
Coway luftrenare AP-1018F
•   Den här produkten är endast avsedd för användning i hemmet. Den kan inte 

användas i utomeuropeiska länder med annan elspänning.
•  Garantibeviset finns i den här användarhandboken.
• Läs och spara de här anvisningarna.



FUNKTIONER

3. Avtagbart luftgaller
På ovansidan av luftrenaren finns avtagbara luftgaller. Det 
gör produkten lättare att rengöra än andra produkter med 
fasta luckor.

4. Elegant design
Den slimmade och nätta designen gör att luftrenaren smälter 
in i alla miljöer.

1. Smart ekonomiskt läge
Den smarta energisparfunktionen växlar automatiskt 
över till det smarta ekonomiska läget om luftrenaren 
inte körs under en viss tid.
-  Går in i standby-läge när luften varit ren i minst 10 minuter.

2. Utmärkt luftreningsförmåga
Ett kraftfullt HEPA-filter avlägsnar fint damm från 
inomhusluften och ingår i ett optimerat filtersystem 
som snabbt tar bort smuts.
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BÄSTA KUND

Tack för att du använder en luftrenare från Coway.
Läs den här användarhandboken så att du kan använda och underhålla luftrenaren på rätt sätt.
Om det uppstår problem under användningen kan du lösa dem med hjälp av användarhandboken.
Användarhandboken innehåller produktgarantin, så se till att förvara den på en säker plats.
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- Förvara användarhandboken på en tillgänglig eller väl synlig plats.-
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SÄKERhETSINFORmATION

 FARA:   Om säkerhetsbestämmelserna nedan inte följs kan 
det leda till allvarliga skador eller dödsfall.

•  Använd inte skadade stickkontakter eller löst sittande eluttag.
•  Stickkontakten ska anslutas till ett eluttag på 220–240 V~ 50/60 Hz.
•  Flytta inte enheten genom att dra i nätsladden.
• Vidrör inte stickkontakten med våta händer.
•  Undvik att skada eller vrida nätsladden genom att inte böja den 

kraftigt eller ställa tunga föremål ovanpå den.
•  Ta inte ut och sätt in stickkontakten upprepade gånger.
•  Om det kommer in vatten i strömförsörjningen drar du ut 

elkontakten och låter allt torka innan du använder produkten igen.
•  Se till att koppla bort produkten från strömförsörjningen före 

reparation, underhåll eller byte av delar.
•  Om stickkontaktens stift eller kontaktyta täcks av damm eller 

vatten ska du torka av dem noggrant.
•  Anslut inte flera elektriska apparater till samma uttag, och använd 

ett uttag som är avsett för just den här produkten.
•  Koppla bort produkten från strömförsörjningen om den inte 

används under en längre tid.
•  Nätsladden får inte anslutas vårdslöst eller manipuleras.
•  Om nätsladden är skadad ska du inte byta ut den själv. Kontakta 

ett servicecenter för att få den utbytt.
• Anslut inte produkten i närheten av elektriska värmeelement.
• Placera inte produkten ovanpå elektriska produkter som 

värmeelement eller teveapparater.

Följande information om användarsäkerhet 
måste observeras.
Detta för att säkerställa användarens säkerhet och förhindra 
skada på egendom. Läs säkerhetsbestämmelserna 
noggrant och använd produkten på korrekt sätt.

endast för användning 
med 220–240 V

endast för 
användning med 

120 V
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• Installera inte produkten på ställen med mycket fukt eller damm 
eller där den utsätts för regnstänk eller annat vatten.

• Förvara inte brännbara gaser eller brandfarligt material i närheten 
av produkten.

•  Om det kommer konstiga ljud, brandlukt eller rök från enheten 
ska du omedelbart dra ut stickkontakten och kontakta ett 
servicecenter.

•  Sänk aldrig ned produkten i vatten.
•  Spruta inte in brandfarliga ämnen i luftinloppet, exempelvis 

insektsmedel eller luftfräschare.
•  Försök inte öppna, reparera eller modifiera enheten själv.
•  Placera inga skålar med vatten, kemikalier, mat, små metallföremål 

eller brandfarliga ämnen ovanpå produkten.
•  Koppla bort produkten från strömmen innan du rengör den.
•  Om luftrenaren tippar och blir våt när den används måste den 

genomgå underhåll genom vår eftermarknadsservice innan du kan 
använda den igen.

