Begrenset garanti for
C-serien
Friendly Robotics garanterer overfor den opprinnelige kjøperen at «C»-serie-«produktet» skal
være feilfritt i materialer og utførelse ved normal bruk over en periode på tre år** (på RC304
Pro-, RC308 Pro- og RC312 Pro S-modeller som er kjøpt i Europa), to år (på RC304u-, RC308uog RC312u-modeller som er kjøpt i Europa) eller ett år (på alle modeller som er kjøpt i USA). Ett
år garanti gis på batteriene, som begynner fra kjøpsdato. Tilbehør til produktet, inkludert ekstra
batterier, har en garanti på nitti (90) dager fra kjøpsdatoen. Denne garantien gis for kostnaden av
deler og arbeid for å reparere dekket feil hvis utført av en autorisert Friendly Robotics service og
garantifasilitet. Gyldig kvittering er nødvendig for garantireparasjoner.
Den begrensede garantien dekker ikke transportkostnader av noe slag. Eieren bærer alt ansvar
for transportkostnader til en autorisert Friendly Robotics service- og garantiservice.
*Normale boligformål defineres som bruk av produktet på samme sted som ditt primære hjem.
Bruk på mer enn ett sted regnes som kommersiell bruk og denne garantien vil ikke gjelde.
** 3. års garanti ved registrering innen 90 dager fra første bruk, dekker kun arbeidskraft og deler.
3. års garanti er kun tilgjengelig for spesifikke modeller, produsert i 2015 eller senere.
Komponenter og betingelser som ikke dekkes
Denne garantien dekker ikke følgende:
•

Kostnaden for regelmessig vedlikehold av reservedeler eller prosedyrer, som for eksempel
knivblad eller skjerping av knivbladet.

•

Ethvert produkt eller del som har blitt endret, misbrukt, mishandlet eller krever erstatning
eller reparasjon på grunn av ulykker eller mangel på riktig vedlikehold.

•

Normal slitasje, inkludert falming av maling eller plastdeler.

•

Kostnader ved installasjon eller reinstallasjon, fjerning av installasjon eller andre kostnader
eller skader forbundet med uriktig installasjon eller bruk av produktet.

•

Ethvert produkt som er blitt åpnet, reparert, modifisert eller endret av noen andre enn et
Friendly Robotics autorisert verksted.

•

Reparasjoner som er nødvendige på grunn av feil batterihåndtering og/eller uriktig ladeprosess som lading under våte forhold, uregelmessigheter i strømforsyningen eller utelatelse av
ordentlig forberedelse av klipperen eller batteriet før en periode uten bruk.

•

Reparasjoner som er nødvendige på grunn av vannskader unntatt tilfeldig eksponering for
regn, reparasjoner i forbindelse med lynnedslag eller andre naturforekomster.

Instruksjoner for å få garantiservice
Hvis du mener at ditt produkt fra Friendly Robotics inneholder en defekt i materialer eller utførelse
kontakter du selgeren som solgte deg produktet.

Eiers ansvar
Du må opprettholde og ta vare på ditt produkt fra Friendly Robotics ved å følge prosedyrene for vedlikehold og omsorg som er beskrevet i brukerhåndboken. Rutinemessig vedlikehold, enten utført
av en tjenesteleverandør eller av deg, er på din bekostning.
Generelle vilkår
Reparasjon utføres av en service- og garantibedrift autorisert av Friendly Robotics og er din eneste
utvei under garantien. Det er ingen andre uttrykte eller underforståtte garantier. Alle garantier for
salgbarhet og egnethet for bruk er begrenset til varigheten av denne garantien. Friendly Robotics
er ikke ansvarlig for indirekte, tilfeldige eller følgeskader i forbindelse med bruk av Friendly Robotics Produkt som omfattes av denne garantien, herunder eventuelle kostnader eller utgifter for
erstatningsutstyr eller -service under begrensede perioder om feil eller manglende bruk i påvente
av reparasjoner som dekkes av denne garantien. Noen stater tillater ikke utelukkelse av tilfeldige
skader eller følgeskader, eller begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, så den
ovennevnte utelukkelse og begrensninger ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke
juridiske rettigheter og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat.

Følg alltid sikkerhetsanvisningene spesifisert i denne brukerhåndboken

