
Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser

propandrevne Byggtørkere
Modell: pt-40-gFa-a, pt-50v-gFa-a, pt-100v-gFa-a, pt-150v-gFa-a
gk art no: 450200/450201/450202



Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene i denne 
bruksanvisningen før du monterer, starter, eller vedlikeholder 
denne ovnen. Feilaktig bruk av denne ovnen kan forårsake 
alvorlige skader.
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Pass på at du følger instruksene og advarslene i denne bruks-
anvisningen og på ovnen; hvis ikke kan det føre til dødsfall, 
alvorlige personskader og skader på eiendom og andre skader 
på grunn av brann, eksplosjon, brannsår, kveling og karbon-
monoksidforgiftning.
Kun personer som kan følge og forstå disse instruksene kan 
bruke eller vedlikeholde denne ovnen. Hvis du behøver  
informasjon, som bruksanvisning, etiketter, og lignende, ta 
kontakt med din forhandler.

Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidige behov.

La aldri ovnen stå uten tilsyn når den står på eller er koblet til 
en strømkilde eller drivstoffkilde.

UtpakkIng
1. Fjern alle pakkematerialer som har vært festet til ovnen 

under transport. Ta vare på plasthettene som er festet på 
inntaks-koblingen og slange/regulator-settet for fremtidig 
lagring.

2. Fjern alle komponenter fra esken.
3. Sjekk at ingen komponenter har blitt skadet under transport. 

Hvis ovnen er skadet, ta kontakt med din forhandler så snart 
som mulig.

Forsiktig! Trykkregulatoren for propangass (LPG) og slangen 
som leveres med ovnen må brukes UTEN endringer.
Forsiktig! Dette er en uventilert bærbar ovn. Den bruker luft 
(oksygen) fra området der den brukes. Den må kun brukes på 
godt ventilerte steder. Se VENTILASJON.

egenskaper
- Bærbar, stabil og ferdigmontert.
- Vindresistent og beskyttet mot regn.
- Kontinuerlig gnisttenning eller piezo-gnisttenning.
- 100% system for sikkerhetsstopp.
- Justerbare input ratings. (Unntatt PT-40-GFA-A)
- Justerbare høydestyring.

propanInForMasJon
Propanflasken (LPG) må også være utstyrt med følgende:
- En krave for å beskytte gassventilen.
- En stoppventil som terminerer en LPG-flaskeventilåpning.
- En sikkerhetsutslippsventil som kommuniserer direkte med 

gassbeholderen i LPG-flasken.
- Et opplegg for tilbaketrekking av gass.

Figur 1: Egenskaper

teknIske data

Modell Nominell BTU/tim Drivstoff forb. Strømforbruk Manifold trykk Ampere Vekt (kg) Dimensjon (LxBxH)

PT-40-GFA-A 40.000 0,8 kg/t 120V, 60 Hz 11” W.C. 0.6 6,9 46 x 19,5 x 32,5 cm

PT-50V-GFA-A 30.000 - 50.000 0,6-1 kg/t 120V, 60 Hz 10.5” W.C. 0.6 6,9 46 x 19,5 x 32,5 cm

PT-100V-GFA-A 70.000 - 100.000 1,5-2,1 kg/t 120V, 60 Hz 10” W.C. 0.8 10,3 63,8 x 22,9 x 39,4 cm

PT-150V-GFA-A 120.000 - 150.000 2,5-3,2 kg/t 120V, 60 Hz 8” W.C. 0.8 10,3 63,8 x 22,9 x 39,4 cm

Tabell 1: Tekniske data kan bli endret uten forvarsel

Ytre deksel

Indre deksel

Høydejustering Støtte

Gassventil-
vrider

Vern



Fare!
Hvis informasjonen i denne bruksanvisningen ikke følges 
nøyaktig, kan dette medføre brann eller eksplosjon, med fare 
for alvorlige skader på personer og eiendom, og i verste fall tap 
av menneskeliv.
- Bensin eller andre brennbare væsker og gasser må ikke 

lagres eller brukes i nærheten av denne ovnen eller andre 
slike maskiner.

