OPRAVY A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ
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Opravy všech elektro zařízení (zahrnující výměnu síťového kabelu) smí provádět pouze
autorizovaný servis. Při neodborných opravách zaniká záruka a veškerá odpovědnost za
WBEy.
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 LSZUV).
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
Ltomu 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 VWFEFOÏIP 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.
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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 uplynutíN 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 dopravceOFCPQSPEFKDF
Výrobce nenese zodpovědnost za následné škody ani za škody vzniklé používáním tohoto
výrobku vč. ztráty zisku či jiné ekonomické ztráty.
Výrobce:
Coplax AG, Sihlbruggstrasse
107, Baar 6340, Švýcarsko

Výhradní distributor značky Stylies pro Českou republiku a Slovensko:

CM Trade Via s.r.o.,
Maříkova 1, 621 00 Brno, tel.: 549 274 164
www.stylies.cz
Informace o prodejcích a servisu získáte u distributora.
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Opravy všetkých elektrozariadení [BIĶĴBKÞDF 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 CZIPNPIMJQPÝLPEJĺ
Ihneď po skončení životnosti prístroj znehodnoťte (odrežte sieťový kábel) a odovzdajte ho na
[CFSOPNNJFTUFOBUPVSĨFOPN
Tento prístroj nepatrí do domového odpadu, odovzdajte ho na SFDZLMBĨOPNNJFTUFOBUP
VSĨFOPN. Zber a recyklácia elektrického a elektronického odpadu ÝFUSJB 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
OFCF[QFĨOâDI látok do spodnej vody, a tým do potravinového reťazca, a na dlhý čas zaťažiť
životné QSPTUSFEJF

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Výrobca Coplax AG poskytuje záruku podľa zákona na materiálové a výrobné chyby komponentov
[BSJBEFOÓ a ich servis v dĺžke trvania 24 mesiacov od dátumu predaja VWFEFOÏIP na doklade o
kúpe. Pri uplatnení záruky je nutné predložiť záručný list potvrdený vaším predajcom alebo doklad
o LÞQF
VŠETKY NÁROKY 7:1-Å7"+Á$& ZO ZÁRUKY SÚ ČASOVO OBMEDZENÉ DVOJROČNOU ZÁRUČNOU
LEHOTOU.

PRE KOHO PLATÍ ZÁRUKA:
Záruka platí iba na výrobky LÞQFOÏ v rámci distribútorskej siete výhradného dodávateľa. Nie je
možné uplatňovať záruku na výrobky LÞQFOÏ inde ako v SR a ČR. Záruku uplatňujte ihneď, ako
TBQPSVDIB vyskytne. V opačnom prípade môže dôjsť k OF[WSBUOÏNV poškodeniu výrobku a TUSBUF
záruky.
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% použitia v rozpore s určením výrobku
% chybnej inštalácie
% nevhodného zaobchádzania, nesprávnej údržby, opotrebovania, mechanického QPÝLPEFOJB
% zapojenia k inej než predpísanej elektrickej sieti
% nedodržania podmienok v návode
% vystavenia neprimeraným teplotám alebo neautorizovaného zásahu do zariadenia
% škody TQÙTPCFOFK 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 VQMZOVUÓN
záručnej MFIPUZ ak OFQÙKEFPWâSPCOÞDIZCV
Záruka sa taktiež nevzťahuje na poškodenie výrobku počas prepravy, ktoré bolo spôsobené
nesprávnou manipuláciou či zaobchádzaním. V prípade poškodenia obalu výrobku W[OJLOVUÏIP
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.
Výrobca:
Coplax AG, Sihlbruggstrasse
107, Baar 6340, Švýcarsko

Výhradný distribútor značky Stylies pre Českú republiku a Slovensko:

CM Trade Via s.r.o.,
Maříkova 1, 621 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 549 274 164
www.stylies.sk
Informácie o predajcoch a servise získate u distribútora.

