


 





 

 



 



 

OPRAVY A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

 Opravy všech elektro zařízení (zahrnující výměnu síťového kabelu) smí provádět pouze 
autorizovaný servis. Při neodborných opravách zaniká záruka a veškerá odpovědnost za 

y.
 Výměnu poškozeného síťového kabelu svěřte výhradně výrobci, autorizovanému servisu nebo 

kvalifikovanému odbornému servisu. Předejdete škodám na zařízení.
 Zařízení nikdy neuvádějte do provozu, je-li poškozen přívodní kabel nebo zástrčka, nefunguje-li 

zařízení správně, pokud spadlo nebo je poškozeno jiným způsobem (praskliny/trhliny ).
 Nepoužívejte ostré a tvrdé předměty ani agresivní chemikálie, které by mohly zařízení jakkoliv 

poškodit.
 Ihned po skončení životnosti přístroj znehodnoťte (odřízněte síťový kabel) a odevzdejte ho na  

tomu určeném sběrném místě. 
 Tento přístroj nepatří do domovního odpadu. Odevzdejte ho do k tomu určeného sběrného 

místa. Sběr a recyklace elektrického a elektronického odpadu šetří cenné zdroje.
 Obalový materiál je recyklovatelný. Obalový materiál zlikvidujte ekologicky šetrným 

způsobem a zajistěte, aby byl odvezen do sběrného centra pro recyklovatelné materiály. 

 Nekontrolovaná likvidace přístroje může v průběhu jeho rozkladu vést k uvolňování 
nebezpečných látek do spodní vody, a tím do potravního řetězce, a na dlouhou dobu zatížit 
životní prostředí. 

 



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Výrobce Coplax AG poskytuje záruku dle zákona na materiálové a výrobní vady komponentů 
zařízení a jejich servis v délce trvání 24 měsíců od data prodeje  na dokladu o koupi. Pro 
uplatnění záruky je nutné předložit záruční list nebo doklad o koupi potvrzený vaším prodejcem.

VEŠKERÉ NÁROKY PLYNOUCÍ ZE ZÁRUKY JSOU ČASOVĚ OMEZENY NA DVOULETOU ZÁRUČNÍ 
DOBU.

PRO KOHO PLATÍ ZÁRUKA:

Záruka platí pouze na výrobky zakoupené v rámci distributorské sítě výhradního dodavatele. Nelze 
uplatňovat záruku na výrobky zakoupené jinde než v ČR a SR. Záruku uplatňujte ihned, jakmile se 
vada vyskytne. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození výrobku a ztráty záruky.

TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA

 použití v rozporu s určením výrobku
 chybné instalace
 nevhodného zacházení, nesprávné údržby, opotřebení, mechanického poškození
 zapojení k jiné než předepsané elektrické síti
 nedodržení podmínek v návodu
 vystavení nepřiměřeným teplotám nebo neautorizovaného zásahu do zařízení.

To zahrnuje i škody způsobené špatným použitím vonných esencí, nebo úpravou vody a nesprávným 
čištěním.

Tato záruka se nevztahuje na výměnné filtry ani na antibakteriální stříbrnou kostku, které 
jsou běžným spotřebním materiálem a jejichž opotřebení se může projevit před uplynutí  záruční 
doby, pokud se nebude jednat o výrobní vadu.

Záruka se nevztahuje také na poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno 
nesprávnou manipulací či zacházením. V případě poškození obalu výrobku vzniklým přepravou 
reklamujte zásilku přímo u dopravce

Výrobce nenese zodpovědnost za následné škody ani za škody vzniklé používáním tohoto 
výrobku vč. ztráty zisku či jiné ekonomické ztráty.


