RS serie
Begrænset garanti
Friendly Robotics garanterer den oprindelige køber, at ’RS’ SERIENS ’produkter’ er fri for
fejl i materialer og udførelse, når det anvendes til almindelige private formål* i en periode
på tre år* (på alle RS Pro-modeller købt i Europa) to år (på alle ”u”-modeller, der er købt
i Europa) eller et år (på enhver model købt i USA), et år på batterierne, begyndende fra
købsdatoen. Produkttilbehør, herunder udskiftelige batterier, er garanteret i 6 måneder
fra købsdatoen. Denne garanti dækker omkostningerne for dele og arbejde til at reparere
defekter, når det udføres af et Friendly Robotics autoriseret serviceværksted og garantisted. For
garantireparationer kræves et gyldigt købsbevis.
Den begrænsede garanti dækker ikke nogen form for transportomkostninger. Ejeren bærer
selv alle transportomkostninger til et autoriseret Friendly Robotics serviceværksted og
garantisted.
*Normale, private forhold defineres som brug af produktet på samme område som dit primære
hjem. Hvis produktet bruges på mere end ét sted anses det for kommercielt brug, hvor denne
garanti ikke vil dække.
**Tre års garanti ved registrering inden for 90 dage fra første ibrugtagning, dækker kun
arbejdsløn og reservedele. Tre års garanti er kun tilgængelig for specifikke modeller, der er
produceret i 2015 eller senere.
Genstande og situationer ikke dækket
Denne udtrykkelige garanti dækker ikke følgende:
•

Omkostningerne ved almindelig vedligeholdelse af forbrugsdele og procedurer såsom
knive og slibning af knive.

•

Ethvert produkt, der er blevet ændret, misbrugt, misligholdt, eller som kræver
udskiftning eller reparation på grund af ulykker eller forkert vedligeholdelse.

•

Normalt slid, herunder forsvindende farve og plastikdele.

•

Omkostninger til installation eller geninstallation, fjernelse af installation eller enhver
omkostning i forbindelse med skader forbundet med forkert installation eller forkert
brug af produktet.

•

Ethvert produkt, som har været åbnet, repareret, modificeret eller ændret af andre end
af et Friendly Robotics autoriseret serviceværksted.

•

Reparationer nødvendige på grund af forkert batterivedligeholdelse og/eller forkert
opladning såsom opladning under fugtige forhold, uregelmæssig strømforsyning eller
på grund manglende, korrekt forberedelse af maskinen eller batteriet før brug eller
ikke-brug.

•

Reparationer nødvendige på grund af anden vandskade end tilfældig regn, reparationer
på grund af uvejr eller naturkatastrofer.

Instruktioner for opnåelse af garantiservice
Hvis du mener, at dit Friendly Robotics produkt har materiale- eller forarbejdningsfejl, skal du
kontakte forhandleren, der solgte dig produktet.
Ejerens ansvarsområder
Du skal vedligeholde og passe på dit Friendly Robotics produkt ved at følge brugervejledningens
vedligeholdelsesprocedurer. Rutinevedligeholdelse, udført af serviceværkstedet eller af dig, sker
for din regning.
Generelle betingelser
Reparation foretaget på et autoriseret Friendly Robotics serviceværksted og garanti
reparationssted er dit eneste middel under denne garanti. Der er ingen anden udtrykkelig eller
underforstået garanti. Alle underforståede garantier med hensyn til salgbarhed og egnethed
til brug er begrænset til denne udtrykkelige garanti. Friendly Robotics er ikke ansvarlig for
indirekte, hændelige eller følgagtige skader i forbindelse med brug af Friendly Robotics
produktet dækket af denne garanti, herunder enhver omkostning eller udgift til fremskaffelse
af erstatningsudstyr eller service i rimelige perioder af fejlfunktion eller ikke-brug afventende
fuldførelse af reparationer under denne garanti. Nogle stater tillader ikke udelukkelse
af hændelige eller følgagtige skader eller begrænsninger med hensyn til, hvor længe en
underforstået garanti gælder. Derfor gælder ovennævnte udelukkelse og begrænsninger måske
ikke dig. Denne garanti giver dig specifikke, legale rettigheder, og du kan også have andre
rettigheder, som er forskellige fra stat til stat.
Altid følg sikkerhedsinstrukserne angivet i denne vejledning

