
Coway Luftrenser AP-1018F
•   Dette produkt er udelukkende til brug i hjemmet. Det kan ikke anvendes i et 

andet land, hvor der benyttes en anden strømforsyningsspænding.
•  Garantikortet er inkluderet i denne betjeningsvejledning.
• Læs og gem disse instruktioner.



FUNKTIONER

3. Aftageligt ventilationsgitter
Det aftagelige ventilationsgitter er monteret øverst i 
luftrenseren, hvilket muliggør lettere og mere effektiv 
rengøring end for produkter med faste dæksler.

4. Elegant design
Med sit slanke og smukke design passer denne luftrenser ind 
alle steder.

1. Smart eco
Den smarte strømsparefunktion skifter automatisk 
til smart eco-tilstand, hvis luftrenseren er inaktiv i en 
bestemt tidsperiode.
-  Går i standbytilstand, når luften har været ren i mindst 

10 minutter.

2. Glimrende luftrensningsevne
Et effektivt HEPA-filter fjerner fint støv fra indeluften som 
en del af et optimeret filtersystem, der hurtigt fjerner 
forurenede partikler fra luften.
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KÆRE KUNDER

Tak, fordi du bruger denne Coway-luftrenser.
Sørg for at læse denne betjeningsvejledning, så du kan bruge og vedligeholde din luftrenser 
på en korrekt måde.
Hvis du oplever nogen problemer under anvendelsen af luftrenseren, kan du finde løsninger i 
denne betjeningsvejledning.
Denne betjeningsvejledning indeholder produktgarantien, så du bedes opbevare den på et 
sikkert sted.
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- Opbevar denne betjeningsvejledning på et lettilgængeligt og synligt sted.-
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SIKKERhEDSOPlYSNINGER

 FARE:   manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne 
nedenfor kan resultere i alvorlig personskade eller endda 
død.

•  Benyt ikke beskadigede strømstik eller løse stikkontakter.
•  Strømstikket skal tilsluttes 220 V – 240 V~ 50 Hz / 60 Hz.
•  Træk ikke i strømledningen for at flytte enheden.
• Berør ikke strømstikket med våde hænder.
•  For at undgå at beskadige eller vride strømledningen må du ikke 

anvende overdreven kraft til at bøje strømledningen eller placere 
tunge objekter oven på den.

•  Undlad at tilslutte og frakoble strømstikket gentagne gange lige 
efter hinanden.

•  Hvis der trænger vand ind i strømforsyningen, skal strømmen 
frakobles, og enheden skal tørres helt, før den tages i brug igen.

•  Sørg for at frakoble strømmen under reparation af produktet, 
vedligeholdelse og udskiftning af dele.

•  Hvis strømstikkets ben eller kontaktområde bliver dækket af støv 
eller vand, skal de aftørres grundigt.

•  Undlad at tilslutte flere elektriske apparater til den samme 
stikkontakt, og benyt kun en dedikeret stikkontakt.

•  Frakobl strømmen, når enheden ikke skal anvendes i lang tid.
•  Undlad at tilslutte eller pille ved strømledningen på en uforsigtig 

måde.
•  Hvis strømledningen er beskadiget, må du ikke selv udskifte den. 

Kontakt et servicecenter for at få den udskiftet.

Følgende oplysninger, der omhandler 
brugerens sikkerhed, skal overholdes.
Oplysningerne har som formål at sørge for brugerens sikkerhed 
og forhindre skader på ejendom. Læs sikkerhedsforanstaltnin-
gerne omhyggeligt, og anvend produktet korrekt.

kun til 220 V - 240 V kun til 120 V
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• Monter ikke enheden i nærheden af elektriske varmeapparater.
• Placer ikke enheden oven på elektriske produkter, såsom 

varmeapparater eller tv-apparater.Monter ikke enheden på 
meget fugtige eller støvede steder eller på steder, hvor der 
forekommer vandstænk (regnvand).

• Benyt eller opbevar ikke brændbare gasser eller let antændelige 
materialer i nærheden af dette produkt.

•  Hvis der kommer en mærkelig lyd, brandlugt eller røg fra 
enheden, skal du øjeblikkeligt frakoble strømstikket og kontakte 
et servicecenter.