- En LPG-flaske som ikke er koblet til ovnen for bruk må ikke 
lagres i nærheten av denne ovnen eller andre slike maskiner.

hva gJør dU hvIs dU lUkter gass?
- Forsøk IKKE å tenne ovnen.
- Slukk alle åpne flammer i nærheten.
- Steng av gassen til ovnen.
- Hvis det fortsetter å lukte gass, ta kontakt med 

gassleverandøren eller brannvesenet.
- Ikke rør noen lysbrytere, og ikke bruk telefon i bygningen.
- Ring brannvesenet umiddelbart fra utenfor huset. Følg deres 

instrukser.
- Reparasjoner må utføres av gassleverandøren din eller et 

autorisert verksted.

La aldri ovnen stå uten tilsyn når den står på eller er koblet til 
en strømkilde eller drivstoffkilde.

generell sIkkerhetsInForMasJon
Fare! Indikerer en umiddelbart farlig situasjon som, hvis den 
ikke blir avverget, VIL medføre alvorlige skader eller dødsfall.
Advarsel! Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den 
ikke blir avverget, KAN medføre alvorlige skader eller dødsfall.
Advarsel! Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den 
ikke blir avverget, KAN medføre mindre eller moderate skader.
Advarsel! Fare for brann, brannskader, inhalasjon og eksplosjon. 
Hold solide brannfarlige stoffer som byggematerialer, papir eller 
papp på trygg avstand fra ovnen, som anbefalt i instruksene. 
Ovnen må aldri brukes på steder som inneholder, eller kan 
inneholde, ustabile eller luftbårne brannfarlige stoffer eller 
produkter som bensin, løsemidler, malingstynner, støvpartikler 
eller ukjente kjemikalier.
Ta vare på disse instruksene for fremtidige behov.

Fare! Uriktig bruk av denne ovnen kan medføre alvorlige 
personskader eller dødsfall på grunn av brannskader, brann, 
eksplosjon, elektrisk støt og/eller karbonmonoksidforgiftning.

Denne ovnen er utformet for oppvarming av byggeplasser 
i henhold til ANSI Z83.7/CSA2.14. Andre standarder gjelder 
for bruk av drivstoffgasser og ovner for andre bruksområder. 
Ta kontakt med lokale myndigheter for nærmere instrukser. 
Primærfunksjonen til denne typen ovn er midlertidig oppvarming 
av bygninger under bygging, ombygging eller oppussing. Ved 
riktig bruk gir ovnen sikker, økonomisk oppvarming. Avgasser 
fra forbrenningen blåses ut i området som varmes opp, så god 
ventilasjon er påkrevet.

Advarsel! Må ikke brukes i luftekanaler.

Advarsel! Ikke bruk denne ovnen før du har grundig lest og 
forstått sikkerhetsinstruksene.

Advarsel! Avgassene denne ovnen produserer ved forbrenning 
inneholder karbonmonoksid, en gass som kan forårsake kreft, 
fødselsdefekter og sterilitet.

Advarsel! Ikke ment for bruk i private hjem, bobiler eller 
campingvogner. Slangen må beskyttes mot trafikk, bygge-
materialer og kontakt med varme overflater både under bruk og 
ved lagring.

VIKTIG: Les denne bruksanvisningen grundig og i sin helhet før 
du forsøker å bruke eller reparere denne ovnen. Feilaktig bruk 
av ovnen kan forårsake alvorlige personskader eller dødsfall 
på grunn av brann, brannskader, eksplosjon eller karbonmon-
oksidforgiftning.
Det går ikke an å forutse alle mulige omstendigheter som kan 
føre til farlige situasjoner. Advarslene i denne bruksanvisningen 
og klistremerkene på ovnen er derfor ikke altomfattende. Hvis 
du skal benytte en prosedyre, arbeidsmetode eller teknikk som 
ikke er spesifikt anbefalt av Pinnacle, må du være sikker på at 
den ikke vil være farlig for deg og andre. Du må også forsikre 
deg om at utstyret ikke blir skadet eller farlig å bruke på grunn 
av de bruks- og vedlikeholdsprosedyrene du velger.
Sjekk med brannvesenet hvis du har spørsmål om sikker bruk. 
Denne ovnen er utformet og godkjent for bruk til oppvarming av 
byggeplasser.
Andre standarder og forskrifter gjelder for bruk av ulike 
opp-varmingsprodukter til forskjellige formål. Ta kontakt med 
brannvesenet hvis du har spørsmål.
Dette er en direktefyrt ovn for byggeplasser, som kan brukes  
innendørs eller utendørs. Den er primært beregnet på  
midlertidig oppvarming av bygninger under bygging, ombygging 
eller oppussing. 
Du må selv skaffe propangass og gassbeholdere. Ovnen må kun 
brukes med en trykkregulator. Spør din forhandler om dette.