•  Spruta inte vatten direkt på enheten, och använd inte bensen, 
thinner eller liknande för att torka av produkten när du rengör den.

•  För inte in mejslar eller andra vassa föremål i luftkvalitetssensorn.
•  Stoppa inte in fingrar eller främmande föremål (nålar, pinnar, 

mynt osv.) i utblåset.
•  Låt inte barn klänga eller klättra på luftrenaren.
•  Se till att barn inte stoppar in händerna i utblåset.
•  Byt ut filtret mot ett nytt när det är dags.
•  Spruta inte vatten direkt på luftrenaren.



 vARNINg:   Om säkerhetsbestämmelserna nedan inte följs 
kan det leda till allvarliga skador på personer 
eller egendom.

•  Dra inte ut stickkontakten genom att dra i nätsladden.
•  Anslut produkten till ett eluttag som är anslutet till en jordfelsbrytare 

(strömstyrka 30 mA eller lägre).
•  Om du förlänger nätsladden ska du bara använda uttag och sladdar 

på 250 V/15 A.
• Använd inte luftrenaren i badrum, duschrum, vid simbassänger 

eller i andra områden i närheten av vatten.

SÄKERhETSINFORmATION

 OBS!     Om säkerhetsbestämmelserna nedan inte följs kan det 
leda till mindre skador på personer eller egendom.

•  Dra inte ut stickkontakten eller flytta luftrenaren medan den är igång.
•  Om det kommer ovanliga ljud, lukter eller rök från luftrenaren ska 

du omedelbart dra ut stickkontakten och ringa vårt servicecenter.
•  Installera inte produkten på ett sluttande underlag.
•  Utsätt inte produkten för slag eller överdrivet våld.
•  Håll ett avstånd på minst 20 cm till väggar eller andra föremål på 

alla sidor om produkten.
•  Installera luftrenaren på en plats där den inte blockeras åt något 

håll så att luften kan cirkulera ordentligt.
•  Installera produkten på minst 2 m avstånd från teveapparater och 

andra elektroniska enheter.
•  Använd inte produkten i grillrestauranger eller andra restauranger 

där lukter, rök eller olja kan förekomma.
• Använd inte produkten i direkt solljus.
• Installera inte produkten på en högt belägen plats.
•  Utsätt inte luftrenaren för kraftigt våld.
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•  Knuffa inte luftrenaren och luta dig inte mot den. Då kan 
luftrenaren tippa. 

•  Använd inte produkten under längre stunder på platser som är 
tillslutna eller där barn, äldre eller sjuka personer vistas.

•  Blockera inte utblåset med tvätt eller gardiner.
•  Avlägsna damm från förfiltret med dammsugare eller vatten.
•  Tvätta förfiltret med jämna mellanrum och låt det torka ordentligt 

på en skuggig plats med god ventilation.
•  Personer med fysiska, sensoriska eller mentala 

funktionsnedsättningar samt barn måste hållas under uppsikt eller 
instrueras när de använder enheten.

• Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med enheten.
•  När du flyttar luftrenaren ska du lyfta 

även den övre delen med tummen 
som på bilden.  
Annars kan luftrenaren tippa. 

Inform
ation
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LÄS OCH SPARA DE HÄR ANVISNINgARNA



DElARNAS NAmN

Ovansida

Baksida/framsida

Avtagbart övre 
utblåsgaller

Indikatorer/ 
knappar

Utblås

Nätsladd

Luftkvalitets-
sensor

Bakre  
handtag

Luftintag

Främre 
lucka

Nedsmutsnings- 
indikator



Användar-
handbok
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lUFTRENINg

■  Förfilter 

Avlägsnar stora damm- och mögelpartiklar, hår, päls från husdjur osv.

■  Deodoriserande filter 
Det deodoriserande filtret med aktivt kol i granulatform avlägsnar effektivt lukter, bland annat matos, 

obehagliga lukter och skadliga gaser.

■  HEPA-filter 
Det högeffektiva syntetiska HEPA-filtret är expert på att avlägsna cigarettrök och fint damm.