•  Nedsænk aldrig produktet i vand.
•  Sprøjt aldrig med brændbare materialer, såsom insektdræbende 

midler eller luftfriskere, på enhedens luftindtag.
•  Du må ikke selv åbne, reparere eller modificere enheden.
•  Anbring ikke skåle med vand, kemikalier, madvarer, små 

metalgenstande eller brændbare materialer oven på dette 
produkt.

•  Frakobl strømmen, før enheden skal rengøres.
•  Hvis luftrenseren vælter og bliver våd under brugen, skal der 

udføres eftersalgsservice, før enheden igen kan tages i brug.
•  Sprøjt ikke vand direkte på enheden, og brug ikke benzen, 

fortyndere eller lignende til at aftørre enheden under rengøring.
•  Indsæt ikke skarpe genstande i luftkvalitetssensoren.
•  Put ikke fingre eller fremmedlegemer (nåle, pinde, mønter osv.) i 

indtaget eller udtaget for ventilationsluft.
•  Tillad ikke, at børn hænger i eller klatrer på luftrenseren.
•  Vær omhyggelig med at sørge for, at børn ikke putter deres 

hænder ind i indtaget eller udtaget for ventilationsluft.
•  Udskift filteret med et nyt, når den tid kommer.
•  Sprøjt ikke vand direkte på luftrenseren.



 ADVARSEl:   manglende overholdelse af sikkerhedsforan-
staltningerne nedenfor kan resultere i betydelig 
personskade eller skade på ejendom.

•  Frakobl ikke strømmen ved at trække i strømledningen.
•  Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er sluttet til en jordforbundet 

kredsløbsafbryder (aktuel strømstyrke er 30 mA eller mindre).
•  Hvis der sættes en forlængerledning til strømledningen, må der kun 

anvendes stikkontakter og ledninger til en spænding/strømstyrke 
på 250V/15A .

• Anvend ikke enheden i umiddelbar nærhed af badekar, 
brusekabiner, swimmingpools eller andre områder, hvor 
luftrenseren kan komme i direkte kontakt med vand.

SIKKERhEDSOPlYSNINGER

 FORSIGTIG:     manglende overholdelse af sikkerhedsforan-
staltningerne nedenfor kan resultere i lettere 
personskader eller skader på ejendom.

•  Afbryd ikke strømmen, og flyt ikke luftrenseren, mens den kører.
•  Hvis der kommer mærkelige lyde, lugt eller røg fra luftrenseren, skal 

du øjeblikkeligt afbryde strømmen og kontakte servicecenter.
•  Monter ikke luftrenseren på et skråt underlag.
•  Udsæt ikke luftrenseren for voldsom påvirkning eller overdreven 

kraft.
•  Under brugen skal enheden være placeret mindst 20 cm væk fra 

vægge eller genstande på hver side.
•  Monter luftrenseren på et sted, hvor der ikke er nogen blokeringer 

på nogen af siderne, så luften kan cirkulere uhindret.
•  Monter luftrenseren mindst 2 m væk fra tv-apparater og andre 

elektroniske komponenter.
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•  Benyt ikke luftrenseren i BBQ- eller andre restauranter, hvor der 
kan være lugt, røg eller forekomster af olie.

• Benyt ikke luftrenseren i direkte sollys.
• Monter ikke luftrenseren på et et højt sted.
•  Udsæt ikke luftrenseren for voldsomme kræfter.
•  Skub ikke til luftrenseren, og læn dig ikke op ad den. Luftrenseren 

kan vælte. 
• Benyt ikke luftrenseren i lang tid på steder, der er aflukkede, eller 

hvor børn, ældre eller syge mennesker befinder sig.
•  Blokér ikke indtaget og udtaget for ventilationsluft med vasketøj 

eller gardiner.
•  Fjern støv fra forfilteret med en støvsuger eller vand.
•  Vask forfilteret med jævne mellemrum, og tør det grundigt på et 

skyggefuldt sted med god ventilation.
•  Personer med fysiske, sansemæssige eller mentale 

funktionsnedsættelser samt børn skal overvåges og vejledes, når 
de benytter enheden.

