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Dimensioner DOMO
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Mått

H - Höjd [mm] 1120

B - Bredd [mm] 793

T - Djup [mm] 431

Vikt

Vikt utan beklädnad [kg] ~170

Vikt med beklädnad i stål [kg] ~185

Vikt med beklädnad i sten [kg] ~230

Vikt med beklädnad i dekor [kg] ~180

Rökrörsanslutning

R - Ø Rörkrösanslutning [mm] 100

R - H Bakre anslutningshöjd [cm] 29

R - S Avstånd till sida från bakre anslutnig [cm] 26

RO - H Anslutningshöjd med orginal vinkelrör [cm] 37

RO - T3 Avstånd från vägg till centrum på 
rökrörsanslutningen [cm] 6

RO - S Distancia del eje del tubo acodado 
original, al lateral [cm] 28

Friskluftsanslutning

F - Ø Diameter [mm] 50

F - H Anslutningshöjd [cm] 38

F - S Sidoavstånd [cm] 28

Nota
Konvektionsluftanslutningar se sidan 7!

Mängd ved

Nominel laddning Del laddnig
Mängd ved ~2,3 kg* ~0,8 kg*
Bränntid med full 
pelletsbehållare ~20 h* ~60 h*

*Praktiska värden kan variera beroende på pellets kvalitet.

Observera
Pelletsförbrukningen beror på pellets storlek. Ju större pellets, desto 
långsammare matning och vice versa.

Teknisk Information DOMO

Teknisk Information

Värmekapacitetintervall [kW] 3-10

Rumsvärmeeffekt beroende på huset isolering [m3] 70-260

Vedåtgång [kg/h] bis 2,3

Pelletsbehållarkapacitet* [l]/[~kg] 76/~50

Elanslutning [V]/[Hz] 230/50

Genomsnittlig elektrisk effekt [W] ~20

Säkring [A] 2,5 AT

Effektivitet [%] 92,7

CO2 [%] 11,8

CO-emission on 13% O2 [mg/mN
3] 46

Stoftutsläpp [mg/mN
3] 18

Rökgasutsläpp [g/s] 6,6

Rökgastemperatur [°C] 135,5

Krav på skorstensdrag [Pa] 3

*Kapaciteten i kg kan avvika på grund av olika skrymdensiteter för pelletsen.
Ägaren av eldningssystem skall ha den tekniska dokumentationen och  
överlämna den myndigheter eller sotaren på begäran.

Observera
Följ nationella och europeiska standarder samt lokala bestämmelser om 
installation och drift av eldningsanläggningar!

Förpackning
Ditt första intryck är viktigt för oss!

Förpackningen till din nya kamin ger utmärkt skydd vid transport men skador på 
kaminen och tillbehören kan inträffa under transport.

Observera
Kontrollera så att det inte finns skador på kaminen vid uppakning. Rapportera 
eventuella skador till din återförsäljare omedelbart! Var särskilt uppmärksam att 
stenpanelerna är intakta. Repor på materialet kan lätt uppstå. Stenpanelerna 
är undantagna från garantin.

Förpackningen till din nya kamin är till största del miljömässigt neutralt.

Tips
Det trä som används i förpackningen har inte varit ytbehandlade och kan 
därför brännas i spisen efter avlägsnande av alla skruvar och spikar. Kartong 
och film (PE) lämnas för återvinning.

Elanslutning
Kaminen levereras med en ca. 2 m lång anslutningskabel med en Euro-plugg. 
Denna kabel ska anslutas till ett 230 Volt / 50 Hz uttag. Den genomsnittliga 
elektriska strömförbrukningen är 4 watt i normal drift och ~150 W under 
automatisk tändning. Anslutningskabeln ska läggas så att det inte finns någon 
kontakt med några vassa kanter eller varma ytor på kaminen.
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INSTALLATION AV KAMINEN
Observera
Montering får endast utföras av auktoriserade specialistföretag.

Observera
de regionala säkerhets- och byggreglerna. Vänligen kontakta din sotare i 
detta sammanhang.

Observera
Använd endast värmebeständigt tätningsmaterial samt motsvarande 
tätningsremsor, värmebeständig silikon och minerarull.

Observera
Se också till att rökröret inte går in i skorstenens fria tvärsnitt.

