LAICA termékek Magyarországi hivatalos forgalmazója : Silko&Co. Kft

www.laica.hu

szerviz@silko.hu

HASZNÁLATI és karbantartási útmutató
LAICA APM002 Natúr fa tésztaszárító állványhoz
Kedves Vásárló!
Köszönjük, hogy a LAICA terméket választotta. A készülék a LAICA termékekre jellemző precíz eljárások és
minőségi kritériumok szerint lett gyártva, hogy Önnek maximális elégedettséget biztosítson.
Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket,
és az útmutatót tartsa biztonságos helyen. A használati utasítás a termékcsomag része, kérjük, őrizze meg a
termék teljes élettartamáig. Ha a készüléket elajándékozza, a termék iratait is adja át! A termék
rendeltetésszerű használata érdekében olvassa el figyelmesen az utasításokat és figyelmeztetéseket, mert
fontos biztonsági, felhasználási és karbantartási információkat tartalmaznak.
Ha a használati utasítást elveszítette, vagy további kérdése lenne, pontosításra van szüksége, vegye fel a
kapcsolatot a forgalmazóval a fenti elérhetőségek egyikén.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
• Használat előtt ellenőrizze a terméket, hogy meggyőződhessen annak sértetlenségéről vagy arról, hogy nincs
látható sérülése. Ha kétségei vannak, ne használja a terméket és lépjen kapcsolatba az eladóval.
• Ezt a terméket csak az utasításban leírtak szerint, annak tervezett céljára szabad használni. Más célra való
használata tilos és veszélyes. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen sérülésre, ami a helytelen
használatból vagy a hibás összeszerelésből ered.
• A terméket 8 éven aluli gyermekek, vagy idősebb, de csökkent szellemi, érzékszervi, fizikai képességű, vagy
szakképzetlen egyének csak megfelelő szülői vagy felnőtt felügyelet mellett használhatják. Gyermekek a
készülékkel nem játszhatnak.
• Ha bármilyen rendellenességet, vagy meghibásodást tapasztal, javításért forduljon a kereskedőjéhez.
• Kezelje a terméket kellő figyelmességgel, óvja a külső behatásoktól, nedvességtől SOHA ne tegye vízbe vagy
más folyadékba.
• A termék nem alkalmas professzionális használatra, csakis házi használatra.

MEGJEGYZÉSEK
1
(1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.
(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra,
kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket
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MŰSZAKI ADATOK: Anyaga: Bükk

KARBANTARTÁS /TISZTÍTÁS
•
•

•

SOHA ne mossa a gépet vízzel vagy mosogatógépben.
Minden használat előtt tisztítsa mega gépet száraz ruhával vagy puha kefével (10-es ábra)
NE távolítsa el a felesleges tésztadarabkákat tompa vagy éles eszközzel.
Tároláshoz történő elcsomagolás előtt győződjön meg róla, hogy a termék elemei teljesen szárazok

Összeszerelés lépései :

,
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kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket
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További nélkülözhetetlene ötletek a háztartásba a LAICA-tól :
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GARANCIA: A termékre a vásárlás dátumától számított 24 hónapra szavatosságot biztosítunk.
Forgalmazó1 neve és központi iroda címe: Silko&Co. Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114.
Forgalmazó posta címe: Silko&Co Kft 1631 Pf:3
Forgalmazó e-mail címe: szerviz@silko.hu
Termék megnevezése: APM002 Natúr fa tésztaszárító állvány
Termék típusa: APM002
Gyártó neve és címe: Laica Spa 36021 Barbarano Vicentino –Vicenza Viale del Lavro 10 Olaszország

A termék a Magyarországi elsődleges forgalomba hozójaként kínált szavatossági feltételek:

1. Forgalmazó a termékre a fogyasztói szerződés alapján vásárolt termékre 2 év termékszavatosságot vállal.
2. A szavatossági i jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül
(Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685. §
d) pont).
3. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés
megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30. ) GKM rendelet 2. § alapján. Mindezek érdekében
kérjük, hogy MINDENKÉPPEN ŐRIZZÉK MEG AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYLATOT is, amelyet a
fogyasztói szerződés létrejöttének vagy a vásárlás időpontjának igazolásához kérhet a szerelő.
4. Nem érvényesíthető a szavatossági igény, ha:
a. A hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő
használat, beüzemelés, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye,
b. A készüléken kívülálló ok következménye.
FONTOS TUDNIVALÓK:
5. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22. ) Korm. Rendelet tartalmazza.
6. A fogyasztó termékkel kapcsolatos kifogásait, a terméket közvetlenül számára eladó-átadó kereskedőhöz, vagy
a Forgalmazóhoz , vagy a közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetet szervizhez is intézheti, akinek egy
jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 49/2003 GKM rendelet szerint.
Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a
szakszerviz bevonásával ellenőriztetheti a hibás működés tényét / meglétét,ill. keletkezésének az okát.
A szavatossági kötelezettség kiterjed a tervezési, gyártási és anyaghibákra. KIVÉTELT KÉPEZNEK a kopó alkatrészek
illetve a nem szakszerű használatból, vagy tisztításból eredő károsodások.
A forgalmazó a termékfogyasztó által történt
megvásárlásától számított 24 hónapra
szavatosságot vállal.
Vásárlás dátuma:……………………………………………
Üzleti eladóhelyi
pecsét:……………………………………..
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