• Det tilrådes, at børn er under opsyn, så de ikke leger med enheden.
•  Når luftrenseren flyttes, skal du løfte 

den i toppen med tommelfingeren 
placeret som vist på billedet.  
Luftrenseren kan vælte. 

Til inform
ation
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LÆS OG GEM DISSE INSTRUKTIONER.



NAVNE PÅ DElE

Top

Bagside / Forside

Aftageligt 
top-ventilations-
gitter

Indikatorer/ 
knapper

Indtag/udtag for 
ventilationsluft

Strømledning

Luftkvalitets-
sensor

Bageste 
håndtag

Luftindtag

Frontdæksel

Forurenings-
indikator



Betjenings-
vejledning
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lUFTRENSNINGSPROCES

■  Forfilter 
Fjerner store støvpartikler samt skimmel, hår og pels fra kæledyr, pollen osv.

■  Lugtfilter 
Lugtfilteret med aktivt kul fjerner effektivt lugt, såsom madlugt og ubehagelige husholdningsrelaterede 

lugte samt skadelige luftarter.

■  HEPA-filter 
Det højtydende, syntetiske HEPA-filter er glimrende til at fjerne cigaretrøg og fint støv.

1.  Forfilter

▶ ▶ 

2. lugtfilter 3. hEPA-filter
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Sådan monteres filteret

Kontrollér følgende før ibrugtagning

Produktet er udelukkende beregnet til 220 V – 240 V~ 50 Hz / 60 Hz.
Sørg for at tilslutte strømstikket til en jordet stikkontakt 
(220 V – 240 V~ 50 Hz / 60 Hz), der er beregnet til produktet.

- Sørg for at montere filteret, efter at du har fjernet plastemballagen.
- Kun til indendørs brug.
- Når enheden ikke er i brug, skal strømstikket tages ud af stikkontakten.
- Under filtermonteringen skal forsiden af filtrene efterses.
▶ Rækkefølge for filtermontering: HEPA-filter → Lugtfilter → Forfilter

Tip

▶ 

1.  Åbn frontdækslet. 
Træk i den øverste del af frontdækslet for at åbne.

3.  monter frontdækslet igen. 
 Skub de to tappe på den nederste del af 
frontdækslet ind i de tilhørende huller, og tryk 
for at montere. 
▶ Hvis frontdækslet ikke er korrekt monteret, vil 

produktet ikke fungere.

2.  Tag filteret ud, og fjern 
plastemballagen. 
 Fjern plastemballagen fra filtrene bortset fra 
forfilteret, og monter dem i luftrenseren i 
den korrekte rækkefølge.
▶ Rækkefølge for filtermontering: HEPA-filter 

→ Lugtfilter → Forfilter



2   Eco-tilstandsindikator  
Denne indikator er tændt, hvis 
eco-tilstand er aktiveret.

5   Lyssensor  
Angiver lufthastigheden fra 
niveau 1 til turbo. Når turbo-
niveauet er nået, lyser alle 
lysdioder. 

Indikatorer

INDIKATORER OG KNAPPER

1   Automatisk 
tilstandsindikator  
Denne indikator er tændt, hvis 
automatisk tilstand er aktiveret. 

3   Filterudskiftningsindikator  
Denne indikator tændes, når det er 
tid til at udskifte filtrene (HEPA-filter, 
KUL-filter). 

4   Lufthastighedsindikator  
Denne indikator er tændt, når 
registrering af lufthastigheden er 
aktiveret. 

6   Luftkvalitetsindikator  
Forureningsniveauet vises af 
lysdiodens farve. 
Rent (blå) → Lidt (grøn) → Meget 
(gul) → Alvorligt (rød)

6   Forurenings-  
indikator

1   Automatisk 
tilstands- indikator

2   Eco-tilstands- 
 indikator

3   Filterudskiftnings- 
 indikator

4   Lufthastigheds- 
 indikator

5   Lyssensor



1  Tænd-/slukknap 2  Tilstandsknap 4   Lufthastigheds-
knap

5  Modus-/låseknap3   Filter-nulstil-
lingsknap
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Knapper

1   Tænd-/slukknap 
Bruges til at tænde og slukke for 
luftrenseren.

  Luftrenseren begynder at køre i auto-
matisk tilstand, når den tændes for første 
gang, og hvis den slukkes og tændes 
igen, mens den kører, starter den i den 
tilstand, den var i, før den blev stoppet.