Observera
Om din kamin är avsedd för rumsluftsoberoende drift, måste 
kaminröranslutningarna vara permanent tätt anslutna för den här användningen. 
För att sätta på kaminröret på den koniska rökrörstosen och för att sätta in 
rörfodret i skorstenen används lämpligt värmebeständigt silikon.

Observera
Kaminen får aldrig skjutas på oskyddat golv.

Tips
Stark wellpapp, kartong eller t.ex. en gammal matta är användbart som 
monteringshjälp och underlag. Med detta kan du försiktigt skjuta kaminen.

Vi rekommenderar originalrör från RIKA för korrekt anslutning.

Anslutning till skorstenen (kamin)
 Q Anordningen måste anslutas till en skorsten okänsligt för fukt 

för fasta bränslen. Skorstenen måste ha en diameter på min.  
100 mm för pelletskaminer och 130 mm -150 mm för vedeldade kaminer, 
beroende på kaminmodellen.

 Q Undvik långa rökgaskanaler till kaminen. Rökrörets horisontella längd får inte 
överstiga 1,5 meter.

 Q Undvik många ändringar i avgasflödet till kaminen. Det bör inte finnas mer 
än 3 böjar i avgasröret.

 Q Använd en anslutning med en rengöringsöppning.

 Q Anslutningar måste vara av metall och måste uppfylla kraven i standarden 
(montera anslutningarna lufttätt).

 Q Före installationen ska en skorstensberäkning göras. Kontrollerna måste 
utföras för enkla kanaler enligt EN13384-1 och för flera kanaler enligt 
EN13384-2.

 Q Maximalt drag matningstryck (skorstensdrag) får inte överstiga 15 Pa.

 Q Avledning av rökgaserna måste garanteras även under ett tillfälligt 
strömavbrott.

Observera
Beroende på olika landsbestämmelserna vid anslutning till skorstenar med 
flera kanaler krävs ytterligare säkerhetsanordningar.

Observera
De måste vara uteslutet att kondensvatten kan tränga in via 
skorstensanslutningen. Det kan vara nödvändigt att installera en kondensatring 
- fråga din ansvariga sotare. Skador som orsakas av kondenseringsvatten är 
uteslutna från garantin.

Anslutning till en stålskorsten (kamin)
Anslutningen måste också beräknas och verifieras enligt EN13384-1 eller 
EN13384-2.

Endast isolerade (dubbelväggiga) rör av rostfritt stål får användas (flexibla 
aluminium- eller stålrör är ej tillåtna).

En inspektionslucka för en regelbunden inspektion och rengöring måste finnas 
tillgänglig.

Rökröranslutning till skorstenen måste vara lufttät.

Förbränningsluft
Varje förbränningsprocess kräver syre från omgivande luft. Denna så kallade 
förbränningsluft avlägsnas från rummet vid enskilda kaminen utan externa 
luftanslutningar.

Denna luft som tas bort måste tillföras i rummet igen. Mycket tätt förseglade 
fönster och dörrar i moderna lägenheter kan innebära att för lite luft ersätter 
det som används. Situationen blir också problematisk på grund av ytterligare 
avluftning (t.ex. i köket eller wc). Om du inte kan mata in extern förbränningsluft, 
vädra rummet flera gånger om dagen för att förhindra undertryck i rummet eller 
dålig förbränning.

Anslutning av extern förbränningsluft
Endast för enheter som kan köras i rumsluftsoberoende drift.

 Q För inomhusluftsoberoende drift måste förbränningsluften matas till enheten 
från utsidan via en tät ledning. Lt. Enligt EnEV måste det vara möjligt att 
stänga förbränningsluftröret. Inställningen öppen/stängd måste vara tydlig 
igenkännlig.

 Q Anslut till rörmuffen för luftintaget ett rör Ø 125 mm för vedträ- och 
kombikaminer och Ø 50 mm eller Ø 60 mm  för pelletskaminer. Fixera med 
en slangklämma (ingår ej!). Vid pelletskaminer med längre inloppsrör än 
1 meter bör diametern ökas till 100 mm.

 Q För att säkerställa tillräckligt med lufttillförsel, ska intagsröret inte överskrida 
max. 4 meter och har max. 3 böjar.

 Q Om anslutningen leder utomhus måste den ha ett vindskydd.

 Q I extrema kyla var uppmärksam på isbildning på tilluftsöppningen (kontrollera).

