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�� Læs og følg betjeningsvejledningen!

�� Bær høreværn�

�� Advarsel mod elektrisk spænding�

�� Advarsel mod varme dele
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� Vigtigt!

Ved brug af el-værktøj er der visse
sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for
at undgå skader på personer og materiel. Læs derfor
betjeningsvejledningen grundigt igennem. Opbevar
vejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage
den frem efter behov. Husk at lade
betjeningsvejledningen følge med maskinen, hvis du
overdrager den til andre!
Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.

1. Sikkerhedsinstruktioner

1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger

� Obs! Ved brugen af denne kompressor skal

følgende, grundlæggende sikkerhedsforan-

staltninger overholdes som beskyttelse mod

elektrisk stød og fare for tilskadekomst og brand.

Læs og følg disse henvisninger, før De bruger

apparatet.

Maskinen må ikke betjenes af personer (inkl. børn)
med begrænsede fysiske eller sensoriske
færdigheder, eller personer, der ikke er i psykisk
balance. Manglende erfaring og kendskab til
maskinens anvendelse fratager ligeledes en person
retten til at arbejde med maskinen, med mindre
arbejdet sker under opsyn eller efter grundig
instruktion. Pas på, at børn ikke leger med maskinen.

1. Hold Deres arbejdsom-råde i orden

- Uorden i arbejdsområdet medfører risiko for
uheld. 

2. Tag hensyn til påvirkninger fra omgivelserne

- Udsæt ikke kompressoren for regn. Brug ikke
kompressoren i fugtige eller våde omgivelser.
Sørg for god belysning. Benyt ikke
kompressoren i nærheden af brændbare væsker
eller gasser.

3. Beskyt Dem mod elektrisk stød

Undgå berøring med jordede aggregater, som for
eksempel rør, varmelegemer, ovne, køleskabe.

4. Hold børn væk!

Lad ikke andre personer berøre kompressoren
eller kablet, hold dem borte fra Deres arbejds-
område.

5. Opbevar Deres kompressor forsvarligt

Den ubenyttede kompressor bør opbevares i et
tørt, aflåset rum og uden for børns rækkevidde.

6. Overbelast ikke Deres kompressor

De arbejder bedre og mere sikkert i det angivne 

effektområde.
7. Bær egnet arbejdstøj

Bær ikke løst tøj eller smykker. De kan blive
fanget af bevægelige dele. Ved arbejde i det fri
anbefales brug af gummihandsker og solidt
fodtøj. Brug hårnet, hvis De har langt hår.

8. Brug ikke kablet til forkerte formål 

Træk ikke i kompressoren ved hjælp af kablet og
brug det ikke til at trække stikket ud af 
stikkontakten. Beskyt kablet mod varme, olie og
skarpe kanter.

9. Pas Deres kompressor omhyggeligt

Hold Deres kompressor ren, så De kan arbejde
godt og sikkert. Følg vedligeholdel
sesforskrifterne. Kontrollér regelmæssigt stik og
kabel og lad en fagmand udskifte dem, 
hvis de er beskadigede. Kontrollér regelmæssigt 
forlængerledninger og udskift dem hvis de er
beskadigede.

10. Træk netstikket udnår den ikke bruges og før 

servicearbejde.

11. Undgå utilsigtet startforvis 

Dem om, at kontakten er slukket ved tilslutning til
strømnettet.

12. Forlængerkabel i det fri

Anvend kun godkendte og tilsvarende mærkede 
forlængerkabler i det fri.

13. Vær altid opmærksomHold øje med 

Deres arbejde. Brug den sunde fornuft. Brug ikke
kompressoren, hvis De er ukoncentreret.

14. Kontrollér Deres kompressor for

beskadigelser

Før fortsat brug af kompressoren skal
beskyttelsesanordningerne eller let beskadigede
dele kontrolleres omhyggeligt med hensyn til
forsvarlig og bestemmelsesmæssig funktion.
Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt,
at de ikke klemmer eller om der er dele som er
beskadiget. Alle dele skal være monteret korrekt
og alle betingelser for kompressoren skal
opfyldes. Beskadigede beskyttelsesanordninger
og dele skal repareres eller udskiftes af et
serviceværksted, hvis ikke andet er angivet i
betjeningsvejledningerne. Beskadigede kontakter
skal udskiftes af et serviceværksted. Benyt ikke
værktøj, hvor kontakten ikke kan tændes og
slukkes.