1.  Förfilter

▶ ▶ 

2. Deodoriserande filter 3. hEPA-filter
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montera filtret

Kontrollera följande före användning

Produkten är enbart avsedd för 220–240 V ~, 50/60 Hz.
Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (220–240 V ~, 50/60 Hz) 
som bara används till produkten.

- Montera filtret efter att du har tagit bort plastförpackningen.
- Använd endast produkten inomhus.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget när produkten inte används.
- Kontrollera att rätt sida hamnar fram när du monterar filtren.
▶   Filtrens monteringsordning : HEPA-filter → Deodoriserande filter → Förfilter

Tips!

▶ 

1.  Öppna den främre luckan. 
Öppna den främre luckan genom att dra i den övre delen av den.

3.  Sätt tillbaka den främre luckan. 
Placera de två flikarna på den främre 
luckans nedre del i de tillhörande skårorna 
och tryck till.
∗  Om luckan inte sitter fast ordentligt fungerar 

inte produkten.

2.  Ta ut filtret och avlägsna 
plastförpackningen. 
Avlägsna plastförpackningen från filtren, 
utom från förfiltret, och montera dem i 
luftrenaren i rätt ordning.
∗  Filtrens monteringsordning : HEPA-filter → 

Deodoriserande filter → Förfilter



2   Indikator för ekonomiskt läge  
Den här indikatorn lyser om det 
ekonomiska läget är på.

5   Ljussensor  
Den indikerar lufthastighetsnivån 
från 1 till turbo. När turbonivån är 
aktiverad lyser alla LED-lampor. 

Indikatorer

INDIKATORER OCh KNAPPAR

1   Indikator för automatiskt läge  
Den här indikatorn lyser om automa-
tiskt läge är på. 

3   Filterbytesindikator  
Den här indikatorn lyser när det är 
dags att byta ut filtren (HEPA-filtret, 
KOL-filtret). 

4   Indikator för lufthastighetsläge  
Den här indikatorn lyser när lufthas-
tighetsläget är på. 

6   Luftkvalitetsindikator  
Inomhusluftens nedsmutsningsgrad 
visas med LED-lampans färg. 
Ren (blå) → Något nedsmutsad (grön) 
→ Mycket nedsmutsad (gul) → 
Kraftigt nedsmutsad (röd)

6   Nedsmutsnings- 
 indikator

1   Indikator för 
 automatiskt läge

2   Indikator för 
 ekonomiskt läge

3   Filterbytes-  
 indikator

4   Indikator för 
 lufthastighetsläge

5   Ljussensor



1  Strömknapp 2  Lägesknapp 4   Lufthastig-
hetsknapp

5   Knapp för stämningsbelysning/
låsknapp

3   Filteråterställnings-
knapp

12
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Knappar

1   Strömknapp 
Används till att sätta på och stänga av 
luftrenaren.

  När du startar luftrenaren första gången körs 
den i automatiskt läge. Om du stänger av den 
och sedan sätter på den igen medan den är 
igång, startar den i samma läge den hade 
innan du stängde av den.

3   Filteråterställningsknapp  
Om du trycker in den i tre sekunder 
ändras filterbytesintervallet.

5   Knapp för stämningsbelysning/låsknapp 
Tänder eller släcker luftkvalitetsindikatorn. 
Tryck en gång om du vill släcka luftkvalitetsindikatorn, tryck en gång till om du vill släcka alla 
indikatorer och tryck ännu en gång om du vill tända alla indikatorer.

  Håll låsknappen intryckt i tre sekunder om du vill låsa alla knappar, och tryck in den i ytterligare tre sekunder om du 
vill låsa upp dem.

2   Lägesknapp 
Tryck på lägesknappen om du vill 
växla från automatiskt → ekono-
miskt läge.

4   Lufthastighetsknapp 
Tryck på lufthastighetsknappen 
om du vill växla mellan lufthastig-
heterna 1 → 2 → 3 → Turbo



▶

ANvÄNDNINg

▶

- Anslut stickkontakten till ett eluttag innan du gör några inställningar på luftrenaren.
- När du sätter på luftrenaren startar den i automatiskt läge som standard.Tips!