 Q Det är också möjligt att suga in förbränningsluft direkt från ett annat 
tillräckligt ventilerat rum (t ex källare).

 Q Förbränningsluftröret måste vara permanent anslutet (lim eller cement) till 
rörmuffen för luftintaget.

 Q Om du inte använder kaminen under en längre tid, stäng av 
förbränningsluftintaget för att förhindra att kaminen blir fuktig.

Observera
att problem kan uppstå på gvid försörjning av förbränningsluft från ett 
ventilationsschakt i skorstenen. Förvärmningen av förbränningsluften orsakar 
en termisk riktning motverkande flödesriktningen. De ökade tryckförlusterna 
minskar negativt tryck i brännkammaren. Skorstenstillverkaren ska garantera 
att motståndet för förbränningsluften är högst 2 Pa, även i skorstenens minst 
gynnsamma driftstillstånd.

Om en eller flera av dessa villkor INTE är tillämpliga, är resultatet oftast dålig 
förbränning i kaminen och/eller negativt tryck i uppställningsrummet.



4

VIKTIG INFORMATION

Allmän varnings- och säkerhetsinformation
Det är viktigt att läsa den inledande allmänna information om varningar.

 Q Läs hela bruksanvisningen noggrant innan du installerar och tar kaminen i 
bruk. Beakta nationella bestämmelser och lagar samt föreskrifter och regler 
som gäller lokalt.

 Q RIKA kaminer får endast installeras i rum med normal luftfuktighet (torra 
områden enligt VDE 0100 Del 200). Kaminerna är inte stänkvattenskyddade 
och får inte installeras i våtutrymmen.

 Q Endast godkänd transportutrustning med tillräcklig bärförmåga får användas 
för transporten av kaminen.

 Q Din kamin är inte lämplig för användning som en stege eller ställning att 
stå på.

 Q Förbränningen av bränslen som leder till värmeenergi ger omfattande 
uppvärmning av kaminens ytor, dörrar, dörr- och drifts handtag, glas, 
rökrör och eventuellt den främre väggen. Avstå från att röra dessa delar 
utan lämpliga skyddskläder eller utrustning t.ex. grytvantar eller hjälpmedel 
(manöverhandtag).

 Q Gör dina barn medvetna om denna risk och hålla dem borta från kaminen 
under uppvärmning.

 Q Elda endast med bränsle avsett för kaminer.

 Q Förbränning eller att lägga in mycket brandfarliga eller explosiva material 
såsom tomma sprayburkar etc. i förbränningskammaren och att lagra dem 
nära kaminen är strängt förbjudet på grund av explosionsrisk.

 Q Ha inte på dig vida eller lättantändliga kläder vid återuppvärmning.

 Q Se till att glödbitar inte ramlar från brännrummet på brännbart material.

 Q Att sätta icke-värmebeständiga föremål på kaminen eller i dess närheten är 
förbjudet.

 Q Placera inte kläder på kaminen för att torka.

 Q Tvättställningar osv. måste placeras på ett tillräckligt avstånd till kaminen - 
AKUT FARA FÖR BRAND!

 Q När kaminen används är det förbjudet att hantera lättantändliga och 
explosiva ämnen i samma eller angränsande rum.

 Q Om kaminen är används med kontinuerlig drift blir följden ökat slitage 
särskilt av de termiskt belastade delarna. Rengöringsintervallerna kan bli 
kortare. Var därför noga med att följa kraven på rengöring och underhåll!

Observera
Avfall och vätskor får inte eldas i kaminen!

Observera
SE UPP när du fyller pelletsbehållaren. Pelletsbehållarens öppning är tillräckligt 
dimensionerad för att säkerställa enkel fyllning. Var försiktig så att inga pellets 
faller på konvektionsfenorna och den heta kaminen. Detta kan orsaka mycket 
rök.

Tips
Därför rekommenderar vi att du fyller på pelletsbehållaren när kaminen är kall.

Observera
Förslut aldrig konvektionsöppningarna på kaminen för att förhindra att de 
inbyggda komponenterna överhettas!

Observera
Din kamin kommer att expandera och kontrahera under uppvärmning och 
nedkylning. Detta kan ibland leda till lätt expansionsljud eller knackande ljud. 
Detta är normalt och är ingen anledning för ett klagomål.

