
Coway-luftrenser AP-1008BH/CH
•  Dette produktet er kun for husholdningsbruk. Det kan ikke 

brukes i et annet land der strømspenningen er forskjellig.
• Garantikort inngår i denne brukerhåndboken.
• Les og ta vare på disse anvisningene.



A2

A3TM medium filter viser en effektiv antimikrobiell aktivitet for 
å fjerne medium støv og gasser. A3TM medium filter kan rengjøres 
ved å bruke støvsugeren og det beholder den antimikrobielle 
aktiviteten etter rengjøringen.
∗  A3TM : Antibakteriell, antiordre, antistøv

2. Indikator for forurensningsnivå/stemningslampe

Den har funksjonen som vises i forurensningsnivåindikatoren 
ved å registrere forurensningen av inneluften automatisk 
og legges opp til den interiørmessige funksjonen.

4. Slankt design

Det slanke designet gjør at produktet passer godt hvor 
som helst i harmoni med omgivelsene.

3. Strømsparingsmodus

Ettersom viften slås på/av automatisk i henhold 
til forurensningsnivået i området rundt, hjelper det 
strømsparingen for kontinuerlig drift av produktet.
∗  Kun tilgjengelig i automodusdrift.

A3A3        medium filtermedium filterA3    medium filterTMTMTM

FUNKSJONER 

1. A3TM medium filter
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- Oppbevar brukerhåndboken et sted med enkel tilgang. - 2
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Takk for at du bruker Coway-luftrenseren.
Les brukerhåndboken for å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte.
Hvis du støter på et problem mens du bruker produktet, kan du enkelt løse problemet ved å se 
i brukerhåndboken. Siden denne håndboken inneholder produktgarantikortet, må du oppbevare 
den på et trygt sted.

KJÆRE KUNDER

Takk for at du bruker Coway-luftrenseren.
Les brukerhåndboken for å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte.
Hvis du støter på et problem mens du bruker produktet, kan du enkelt løse problemet ved 
å se i brukerhåndboken. Siden denne håndboken inneholder produktgarantikortet, må du 
oppbevare den på et trygt sted.



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

SIKKERHETSINFORMASJON

 Fare:   Hvis det ikke observeres, kan det oppstå alvorlige 
fysiske skader eller materielle skader.

• Ikke bruk et skadet strømstøpsel eller en løs stikkontakt.
• Sørg for å koble strømpluggen til en dedikert stikkontakt 

for 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz.
• Ikke flytt produktet ved å trekke i strømledningen.
• Ikke håndter strømpluggen med våte hender.
• Ikke bøy strømledningen med makt eller kjør den under en tung 

gjenstand for å forhindre at den blir skadet eller deformert.
• Ikke koble til og plugg ut strømpluggen gjentatte ganger.
• Hvis stikkontakten er våt, koble forsiktig fra produktet og la 

stikkontakten tørke helt før påfølgende bruk.
• Koble fra produktet før reparasjon, inspeksjon eller utskifting 

av deler.
• Fjern eventuelt støv eller vann fra strømpluggen.
• Ikke koble til en stikkontakt eller grenuttak som brukes av flere 

andre apparater. Bruk en stikkontakt dedikert til produktet.
• Koble fra produktet hvis det ikke skal brukes over lengre tid.
• Ikke forsøk å reparere eller modifisere strømledningen.
• Hvis strømledningen er skadet, ikke skift den ut på egen hånd. 

Kontakt et servicesenter for å bytte den.
• Ikke installer luftrenseren i nærheten av en varmeenhet.
• Ikke plasser produktet oppå et elektrisk apparat som en 

varmeovn eller TV.



Til inform
asjon

• Ikke installer produktet i områder der det er fuktighet,  
støv eller vann (regnvann).

• Ikke bruk produktet i områder hvor brennbare gasser eller 
brennbare materialer brukes eller lagres.

• Ikke stikk skarpe gjenstander som en skrutrekker inn i 
forurensningssensorenheten.

• Hvis luftrenseren produserer en merkelig støy, brennende 
lukt eller røyk, må du umiddelbart trekke støpselet ut av 
stikkontakten og ringe servicesenteret vårt.

• Senk aldri produktet i vann.
• Ikke spray brennbare materialer som insektmidler eller dufter 

på luftinntaket.
• Ikke demonter, reparer eller modifiser produktet.
• Ikke plasser beholdere med vann, medisiner, mat, 

metallgjenstander eller brennbart materiale på toppen 
av produktet.

