
Coway luftrenser AP-1018F
•   Dette produktet er bare til innenlandsk bruk. Det kan ikke brukes i et annet 

land der spenningen er en annen.
•  Garantikort inngår i denne brukerhåndboken.
• Les og ta vare på disse anvisningene.



FUNKSJONER

3. Avtakbart luftventileringsgrill
Avtakbare ventileringsgriller installeres på oversiden av 
luftrenseren for enklere, mer effektiv rengjøring enn på 
andre produkter med faste deksler.

4. Elegant utførelse
En slank, pen utførelse gjør at denne luftrenseren passer 
overalt.

1. Smartfunksjon for strømsparing
Smartfunksjonen for strømsparing skifter automatisk 
til smartmodus hvis luftrenseren ikke brukes en viss 
periode.
-  Hvilemodus kobles inn når luften har holdt seg ren i minst 

10 minutter.

2. Utmerket luftrensingsevne
Et kraftig HEPA-filter fjerner fint støv fra innendørs 
luft som del av et optimalisert filtersystem som raskt 
eliminerer kontaminering.
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KJÆRE KUNDER

Takk for at du bruker Coway luftrenser.
Vennligst les denne brukerhåndboken for å bruke og vedlikeholde luftrenseren på riktig måte.
Hvis du opplever problemer under bruk, kan du slå opp i denne brukerhåndboken for å løse dem.
Denne brukerhåndboken inneholder produktgarantien, så den bør oppbevares på et sikkert sted.
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- Oppbevar brukerhåndboken lett tilgjengelig eller synlig.-
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SiKKERhETSiNFORmASJON

 FARE:   hvis forholdsreglene nedenfor ikke følges, kan det 
føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

•  Ikke bruk skadde støpsler eller løse stikkontakter.
•  Støpselet må kobles til 220–240 V~ 50 Hz / 60 Hz.
•  Ikke dra i strømledningen for å flytte apparatet.
• Ikke rør støpselet med våte hender.
•  For å unngå skade eller bøy på strømledningen må du ikke 

bruke unødig makt til å bøye strømledningen eller sette tunge 
gjenstander oppå den.

•  Ikke koble støpselet til og fra gjentatte ganger.
•  Hvis det trenger vann inn i strømforsyningen, må du koble fra 

strømmen og tørke apparatet helt før du tar det i bruk igjen.
•  Koble fra strømmen under produktreparasjon, vedlikehold eller 

delebytte.
•  Hvis støpselets stifter eller kontaktområde blir dekket av støv eller 

vann, må du tørke dem grundig.
•  Ikke koble flere elektriske apparater til én stikkontakt. Bruk bare en 

egen stikkontakt.
•  Koble fra strømmen når apparatet ikke skal brukes på en stund.
•  Ikke koble til eller manipuler strømledningen utilsiktet.
•  Hvis strømledningen er skadet, må du ikke bytte den selv. Kontakt 

et servicesenter for å bytte det.
• Ikke installer apparatet i nærheten av elektriske varmeapparater.

Følgende informasjon gjelder 
sikkerhetsanvisninger som bør overholdes.
Formålet er å ivareta brukersikkerheten og hindre 
tingskade. Les forholdsreglene nøye og bruk produktet 
riktig.

for 220–240 V  
brukes bare

for 120 V  
brukes bare
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Til inform
asjon

• Ikke plasser apparatet oppå elektriske produkter som varme- eller 
tv-apparater.Ikke installer på steder med mye fuktighet eller støv 
eller steder der det spruter vann (regnvann).

• Ikke bruk eller oppbevar brennbare gasser eller brannfarlige 
materialer i nærheten av dette produktet.

•  Hvis det kommer en merkelig lyd, brent lukt eller røyk fra 
enheten, må du umiddelbart koble fra støpselet og kontakte et 
servicesenter.

•  Aldri senk produktet ned i vann.
•  Ikke sprøyt brannfarlige materialer som insektsmidler eller 

luftfriskere på inntaket.
•  Ikke åpne, reparer eller endre enheten selv.
•  Ikke sett skåler med vann, kjemikalier, næringsmidler, små 

metallgjenstander eller brannfarlige materialer oppå dette 
produktet.