Första upptändningen
Kaminkroppen, precis som olika stål- och gjutjärnsdelar plus rökrören är målade 
med en värmebeständig färg. Under den första upptändningen torkar färgen 
ut helt. Detta kan orsaka en lätt doft. Beröring eller rengöring av målade ytor 
under härdningen bör undvikas. Härdningen av färgen är avslutad efter första 
uppvärmning med hög effekt.

Säkerhetsavstånd (minsta avstånd)
Observera
1. Till ej brandfarliga föremål
a > 40 cm, b > 10 cm
2. Till brännbara föremål och bärande väggar av armerad betong
a > 80 cm, b > 10 cm

Tips
för service- och underhållsarbete, ska man hålla ett minsta avstånd på 20 cm 
i sidled och bakom kaminen.
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Före installation
Golvets bärighet
Se till att underkonstruktionen kan bära vikten av kaminen före installation.

Observera
Inga ändringar får göras på förbränningsanläggningen. Detta leder också till 
att garantin upphör.

Golvskydd
Ett skydd rekommenderas (glas, plåt eller keramik) om golvet är brännbart (trä, 
matta, etc.). Beakta alltid de regionala föreskrifter och förordningarna.

Rökrörsanslutning

 Q Rökrör utgör en särskild källa till fara för gasläckor och eld. Få råd av ett 
auktoriserad specialistföretag för layout och montering.

 Q Observera motsvarande riktlinjer för väggar panel med trä när du ansluter 
din rökrör till kamininstallationen.

 Q Observera bildandet av rökgas (atmosfärisk inversion) och drag när vädret 
är ogynnsamt.

 Q Inmatning av för lite förbränningsluft kan leda till rök i rum eller rök- gasläckor. 
Farliga avlagringar i kaminen och skorstenen kan också bildas.

 Q Om rökgas läcker ut, låt elden brinna ut och kontrollera om alla 
luftintagsöppningarna är fria och förbränningsrökledningar och kaminröret 
är rent. Om du är osäker, kontakta sotaren eftersom dragfel kan bero på 
din skorsten.

Den korrekta skorstensanslutningen
Det finns flera sätt att ansluta kaminen till skorstenen, t.ex.:

*1

*2

*3

1) vindskydd, 2) skorsten (rökkanal) 3) inspektionslucka

*1

*2

*3

1) vindskydd, 2) dubbelsidigt rör av rostfritt stål, 3) inspektionslucka

För val av anslutning och för att säkerställa en korrekt anslutning mellan kamin 
och skorsten (rökkanal) läs bruksanvisningen ”INSTALLERA KAMINEN“ eller 
fråga din ansvariga sotare.

Kaminer av typen 1 (BA 1): 

 Q Lämplig för flera kanaler. (Observera de olika landsbestämmelserna.)

 Q Dessa får endast köras när dörren till förbränningskammaren är stängd. 

 Q Dörren till förbränningskammaren ska hållas stängd när kaminen inte är i 
drift.

 Q Felaktig beräkning och dimensionering av kaminen kan leda till att skorstenen 
sotas igen, dvs. avlagringar av lättantändliga material som sot och tjära och 
som ett resultat kan leda till en skorstensbrand.

 Q Om skorstensbrand inträffar drar du ut kontakten till kaminen. Ring 
brandkåren och sätt dig själv och alla anda personer i säkerhet!

Viktig instruktion
Din pelletskamin är kontrollerad som en rumsluftsoberoende pelletskamin 
enligt EN14785 och kan används beroende av rumsluft eller oberoende av 
rumsluft. 

RUMSLUFTOBEROENDE DRIFT:
Vid tätt utförande av tilluftledningen och rörgasrören uppfyller kaminen 
typen FC52x/FC62x för rumsluftoberoende eldstäder enligt principerna 
för godkännande från Deutsches Institut für Bautechnik (DIBT). På 
grund av driftsättet får kaminen också ställas upp i rum som är konstant 
luftogenomsläppliga och tätade enligt rådande teknisk nivå och i rum 
med mekaniska ventilationssystem (t.ex. kontrollerade ventilations- och 
ventilationssystem, utdragare etc.).

RUMSLUFTBEROENDE DRIFT:
I kombination med rumslufttekniska system (t.ex. styrda ventilations- och 
ventilationssystem, köksfläkt etc.) måste det säkerställas att både kaminen 
och rumsluftstekniska systemet övervakas och skyddas (t.ex. via en 
differenstryckregulator). Nödvändig tillförsel av förbränningsluft på ca. 20 
m3/h måste säkerställas. 