3   Filter-nulstillingsknap  
Ved tryk på denne knap i 3 se-
kunder nulstilles intervallet for 
filterudskiftning.

5   Modus-/låseknap 
Slukker eller tænder luftkvalitetsindikatoren. 
Tryk én gang for at slukke luftkvalitetsindikatoren, tryk igen for at slukke alle indikatorer, og 
tryk endnu engang for at tænde alle indikatorer.

    Tryk på og hold låseknappen nede i 3 sekunder for at låse alle knapper, og tryk på og hold låseknappen nede i 
endnu 3 sekunder for låse op.

2   Tilstandsknap 
Tryk på tilstandsknappen for at gå 
fra Automatisk → Eco-tilstand.

4   Lufthastighedsknap 
Tryk på denne knap for at ændre 
lufthastigheden mellem 1 → 2 → 
3 → Turbo



▶

ANVENDElSE

▶

- Sæt strømstikket i en stikkontakt, før du tager luftrenseren i brug.
- Når luftrenseren tændes, starter den som standard i automatisk tilstand.Tip

■  manuel betjening
Tryk på tænd-/slukknappen for 
at tænde luftrenseren, og tryk på 
lufthastighedsknappen for at vælge 
den ønskede lufthastighed.  
(1 → 2 → 3 → Turbo)

∗	 Tryk på lufthastighedsknappen, mens 
luftrenseren kører automatisk (Automatisk-/
Eco-tilstand) for at skifte til manuel betjening 
øjeblikkeligt.

■  Automatisk betjening
Tryk på tænd-/slukknappen for at tænde 
luftrenseren, og tryk på tilstandsknappen 
for at vælge den ønskede betjeningstil-
stand. 
(Auto → Eco)

▶Automatisk tilstand
Kører effektivt ved automatisk at justere lufthastigheden (auto-niveau 1 → auto-niveau 2 → auto-niveau 3) 
afhængigt af det indendørs forureningsniveau, der registreres af sensoren.
Dette er en bekvem driftstilstand for de fleste brugere.

Forureningsniveau 1 Forureningsniveau 2 Forureningsniveau 3, 4

Lufthastighed Auto-niveau 1 Auto-niveau 2 Auto-niveau 3

∗ Lufthastighedsindikatoren er slukket i automatisk tilstand.

▶Eco-tilstand
Går i standbytilstand, når luften har været ren i mindst 10 minutter.
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Når du tænder luftrenseren for første gang, er luftkvalitetssensoren indstillet til standard. Du kan 
justere "følsomheden" på følgende måde, hvis lysdioden for luftkvalitet forbliver på niveauet 
"Alvorligt", når luftrenseren har kørt i 2 timer eller mere med et højt forureningsniveau, eller hvis 
lysdioden for luftkvalitet forbliver på niveauet "Rent", selvom der fortsat er et højt forureningsniveau.

Sådan justeres forureningssensorens "følsomhed"

JUSTERING AF PARTIKElSENSOR

1 sek.

3 sek.

1.  Tryk på og hold lufthastighedsknappen og 
tilstandsknappen nede på samme tid i ca. 
1 sekund, mens luftrenseren kører.

2.  lufthastighedsindikatoren blinker med et interval 
på ca. 0,5 sekunder.

4.  Tryk igen på lufthastighedsknappen og 
tilstandsknappen på samme tid i mindst 
3 sekunder for at angive din valgte følsomhed 
til normal drift af luftrenseren.
∗	 Hvis du ikke trykker på lufthastighedsknappen og tilstandsknap-

pen inden for 10 sekunder efter at have valgt følsomhed, angives 
den valgte følsomhed automatisk. 

3.  Tryk på lufthastighedsknappen for at justere 
indstillingen for den ønskede sensorfølsomhed. 
Når sensorfølsomheden er valgt, blinker 
lufthastighedsindikatoren som følger.