•  Koble fra strømmen før rengjøring.
•  Hvis luftrenseren velter og blir våt under bruk, kreves A/

S-vedlikehold før videre bruk.
•  Ikke sprut vann direkte på apparatet eller bruk benzen, tynnere 

osv. til å tørke det under rengjøring.
•  Ikke plasser skarpe gjenstander inn i luftkvalitetssensoren.
•  Ikke stikk fingre eller fremmedlegemer (pinner, kjepper, mynter 

osv.) i lufteinnløpet og -utløpet.
•  Ikke la barn henge i eller klatre på luftrenseren.
•  Påse at barn ikke stikker hendene i lufteinnløp og -utløp.
•  Bytt filteret med et nytt når det er tiden for det.
•  Ikke sprut vann direkte på luftrenseren.



 ADvARSEl:   hvis du ikke følger forholdsreglene nedenfor, 
kan det føre til betydelig personskade eller 
tingskade.

•  Ikke koble fra ved å dra i strømledningen.
•  Stikk i en stikkontakt koblet til en jordfeilbryter (strømstyrke 30 mA 

eller mindre).
•  Hvis strømledningen forlenges, må den bare brukes med 

stikkontakter og ledninger på 250 V / 15 A.
• Ikke bruk i nærheten av bad, dusjer, svømmebasseng eller andre 

steder der luftrenseren kan komme i direkte kontakt med vann.

SiKKERhETSiNFORmASJON

 FORSiKTiG :     hvis du ikke følger forholdsreglene nedenfor, 
kan det føre til mindre personskade eller 
tingskade.

•  Ikke koble fra strømmen eller flytt luftrenseren mens den er i bruk.
•  Hvis uvanlig lyd, lukt eller røyk kommer fra luftrenseren, må du 

umiddelbart koble fra strømmen og kontakte servicesenteret vårt.
•  Ikke installer i en helling.
•  Ikke bank for hardt eller bruk unødig makt på dette produktet.
•  Bruk minst 20 cm vekk fra vegger eller andre gjenstander på hver 

side.
•  Installer luftrenseren et sted der den ikke er blokkert på noen side, 

slik at luften kan sirkulere godt.
•  Installer minst 2 m vekk fra TV-er og andre elektroniske elementer.
•  Ikke bruk i grill eller andre restauranter der det kan forekomme 

lukt, røyk eller olje.
• Ikke bruk i direkte sollys.
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• Ikke installer på et høytliggende sted.
•  Ikke bruk ekstrem kraft på luftrenseren.
•  Ikke skyv eller len deg mot luftrenseren. Luftrenseren kan velte. 
• Ikke bruk lenge på steder der barn, eldre eller syke oppholder seg.
•  Ikke blokker lufteinnløp og -utløp med klesvask eller gardiner.
•  Fjern støv fra forfilteret med et vakuumrengjøringsmiddel eller 

vann.
•  Regelmessig vask forfilteret og tørk det godt på et skyggefullt sted 

med god ventilasjon.
•  Personer med fysisk, sensorisk eller psykisk svekkelse samt barn må 

holdes under tilsyn eller veiledes mens de bruker enheten.
• Det anbefales å holde barn under tilsyn, slik at de ikke leker med 

apparatet.
•  Når du flytter luftrenseren, må du løfte 

oversiden også med tommelen som på 
bildet.  
Luftrenseren kan velte. 

Til inform
asjon
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LES Og TA VARE PÅ DISSE ANVISNINgENE



DElENAvN

Oversiden

Baksiden/forsiden

Avtakbar 
utløpsgrill 
på oversiden

Indikatorer/ 
knapper

Lufteinnløp og 
-utløp

Strømledning

Luftkvalitets-
sensor

Bakre håndtak

Luftinnløp

Frontdeksel

Kontamine-
rings-indikator



Brukerhåndbok
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lUFTRENSiNGSpROSESS

■  Forfilter 
 Fjerner storkornet støv og mugg, hår, kjæledyrpels osv.

■  Luftfjerningsfilter 
Det granulære luftfjerningsfilteret med aktivkull fjerner effektivt lukter, herunder matlukter og 

ubehagelige husholdningslukter og skadelige gasser.

■  HEPA-filter 
 Det effektive syntetiske HEPA-filteret er utmerket for å fjerne sigarettrøyk og fint støv.