• Koble fra produktet før du rengjør det.
• Ikke rengjør produktet ved å påføre vann direkte på produktet 

eller bruke benzen eller tynner.
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SIKKERHETSINFORMASJON

 Advarsel:   Hvis det ikke observeres, kan det oppstå alvorlig 
personskade eller skade på eiendom.

• Ikke stikk fingre eller fremmedlegemer inn i luftinntaket 
eller -uttaket.

• Ikke la barn henge på produktet eller klatre på det.
• Når du fjerner frontdekselet, vær forsiktig så du ikke får en 

del av kroppen eller andre gjenstander fastlåst i den øvre delen 
av produktet.

• Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer 
(inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale 
evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har 
fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person 
som er ansvarlig for deres sikkerhet.

• Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
• Dette apparatet kan brukes av barn åtte år og eldre.
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 Forsiktig:   Hvis det ikke observeres, kan det oppstå lettere 
personskader eller skade på eiendom.

• Ikke installer produktet på skrånende gulv.
• Ikke bruk overdreven kraft eller støt på produktet.
• Når produktet er i bruk, hold en avstand på minst 20 cm 

fra vegger eller tilstøtende gjenstander og 30 cm - 60 cm 
over produktet.

• Installer produktet der ingen hindringer rundt produktet 
blokkerer luftsirkulasjonen.

• Bruk luftrenseren unna belysningsenheter eller direkte sollys.
• Installer luftrenseren minst 2 m unna elektroniske produkter 

som TV.
• Ikke bruk produktet i områder hvor det vil bli utsatt for sterk 

røyk, lukt eller olje.
• Ikke bruk luftrenseren på et sted som er utsatt for direkte sollys.
• Bytt ut filtre med nye i henhold til filterbyttesyklusene.
• Rengjør forfilteret med vann regelmessig og tørk det helt før bruk.
• Ikke skyv eller len deg mot dette produktet, da det kan velte 

over produktet.
• La aldri barn stikke hendene inn i hullet.

Til inform
asjon



DELENAVN

Brukerhåndbok

Foran/bak

Annet

Luftuttak

Håndtak

Strømledning

Visningsdel/
driftsdel

Indikator for 
forurensningsnivå/
stemningslampe

Forurensnings- 
sensorenhet

Filterutskifting-
nullstillingsknapp

< AP-1008BH/CH >
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■  A3TM medium filter

A3TM medium filter fjerner medium støv og gasser, og det hindrer HEPA-filteret.  
A3TM medium filter er antimikrobielt og kan rengjøres ved å bruke støvsugeren, og A3TM medium filter 
beholder sin antimikrobielle aktivitet etter rengjøringen.

LUFTRENSINGSPROSESS

■  Forfilter
Behandlet med antibakterielle materialer, fjerner forfilteret relativt stort støv, mugg, menneskehår, 
kjæledyrhår og andre.

2. A3TM medium filter1. Forfilter 3. HEPA-filter

▶ ▶ 

■  HEPA-filter
Det høyytelses kompositt-HEPA-filteret fjerner effektivt fint støv og sigarettrøyk mens de antibakterielle 
og antimuggfunksjonene til organiske antibakterielle materialer eliminerer bakterier og mugg.

Til inform
asjon



Installasjon av filter

Sjekk før bruk!

FORBEREDELSER

   Dette produktet er kun for 220 V– 240 V, 50 Hz/60 Hz.
Sikre at du kobler strømpluggen til en jordet elektrisk stikkontakt  
(220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz) ment for produktet.

1. Åpne frontdekselet.
Åpne frontdekselet ved å trekke  
i den øvre delen av det.

2.  Ta ut filtrene og fjern 
plastemballasjen.

Fjern plastemballasjen på filtrene unntatt 
forfilteret, og installer deretter filtrene 
i henhold til rekkefølgen på filtrene.

▶ 

▶ 

Tips

- Sørg for å fjerne plastpakningen til hvert filter før du installerer filtre.
- Dette produktet er for husholdningsbruk. Bruk produktet kun innendørs.
- Når produktet ikke er i bruk, trekk strømpluggen ut av stikkontakten.
- Når du installerer filtre, sjekk at forsiden av filtrene er i riktig retning.

▶  Rekkefølge av filtre: Forfilter → A3TM medium filter → HEPA-filter



Indikasjonsdel

1

1

2

DRIFT/INDIKASJONSDEL

Lyssensor
Det er en sensor som registrerer lys.