1 2 3

Følsom Standard Ufølsom



RENGØRINGSmETODE

▶

Vent

Air inlet

▶ 

Dust outlet

 Dust inlet

- Frakobl altid strømmen, før enheden skal rengøres.
-  Benyt ikke rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler (opløsningsmidler, 

fortyndere osv.), blegemidler, klor eller slibemidler til rengøring af luftrenseren.
- Nedsænk ikke luftrenseren i vand, og sprøjt ikke vand på den.

Tip

■  Rengøring af luftkvalitetssensoren 
(rengøres hver 2. måned)

 1.  Rengør luftkvalitetssensorens luftindtag og indtaget og udtaget 
for ventilationsluft med en blød børste eller en støvsuger.
∗  Vær forsigtigt, så der ikke kommer støv ind i luftrenseren under 

rengøringen.

 2.  Åbn luftkvalitetssensorens dæksel øverst på bagsiden 
af luftrenseren. (Brug åbningerne på 
luftkvalitetssensorens dæksel til at åbne 
det). Fugt en vatkugle med en lille smule 
vand, og aftør linsen, støv-indtaget og 
-udtaget, og aftør derefter igen med en 
tør vatkugle for at fjerne fugten.
∗  Hvis der ikke foretages regelmæssig 

rengøring, vil luftkvalitetssensoren måske ikke fungere godt.
∗ Rengør oftere i meget støvede omgivelser.

■ Rengøring af frontdækslet
  Fjern frontdækslet fra luftrenseren, og aftør støv, der sidder fast på 

overfladen med en blød, tør klud eller en blød børste. 
∗  Hvis forureningsniveauet er højt, skal du anvende en fugtig klud (benyt ikke 

slibemidler).

■  Rengøring af indtaget og 
udtaget for ventilationsluft og 
det aftagelige ventilationsgitter
Løft det aftagelige ventilationsgitter op 
oven på indtaget og udtaget for ventila-
tionsluft, og rengør derefter gitteret og 
indtaget og udtaget for ventilationsluft med en blød børste eller en 
støvsuger.
∗  Vær forsigtigt, så der ikke kommer støv ind i indtaget og udtaget for 

ventilationsluft under rengøringen.

■ Rengøring af luftrenseren
 Aftør med en blød, tør klud.
∗	 Hvis forureningsniveauet er højt, skal du anvende en fugtig klud (benyt ikke 

slibemidler).
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▶ 

- Frakobl altid strømmen, før filtrene skal rengøres.
- Forfilteret kan genanvendes efter aftørring af støv og rengøring med vand.
-  Hvis forfilteret ikke rengøres i lang tid, vil luftrenserens ydelse muligvis blive 

forringet, og der kan opstå problemer.
-  Forfilteret, lugtfilteret og HEPA-filteret kan ikke genanvendes efter rengøring. 

Rengør dem aldrig med vand.

Tip

■ Forfilter (rengøres hver 2-4 uger)
 1. Træk i den øverste del af frontdækslet for at åbne.

2. Træk i forfilterhåndtaget for at tage det ud.
∗  Vær forsigtig, så der ikke kommer støv ud under 

afmonteringen.

3.  Fjern støvet med vand eller med en støvsuger afhængigt af 
forureningsniveauet
∗  Vær forsigtigt, så der ikke kommer støv ind i luftrenseren 

under rengøringen.

4.  Pres det helt tørre forfilter hele vejen ind i luftrenseren for at montere det. Luk frontdækslet igen.



■ Sådan foretages der udskiftning

-  Se den metode til filtermontering, som er beskrevet på side 10, når du skal udskifte 

filtrene.

- Under filtermontering skal du sørge for at kontrollere enhedens forside.

-  For at sikre at luftrenseren yder optimalt, skal du udelukkende benytte originale 

Coway-filtre.

- Frakobl altid strømmen, før filtrene skal udskiftes.

■ Cyklus for filterrengøring og -udskiftning

UDSKIFTNING AF FIlTER

∗ Baseret på 24 timers (1 dags) anvendelse ved lav lufthastighed
∗ Cyklussen for filterudskiftning er den anbefalede cyklus, og den kan variere afhængigt af brugsmiljøet.