1.  Forfilter

▶ ▶ 

2. luktfjerningsfilter 3. hEpA-filter
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installasjon av filter

Kontroller før bruk

Produktet er bare for 220 V – 240 V~ 50 Hz / 60 Hz.
Koble støpselet til en jordet stikkontakt 
(220 V – 240 V~ 50 Hz / 60 Hz) spesielt for produktet.

-  Installer filteret etter at plastemballasjen er tatt av.
-  Bruk det bare innendørs.
-  Når det ikke er i bruk, skal støpselet tas ut av stikkontakten.
-  Kontroller forsiden av filtrene under filtermontering.
▶   Rekkefølge for filtermontering : HEPA-filter → Luktfjerningsfilter → Forfilter

Tips

▶ 

1.  Åpne frontdekselet. 
 Dra i den øvre delen av frontdekselet for å åpne.

3.  Sett på frontdekselet igjen. 
 Monter de to flikene på nedre del av 
frontdekselet i slissene, og skyv på plass.
∗  Hvis frontdekselet ikke er riktig festet, vil ikke 

produktet fungere.

2.  Ta ut filteret og fjern 
plastemballasjen. 
 Fjern plastemballasjen fra filtre, med unntak 
av forfilteret, og monter dem i luftrenseren i 
riktig rekkefølge.
∗  Rekkefølge for filtermontering : HEPA-filter → 

Luktfjerningsfilter → Forfilter



2   Indikator for 
strømsparemodus  
Denne indikatoren lyser opp hvis 
strømsparemodus er slått på.

5   Lyssensor  
Den angir lufthastighetsnivået fra 
1 til turbo. Når turbonivå er koblet 
inn, vil alle lysdiodene være tent. 

Indikatorer

iNDiKATORER OG KNAppER

1   Indikator for automatisk 
modus  
Denne indikatoren tennes hvis 
automatisk modus er på. 

3   Filterbytteindikator  
Denne indikatoren tennes når det er på 
tide å bytte filtrene (HEPA, KARBON). 

4   Indikator for 
lufthastighetsmodus  
Denne indikatoren tennes når 
nivålufthastighet er påslått. 

6   Luftkvalitetsindikator  
Innendørs kontaminering vises 
med lysdiodefarge. 
Ren (blå) → Litt (grønn) → Mye 
(gul) → Svært mye (rød)

6   Kontaminerings- 
indikator

1   Indikator for 
 automatisk modus

2   Indikator for 
 strømsparemodus

3   Indikator for  
 filterbytte

4   Indikator for 
 lufthastighetsmodus

5   Lyssensor



1  Av/på-knapp 2  Modusknapp 4   Lufthastig-
hetsknapp

5  Stemnings-/låseknapp3   Filternullstil-
lingsknapp
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Knapper

1   Av/på-knapp 
Bruk når luftrenseren slås av og på.

  Luftrenseren begynner å gå i automatisk 
modus første gang, og hvis det slås av og 
på igjen mens det er i bruk, gå det i den 
modusen som ble brukt før den stoppet.

3   Filternullstillingsknapp  
Hvis du holder inn i tre sekunder, 
tilbakestilles filterbytteintervallet.

5   Stemnings-/låseknapp 
Slå luftkvalitetsindikatoren av eller på. 
Trykk én gang for å slå av luftkvalitetsindikatoren, trykk igjen for å slå av alle indikatorer, og 
trykk én gang til for å slå på alle indikatorer.

   Hold inne låseknappen i 3 sekunder for å låse alle knapper, og hold inne i 3 sekunder til for å låse opp.

2   Modusknapp 
Trykk på modusknappen for å gå 
fra automatisk modus → strøm-
sparemodus.

4   Lufthastighetsknapp 
Trykk på lufthastighetsknappen 
for å veksle lufthastigheten 
mellom 1 → 2 → 3 → Turbo



▶

bRUK

▶

- Sett støpselet i en stikkontakt før bruk av luftrenseren.
- Når luftrenseren er slått på, starter den i automatisk modus som standard.Tips

■ manuell betjening
Trykk på av/på-knappen for å slå på luftren-
seren, og trykk på lufthastighetsknappen 
for å velge ønsket lufthastighet.  
(1 → 2 → 3 → Turbo)

∗  Trykk på lufthastighetsknappen under auto-
matisk drift (Automatisk / strømsparing) for 
umiddelbart å gå over til manuell drift.