2 Hastighetsindikator
 Ved å bruke hastighetsknappen er det mulig å velge luftstrømhastighet i fire trinn.  
(Trinn 1 → Trinn 2 → Trinn 3 → Turbo)

∗  Når produktet er i hvilemodus og strømsparingsmodus, er ikke indikatorene for 
luftstrømhastighet slått på.
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Driftsdel

1

2

3

4

5

DRIFT/INDIKASJONSDEL

1 Strømknapp og dens 
indikator

Bruk den for å slå produktet på 
og av. Når strømmen er på, slås 
indikatoren på.
∗  For å slå av strømmen, trykk og hold inne 

strømknappen i omtrent ett sekund. 

2 Automodus-knapp og dens 
indikator

Bruk den til å velge automatisk 
driftsmodus. Når automodus er 
valgt, slås indikatoren på.

3 Humørknapp og dens 
indikator

Bruk den til å slå 
stemningslampen på/av.
Når stemningslampen er slått 
på, slås indikatoren på.

4 Stille modus-knapp og dens 
indikator

Bruk den til å velge stille driftsmodus.
Når stille modus er valgt, 
slås indikatoren på.

5 Hastighetsknapp og dens indikator

Bruk den til å velge ønsket luftstrømhastighet.
∗  Hvis du trykker på hastighetsknappen i auto- eller 

stillemodus, går produktet umiddelbart over til 
manuell modus.
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∗  Renhetsnivået (forurensning) i rommet bestemmes av fargen 
på enden av det gjennomtrengende hullet.

Rent: Blå Lett forurenset: 
Lys lilla

Forurenset: 
Mør klilla

Høy forurensning: 
Rød

Den viser gjeldende renhetsnivå (forurensning) i rommet.Den viser gjeldende renhetsnivå (forurensning) i rommet.
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BRUK

Trykk på strømknappen og velg deretter 
automodus-knappen.

■ For å betjene manuell modus

■ For å velge automodus

Trykk på strømknappen og velg deretter 
vindhastigheten ved å trykke på 
hastighetsknappen.

Automatisk driftsmodus angir vindhastighetene (trinn 1, 2 eller 3) avhengig av luftforurensningstilstandene 
som oppdages av forurensningssensoren. 
Når forurensningsnivåene holder seg i trinn 1 i omtrent 10 minutter, bytter produktet til 
strømsparingsmodus.
I strømsparingsmodus slås viften av for å minimere strømforbruket, og alle displayene unntatt strøm-  
og autoindikatorene er slått av.
Når forurensningsnivået øker til nivå 2 eller høyere, slås strømsparingsmodusen av.
Når strømsparingsmodusen fortsetter i 30 minutter, bytter produktet midlertidig fra strømsparingsmodus 
til trinn 1 for å blande luften rundt.

▶ Automodus

Forurensningsnivå 1 Forurensningsnivå 2
Forurensningsnivå 3 

eller mer
Strømsparingsmodus

HASTIGHET Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Vifte av

▶ 

▶ 

Tips

-  Før du bruker produktet, koble støpselet til en dedikert stikkontakt.
-  Når strømmen er slått på, vil du se den tidligere brukte driftsmodusen,  

som allerede er satt til bruk.
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■  For å betjene dvalemodus  
(bare tilgjengelig i automodus)

Hvis omgivelsene er mørke i tre minutter eller lenger i automodus, 
bytter produktet automatisk til hvilemodus, noe som senker 
luftstrømhastigheten, støyen og strømforbruket. Hvis omgivelsene 
blir lyse igjen i fem minutter eller lenger, gjenopptar enheten 
normal drift. I hvilemodus er alle displayer unntatt 
strømindikatoren slått av.

■ For å betjene stille modus 

Trykk på strømknappen og deretter 
lydløs-knappen.
I stille modus senkes luftstrømhastigheten 
under trinn 1 (lavere o/min), noe som gjør 
miljøet stille og behagelig.

▶ 
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Slik justerer du forurensningssensorens sensitivitet

JUSTERING AV PARTIKKELSENSOR

1.  Med humørmodusknappen trykket ned, sett inn 
strømpluggen i stikkontakten.

2.  Med en tone som ringer to ganger, blinker sensorens 
gjeldende følsomhetsindikator.

3.  Juster følsomheten ved å trykke på hastighetsknappen. 
Følsomheten til sensoren vises ved å slå av 
luftstrømhastighetsindikatoren.

4.  Etter justering stilles følsomheten til 
forurensningssensoren inn når strømknappen trykkes 
inn for å slå av produktet eller stilles inn automatisk 
når det har gått 20 sekunder i innstillingsmodus.