Filter
Rengørings-/ 

udskiftningstid
Rengøring/ 
udskiftning

Forfilter Én gang/2-4 uger Rengør og vask

Lugtfilter Én gang/12 måneder Udskift

HEPA-filter En gang/12 måneder Udskift
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▶ ▶ 

▶ ▶ 

■ Sådan udskiftes lugt-/hEPA-filtre (udskiftes hver 12. måned)
1.  Åbn frontdækslet, og tag forfilteret ud af luftrenseren, og tag derefter lugtfilteret og HEPA-filteret ud. 

2.  Udskift med et nyt lugtfilter og et nyt HEPA-filter, efter at du har fjernet plastemballagen. 

Saml luftrenseren igen i omvendt rækkefølge i forhold til, da du skilte den ad, og luk frontdækslet.
∗  Kontrollér filtrenes frontdæksel.



FEJlFINDING

Produktet vil muligvis ikke fungere korrekt af årsager, der er ganske trivielle, eller fordi der 
udvises manglende erfaring i forbindelse med anvendelsen af produktet, selvom om dette 
ikke er udtryk for deciderede fejlfunktioner. I sådanne tilfælde kan problemet nemt løses, uden 
at det er nødvendigt at kontakte et servicecenter, hvis følgende ting kontrolleres. Hvis problemet 
fortsat ikke er løst, efter at du har kontrolleret følgende, bedes du kontakte et servicecenter.

Problem Kontrollér mulige løsninger

Der er ikke nogen 
luftgennemstrøm-
ning.

• Er strømmen tilsluttet?
Sæt strømledningen i en  
220 V - 50 Hz-stikkontakt.

• Er hele displayet slukket?
Tryk på tænd-/slukknappen, og vælg 
den ønskede funktion.

• Er der strømsvigt?
Når strømmen vender tilbage, kan du 
bruge luftrenseren.

Lufthastigheden 
ændres ikke.

•  Er den automatiske 
tilstandsindikator slukket? 

Du kan kun indstille lufthastigheden i 
manuel tilstand (normal).

•  Er modus-/låseindikatoren slukket? 
Du kan kun indstille lufthastigheden i 
manuel tilstand (normal).

Lufthastigheden er 
meget lav.

•  Er det tid til at rengøre/udskifte 
filtre?

Kontrollér din cyklus for 
filterrengøring/-udskiftning, og rengør 
eller udskift filtrene.

Forureningsniveauet 
ændres ikke.

•  Er støv på luftkvalitetssensorens 
linse?

Rengør luftkvalitetssensorens linse (s. 15).

•  Ser luftforureningsniveauet ud til 
at være højt? 

Indstil forureningsfølsomheden til 
ufølsom eller standard (s. 14).

•  Ser luftforureningsniveauet 
kontinuerligt ud til at være højt? 

Indstil forureningsfølsomheden til 
følsom eller standard (s. 14).

Der afgives lugt 
fra indtaget 
og udtaget for 
ventilationsluft.

•  Er det tid til at rengøre/udskifte 
filtre?

Kontrollér din cyklus for 
filterrengøring/-udskiftning, og rengør 
eller udskift filtrene.

Luftkvalitetsindika-
toren blinker.

• Tilkald service.

Hvis der forekommer 
andre fejl

• Undersøg problemet, og sluk derefter for strømmen, og tilkald service.
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Produktnavn luftrenser

Modelnavn AP-1018F

Nominel spænding Se mærkepladen

Fase Enkelt-fase

Strømforbrug 38 W

Produktisoleringsklasse Klasse 2-enhed 

Støvsamlingsmetode Mekanisk støvindtag (HEPA-filter)

Sikkerhedsudstyr Strømmen blokeret under døråbning/-lukning

Installationssted Indendørs

Anbefalet areal til anvendelse 55 m2

Produktstørrelse 376 mm (bredde) x 183 mm (dybde) x 641 mm (højde)

Nettovægt 7,25 kg

▶ Specifikationerne kan variere en smule, uden at der på forhånd informeres om det. Dette kan medføre 
en forbedring af produktydelsen.