■ manuellt läge
Sätt på luftrenaren genom att trycka 
på strömknappen. Välj därefter önskad 
lufthastighet genom att trycka på 
lufthastighetsknappen.  
(1 → 2 → 3 → Turbo)

∗  Tryck på lufthastighetsknappen under automatisk 
drift (Auto/Eco) om du omedelbart vill växla till 
manuell drift.

■ Automatisk läge
Sätt på luftrenaren genom att trycka på 
strömknappen. Välj därefter önskat driftläge 
genom att trycka på lägesknappen. 
(Auto → Eco)

▶ Automatiskt läge
Ger en effektiv drift genom att automatiskt reglera lufthastigheten (auto-nivå 1 → auto-nivå 2 → auto-nivå 3) 
utifrån den nedsmutsningsgrad på inomhusluften som sensorn känner av.
Det här är ett behändigt driftläge för de flesta användare.

Nedsmutsnings-
grad 1

Nedsmutsnings-
grad 2

Nedsmutsnings-
grad 3, 4

Lufthastighet Auto-nivå 1 Auto-nivå 2 Auto-nivå 3

∗ Lufthastighetsindikatorn är släckt under automatiskt läge.

▶ Ekonomiskt läge
Går in i standby-läge när luften varit ren i minst 10 minuter.
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När du sätter på luftrenaren för första gången är luftkvalitetssensorn inställd på normal känslighet. 
Du kan justera känsligheten på nedanstående sätt om luftkvalitets-LED:n visar kraftig nedsmutsning 
efter att luftrenaren har körts i två timmar eller mer med hög nedsmutsning, eller om luftkvalitets-LED:n 
visar ren även om nedsmutsningsgraden är hög.

Justera nedsmutsningssensorns känslighet

JUSTERA PARTIKElSENSORN

1 sek.

3 sek.

1.  håll lufthastighetsknappen och lägesknappen 
intryckta samtidigt i ca en sekund medan 
luftrenaren är igång.

2.  Indikatorn för lufthastighetsläge blinkar med 
0,5-sekundersintervaller.

4.  håll lufthastighets- och lägesknappen för 
luftreningsnivå intryckta samtidigt igen i minst 
tre sekunder för att ange önskad känslighet för 
normal drift av luftrenaren.
∗  Om lufthastighetsknappen och lägesknappen inte trycks in 

inom 10 sekunder efter att känsligheten har valts, ställs den 
valda känsligheten in automatiskt. 

3.  Ställ in önskad sensorkänslighet genom att 
trycka på lufthastighetsknappen. När du 
väljer sensorkänslighet blinkar indikatorn 
för lufthastighetsläge enligt nedan.

1 2 3

Känslig Normal Låg känslighet



RENgÖRINg

▶

Vent

Air inlet

▶ 

Dust outlet

 Dust inlet

- Dra alltid ut stickkontakten före rengöring.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller organiska lösningsmedel 

(lösningsmedel, thinner osv.), blekmedel, klorin eller slipmedel.
- Doppa inte luftrenaren i vatten och spruta inte vatten på den.

Tips!

■  Rengöra luftkvalitetssensorn 
(rengöring varannan månad)
 1.  Rengör luftkvalitetssensorns luftintag och luftutblås med en 

mjuk borste eller dammsugare.
∗ Se till att inget damm kommer in i luftrenaren under rengöringen.

 2.  Öppna luckan till luftkvalitetssensorn upptill på baksidan av luft-
renaren. (Öppna luftkvalitetssensorns lucka med hjälp av skårorna 
på luckan.) Blöt en bomullstuss med litet vatten och torka av 
linsen, dammintaget och dammutsläppet.  
Ta sedan bort fukt genom att torka igen  
med en torr bomullstuss.
∗  Om luftkvalitetssensorn inte rengörs regelbun-

det kan funktionen försämras.
∗ Rengör oftare i mycket dammiga miljöer.

■ Rengöra den främre luckan
Ta bort den främre luckan från luftrenaren och torka bort damm på 
ytan med en mjuk och torr trasa eller en mjuk borste.
∗ Om den är mycket smutsig använder du en fuktig trasa (använd inte slipmedel).