■ Automatisk betjening
Trykk på av/på-knappen for å slå på 
luftrenseren, og trykk på modusknappen 
for å velge ønsket driftsmodus. 
(Automatisk → Strømsparing)

▶Automatisk modus
Fungerer effektivt ved automatisk å justere lufthastigheten (automatisk nivå 1 → automatisk nivå 2 → 
automatisk nivå 3) avhengig av det innendørs forurensningsnivået oppdaget av sensoren.
Dette er en praktisk driftsmodus for de fleste brukere.

Forurensningsnivå 1 Forurensningsnivå 2 Forurensningsnivå 3, 4

Lufthastighet Automatisk nivå 1 Automatisk nivå 2 Automatisk nivå 3

∗ Lufthastighetsindikatoren er avslått i automatisk modus.

▶Strømsparemodus
Hvilemodus kobles inn når luften har holdt seg ren i minst 10 minutter.
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Når du først slår på luftrenseren, settes luftkvalitetssensoren til standard. Du kan justere sensitiviteten 
på følgende måte hvis luftkvalitetslyset forblir på «svært mye» også etter at luftrenseren har gått i 
2 timer eller mer med høy forurensning eller luftkvalitetslyset forblir på «ren» selv om forurensningen 
er høy.

Justering av forurensningssensorens sensitivitet

JUSTERiNG Av pARTiKKElSENSOR

1 s

3 s

1.  hold inne lufthastighetsknappen og 
modusknappen samtidig i ca. 1 sekund mens 
luftrenseren går.

2.  indikatoren for lufthastighetsmodus blinker ved 
intervaller på rundt 0,5 sekunder.

4.  Trykk på lufthastighets- og modusknappene 
samtidig i minst 3 sekunder igjen for å angi valgt 
sensitivitet for å bruke luftrenseren normalt.
∗  Hvis du ikke trykker på lufthastighetsknappen og modusknappen 

innen 10 sekunder etter at sensitivitet er valgt, angis valgt 
sensitivitet automatisk. 

3.  Trykke på lufthastighetsknappen for å justere til 
ønsket sensorsensitivitet. Når sensorsensitivitet er 
valgt, blinker indikatoren for lufthastighetsmodus 
på følgende måte.

1 2 3

Sensitiv Standard Insensitiv



RENGJØRiNGSmETODE

▶

Vent

Air inlet

▶ 

Dust outlet

 Dust inlet

- Alltid koble fra strømmen før rengjøring.
-  Ikke rengjør med rengjøringsmidler som inneholder organiske løsemidler 

(løsemidler, tynnere osv.), blekemiddel, klor eller skuremidler.
- Ikke senk luftrenseren ned i vann eller sprut vann på den.

Tips

■  Rengjøring av luftkvalitetssensoren (rengjør 
annenhver måned)

 1.  Rengjør luftkvalitetssensorens lufteinnløp og -utløp med en myk 
børste eller støvsuger.
∗ Sørg for at støv ikke kommer inn i luftrenseren under rengjøring.

 2.  Åpne dekselet til luftkvalitetssensoren øverst på baksiden av 
luftrenseren. (Bruk slissene på dekselet til luftkvalitetssensoren 
til å åpne det.) Fukt en bomullsdott med litt vann og tørk linsen, 
støvinnløpet og -utløpet. Tørk deretter igjen 
med en tørr bomullsdott for å fjerne fukt.
∗  Hvis rengjøring ikke utføres regelmessig, 

er det ikke sikkert at luftkvalitetssensoren 
fungerer like godt.

∗ Rengjør oftere i svært støvholdige miljøer.

■ Rengjøring av frontdekselet
  Fjern frontdekselet fra luftrenseren, og tørk deretter vekk støv festet 
til overflaten med en myk, tørr klut eller myk børste.

 ∗  Hvis det foreligger alvorlig kontaminering, må du bruke en fuktig klut (ikke 
bruk skuremidler).

■  Rengjøring av inn- og utløpet og 
den avtakbare ventileringsgrillen
Løft den avtakbare ventileringsgrillen oppå 
lufteinnløpet og -utløpet, og rengjør deret-
ter grillen og lufteinnløpet og -utløpet med 
en myk børste eller støvsuger.