Beakta alltid gällande lokala föreskrifter och regler i samråd med ansvarig 
sotare. Vi ansvarar inte för ändringar efter att den här bruksanvisningen har 
gått i tryck. Vi förbehåller oss rätten att ändra.

Konvektionsluftledning
Från fabriken finns ett skydd över konvektionsfläkten, vilket förhindrar direkt 
värmeutsläpp mot väggen.

Drift utan skydd eller utan anslutna konvektionsledningar är inte tillåtet. Beaktas 
det inte upphör garantin och inget ansvar tas för skador. 

 Q Konvektionsluftsvolymen och -temperaturen per fläkt är utformad för 
uppvärmning av varje extra rum.

 Q Observera de landspecifika, regionspecifika brandskyddsbestämmelserna 
och klargör anslutningssituationen med den ansvariga myndigheten.

 Q Konvektionlufttemperaturen är max. 180 ° C vid enhetens utlopp.

 Q Konvektionsluftledningen ska vara så kort som möjligt.

 Q Håll antalet böjar så lågt som möjligt.

Observera
de specifika nationella och regionala bygg- och brand-bestämmelserna vid 
anslutning av konvektionsluftledningen. Installation och montering får endast 
utföras av ett auktoriserat specialistföretag.

Bara för ugnar med MultiAir:
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Tillval för en konvektionsfläkt

Ingår i leveransen E15632
B17528 fästplåt med konvektionsfläkt komplett

4 x N106472 Duo Taptite

LB00630 luftdeflektor komplett 

2 x N106472 Duo Taptite

L02724 motorhölje

Komplettering för andra konvektionsfläkt

Ingår i leveransen E15633
B17527 konvektionsfläkt komplett

3 x N112040 Duo Taptite

L02724 motorhölje

Symbolförklaring

...viktig 
information #8

...sexkantnyckel 
#8

...praktiskt tips
#10

...sexkantnyckel 
#10

...för hand
#25

...torxnyckel T25

...metallsåg ...gaffelnyckel 
#13

#13
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Dimensioner för anslutningarna

K
1-

H
K

2-
H

K2-S
K1-S

Konvektionsluftanslutning

Ø diameter [mm] 100

K1 - H anslutningshöjd [cm] 80

K1 - S avstånd sidan [cm] 30

K2 - H anslutningshöjd [cm] 51

K2 - S avstånd sidan [cm] 22

Observera
Utför endast förändringar av enheten när stickkontakten till kaminen har 
kopplats ur och kaminen har svalnat helt.

Observera
Under monteringen/demonteringen, tappa inte föremål (skruvar etc.) i 
pelletsbehållaren - de kan blockera matarskruven och skada kaminen.

Observera
Var särskilt rädd om fingrarna och alla paneldelar samt kaminpaneler vid alla 
ombyggnader. Välj mjuka underlag för att förhindra repor på golv, möbler och 
kaminpaneler. 

Allmän information
 Q Konvektionsluftsvolymen och -temperaturen per fläkt är utformad för 

uppvärmning av varje extra rum.

 Q Observera de landspecifika, regionspecifika brandskyddsbestämmelserna 
och klargör anslutningssituationen med den ansvariga myndigheten.

 Q Konvektionlufttemperaturen är max. 180 ° C vid enhetens utlopp.

 Q Konvektionsluftledningen ska vara så kort som möjligt.

 Q Håll antalet avböjningar så lågt som möjligt.

Observera
Observera de specifika nationella och regionala bygg- och 
brandbestämmelserna vid anslutning av konvektionsluftledningen. Installation 
och montering får endast utföras av ett auktoriserat specialistföretag.

Tillvalet multiAir är principiellt endast möjligt med de nedre rökröranslutningarna 
(bak/bak mitt/sidan). Om bara en konvektionsfläkt monteras kan den även 
kombineras med de förhöjda anslutningarna bak. Utelämna i det här fallet den 
nedre luftdeflektorn.

Montering konvektionsfläkt
Gör följande förberedelser på kaminen:

Lossa de 4 skruvarna på bakpanelen. Bakpanelen fälls bakåt och kan sedan 
lyftas uppåt. 