15. Obs!

For Deres egen sikkerheds skyld bør De kun
anvende tilbehør og ekstraudstyr, som angives i
betjeningsvejledningen eller anbefales eller
oplyses af producenten. Brugen af andre end de
i betjeningsvejledningen eller i kataloget
anbefalede indsatsværktøjer eller tilbehør kan
medføre en fare for tilskadekomst for Dem 
personligt.
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16. Reparationer kun hos elfagmanden

Reparatio-ner må kun udføres en elektriker,
ellers kan der ske ulykker for brugeren.

17. Støj

Brug høreværn, når kompressoren kører.
18. Udskiftning af stikledning 

Hvis stikledningen bliver beskadiget, skal den
udskiftes af producenten eller el-fagmand for at
undgå fare for skader og uheld. 

1.2 Sikkerhedsanvisninger ved arbejde med 

trykluft og udblæsningspistoler

� Kompressor og ledninger når op på høje
temperaturer under driften. Berøring medfører
forbrændinger.

� De af kompressoren indsugede luftarter eller
dampe skal holdes fri for tilsætninger som kan
føre til brand eller eksplosion i kompressoren.

� Når slangekoblingen løsnes, skal De holde fast
på slangens koblingsstykke med hånden for at
undgå kvæstelser fra den tilbagespringende
slange. 

� Ved arbejde med blæsepistolen skal De bruge
beskyttelsesbriller. Fremmedlegemer og
bortblæste dele kan let forårsage tilskadekomst.

� Blæs ikke på andre personer med blæsepistolen
og rengør ikke tøj på kroppen.

1.3 Sikkerhedsanvisninger ved sprøjtemaling

� Anvend ikke lakker eller opløsningsmidler med et
flammepunkt under 55° C .

� Opvarm ikke lakker og opløsningsmidler.
� Arbejdes der med sundhedsskadelige væsker,

skal der bruges filteraggregater til beskyttelse
(ansigtsmasker). Følg også anvisningerne fra
producenterne af sådanne stoffer vedr.
beskyttelsesforan-staltninger.

� Der må ikke ryges under sprøjtningen og i
arbejds-rummet. Også malingsdampe er
brandfarlige.

� Der må ikke forefindes ildsteder eller  åben ild,
og der må ikke arbejdes med gnistdannende
maskiner 

� Der må ikke opbevares eller indtages mad og
drikkevarer i arbejdsrummet. Malingsdampe er
skadelige.

� Angivelser og mærkninger vedrørende farlige
stoffer, som står anført på yderemballagen af de
forarbejdede materialer, skal iagttages. Ekstra
beskyttelsesforanstaltninger kan være
påkrævede, navnlig i form af beklædning og
masker.

� Arbejdsrummet skal være på mere end 30 m3 og
der skal ske et tilstrækkeligt luftskifte. Sprøjt ikke
op mod vinden. Ved påsprøjtning af brændbare

resp. farlige sprøjtematerialer, skal de lokale
politimyndigheders bestemmelser overholdes.

� Anvend ikke medier som ekstraktionsbenzin,
butyl-alkohol og methylenklorid sammen med
PVC-trykslangen (reduceret levetid)

1.4 Drift af trykbeholdere

� Den som anvender en trykbeholder skal holde
denne i forsvarlig stand, anvende den 
korrekt og inspicere den, skal straks udføre
nødvendige vedligeholdelses- og reparations-
arbejder samt træffe de efter omstændighederne
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

� Tilsynsmyndighederne kan i enkelte tilfælde
foreskrive påkrævede overvågningsforanstalt-
ninger.

� En trykbeholder må ikke bruges, hvis den
udviser mangler, som kan bringe ansatte eller
trediemand i fare.

� Trykbeholderen skal med jævne mellemrum
kontrolleres for skader, f.eks. rust. Hvis der kan
konstateres skader på trykbeholderen, 
kontaktes kundeserviceværksted.

Opbevar sikkerhedshenvisningerne omhyggeligt

2. Oversigt over maskinen

1. Afskærmning
2. Trykbeholder
3. Manometer (kedeltryk kan aflæses)
4. Standerfod
5. Lynkobling (reguleret trykluft)
6. Manometer (indstillet tryk kan aflæses)
7. Trykregulator
8. Tænd/Sluk-knap
9. Transportgreb
10. Sikkerhedsventil
11. Aftapningsskrue til kondensvand

3. Anvendelsesområde

Kompressoren er beregnet til tilvejebringelse af
trykluft til trykluftsdrevet værktøj. 

Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel
brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt,
håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.

Saven må kun anvendes i overensstemmelse med
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dens tiltænkte formål. Enhver anden form for
anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert
ansvar for skader, det være sig på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at maskinen
ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret bæres alene
af brugeren/ejeren.