vIktIg sIkkerhetsInForMasJon
- Barn må holdes unna ovnen.
- Sørg alltid for trygg avstand fra brennbare materialer.
Minimumsavstand:
sidene - 60 cm, over - 90 cm, foran - 180 cm
- Ovnen må alltid plasseres på et jevnt og stødig underlag.
- Legg ALDRI noenting, spesielt klær eller andre brennbare 

materialer, på ovnen.
- Ovnen må IKKE modifiseres. Bruk ALDRI en ovn som har blitt 

modifisert.
- Tilstrekkelig klaring for tilkomst, forbrenning og ventilasjon 

(lufttilførsel) må opprettholdes til enhver tid mens ovnen er i 
bruk.



- Justeringer og reparasjoner må utføres av en autorisert  
tekniker. Ovnen bør inspekteres før hver gang den skal 
brukes, og minst en gang i året av kvalifisert personell.  
Hyppigere rengjøring og vedlikehold kan være nødvdenig 
under spesielle forhold. Ovnen må ikke håndteres mens den 
er varm eller er i bruk.

- Ovnen må ALDRI kobles til en uregulert gasstilførsel.
- Bruk kun anbefalt strømledning.
- For å forhindre skader, må du alltid bruke hansker når du 

håndterer ovnen. En ovn som er varm eller er i bruk må ALDRI 
håndteres, på grunn av fare for alvorlige brannskader. Ovnen 
blir svært varm.

- Ovnen må brukes i samsvar med gjeldende regler og 
forskrifter.

BrUk
PÅFYLL AV GASSBEHOLDER
ALLE NYE PROPANBEHOLDERE MÅ RENSES FØR FØRSTE 
PÅFYLL.

Advarsel! Rensing og påfyll av gassbeholdere må utføres av 
personell som er godt kjent med godkjente prosedyrer for 
behandling av gass. Hvis ukyndige personer håndterer gass- 
beholderne øker det faren for dødsfall eller alvorlige person-
skader på grunn av eksplosjon, brann eller brannskader.

Gje.snitts-
temp. (C)

PT-40
9 eller 45 kgs
sylinder

PT-50V
9 eller 45 kgs
sylinder

PT-100V
45 kgs
sylinder

PT-150V 
45 kgs
sylinder

0° 1 1 2 2

-7° 1 1 2 2

-12° 1 1 3 3

-18° 1 1 3 3

-23° 2 2 Bruk 
større 
tank

Bruk 
større 
tank

-28° 2 2 Bruk 
større 
tank

Bruk 
større 
tank

Tabell 2: Tabellen over viser minimumsantallet 45-kgs LPG-
flasker som trengs i kaldt vær. Din lokale gassleverandør vil 
hjelpe deg med å velge riktige LPG-tilførselssystem.

- Vri gassventilvrideren på ovnen og ventilen på LPG-sylinderen 
til OFF.

- LPG-sylinderventiler av den gamle typen har links-lukking. Vri 
lukkingen MED klokken for å løsne. Pass på denne lukkingen 
når den er koblet fra sylinderen.

. Få LPG-flasken fylt opp av din gassleverandør.
- Noen LPG-flaske har en utslippsventil. Denne ventilen bør 

sjekkes for lekkasjer hver gang flasken er fylt opp. Vri ventilen 
med klokken for å lukke den.

- Fest full propantank og koble lukkingen tilbake på  
LPG-flaskeventilen ved å vri MOT klokken.

- Mens ovnens gassventilvrider fortsatt er stilt OFF, vri ventilen 
på LPG-flasken ON og sjekk om det er lekkasjer med en vann/
såpe-blanding.

Advarsel! Propangass er trygg å bruke når den blir håndtert  
korrekt. Uforsiktig håndtering av LPG-flasken kan resultere i 
brann og/eller eksplosjon. Derfor:
- Sørg for at LPG-flasken alltid er sikret og stilt rett opp.
- Unngå å tippe LPG-flasken på siden når den er koblet til en 

regulator, fordi dette kan føre til skader på membranen i 
regulatoren.

- Håndter ventiler med varsomhet.
- Koble aldri en uregulert LPG-flaske til en bygningsovn.
- Utsett aldri en LPG-flaske for sterk varme.
- Steng alltid LPG-flaskens stoppventil godt etter bruk.
- Alle koblinger må passes godt på når de er koblet fra  

sylinderen.
En LPG-flaske må aldri lagres inne i en bygning eller i nærheten 

av noen form for gassbrenner.

