


 



 



 



 



 

OPRAVY/LIKVIDÁCIA

 Opravy všetkých elektrozariadení  výmenu sieťového kábla) smie vykonávať iba 
autorizovaný servis. Pri neodborných opravách zaniká záruka a všetka zodpovednosť za 
záruky.

 Výmenu poškodeného sieťového kábla zverte výhradne výrobcovi, autorizovanému servisnému
stredisku alebo kvalifikovanému odbornému servisu. Predídete škodám na zariadení.

 Zariadenie nikdy neuvádzajte do prevádzky, ak je poškodený prívodný kábel alebo zástrčka, ak 
nefunguje zariadenie správne, ak spadlo alebo je poškodené iným spôsobom (praskliny/trhliny
skrine).

 Nepoužívajte ostré predmety, ktoré by mohli zariadenie poškriabať, ani lepkavé chemikálie, 
ktoré 

 Ihneď po skončení životnosti prístroj znehodnoťte (odrežte sieťový kábel) a odovzdajte ho na 

 Tento prístroj nepatrí do domového odpadu, odovzdajte ho na 
. Zber a recyklácia elektrického a elektronického odpadu  cenné zdroje. 

 Obalový materiál je recyklovateľný. Obalový materiál zlikvidujte ekologicky šetrným spôsobom 
a zaistite, aby bol odvezený do zberného centra na recyklovateľné materiály.

 Nekontrolovaná likvidácia prístroja môže v priebehu jeho rozkladu viesť k uvoľňovaniu 
 látok do spodnej vody, a tým do potravinového reťazca, a na dlhý čas zaťažiť 

životné 



 

 

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Výrobca Coplax AG poskytuje záruku podľa zákona na materiálové a výrobné chyby komponentov
 a ich servis v dĺžke trvania 24 mesiacov od dátumu predaja  na doklade o 

kúpe. Pri uplatnení záruky je nutné predložiť záručný list potvrdený vaším predajcom alebo doklad
o 

VŠETKY NÁROKY  ZO ZÁRUKY SÚ ČASOVO OBMEDZENÉ DVOJROČNOU ZÁRUČNOU
LEHOTOU.

PRE KOHO PLATÍ ZÁRUKA:
Záruka platí iba na výrobky  v rámci distribútorskej siete výhradného dodávateľa. Nie je 
možné uplatňovať záruku na výrobky  inde ako v SR a ČR. Záruku uplatňujte ihneď, ako 

 vyskytne. V opačnom prípade môže dôjsť k  poškodeniu výrobku a 
záruky.

TÁTO ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE 
 použitia v rozpore s určením výrobku
 chybnej inštalácie 
 nevhodného zaobchádzania, nesprávnej údržby, opotrebovania, mechanického 
 zapojenia k inej než predpísanej elektrickej sieti
 nedodržania podmienok v návode
 vystavenia neprimeraným teplotám alebo neautorizovaného zásahu do zariadenia
 škody  nesprávnym použitím vonných esencií alebo úpravou vody a nesprávnym 

čistením.

Táto záruka sa nevzťahuje na výmenné filtre zariadenia ani na antibakteriálnu striebornú kocku, 
ktoré sú bežným spotrebným materiálom a ktorých opotrebenie sa môže prejaviť pred 
záručnej  ak 

Záruka sa taktiež nevzťahuje na poškodenie výrobku počas prepravy, ktoré bolo spôsobené 
nesprávnou manipuláciou či zaobchádzaním. V prípade poškodenia obalu výrobku  
prepravou reklamujte zásielku priamo u dopravcu.

Výrobca nenesie zodpovednosť za následné škody ani za škody vzniknuté používaním tohto 
výrobku vrátane straty zisku či inej ekonomickej straty.