Beroende på önskad variant skär du ut de två övre markeringarna för en fläkt, 
för den andra fläkten dessutom de nedre två. 

Den förmonterade fläktenheten måste plockas isär för monteringen. Lossa 
skruvarna och ta bort hela fläkthuset med motor och det ovala givarhöljet. Ta 
bort kabelhöljet säkrat med buntband.

Montera sedan den nedre luftdeflektorn på fläktens fästplåt.

Fr.o.m. serienummer  1426751 måste värmeskölden tas bort innan 
monteringen. Lossa de markerade skruvarna från kaminen och ta bort 
värmeskölden. Värmeskölden behövs inte längre efter nedmonteringen och kan 
därför avfallshanteras.

#25

#8

#10

#8

#8
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Lossa de fästskruvarna till flamgivaren på brännkammarens bakpanel. Det är 
bara att dra den rakt ut. Ta även bort tryckrörets silikonslang.

Lossa den markerade skruven från kaminen. Med den fäster du luftdeflektorn 
nere. 

Du monterar sedan fästplåten med 5 skruvar på kaminen.

Dra silikonslangen igen över tryckröret (1-2cm).

Stick flamgivaren genom det ovala hålet i fästplåten och montera fästplattan 
igen.‚

På fästplåten monteras det ovala flamgivarhöljet. Flamgivarkabeln måste dras 
utåt genom den slitsade täckplåten. Skruva sedan på fläkthuset med 3 skruvar.

Tip
Om du monterar båda konvektionsfläktarna, skruvar du nu bort den nedre 
runda täckplåten och kabelkanalen och monterar här det andra fläkthuset.

Montera sedan kabelkanalen igen.

Lägg kabeln för flamgivare och fläktmotor i kabelhyllan och sätt på täcklocket.

För att fixera det och undvika vibrationer vrider du på de båda klackarna 
(diagonalt placerade) med en tång.

#8

#8

#8

#8

#8

#10

#8

#8



|98

SE

Observera
Alla kablar måste skyddas mot värmepåverkan. Felaktig montering kan skada 
kaminen och leder till att garantin upphör att gälla.

Dra vidare kablarna genom de båda ursparningar på värmesköldarna.

Dra kablarna mellan tilluftröret (visas genomskinligt på bilden) och matningstråget 
bakåt till den grönmarkerade lodräta kabelkanalen.

Skruva sexkantmuttern till slutet av gängstången. (Fästlägena är utförda som 
nyckelhål.)

Fäst kondensatorn (vid 2 fläktar båda kondensatorerna) på den avsedda lediga 
insticksplatsen (insticksplatserna) bakom kabelkanalen. Kuggskivan måste vara 
mellan fästplåten och sexkantmuttern.

I kabelkanalen finns de trepoliga kontakterna M3, för den övre konvektionsfläkten 
1, och M4 och för den nedre konvektionsfläkten 2. Sätt in rätt kabel och dra alla 
kablar och kontakter i kabelkanalen igen.

Montera kaminens bakpanel igen. Fläktmotorn måste täckas över med 
motorhöljet. Denna hängs endast in.

Observera
Av säkerhetsskäl är drift utan motorhölje eller utan anslutna 
konvektionsluftledningar inte tillåtet. Beaktas det inte upphör garantin, inget 
ansvar tas för skador.

Funktionstest och inställning
Återställ strömmen. Gå in i Huvudmenyn Inställningar/menyn Service och 
gör ett Relätest för att kontrollera funktionen.

I Huvudmenyn Inställningar väljer du menyn MultiAir fläkt. Sätt MultiAir 1 
på ON, det går då att välja fläktsteg och -anpassning.

Fläktsteg
Den matade konvektionsluftmängden kan ställas in från AUTO (automatisk 
anpassning beroende på värmeeffekt, fabriksinställning) från steg 1 (min) till 
steg 5 (max).

Fläktanpassning
Fläkteffekten för de inställda fläktstegen (AUTO, steg 1 - steg 5) kan anpassas 
ytterligare +/- 30 %. 
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RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel.: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43

E-Mail: verkauf@rika.at  www.rika.at

Vid tvivel såväl som vid saknade eller felaktiga översättningar 
är den tyska versionen alltid giltig. Med reservation för tekniska 

och optiska ändringar, liksom typkorrigering och tryckfel.
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