Forsiktig! En frakoblet gassbeholder må aldri lagres i en  
bygning, garasje eller andre avlukkede områder.
- Ikke blokker ovnens inntaks- eller utblåsningsåpninger. Ovnen 

må aldri brukes i luftekanaler eller lignende.

Figur 2: Kobling av slange/regulator til popanflaske

se etter lekkasJer
- For å se etter lekkasjer, lag en 50/50-blanding av oppvask-

såpe og vann. Påfør denne blandingen på alle koblinger. Hvis 
det kommer bobler, er det en lekkasje. Hvis du finner en  
lekkasje, steng av gasstilførselen og koble til koblingen 
på nytt. Hvis det fortsatt er lekkasje, ta kontakt med din 
forhandler. 

- Installasjon av denne ovnen må skje i samsvar med gjeldende 
regler og forskrifter.

- Minimumsavstanden til alt brennbart byggemateriale må over-
holdes til enhver tid (se Side 3).

Gassventil

Regulator

Slange

Propantank



ventIlasJon
Forsiktig! Sørg alltid for at det er en lufteåpning på minst  
2800 cm2 for hver 100.000 BTU/t ovnen leverer. Sørg for større 
lufteåpning hvis det brukes flere ovner. For eksempel vil en ovn 
av typen PT-150V-GFA kreve at:
- en dobbel garasjeport åpnes 15 cm, eller
- en enkel garasjeport åpnes 25 cm, eller
- to 80 cm brede vinduer åpnes 40 cm.

tennIngsInstrUkser
1. Koble strømledningen til en jordet skjøteledning.
Skjøteledningen må ha følgende dimensjoner:
- 1,8-3 m, bruk 18 AWG-ledning.
- 3,5-30 m, bruk 16 AWG-ledning.
- 30-60 m, bruk 14 AWG-ledning.
2. Koble ovnen til en godkjent LPG-flaske.
3. Vri gassventilen med klokken til OFF.
4. Vent 5 minutter for å la evt. gass fordampe. Kjenn om det 

lukter gass; hvis ikke, gå til steg 5.
5. Skyv inn og vri gaskontrollvrideren mot klokken til LOW/IGN. 

Dette tenner brenneren. Om nødvendig, hold kontrollvrideren 
inne til brenneren tenner. Hold den inne og vri fra OFF til 
LOW/IGN på modeller med Piezo elektrisk gnist. (HIGH/IGN på 
modell PT-40-GFA-A).

6. Hold ventilvrideren inne i minst 30 sekunder etter at brenner 
er tent. Slipp ut vrideren etter 30 sekunder.

7. Hvis brenneren slukker, gjenta tenningsprosedyren.
8. Hvis brenneren ikke slukker, vri gassventilvrideren mot  

klokken til ønsket stilling (alle modeller unntatt  
PT-40-GFA-A).

InstrUkser For Å slÅ av ovnen
Slå av ovnen ved å:
1. Vri gassventilvrideren med klokken til OFF.
2. Slå av gasstilførselen ved å vri ventilen på LPG-flasken med 

klokken til den er lukket.
3. Koble fra strømledningen.

testFyrIng av ovnen
Test bygningsovnen ved å følge tenningsinstruksene.
Test alle koblinger for lekkaser med en 50/50-blanding av såpe 
og vann. Såpebobler indikerer en gasslekkasje. Bruk ALDRI en 
fyrstikk eller flamme for å se etter gasslekkasjer.
MERK: Ovnens overflate må få kjøle seg ned før du utfører noen 
form for vedlikehold, rengjøring eller lagring.

lagrIng
Ovnen må alltid kobles fra LPG-flasken før den settes til lagring. 
Hvis ovnen av en eller annen grunn skal lagres  
innendørs, MÅ tanken kobles fra LPG-flasken, og sylinderen må 
lagres utendørs på et godt ventilert sted, utenfor rekkevidde 
for barn, og ikke utsettes for direkte sollys, i samsvar med 
gjeldende regler og forskrifter for lagring og håndtering av gass. 
Ventilhetten eller ventildekselet av plast som kom med  
sylinderen må settes på ventilen igjen for å beskytte ventilen.