■  Rengöra utblåset och det 
avtagbara luftgallret

Lyft bort det avtagbara luftgallret ovanpå ut-
blåset och rengör därefter gallret och utblåset 
med en mjuk borste eller dammsugare.
∗  Se till att inget damm kommer in i utblåset under 
rengöringen.

■ Rengöra luftrenaren
Torka med en mjuk och torr trasa.
∗ Om den är mycket smutsig använder du en fuktig trasa (använd inte slipmedel).
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▶ 

- Dra alltid ut stickkontakten innan du rengör filtren.
- Förfiltret kan återanvändas när du har tagit bort dammet och rengjort förfiltret 

med vatten.
- Om förfiltret inte rengörs under längre tid kan produkten fungera sämre och 

problem kan uppstå.
- Förfiltret, det deodoriserande filtret och HEPA-filtret kan inte återanvändas efter 

rengöring. Rengör dem aldrig med vatten.

Tips!

■ Förfilter (rengör varannan till var fjärde vecka)
1. Öppna den främre luckan genom att dra i den övre delen av den.

2. Ta ut förfiltret genom att dra i handtaget.
∗ Se till att det inte rasar ut damm under borttagningen.

3.  Ta bort dammet med vatten eller dammsugare beroende på hur 
smutsigt filtret är.
∗ Se till att inget damm kommer in i luftrenaren under rengöringen.

4.  Sätt i det helt torra förfiltret hela vägen in i luftrenaren. Stäng den främre luckan igen.



■ Byta filter

- Byt filtren genom att följa monteringsmetoden på sidan 10.

- Kontrollera att rätt del är vänd framåt när du byter filter.

- Se till att luftrenaren fungerar optimalt genom att bara använda äkta Coway-filter.

- Dra alltid ut stickkontakten innan du byter filter.

■ Tider för rengöring och byte av filter

FIlTERBYTE

∗ Baserat på användning dygnet runt med låg lufthastighet
∗ Tiderna för filterbyte är rekommenderade intervall och kan variera beroende på användningsmiljön.

Filter Tid för 
rengöring/byte

Rengöring/ 
byte

Förfilter Varannan/var fjärde 
vecka Rengör och tvätta

Deodoriserande filter En gång om året Byt

HEPA-filter En gång om året Byt
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▶ ▶ 

▶ ▶ 

■ Byta det deodoriserande filtret/hEPA-filtret (byte varje år)
1.  Öppna den främre luckan och ta ut förfiltret ur luftrenaren. Ta sedan ut det deodoriserande filtret och 

HEPA-filtret. 

2.  Byt ut dem mot ett nytt deodoriserande filter och ett nytt HEPA-filter med plastförpackningarna 
borttagna. 
Sätt tillbaka filtren i luftrenaren i omvänd ordning från borttagningen och stäng sedan den främre 
luckan.

∗  Kontrollera att rätt del av filtren sitter framåt.



FElSÖKNINg

Det kan hända att produkten inte fungerar ordentligt av banala skäl eller på grund av oerfa-
ren användning, utan att det beror på funktionsfel hos produkten. I sådana fall kan problemet 
enkelt lösas med hjälp av ett servicecenter efter att nedanstående punkter har kontrollerats. Om du 
inte lyckas lösa problemet genom att kontrollera punkterna nedan kontaktar du ett servicecenter.

Problem Kontrollera möjliga lösningar

Det finns ingen 
luftström.

• Är luftrenaren ansluten till eluttaget?
Anslut nätsladden till ett uttag på 220 V 
- 50 Hz.

• Är hela displayen avstängd?
Tryck på strömknappen och välj önskad 
funktion.

• Är det strömavbrott?
Använd luftrenaren när strömmen 
fungerar igen.

Lufthastigheten 
ändras inte.

• Är indikatorn för automatiskt läge 
släckt? 

Du kan bara välja lufthastighet i 
manuellt läge (normalt).

•  Är indikatorn för tyst läge släckt? 
Du kan bara välja lufthastighet i 
manuellt läge (normalt).

Lufthastigheten är 
mycket låg.

•  Har tidsintervallen för rengöring 
och byte av filtren gått ut?

Kontrollera tiderna för rengöring och 
byte av filter och rengör eller byt ut 
filtren.

Nedsmutsningsgra-
den ändras inte.

