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Na aanschaf van de presentatiekoelplaat heeft u recht op 1 jaar Garantie volgens
onderstaande voorwaarden:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Controleer of u de juiste spanning hebt: 230V (+/-10%), 50Hz, met randaarde.
De Onderdelen niet met agressieve middelen schoonmaken.
De RVS-plaat niet als ondergrond voor snijden van producten gebruiken.
Bij gebruik de luchttoevoer- en afvoer openingen van de koel-unit vrijhouden.
De compressor in een ruimte plaatsen waar voldoende lucht toe- en afvoer mogelijk is.
Koelplaat buiten vreemde luchtstromingen gebruiken (bijv: airco, heater).
Bij vervoeren en plaatsen ervoor zorgen dat de slang niet gedraaid zit tussen de compressor en de
RVS-plaat.
Regelmatig de compressor schoonhouden van stof.
Zowel de compressor als de RVS-plaat altijd op een stevige ondergrond plaatsen.
De slang zo plaatsen dat er geen mensen over kunnen struikelen, telkens tegenaanstoten, oid.
De apparaten niet laten vallen.

Wanneer u schade heeft ondervonden na normaal gebruik van de presentatie-koelplaat, kunt u direct
contact opnemen met uw leverancier, om te overleggen hoe en binnen welke termijn de schade opgelost
kan worden.
De fabriek heeft maximaal 10 werkdagen de tijd om uw koelplaat te repareren, exclusief de dagen waarop
de koelplaat bij u wordt afgehaald en/of teruggebracht. Gemaakte kosten m.b.t. transport worden wel in
rekening gebracht. Op onze website kunt u de een handleiding en ook de transportvoorwaarden
doorlezen. U kunt ook een afspraak maken de koelplaat te komen brengen.
Ook bij gebruik buiten de garantie-periode, adviseren wij schade te laten herstellen via uw leverancier, om
uw koelplaat op deskundige wijze te laten repareren.
Wanneer uzelf of derden de Koelplaat proberen te repareren, vervalt de garantie.
Op de compressor zit een sticker van koelplaat.nl met typenummer. Bij het verwijderen van deze sticker
vervalt tevens de garantie.
Bij aanschaf van een Koelplaat, wordt dit document in tweevoud opgemaakt en ondertekend door
beide partijen.