Advarsel! En LPG-flaske må aldri lagres innendørs, eller i 
nærheten av andre apparater som brenner gass eller olje.
MERK: Installasjon og reparasjon av denne ovnen bør kun 
utføres av en kvalifisert mekaniker.

Figur 3: Kobling av slange til inntakskobling.

Inntakskobling

Slange



Koblingsskjema

Figur 4: Koblingsskjema for modeller med Piezo/manuell gnist.

Figur 5: Koblingsskjema for modeller med kontinuerlig gnist.
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Deleliste for propandrevet bygningsovn

Ref.nr. Beskrivelse Delenummer for modeller: Antall

PT-40-GFA-A PT-50V-GFA-A PT-100V-GFA-A PT-150V-GFA-A

1 Ytre deksel 22-524-0013 22-524-0014 22-524-0015 22-524-0015 1

2 Indre dekselenhet 22-524-0004 22-524-0004 22-524-0005 22-524-0005 1

3 Støtte 22-501-0003 22-501-0001 22-501-0002 22-501-0002 1

4 Høydejustering 22-512-0005 22-512-0005 22-512-0008 22-512-0008 1

5 Deksel for støtte 22-508-0003 22-508-0001 22-508-0002 22-508-0002 1

6 Hette for indre deksel 22-505-0006 22-505-0006 22-505-0007 22-505-0008 1

7 Multifeste 22-504-0002 22-504-0002 22-504-0003 22-504-0003 1

8 Varmesikring 22-603-0001 22-603-0001 22-603-0001 22-603-0001 1

9 Rørenhet 22-605-0001 22-605-0001 22-605-0005 22-605-0005 1

10 Munnstykke 22-081-0007 22-081-0008 22-081-0009 22-081-0004 1

11 Munnstykkemutter 22-518-0001 22-518-0001 22-518-0001 22-518-0002 1

12 Håndtak 22-511-0004 22-511-0005 22-511-0005 22-511-0005 1

13 Sekskantflensmutter 22-518-0003 22-518-0003 22-518-0003 22-518-0003 1

14 Vifte 22-514-0001 22-514-0001 22-514-0002 22-514-0002 1

15 Støtpute 22-509-0001 22-509-0001 22-509-0001 22-509-0001 1

16 Motorenhet 22-061-0015 22-061-0015 22-061-0016 22-061-0016 1

17 Vern 22-101-0003 22-101-0003 22-101-0004 22-101-0004 1

18 Rundbolt 22-503-0002 22-503-0002 22-503-0003 22-503-0003 1

19 Ventilenhet 22-011-0005 22-011-0006 22-011-0007 22-011-0008 1

20 Inntakskobling 22-507-0003 22-507-0003 22-507-0003 22-507-0003 1

21 Gnistmodul – 22-604-0005 22-604-0005 22-604-0005 1

22 Kretskort 22-521-0001 22-521-0002 22-521-0002 22-521-0002 1

23 Kretskort deksel 22-506-0001 22-506-0001 22-506-0001 22-506-0001 1

24 Ventilvrider 22-516-0001 22-516-0001 22-516-0001 22-516-0001 1

25 Strømledningenhet 22-131-0001 22-131-0001 22-131-0001 22-131-0001 1

26 Kabel til varmesikring 22-601-0001 22-601-0001 22-601-0001 22-601-0001 1

27 Sekskantmutter 22-518-0004 22-518-0004 22-518-0004 22-518-0004 1

28 Regulatorenhet 22-041-0004 22-041-0004 22-041-0005 22-041-0005 1



Delediagram

Figur 6: Delediagram - alle modeller

Feilsøking

Viften går ikke rundt når 
strøm er koblet til

1. Ovnen får ikke strøm
2. Viftebladene er i kontakt med ovnens deksel
3. Viftebladene er bøyd
4. Defekt viftemotor

1. Sjekk strømmen fra kontakten. Hvis den gir korrekt 
spenning, sjekk om det er kutt, slitasje eller brudd på 
skjøteledning og strømledning.

2. Sjekk om det er skader på dekselet. Pass på at det 
ikke er bulker i dekselet som blokkerer viften.

3. Rett ut alle viftebladene. Få dem byttet om  
nødvendig.

4. Bytt motorenheten.

Ovnen tenner ikke 1. Ingen gnist fra modul
2. Feil tennpluggåpning
3. Korrodert elektrode

1. Sjekk strømledningen til gnistmodulen. Koble til 
eller stram hvis den er løs. Sjekk gnistmodulen, og 
bytt den om nødvendig. Sjekk alle andre elektriske 
komponenter.