Når produktet sendes er forurensningssensoren satt til standard følsomhet. Hvis forurensningsnivået 
holder seg på det høyeste nivået etter 2 timers drift eller holder seg på det laveste nivået i mer enn 1 time 
når luften ikke virker ren, kan brukerne justere følsomheten til forurensningssensoren som følger.

Følsom Standard Insensitiv

Hastighet trinn 1 Hastighet trinn 2 Hastighet trinn 3
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RENGJØRINGSMETODE

■  Rengjøring av forurensningssensoren  
(rengjør annenhver måned)

■  Rengjøring av luftinntaket og -uttaket  
(rengjør annenhver måned)

Rengjør luftinntaket og -uttaket med en myk børste.
∗ Vær forsiktig så det ikke kommer støv inn i luftrenseren.

1.   Åpne forurensningssensordekselet på høyre 
side av produktet. Rengjør luftinntaket 
og -uttaket og deretter forurensningssensoren 
med en myk børste eller støvsuger.

2.  Fukt en bomullspinne lett og rengjør linsen, støvinntaket og 
støvuttaket. Rengjør dem med en tørr bomullspinne for å fjerne 
gjenværende fuktighet.

    ∗ Uten regelmessig rengjøring forringes ytelsen til forurensningssensoren.
    ∗  Rengjøringssyklusen varierer avhengig av driftsmiljøet. Når du bruker produktet 

i støvete omgivelser, rengjør sensoren oftere.

■ Rengjøring av produkthuset (hver 2.–4. uke)

Bruk en tørr, myk klut for å rengjøre produktet.
∗ Bruk en lett fuktet klut hvis forurensningen er massiv, men ikke bruk slipemidler.

■ Rengjøring av frontdekselet

Skill frontdekselet fra produktet og fjern støvet som er festet til 
overflaten med en myk tørr børste eller klut.
∗ Bruk en lett fuktet klut hvis forurensningen er massiv, men ikke bruk slipemidler.

Air outlet

Air inlet

▶ 

Dust outlet

Dust inlet

- Koble alltid fra luftrenseren før du rengjør produktet.
-  Ikke bruk vaskemidler som inneholder organiske løsemidler (løsningsmiddel, tynner, etc), 

blekemiddel, klor eller slipemidler.
- Ikke bløtlegg luftrenseren i vann eller spray vann direkte på den.

Tips

Støvuttak

Støvinntak

Luftuttak

Luftinnløp
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Tips

-  Alltid koble fra produktet før du rengjør filteret.
-  Forfilteret kan gjenbrukes ved å fjerne støv eller rengjøre det med vann.
-  Hvis forfilteret ikke blir renset på lenge, kan produktytelsen reduseres.
-  HPEA-filteret kan ikke gjenbrukes ved rengjøring. Aldri rengjør disse med vann.

4.  Rengjør A3TM medium filter med støvsuger (hver 4. måned).

RENGJØRINGSMETODE

■ Rengjøring av forfilteret (hver 2 – 4 uker)

1.  Åpne frontdekselet ved å trekke ut 
endedelen over luftinntaket.

2.  Ta ut forfilteret ved å trekke ut i håndtakene.
    ∗ For å unngå at støv faller av, fjern filteret forsiktig uten å påføre støt.

3.  Rengjør forfilteret med en støvsuger eller vann avhengig 
av forurensningsnivået.

∗ Når du monterer forfilteret på produktet igjen, sett det riktig inn i kroken.

5.  Installer forfilteret etter at du har fjernet fuktigheten helt.  
Monter frontdekselet tilbake i produktet.
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Filter sykluser metode

Forfilter Hver 2.–4. uke Rengjøring

A3TM medium filter
Hver 4. måned Rengjøring

Hver 30. måned Bytte

HEPA-filter Hver 30. måned Bytte

1.  Knappindikator slås på én etter én med klokken når filteret må skiftes.
2.  Luftstrøm-LED-en indikerer et filter som må skiftes. 

 Trinn 1-LED: HEPA trinn 2-LED: A3TM medium 
3.  Når filterbytteindikatoren vises, er forurensningsnivåindikatoren  

slått av.
4.  Filterbytteindikatoren vises i fem minutter hver halvtime.
5. Etter at du har skiftet filter, trykk på nullstill-knappen én gang.
6.  Når du har skiftet et filter før filterbyttesyklusen er nådd, trykk og hold NULLSTILL-knappen i ett 

sekund (tvungen nullstilling). Den tvungne nullstilligen initialiserer alle syklustellere for filterbytte.