∗  Ikke la støv komme inn i inn- og utløpet under 
rengjøring.

■ Rengjøring av luftrenseren
 Tørk med en myk, tørr klut.
 ∗  Hvis det foreligger alvorlig kontaminering, må du bruke en fuktig klut (ikke 

bruk skuremidler).
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▶ 

- Alltid koble fra strømmen før du rengjør filtrene.
- Forfilteret kan gjenbrukes etter støvfjerning og rengjøring med vann.
-  Hvis forfilteret ikke er rengjort på lenge, kan produktets ytelse reduseres og 

problemer oppstå.
-  Forfilteret, luktfjerningsfilteret og HEPA-filteret kan ikke gjenbrukes etter 

rengjøring. Aldri rengjør dem med vann.

Tips

■ Forfilter (rengjør hver 2.–4. uke)
1. Dra i den øvre delen av frontdekselet for å åpne.

2. Dra i forfilterhåndtaket for å ta det ut.
∗ Påse at støv ikke falle ut under fjerning.

3.  Fjern støv med vann eller et vakuumrengjøringsmiddel avhengig 
av graden av kontaminering
∗  Sørg for ikke å la støv komme inn i luftrenseren under rengjøring.

4.  Skyv det helt tørre forfilteret hele veien inn i luftrenseren for å installere det. Lukk frontdekselet 
igjen.



■ bytte

- Se filterinstallasjonsmetoden angitt på side 10 for å bytte filtrene.

- Kontroller forsiden under filtermontering.

- Bare bruk ekte Coway-filtre for å sikre optimal luftrenserytelse.

- Alltid koble fra støpselet før filterbytte.

■ Syklus for filterrengjøring og bytte

FilTERbYTTE

∗ Basert på 24 timers (1 dags) bruk ved lav lufthastighet
∗ Syklusen for filterbytte er anbefalt syklus og kan variere avhengig av bruksmiljø.

Filter
Rengjørings-/ 

byttetid
Rengjøring/ 

bytte

Forfilter Én gang / 2–4 uker Rengjør og vask

Luktfjerningsfilter Én gang / 12 måneder Bytt

HEPA-filter Én gang / 12 måneder Bytt
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FILTERBYTTE
vedlikehold

▶ ▶ 

▶ ▶ 

■ bytte av luktfjernings-/hEpA-filtre (bytte hver 12. måned)
1.  Åpne frontdekselet og fjern forfilteret fra luftrenseren. Ta deretter ut luktfjerningsfilteret og HEPA-

filteret. 

2.  Bytt dem med et nytt luktfjerningsfilter og nytt HEPA-filter med plastemballasjen fjernet. 

 Monter luftrenseren i omvendt rekkefølge av slik du demonterte den, og lukk frontdekselet.
∗  Kontroller filtrenes frontdeksel.



FEilSØKiNG

Produktet fungerer kanskje ikke riktig av bagatellmessige årsaker eller på grunn av uerfaren 
bruk, selv om dette ikke er produktfeil. I slike tilfeller kan problemet løses enkelt uten hjelp av et 
servicesenter hvis følgende elementer kontrolleres. Hvis problemet heller ikke blir løst etter kontroll 
av følgende, må du kontakte et servicesenter.

problem Kontroller mulige løsninger

Det er ingen 
luftstrøm.

• Er strømmen koblet til?
Sett strømledningen i en 220 V – 50 Hz 
stikkontakt.

• Er hele displayet avslått?
Trykk på av/på-knappen, og velg 
deretter ønsket funksjon.

• Foreligger det et strømbrudd?
Bruk luftrenseren når strømmen har 
kommet tilbake.

Lufthastigheten 
endrer seg ikke.

•  Er den automatiske indikatoren 
avslått? 

Du kan bare velge lufthastighet i 
manuell modus (normal).

•  Er stemnings-/låseknappen avslått? 
Du kan bare velge lufthastighet i 
manuell modus (normal).

Lufthastigheten er 
svært lav.

•  Er tidspunktet for å rengjøre og 
bytte filter passert?

Kontroller syklusen for filterrengjøring 
og -bytte, og rengjør eller bytt filtre.

Forurensningsnivået 
endrer seg ikke.

•  Finnes det støv på linsen på 
luftkvalitetssensoren?

Rengjør linsen på luftkvalitetssensoren 
(s. 15).