4. Tekniske data

Nettilslutning: 230 ~ 50 Hz

Motorydelse kW/PS: 1,1/1,5

Driftsmodus S3 25% 10 min
Kompressor-omdrejningstal o/min: 3550

Driftstryk bar: 8

Trykbeholdervolumen (i liter): 6

Teoretisk indsugningskapacitet l/min: 180

Lydeffektniveau LWA i dB: 94,5

Lydtrykniveau LpA i dB: 74,5

Isolationsklasse: IP 20

Apparatets vægt i kg: 9,1

Driftsmodus S3 - 25% - 10min: S3 = periodisk drift
uden indflydelse fra startprocessen. Det betyder, at
den maks. driftstid inden for et tidsrum på 10 min.
udgør 25% (2,5 min.).

5. Henvisninger vedr. opstilling

� Kontrollér apparatet for transportskader.
Eventuelle skader skal straks meldes til
transportfirmaet som leverede kompressoren.

� Opstillingen af kompressoren bør ske i
nærheden af forbrugeren.

� Lang luftledning og lange tilledninger
(forlængere) skal undgåes.

� Sørg for tør og støvfri indsugningsluft.
� Opstil ikke kompressoren i et fugtigt eller vådt

rum.
� Kompressoren må kun anvendes i dertil egnede

rum (godt ventilerede, omgivende temperatur
+5°C- +40°C). Der må ikke være støv, syrer,
dampe, eksplosive eller brændbare gasser i
rummet.

� Kompressoren er beregnet til anvendelse i tørre
rum. Den må ikke anvendes i områder, hvor der
arbejdes med stænkvand.

6. Montage og idriftsættelse

� Vigtigt!

Maskinen skal monteres fuldstændig komplet,

inden den tages i brug!

6.1 Montering af standerfødder (4)

De medfølgende standerfødder (4) skal monteres
som vist på figur 6.

6.2 Montering af lynkobling (5)

Skru lynkoblingen (5) fast på apparatet, som vist på
fig. 4-5.

6.3 Nettilslutning

Kompressoren er udstyret med netledning med
beskyttelseskontaktstik. Denne kan tilsluttes enhver
forskriftsmæssigt installeret stikdåse 230V ~ 50 Hz,
som er sikret med 16 A. Kontroller, inden du tænder,
at netspændingen svarer til driftsspændingen,
således som angivet på kompressorens
mærkeplade. Lange tilledninger samt forlængere,
kabeltromler osv. forårsager spændingsfald og kan
forhindre, at motoren starter. Lave temperaturer
under +5°C kan besværliggøre motorstart p.g.a. træg
gang. 

6.4 Tænd/Sluk-knap (8)
Sæt tænd/sluk-knappen (8) i position 1 for at tænde.
Sæt tænd/sluk-knappen (8) i position 0 for at slukke.

6.5 Trykindstilling: (Fig. 1)

� Med trykregulatoren (7) kan trykket på
manometeret (6) indstilles. 

� Det indstillede tryk kan fjernes på lynkoblingen
(5).  

6.6 Indstilling af trykafbryderen

Trykafbryderen er indstillet fra fabrikken.
Indkoblingstryk 6 bar
Udkoblingstryk 8 bar

7. Vedligeholdelse og rengøring 

� Vigtigt!

Træk stikket ud af stikkontakten inden

rengørings- og vedligeholdelsesarbejde

påbegyndes.

� Vigtigt! 

Vent, indtil kompressoren er kølet helt ned! Fare

for forbrænding!
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� Vigtigt! 

Kedlen skal gøres trykløs inden rengørings- og

vedligeholdelsesarbejder.

7.1 Rengøring

� Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger fri
for støv og snavs. Tør kompressoren af med en
ren klud, eller foretag trykluftudblæsning under
lavt tryk. 

� Vi anbefaler, at kompressoren rengøres hver
gang efter brug. 

� Rengør af og til kompressoren med en fugtig
klud og lidt blød sæbe. Undgå brug af
rengørings- eller opløsningsmiddel, da det vil
kunne ødelægge kompressorens kunststofdele.
Sørg for, at der ikke kan trænge vand ind i
kompressorens indvendige dele. 

� Slange og sprøjteværktøj skal tages ud af
kompressoren inden rengøring. Kompressoren
må ikke rengøres med vand, opløsningsmidler
o.lign.

7.2 Kondensvand

Kondensvandet skal aftappes dagligt ved at åbne
drænventilen (11) (bunden af trykbeholderen). 

� Vigtigt! Kondensvandet fra trykbeholderen

indeholder rester af olie. 

Kondensvandet skal bortskaffes ifølge

miljøforskrifterne (miljødepot). 

