Begränsad garanti för
RC serien
Friendly Robotics utfärdar en garanti till den ursprungliga köparen att våra produkter ur ”C”-serien är fria från defekter i material och utförande vid användning under normalt privat bruk under
en period av tre år** (på RC304 Pro, RC308 Pro och RC312 Pro S-modeller som köpts i Europa),
två år (på on RC304u, RC308u och RC312u-modeller som köpts i Europa) eller ett år (på alla modeller som köpts i USA) räknat från inköpsdatumet. Ett års garanti för batteriet, med början från
inköpsdatumet. För produkttillbehör, inklusive utbytesbatterier, lämnas en garanti om nittio dagar
från datum för inköpet. Denna garanti täcker kostnaderna för delar eller arbete för reparation av
dolda defekter när de utförs av en auktoriserad Friendly Robotics service- och garantifirma. Ett
giltigt köpebevis krävs för garantireparationer.
Den begränsade garantin täcker inte någon form av transportkostnader. Ägaren bär ansvaret för
transportkostnader till en auktoriserad Friendly Robotics service- och garantifirma.
*Med normalt privat bruk menas att produkten används på den tomt där ditt primära hem är
beläget. Användning på mer än en plats betraktas som kommersiell användning, och i sådana fall
gäller inte garantin.
** 3 års garanti vid registrering inom 90 dagar från första drift, täcker endast arbete och delar.
3-års garanti är endast tillgänglig för särskilda modeller producerade 2015 eller senare.
Saker och förhållanden som inte omfattas
Denna uttalade garanti omfattar inte följande:
•

Kostnader för normala servicedelar eller procedurer, som knivar eller slipning av knivar.

•

Eventuella delar som har bytts ut, använts på fel sätt, vanvårdats eller kräver utbyte eller
reparation beroende på olyckor eller brist på ordentligt underhåll.

•

Normalt slitage, inklusive missfärgningar i färg eller plastdelar.

•

Kostnader för installation eller återinstallation, borttagande av installation eller eventuella
kostnader eller skador i samband med felaktig installation eller användning av produkten.

•

Inga produkter som har öppnats, reparerats, modifierats eller ändrats av någon annan än en
Friendly Robotics auktoriserad reparationsverkstad.

•

Reparationer som är nödvändiga beroende på felaktig batterivård och/eller felaktiga laddningsprocedurer, exempelvis i våta förhållanden, oregelbunden strömförsörjning, eller underlåtenhet att förbereda gräsklipparen eller batteriet på rätt sätt vid perioder då de inte
används.

•

Reparationer som är nödvändiga på grund av vatten- eller regnskador, reparationer beroende
på åskväder eller andra naturkatastrofer.

Instruktioner för att få garantiservice
Om du tror att din Friendly Robotics produkt har ett materialfel eller tillverkningsfel, kontakta den
återförsäljare som sålt produkten.
Ägarens ansvar
Du måste underhålla och sköta om din Friendly Robotics-produkt genom att följa de underhållsoch skötselföreskrifter som finns beskrivna i bruksanvisningen. Rutinmässigt underhåll, antingen
det genomförs av en servicefirma eller av dig själv, är på din egen bekostnad.
Allmänna villkor
Reparation hos en service- och reparationsverkstad som är auktoriserad av Friendly Robotics är
den enda hjälp du kan få under denna garanti. Det finns ingen annan direkt eller indirekt garanti.
All underförstådd garanti för säljbarhet och ändamålsenlighet för ett visst syfte är begränsade till
varaktigheten av denna uttalade garanti. Friendly Robotics är inte ansvariga för indirekta skador
eller skador som uppstår i samband med, eller som en följd av, användandet av Friendly Robotics-produkter vilka täcks av denna garanti, inklusive eventuella kostnader eller utgifter för att
skaffa fram ersättningsutrusning eller för service under rimliga perioder av funktionsstörningar
eller icke-användning i avvaktan på att garantireparationer ska bli klara. Vissa länder tillåter inte
undantag för tillfälliga eller följdskador, eller begränsningar för hur länge en underförstådd garanti varar, varför ovanstående uteslutningar och begränsningar kanske inte gäller dig. Denna
garanti ger dig specifika lagliga rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar
från land till land.

Följ alltid de säkerhetsanvisningar som anges i denna bruksanvisning