•  Är luftkvalitetssensorns lins dammig? Rengör luftkvalitetssensorns lins (s. 15).

• Visas en hög nedsmutsningsgrad 
hela tiden? 

Ställ in nedsmutsningssensorn på låg 
eller normal känslighet (s. 14).

• Visas en låg nedsmutsningsgrad 
hela tiden? 

Ställ in nedsmutsningssensorn på hög 
eller normal känslighet (s. 14).

Det luktar ur 
utblåset.

•  Har tidsintervallen för rengöring 
och byte av filtren gått ut?

Kontrollera tiderna för rengöring och 
byte av filter och rengör eller byt ut 
filtren.

Luftkvalitetsindika-
torn blinkar.

• Begär service.

Om andra funk-
tionsfel uppstår

• Undersök problemet, dra ut stickkontakten och begär service.
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Produktens namn luftrenare

Modellnamn AP-1018F

Märkspänning Se märkplåten

Fas Enfas

Strömförbrukning 38 W

Produktens isoleringsgrad Enhet klass 2 

Dammuppsamling Mekaniskt dammintag (HEPA-filter)

Säkerhetsutrustning Strömmen bryts när luckan öppnas/stängs

Installationsplats Inomhus

Rekommenderad 
användningsyta 55 m2

Produktmått 376 mm (bredd) x 183 mm (djup) x 641 mm (höjd)

Nettovikt 7,25 kg

▶  Specifikationerna kan variera något utan föregående meddelande i syfte att förbättra produktens
funktion.

PRODUKTSPECIFIKATION



gARANTIBEVIS ELLER gARANTIBREV 
FÖR ETT ÅRS BEgRÄNSAD gARANTI 

LUFTRENARE AP-1018F (”PRODUKTEN”)
modell:
Serienummer:
Kundens namn: (”ÄgARE”)
Inköpsdatum:

garantins omfattning:

Från och med inköpsdatum för produkten 
och ett år framåt kommer COWAY enligt eget 
gottfinnande att reparera eller byta ut produkten 
om tillverkningsdefekter gör att den inte fungerar 
ordentligt för sitt avsedda användningsområde. 
Detta gäller i enlighet med de undantag, villkor 
och begränsningar som anges här.
COWAY fattar alla beslut rörande omfattningen av 
reparationer eller byten.
Åtgärderna i enlighet med den här garantin 
gäller endast för den del av produkten som är 
defekt vid tiden för garantiärendet. Garantin för 
ersättningsprodukten eller kvarvarande delar 
av originalprodukten gäller endast under den 
ursprungliga ettåriga garantiperioden. Den här 
begränsade garantin gäller endast för produkter 
som används enligt anvisningarna från COWAY och 
i strikt enlighet med de publicerade specifikationer 
från COWAY som gäller vid den aktuella tidpunkten. 
OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR NÅGOT 
ANNAT ÄN DET AVSEDDA SYFTET SÄLJS DEN I 
BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA 
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE 
GARANTIER RÖRANDE SÄLJBARHET ELLER 
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.

vad garantin inte omfattar:

Den här garantin utfäster att produkten ska vara 
fri från tillverkningsfel som påverkar möjligheten 
att använda produkten för dess avsedda ändamål. 
Garantin innebär inte att produkten aldrig 
kommer att behöva repareras eller att tillverkaren 
har några åtaganden, skadeståndsansvar eller 
skyldigheter utöver vad som särskilt har angetts 
i föregående avsnitt.
COWAY är inte ansvariga eller skadeståndsskyldiga 
för personskador eller skador på egendom av 
något slag, även om de uppstår genom ett brott 
mot den här garantin.