7.3 Sikkerhedsventil (10)

Sikkerhedsventilen er indstillet til det maksimalt
tilladte tryk på trykbeholderen. Det er ikke tilladt at
justere på sikkerhedsventilen eller fjerne plomben.
Sikkerhedsventilen skal af og til aktiveres; dette for at
sikre en konstant funktionsevne. Træk kraftigt i
ringen, så du tydeligt hører trykluften sive ud.
Bagefter slipper du ringen igen. 

7.4 Oplagring

� Vigtigt! 

Træk stikket ud af stikkontakten, udluft
kompressoren og alle tilsluttede trykluftsværktøjer.
Placer kompressoren således, at den ikke kan tages
i brug af uvedkommende. 

� Vigtigt! 

Kompressoren skal opbevares i tørre omgivelser,

hvor uvedkommende ikke har nogen adgang.

Vend den ikke om; skal opbevares stående! 

8. Bestilling af reservedele

Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:
� Savens type.
� Savens artikelnummer.
� Savens identifikationsnummer.
� Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info

9. Bortskaffelse og genanvendelse

Maskinen er pakket ind for at undgå transportskader.
Emballagen består af råmaterialer og kan således
genanvendes eller indleveres på genbrugsstation.
Maskinen og dens tilbehør består af forskellige
materialer, f.eks. metal og plast. Defekte
komponenter skal kasseres ifølge miljøforskrifterne
og må ikke smides ud som almindeligt
husholdningsaffald. Hvis du er i tvivl: Spørg din
forhandler, eller forhør dig hos din kommune!

DK/N
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10. Mulige årsager til driftsudfald

Problem Årsag Løsning

Kompressor kører ikke 1. Ingen netspænding 1. Kontroller kabel, netstik, sikring 
og stikdåse

2. Netspænding for lav 2. Undgå for lange 
forlængerledninger. Brug 
forlængerledning med 
tilstrækkeligt stort ledertværsnit

3. Udetemperatur for lav 3. Ingen drift med udetemperatur 
under +5°C

4. Motor overophedet 4. Lad motoren køle af, afhjælp om
nødvendigt årsag til 
overophedning

Kompressor kører, men ingen

tryk

1. Tilbageslagsventil utæt 1.Skift tilbageslagsventilen ud

2. Pakninger gået 2. Kontroller pakninger, ødelagte 
pakninger skiftes ud hos 
fagmand

3. Aftapningsskrue til kondensvand
(11) utæt.

3. Spænd skruen efter med 
hånden. Kontroller pakning på 
skruen, skiftes evt. ud

Kompressor kører, tryk vises på

manometeret, men værktøj kører

ikke

1. Slangeforbindelser utætte 1. Kontroller trykluftslange og 
værktøj, skiftes evt. ud

2. Lynkobling utæt 2. Kontroller lynkobling, skiftes evt. 
ud.

3. For lavt tryk indstillet på 
trykregulator. 

3. Skru op for trykregulatoren.
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k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie 
und Normen für Artikel

t declares conformity with the EU Directive 
and standards marked below for the article

p déclare la conformité suivante selon la 
directive CE et les normes concernant lʼarticle

� verklaart de volgende conformiteit in overeen-
stemming met de EU-richtlijn en normen voor 
het artikel

m declara la siguiente conformidad a tenor de la 
directiva y normas de la UE para el artículo

O declara a seguinte conformidade de acordo 
com a directiva CE e normas para o artigo

U förklarar följande överensstämmelse enl. EU-
direktiv och standarder för artikeln

q ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direkti-
ivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta 
tuotteelle

� erklærer herved følgende samsvar med EU-
direktiv og standarder for artikkel

T заявляет о соответствии товара 
следующим директивам и нормам EC

B izjavljuje sljedeću uskladjenost s odredbama i 
normama EU za artikl.

Q declarå urmåtoarea conformitate cu linia direc-
toare CE μi normele valabile pentru articolul.

Z ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve 
Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla
mas∂n∂ sunar.

z ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘ÌÊˆÓ›· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ 
ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ

C dichiara la seguente conformità secondo la 
direttiva UE e le norme per lʼarticolo

l attesterer følgende overensstemmelse i 
henhold til EU-direktiv og standarder for produkt

j prohlašuje následující shodu podle směrnice 
EU a norem pro výrobek.

A a következő konformitást jelenti ki a termékek-
re vonatkozó EU-irányvonalak és normák szerint

X pojasnjuje sledečo skladnost po smernici EU 
in normah za artikel.

� deklaruje zgodność wymienionego poniżej 
artykułu z następującymi normami na 
podstawie dyrektywy WE.

W vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa 
smernice EÚ a noriem pre výrobok.

e деклаpиpа следното съответствие съгласно 
диpективите и ноpмите на ЕС за пpодукта.

1 заявляє про відповідність згідно з Директивою 
ЄС та стандартами, чинними для даного товару

. deklareerib vastavuse järgnevatele EL direktiivi
dele ja normidele 

G deklaruoja atitikti pagal ES direktyvas ir normas 
straipsniui 

4 izjavljuje sledeçi konformitet u skladu s odred
bom EZ i normama za artikl   

H Atbilstības sertifikāts apliecina zemāk minēto preču
atbilstību ES direktīvām un standartiem

E Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi 
samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum 
fyrir vörur

Konformitätserklärung ISC-GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Kompressor BT-AC 160/6 OF

Art.-Nr.: 40.102.80 I.-Nr.: 01018 Archivierung: 4010270-46-4131800-08

Subject to change without notice

EN 1012-1; EN 60204-1; EN 60335-1; EN 55014-1; EN 55014-2; 

EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; 

DNV Modulo Uno; KBV VI

Landau/Isar, den 09.01.2009
Henninger

Produkt-Management
Brunhölzl

Leiter Produkt-Management

98/37/EC

2006/95/EC

97/23/EC

2004/108/EC

90/396/EEC

89/686/EEC

87/404/EEC

R&TTED 1999/5/EC

2000/14/EC_2005/88/EC:

95/54/EC:

97/68/EC:

X

X

X

X
LWM = 95,7 dB; LWA = 97 dB  

P = 1,1 kW
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� Gælder kun EU-lande
�

Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald.

I henhold til EF-direktiv 2002/96 om elektroaffald og dets omsættelse til national lovgivning skal brugt 
el-værktøj indsamles adskilt og indleveres på genbrugsstation.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse af brugt vare:
Ejeren af det elektroniske apparat er forpligtet til – som et alternativ i stedet for tilbagesendelse – at 
medvirke til, at relevante dele af apparatet  genanvendes ifølge miljøforskrifterne i tilfælde af overdra
gelse af ejerskab til tredjeperson. Det brugte apparat kan også overdrages til et deponeringssted, som vil 
varetage bortskaffelsen af apparatets dele i overensstemmelse med nationale bestemmelser vedrørende 
skrotning og genbrug. Ikke omfattet heraf er tilbehørsdele og hjælpemidler, som ikke indeholder 
elektroniske komponenter.

��
Eftertryk eller anden form for mangfoldiggørelse af skriftligt materiale,
ledsagepapirer indbefattet, som omhandler produkter, er kun tilladt
efter udtrykkelig tilladelse fra ISC GmbH. �� Der tages forbehold för tekniske ændringer
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�� GARANTIBEVIS 
Kære kunde! 

Vore produkter er underlagt streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl,
beklager vi naturligvis dette og beder dig kontakte vores kundeservice på adressen, som står angivet på dette
garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det nedenfor angivne servicenummer. For indfrielse af
garantikrav gælder følgende: 

1. Nærværende garanti fastsætter betingelserne for udvidede garantiydelser. Garantibestemmelser fastsat
ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis. 

2. Garantiydelsen omfatter udelukkende mangler, som kan føres tilbage til materiale- eller produktionsfejl, og
begrænser sig til afhjælpning af disse resp. levering af erstatningsprodukt. Bemærk, at vore produkter ikke
er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Garantiaftale kan derfor ikke
anses for indgået, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller
lignende øjemed. Endvidere dækker garantien ikke erstatningsydelser for transportskader, skader som
følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som følge af usagkyndig installation,
tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype), misbrug eller
usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt),
tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter, indtrængen af fremmedlegemer i apparatet
(f.eks. sand, sten eller støv), brug af vold eller eksterne påvirkninger udefra (f.eks. fordi produktet tabes)
samt skader, der hidrører fra almindelig slitage. Dette gælder især batterier, som vi dog alligevel yder 12
måneders garanti på

Garantien mister sin gyldighed, hvis der allerede er blevet foretaget indgreb i apparatet. 
3. Garantiperioden udgør 2 år at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden for to uger,

efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb.
Reparation eller udskiftning af apparatet medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for
eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet. 

4. For at kunne gøre garantikrav gældende skal du sende det defekte produkt portofrit til nedenstående
adresse. Original købskvittering eller lignende dateret dokumentation skal vedsendes. Købskvitteringen
skal gemmes som dokumentation! Beskriv venligst så nøjagtigt som muligt grunden til din reklamation. Er
defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et
helt nyt. 

Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af
garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse. 
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