PRODUKTSPECIFIKATIONER



GARANTIKORT ELLER GARANTIBREV 
ÉT ÅRS BEGRÆNSET GARANTI 

LUFTRENSER AP-1018F (“PRODUKTET”)
model:
Serienummer:
Kundenavn: (“EJEREN”)
Købsdato:

hvad denne garanti dækker:

Såfremt PRODUKTET fra og med produktets købsdato 
og i en periode på 1 år efter købsdatoen på grund af 
fabrikationsfejl ikke fungerer korrekt i forhold til den 
tilsigtede brug, vil COWAY efter eget skøn – dog med 
forbehold for de undtagelser, vilkår og begrænsnin-
ger, der er indeholdt heri – reparere eller udskifte 
PRODUKTET.
Beslutninger vedrørende omfanget af den påkrævede 
reparation eller udskiftning tages udelukkende af 
COWAY.
Retsmidlet i henhold til denne garanti gælder 
udelukkende for den del af PRODUKTET, der er 
fejlbehæftet på tidspunktet for garantikravet. Denne 
garanti vil kun omfatte udskiftningsPRODUKTET samt 
det eventuelle resterende originale PRODUKT i den 
oprindelige garantiperiode på 1 år. Denne begræn-
sede garanti gælder udelukkende for PRODUKTET, 
når dette anvendes til de formål, der er fastsat for 
PRODUKTET af COWAY, og når PRODUKTET har været 
anvendt i streng overensstemmelse med de af COWAY 
publicerede specifikationer på anvendelsestidspunktet. 
HVIS PRODUKTET ANVENDES TIL ANDRE FORMÅL END 
DET TILSIGTEDE FORMÅL, SÆLGES DET "SOM DET ER 
OG FOREFINDES" OG UDEN NOGEN UDTRYKKELIGE 
ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER 
GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL 
ET BESTEMT FORMÅL.

hvad er ikke dækket af denne garanti:

Denne garanti er en garanti for, at PRODUKTET er fri for 
fabrikationsfejl, som vil påvirke PRODUKTETS evne til 
at fungere efter hensigten. Det er ikke en garanti for, at 
det aldrig vil være nødvendigt at reparere PRODUKTET, 
og det er heller ikke en garanti for, at COWAY vil påtage 
sig noget ansvar eller nogen forpligtelser ud over dem, 
der specifikt er angivet i det foregående afsnit.
COWAY bærer ikke ansvaret for nogen personskade 
eller for skader på ejendom af nogen art, heller ikke 
selvom sådanne skader opstår som følge af brud på 
denne garanti.

Begrænsninger og undtagelser:

I DEN UDSTRÆKNING, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD 
TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER COWAY 
SIG ENHVER ANDEN GARANTI – HVAD ENTEN DEN 
ER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET – END DEN 
GARANTI, DER ER GIVET HERI. DENNE GARANTI TRÆDER 
I STEDET FOR OG UDELUKKER ALLE ANDRE GARANTIER, 
BETINGELSER OG ERKLÆRINGER – HVAD ENTEN DE ER 
UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, MUNDTLIGE 
ELLER SKRIFTLIGE, LOVBEFALEDE ELLER PÅ ANDEN 
MÅDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL EVENTU-
ELLE UNDERFORSTÅEDE BETINGELSER ELLER GARANTIER 
MED HENSYN TIL DETTE COWAY PRODUKTS SALG-
BARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. 
NOGLE LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER, HVAD 
ANGÅR GYLDIGHEDSPERIODEN FOR EN UNDERFOR-
STÅET GARANTI, SÅ DEN OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING 
GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. COWAY GIVER IKKE 
TILLADELSE TIL NOGEN PERSON, HERUNDER SINE 
EGNE REPRÆSENTANTER, TIL AT FREMSÆTTE NOGEN 
ERKLÆRING ELLER TIL AT TILBYDE NOGEN ANDEN 
GARANTI ELLER ANDRE VILKÅR, HVAD ANGÅR DETTE 
PRODUKT, END DEN NÆRVÆRENDE GARANTI. DENNE 
BEGRÆNSEDE GARANTI UDGØR EJERENS ENESTE OG 
EKSKLUSIVE RETSMIDDEL OVER FOR COWAY, OG COWAY 
BÆRER IKKE ANSVARET FOR NOGEN FØLGESKADER, 
SKADER, DER IFALDER PØNALT BEGRUNDET ERSTAT-
NINGSANSVAR, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER ANDRE 
SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TABT 
FORTJENESTE OG TAB AF ANVENDELSESMULIGHEDER. 
TILFÆLDIGE SKADER, FØLGESKADER OG SKADER, DER 
IFALDER PØNALT BEGRUNDET ERSTATNINGSANSVAR, VIL 
IKKE BLIVE DÆKKET, SELVOM DE RETSMIDLER OG HAND-
LEMULIGHEDER, SOM ER FASTSAT I DENNE GARANTI, 
ER UANVENDELIGE MED HENBLIK PÅ OPNÅELSE AF 
DERES EGENTLIGE FORMÅL. NOGLE LANDE TILLADER 
IKKE NOGEN UNDTAGELSE ELLER BEGRÆNSNING, HVAD 
ANGÅR TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ 
DEN OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING ELLER UNDTAGELSE 
GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. COWAY PÅTAGER SIG 
IKKE ANSVARET FOR NOGEN SKADER, DER OPSTÅR SOM 
FØLGE AF FORSØMMELIGHED, BRUD PÅ GARANTIEN, 
SKÆRPET ANSVAR ELLER ANDRE FORMER FOR ANSVAR, 
BORTSET FRA DET EKSKLUSIVE ANSVAR, DER ER 
REDEGJORT FOR I DENNE GARANTI.



