmelse med deres 
i øjeblikket gældende prisliste. Derud-
over har Safera ret til at debitere slut-
brugeren for reparationer, som man er 
blevet enige om at gennemføre, af så-
dan defekt eller Fejl, som ikke er omfat-
tet af garantien.

Til afklaring bemærkes det, at markeds-
føringsmateriale ikke er produktbeskri-
velser.

10.7 Begrænsninger i garantien 
og ansvar
Garantien omfatter ikke

(a) reparation af Fejl forårsaget af 
normal slid, fejlagtig anvendelse, 
installation eller vedligeholdelse 
udført af andre end Safera eller 
Safera-autoriserede værksteder, el-
ler anvendelse under forhold, som 
ikke er i overensstemmelse med 
brugsvejledningen, eller hvis slut-
brugeren har valgt et Produkt, som 
ikke er passende til formålet eller 
det sted, hvor den skal anvendes, 
eller er fejlagtig dimensioneret

(b) reparation af Fejl, hvis nogen anden 
end Saferas værksted eller Safera-
autoriserede værksteder har foreta-
get ændringer eller reparationer på 
apparatet

(c) reparation af Fejl, som er forårsaget 
af eksterne årsager, fx ulykke, elek-
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tricitet eller støj fra klimaanlæg, lyn-
skader, brand eller vandskade

(d) anvendelse af Produktet med et 
andet produkt end det, som er defi-
neret i brugsanvisningen til Saferas 
Produkt eller med et produkt, som 
andre skriftligt har godkendt at an-
vende med Produktet, eller under 
andre anvendelsesforhold, end de, 
som er beskrevet i Saferas brugsve-
jledning, eller som andre har skrift-
ligt bekræftet.

10.8 Licens- og 
anvendelsesvilkår for software
Software, som indgår i Produkterne, må 
kun anvendes som en integreret del af 
Produktet, når Produktet anvendes ef-
ter hensigten. Software må ikke skilles 
fra Produktet eller anvendes separat fra 
Produktet eller i forbindelse med anven-
delsen af et andet produkt. Software må 
ikke

(a) kopieres eller i øvrigt fremstilles 
eksemplarer af (en mulig geninstal-
lation skal udføres af Safera eller 
Safera-autoriseret værksted)

(a) ændre eller modificere softwaren, 
anvende reverse engineering, de-
kompilere eller på anden måde 
forsøge at opnå kildekoden fra en 
software eller maskinkodeversion 
af softwaren

(a) gør softwaren tilgængeligt på an-
den vis for tredjepart på anden 
måde end som en del af produktet, 
når ejerskabet af produktet over-
gives

Slutbrugeren har kun de rettigheder 
til softwaren, som specificeres i denne 
produktgaranti og disse licensvilkår. 
Ophavsretten og alle andre immaterielle 
rettigheder til software tilhører Safera.

10.9 Gældende lov
For disse vilkår gælder Finlands lov for-
uden de internationale lovvalgsregler 
og FN's Konvention for aftale om køb af 
varer.

Hvis gældende lov ikke foreskriver an-
det, afgøres tvister afledt af disse vil-
kår endeligt af en voldgiftsprocedure 
i Helsingfors af en voldgiftsdommer. 
Voldgiftsdommeren udnævnes af Cen-
tralhandelskammerets voldgiftinstitut 
og voldgiftsproceduren skal følge insti-
tuttets regler for forenklet voldgiftpro-
cedure.

Safera har imidlertid altid ret til at op-
kræve forfalden betaling som følge af 
købet eller søge sikring hos den dom-
stol, hvor Safera eller slutbrugeren har 
sin bopæl.