Begränsningar och undantag:

I DEN OMFATTNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT GÄL-
LANDE LAG FRÅNSÄGER SIG COWAY ALLA ANDRA 
GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅD-
DA, UTÖVER VAD SOM ANGES I DET HÄR DOKU-
MENTET. DEN HÄR GARANTIN GÄLLER I STÄLLET 
FÖR OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, 
VILLKOR OCH UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER 
UNDERFÖRSTÅDDA, MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, 
LAGSTADGADE ELLER ÖVRIGA, INKLUSIVE, MEN INTE 
BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR ELLER 
GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMP-
LIGHET FÖR ETT VISST SYFTE FÖR COWAY-PRODUK-
TEN. EN DEL STATER ELLER LÄNDER TILLÅTER INGA 
BEGRÄNSNINGAR AV HUR LÄNGE EN UNDER-
FÖRSTÅDD GARANTI GÄLLER, SÅ OVANSTÅENDE 
BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. COWAY 
BEMYNDIGAR INGA ANDRA PERSONER, INKLUSIVE 
FÖRETAGETS REPRESENTANTER, ATT GÖRA NÅGRA 
UTFÄSTELSER ELLER ERBJUDA NÅGRA GARANTIER 
ELLER VILLKOR RÖRANDE PRODUKTEN UTÖVER DEN 
HÄR GARANTIN. DEN HÄR BEGRÄNSADE GARAN-
TIN SKA UTGÖRA ÄGARENS ENDA RÄTTIGHET 
GENTEMOT COWAY OCH COWAY SKA INTE HÅLLAS 
ANSVARIGA FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR, STRAFF-
SKADESTÅND, SÄRSKILDA SKADOR, OFÖRUTSEDDA 
SKADOR ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE, MEN 
INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORADE INTÄKTER 
OCH FÖRLORAD ANVÄNDNING. OFÖRUTSEDDA 
SKADOR, FÖLJDSKADOR OCH STRAFFSKADESTÅND 
SKA INTE ERSÄTTAS ÄVEN OM DE ÅTGÄRDER ELLER 
HANDLINGAR SOM ANGES I GARANTIN MISSLYCKAS 
I SITT GRUNDLÄGGANDE SYFTE. EN DEL STATER 
ELLER LÄNDER TILLÅTER INGA BEGRÄNSNINGAR 
AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, 
SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE 
GÄLLER DIG. COWAY SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA 
FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV FÖR-
SUMLIGHET, GARANTIBROTT, STRIKT ANSVAR ELLER 
ANNAT JURIDISKT SKADESTÅNDSBEGREPP ANNAT 
ÄN I ENLIGHET MED DET EXKLUSIVA ANSVAR SOM 
ANGES I DEN HÄR GARANTIN.
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Begränsningar av underförstådda garantier:

Alla underförstådda garantier om säljbarhet 
eller lämplighet för ett visst syfte eller använd-
ningsområde ska begränsas till varaktigheten 
för tidigare uttryckliga skriftliga garanti.

garantivillkor:

COWAY:s fortsatta ansvar enligt den här 
garantin är beroende av följande:
a) Defekten eller skadan orsakas inte av eller är 

inte ett resultat av: onormal användning eller 
onormala förhållanden, felaktig förvaring, 
otillåtna ändringar eller reparationer, 
vanskötsel, försumlighet, ändringar, felaktig 
installation eller andra handlingar som inte 
beror på Coway eller tillverkaren av produkten
eller som inte täcks av tillverkarens garanti,

b) Produkten har inte ändrats, modifierats eller 
reparerats utan föregående skriftligt tillstånd 
av COWAY,

c) ÄGAREN har meddelat COWAY skriftligen 
om alla fel på produkten som omfattas av 
garantin inom trettio (30) dagar från att felet 
uppstod,

d) Det har inte förekommit felaktig användning,
felaktig skötsel eller försummelse gällande 
produkten från ÄGARENs sida.

Ansvarsfriskrivning:

Om COWAY vid någon tidpunkt inte uppfyller eller 
följer något av villkoren och bestämmelserna i 
det här dokumentet ska detta inte anses upphäva 
företagets rättigheter i sammanhanget.

garantiservice och ÄgARENS skyldigheter:

Om produkten inte fungerar för sitt avsedda 
syfte ska COWAY eller företagets representant 
meddelas inom 48 timmar eller under nästa 
arbetsdag efter att eventuella defekter hos 
produkten har upptäckts. ÄGAREN måste 
meddela COWAY skriftligen senast trettio (30) 
dagar efter att defekten upptäcktes eller rimligen 
borde ha upptäckts. Ärenden i enlighet med den 
här garantin kräver ett inköpsbevis från ÄGAREN.
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COWAY

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

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

SvERIgE

 Adr. :  Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37  
Enköping

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



www.coway.com
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