22

21

Begrænsninger vedrørende underforståede 
garantier:

En eventuel underforstået garanti vedrørende 
salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål 
eller en bestemt anvendelse vil være begrænset 
til gyldighedsperioden for den ovenstående 
udtrykkelige og skriftlige garanti.

Garantibetingelser:

COWAYs fortsatte ansvar i henhold til denne 
garanti er betinget af følgende:
a) Defekten eller skaden skyldes ikke eller 

er ikke resultatet af: unormal brug eller 
usædvanlige forhold; ukorrekt opbevaring, 
ikke-autoriserede modifikationer eller 
reparationer; misbrug, forsømmelighed, 
ulykke, ændring, ukorrekt installation eller 
andre handlinger, der ikke er Coways eller 
producentens fejl, eller som ikke er dækket 
af producentens garanti;

b) PRODUKTET er ikke blevet ændret, 
modificeret eller repareret uden 
forudgående skriftlig godkendelse fra 
COWAY;

c) EJEREN har skriftligt informeret COWAY om 
eventuelle fejl på PRODUKTET, der er dækket 
af denne garanti, inden for tredive (30) dage 
efter, at en sådan fejl er opstået;

d) EJEREN har ikke gjort sig skyldig i nogen 
form for misbrug eller forsømmelighed i 
forbindelse med brugen af PRODUKTET.

Afkald:

COWAYs manglende håndhævelse eller brug 
af de vilkår eller betingelser, der er angivet heri, 
skal ikke opfattes, som at COWAY giver afkald på 
sine rettigheder i henhold til denne garanti.

Opnåelse af garantiservice og EJERENS 
forpligtelser:

Hvis PRODUKTET ikke fungerer efter hensigten, 
skal EJEREN informere COWAY eller COWAYs 
repræsentant inden for 48 timer eller den næste 
arbejdsdag efter opdagelsen af en defekt på 
PRODUKTET. EJEREN skal sende en skriftlig 
meddelelse til COWAY senest tredive (30) dage 
efter, at defekten er blevet opdaget, eller efter 
at defekten ved brug af behørig omhu skulle 
have været opdaget. Krav, der fremsættes i 
henhold til denne garanti, vil kræve, at EJEREN 
fremviser et købsbevis.
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COWAY

 Adresse :  Coway co., Ltd. 
136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, 
Chungcheongnam-do, Korea

 Tlf. : 82-41-850-7879
 Fax. : 82-41-841-7816

SVERIGE

 Adresse :  Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37 
Enköping Sverige

 Tlf. : +46 171 66 33 00

 E-mail : info@albionnordic.com

 Web : www.albionnordic.com



www.coway.com

9233768

001