•  Virker forurensningsnivået 
kontinuerlig høyt? 

Sett forurensningssensitiviteten til 
insensitiv eller standard (s. 14).

•  Virker forurensningsnivået 
kontinuerlig lavt? 

Sett forurensningssensitiviteten til 
sensitiv eller standard (s. 14).

Det kommer en lukt 
fra lufteinnløpet og 
-utløpet.

•  Er tidspunktet for å rengjøre og 
bytte filter passert?

Kontroller syklusen for filterrengjøring 
og -bytte, og rengjør eller bytt filtre.

Luftkvalitetsindika-
toren blinker.

• Be om service.

Hvis andre 
funksjonsfeil 
inntreffer

• Kontroller problemet, koble fra strømmen og be om service.
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produktnavn luftrenser

Modellnavn AP-1018F

Nominell spenning Se merkeplaten

Fase Enfase

Strømforbruk 38 W

Produktisolasjonsklasse Klasse 2-apparat 

Støvoppsamlingsmetode Mekanisk støvinntak (HEPA-filter)

Sikkerhetsutstyr Strøm blokkert under døråpning/-lukking

Installasjonssted Innendørs

Anbefalt bruksområde 55㎡

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

Nettovekt 7,25 kg

▶ Spesifikasjonene kan endres litt uten forutgående varsel for å forbedre produktytelsen.
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gARANTIKORT ELLER gARANTIBREV 
ETT ÅRS BEgRENSET gARANTI 

LUFTRENSER AP-1018F («PRODUKT»)
modell:
Serienummer:
Kundens navn: («EiER»)
Kjøpsdato:

hva denne garantien dekker:

Fra og med kjøpsdatoen for produktet og videre 
i en periode på ett år, hvis produksjonsdefekter 
i produktet får produktet til ikke å fungere som 
tiltenkt, vil COWAY etter eget skjønn reparere eller 
bytte produktet med forbehold om utelukkelsene, 
vilkårene og begrensningene i dette dokumentet.
Beslutninger om reparasjonens eller byttets 
nødvendige omfang treffes utelukkende av 
COWAY.
Beføyelsen etter denne garantien er tilgjengelig 
bare for den delen av produktet som viser 
defekter på det tidspunktet garantikravet ble 
fremsatt. Erstatningsproduktet samt gjenværende 
originalprodukt vil være omfattet av garantien 
bare i den opprinnelige garantiperioden på ett år. 
Denne begrensede garantien gjelder bare produkt 
som forbeholdes et bruksområde som COWAY 
har angitt for produktet, og som brukes i strengt 
samsvar med COWAY gjeldende spesifikasjoner 
på tidspunktet for produktet ble benyttet. 
HVIS PRODUKTET BRUKES TIL ANNET ENN DET 
TILTENKTE FORMÅLET, SELGES DET SOM DET ER 
OG UTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE 
GARANTIER, HERUNDER OM SALGBARHET ELLER 
FORMÅLSTJENLIGHET.

hva denne garantien ikke dekker:

Denne garantien garanterer at produktet vil 
være fritt for produksjonsdefekter som påvirker 
produktets evne til å fungere etter det tiltenkte 
bruket; det er ikke en garanti om at produktet aldri 
vil trenge reparasjon, eller at andre forpliktelser 
enn spesifikt angitt i foregående avsnitt gjelder.
COWAY er ikke ansvarlig for personskade 
eller tingskade av noen som helst art, selv om 
de oppstår som følge av et brudd på denne 
garantien.

begrensninger og utelukkelser:

FOR SÅ VIDT DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE 
LOVGIVNING, FRASKRIVER COWAY SEG ANSVAR 
FOR ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER 
UNDERFORSTÅTTE, ENN ANGITT I DETTE 
DOKUMENTET. DENNE GARANTIEN TRER I STEDET 
FOR OG UTELUKKER ALLE ANDRE GARANTIER, 
VILKÅR OG LØFTER, UTTRYKKELIGE ELLER 
UNDERFORSTÅTTE, MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, 
LOVFESTEDE ELLER ANNET, HERUNDER BLANT 
ANNET STILLTIENDE VILKÅR ELLER GARANTIER MED 
HENSYN TIL COWAY-PRODUKTETS SALGBARHET 
ELLER FORMÅLSTJENLIGHET. I VISSE DISTRIKTER 
TILLATES IKKE BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE 
EN UNDERFORSTÅTT GARANTI GJELDER, SÅ 
OVENSTÅENDE BEGRENSNING GJELDER IKKE 
NØDVENDIGVIS FOR DEG. COWAY TILLATER IKKE 
AT NOEN, HERUNDER DENS REPRESENTANTER, 
GIR ANDRE LØFTER ELLER TILBYR ANDRE 
GARANTIER ELLER VILKÅR MED HENSYN TIL 
PRODUKTET ENN DENNE GARANTIEN. DENNE 
BEGRENSEDE GARANTIEN SKAL VÆRE EIERENS 
ENESTE BEFØYELSE MOT COWAY, OG COWAY SKAL 
IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TILLEGGSSKADE-, 
FØLGESSKADE- ELLER STRAFFERSTATNING 
ELLER ANNEN ERSTATNING, HERUNDER BLANT 
ANNET FOR TAPT FORTJENESTE OG TAPT 
BRUK. TILLEGGSSKADE-, FØLGESSKADE- OG 
STRAFFERSTATNING SKAL IKKE KUNNE KREVES 
INN SELV OM BEFØYELSENE ELLER HANDLINGENE 
NEVNT I DENNE GARANTIEN IKKE OPPFYLLER 
SITT VESENTLIGE FORMÅL. I VISSE DISTRIKTER 
TILLATES IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING 
AV TILLEGGS- ELLER FØLGESKADEERSTATNING, SÅ 
DENNE BEGRENSNINGEN ELLER UTELUKKELSEN 
GJELDER IKKE NØDVENDIGVIS DEG. COWAY 
SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELL 
SKADEERSTATNING SOM ER BASERT PÅ 
UAKTSOMHET, GARANTIBRUDD, OBJEKTIVT 
ANSVAR ELLER ANNEN RETTSTEORI OM 
ERSTATNINGSANSVAR ENN DET EKSKLUSIVE 
ERSTATNINGSANSVAR ANGITT I DENNE GARANTIEN.
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begrensninger på stilltiende garantier:

Enhver underforstått garanti om salgbarhet, 
formålstjenlighet eller bruk skal være begrenset 
til varigheten av den forutgående uttrykkelige 
skriftlige garantien.

Garantivilkår:

COWAYs vedvarende erstatningsansvar etter 
denne garantien er betinget av følgende:
a) Defekten eller skaden skyldes ikke eller er 

resultat av: unormal bruk eller unormale 
forhold, feil oppbevaring, uautoriserte 
modifikasjoner eller uautorisert reparasjon, 
feilbruk, uaktsomhet, ulykke, endring, feil 
installasjon eller andre handlinger som 
ikke kan tilskrives Coway eller produsenten 
av produktet, eller som ikke dekkes av 
produsentens garanti.

b) Produktet har ikke blitt modifisert eller 
reparert uten forutgående skriftlig 
godkjenning fra COWAY.

c) EIEREN har underrettet COWAY skriftlig 
om eventuell feil med produktet dekket av 
denne garantien innen tretti (30) dager etter 
slik feil.

d) Det har ikke forekommet feilbruk, misbruk 
eller uaktsomhet med hensyn til produktet 
fra eierens side.

Rettighetsavståelse:

Selv om COWAY på et eller annet tidspunkt ikke 
håndhever eller benytter noen av vilkårene i 
dette dokumentet, skal ikke det tolkes som en 
rettighetsavståelse etter denne avtalen.

innvilgelse av garantiservice og EiERENs 
plikter:

Hvis produktet ikke fungerer etter tiltenkt 
formål, må COWAY eller dennes representant, 
varsles innen 48 timer eller innen neste 
virkedag etter at eventuell defekt i produktet er 
oppdaget. Eieren må gi skriftlig varsel til COWAY 
senest tretti (30) dager etter at en defekt er 
oppdaget eller med rimelig aktsomhet burde ha 
vært oppdaget. Krav etter denne garantien vil 
kreve kjøpskvittering for eieren.
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COWAY

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

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

SvERiGE

 Legg til :  Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37  
Enköping Sverige

 Tlf. : +46 171 66 33 00
 E-post : info@albionnordic.com
 Nettsted : www.albionnordic.com
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