FILTERBYTTE

■ Slik bytter du ut filtrene

∗ Hver tenestetid er basert på 24-timers bruk i Hastighet trinn 1.
∗  De anbefalte syklusene for utskifting av filter kan variere avhengig av driftsmiljøet.

■ Sykluser for filterrengjøring og bytte

■ Filterutskiftingsindikator

■ Skifte filtre

1.  Når du skifter filter, sjekk at forsiden er i riktig retning.

2.  Når strømmen er på, trykk på nullstillingsnappen med 
et skarpt verktøy.

- Sjekk at «forsiden» av filtrene er i riktig retning.
- For å opprettholde optimal ytelse av produktet, bruk originale coway-filtre.
- Alltid koble fra luftrenseren før filterbytte.

Vedlikehold
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Feilsøking

Luftrenseren kan fungere unormalt, ikke på grunn av produktfeil, men på grunn av mindre 
årsaker eller det faktum at brukeren ikke er kjent med produktets bruk. I et slikt tilfelle kan 
problemer løses enkelt selv uten hjelp fra servicesenteret bare ved å sjekke følgende.  
Hvis problemet vedvarer etter at du har sjekket følgende, kontakter du servicesenteret.

Symptom Kontroller Tiltak

Det blåser ingen luft.

• Er strømledningen tilkoblet? Koble strømledningen til en stikkontakt  
for 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz.

• Er hele displaydelen slått av? Trykk på av/på-knappen og velg deretter 
ønsket funksjon.

• Er det strømbrudd? Bruk luftrenseren etter at strømmen 
kommer på igjen.

• Er indikatoren for auto-modus på??

Når forurensningsnivå 1 varer kontinuerlig 
i ti minutter, bytter produktet til 
strømsparingsmodus, og slår av viften 
automatisk.

Luftstrømhastigheten 
endres ikke.

•  Er den ikke i manuell eller stille 
modus? Still inn ønsket driftsmodus.

• Er ikke rommet mørkt?
Når den er i hvilemodus,  
er luftstrømhastigheten fastsatt  
til minimumsnivået.

Luftstrømhastigheten 
er betydelig svakere 
enn før.

•  Har filterrengjørings- eller 
utskiftingstiden utløpt?

Bekreft rengjørings- og erstatningssyklusen 
og rengjør eller bytt ut filteret/filtrene om 
nødvendig.

Det kommer dårlig 
lukt fra luftutløpet.

•  Har filterrengjørings- eller 
utskiftingstiden utløpt?

Bekreft rengjørings- og erstatningssyklusen 
og rengjør eller bytt ut filteret/filtrene om 
nødvendig.

Fargen på 
forurensnings-
nivåindikatoren forblir 
alltid den samme.

•  Er det ikke støv på linsen til 
forurensningssensoren? Rengjør linsen til forurensningssensoren.

•  Fortsetter forurensningsnivået å 
indikere et høyt nivå?

Juster følsomheten til forurensningssensoren 
til Sensitiv eller Standard.

•  Fortsetter forurensningsnivået å 
indikere et lavt nivå?

Juster følsomheten til forurensningssensoren 
til Sensitiv eller Standard.

Forurensnings- 
nivåindikatoren 
blinker.

• Be om service eller spør servicesenteret vårt.

Når andre 
funksjonsproblemer 
oppdages.

•  Sjekk symptomene, koble fra produktet og be om service eller spør servicesenteret.
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SPESIFIKASJON

Produktspesifikasjon Luftrenser

Modell AP-1008BH AP-1008CH

Nominell spenning 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz

Fase 1

Strømforbruk 47 W 

Produktisolasjonsklasse Grad 2-enhet 

Støvoppsamlingsmodus Mekanisk metode for støvoppsamling (HEPA-filter)

Sikkerhetsfunksjon Strømmen slås av når frondekselet åpnes

Installasjonssted Innendørs bruk

Maksimalt luftvolum 5,8 m3/min

Størrelse 354 mm (bredde) × 194 mm (lengde) × 645 mm (høyde)

Vekt 7,3 kg 6,8 kg

▶  Spesifikasjonene er gjenstand for mindre endringer for å forbedre produktets ytelse.



GARANTIKORT ELLER GARANTIBREV 
ETT ÅRS BEGRENSET GARANTI 

LUFTRENSER AP-1008BH/CH («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.

COWAY

 Adr. :  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

 Adr. :  Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37  
Enköping Sverige

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