2. Still tennpluggåpningen til 4 mm.
3. Bytt tennplugg. (Multifeste)

Ovnen stopper av seg selv 1. Temperaturen inne i ovnen er for høy, slik at 
varmesikringen har slått av ovnen

2. Skade på kontrollventilen
3. Støv eller smuss har akkumulert seg inne i ovnen

1. Hvis ovnens inntaks- eller utblåsningsåpninger er 
stengt, kan temperaturen bli for høy. Hold området 
foran og bak ovnen fritt for blokkeringer.

2. Bytt kontrollventilen (Ventilenhet)
3. Rengjør innsiden av ovnen



BEGRENSET GARANTI
Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS garanterer denne ovnen  
(garantien gjelder kun for førstehåndskjøper) mot defekter  
som skyldes materialer og håndverk i en periode på 1 år fra 
original kjøpsdato. Dette produktet må være korrekt  
installert, vedlikeholdt og brukt i samsvar med den medfølgende 
bruksanvisningen
Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS krever kjøpebevis fra en  
autorisert forhandler eller distributør. Derfor må du ta vare på 
kvittering. Denne begrensede garantien dekker kun reparasjon 
eller bytte av deler som viser seg å være defektive ved normal 
bruk og vedlikehold innenfor garantiperioden, og som  
Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS mener er rimelig.

Denne garantien dekker ikke produkter som er brukt til utleie.
Denne begrensede garantien dekker ikke svikt eller  
problemer med bruk som skyldes normal slitasje, ulykker, 
feilaktig eller farlig bruk, endringer, feilaktig montering eller 
feilaktig vedlikehold og reparasjon av deg eller tredjepart. 
Manglende vedlikehold, skader som skyldes insekter, fugler, 
eller andre dyr, og skader som skyldes værforhold er heller 
ikke dekket. I tillegg dekker ikke den begrensede garantien 
skader på lakken, som riper, bulker, misfarging, rust eller andre 
værskader, etter kjøp.
Alle transportkostnader forbundet med retur av skadet produkt 
eller deler er kjøperens ansvar. Når Sivilingeniør Gisle Krigsvoll 
AS mottar produktet, vil vi sjekke det og avgjøre om det er 
defekt. Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS vil i så tilfelle reparere 
og returnere produktet, og betale frakt. Hvis Sivilingeniør Gisle 
Krigsvoll AS finner at produktet fungerer slik det skal, eller ikke 
er defekt, vil produktet bli returnert med oppkrav.
Denne begrensede garantien kommer i stedet for alle andre 
ekspressgarantier. Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS frasier seg 
alle garantier for produkter som er kjøpt av andre selgere enn 
våre autoriserte forhandlere og distributører.
ETTER EN PERIODE PÅ ETT (1) ÅR UTLØPER EKSPRESS-
GARANTIEN. Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS FRASIER SEG ALLE 
IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING  
IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR 
ET SPESIELT BRUKSOMRÅDE. VIDERE SKAL IKKE Sivilingeniør 
Gisle Krigsvoll AS HA NOEN FORPLIKTELSER AV NOE SLAG 
OVERFOR KJØPER ELLER TREDJEPART FOR SPESIELLE, 
INDIREKTE, STRAFFENDE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE 
SKADER. Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS tar intet ansvar for  
defekter forårsaket av tredjepart. Denne begrensede garantien 
gir kjøperen spesifikke juridiske rettigheter; kjøperen kan ha  
andre rettigheter avhengig av hvor han eller hun bor. Noen 
stater eller nasjoner tillater ikke unntak eller begrensning 
av spesielle, tilfeldige eller konsekvente skader, eller be-
grensninger på hvor lenge en garanti varer, så unntakene og 
begrensningen over vil kanskje ikke gjelde deg.
Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS autoriserer ikke at personer 
eller bedrifter påtar seg noen andre forpliktelser eller ansvar på 
deres vegne i forbindelse med salg, montering, bruk, fjerning, 
retur eller bytte av deres utstyr, og ingen slike forpliktelser er 
bindende for Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS. Sørg alltid for å 
spesifisere modellnummer og serienummer når du henvender 
deg med krav til Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS  Du kan notere 
denne informasjonen, for å ha den lett tilgjengelig:

Importør:
Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS
Industriveien 61
N-7005 Trondheim








