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VILLKOR FÖR TIO ÅRS GARANTI AVSEENDE ESCAP NÖDBELYSNINGS- OCH HÄNVISNINGSARMATURER

Teknoware ś ESCAP armaturer utrustade med 
kondensator back-up är underhållsfria minst 10 år.

Teknoware förbinder sig därmed att ge en 10 årig 
garanti för alla ESCAP armaturer med nedanstående 
förtydliganden.

Denna 10 åriga garanti är inte gällande i före-
kommande fall,

1. Om omgivningstemperatur av installerad ESCAP 
armatur inte varit mellan -25°C och + 30°C vid alla 
tillfällen.

2. Om felet beror på omgivningens förhållande, då 
installation inte varit lämplig med hänsyn till armaturens 
IP klassning.

3. Om felet är mekaniskt och är till följd av felaktig 
behandling och som uppstått genom felaktig 
installation. (Där inte installation utförts efter 
installationsanvisningen).

4. Där felet uppstått till följd av en förändring i armaturen 
gjord genom annan än Teknoware.

5. Om fel eller felaktighet uppstått i samband med service 
gjord av annan än Teknoware eller auktoriserad av 
Teknoware.

6. Om serienummer eller tillverkningsdatum har borttagits 
eller inte är läsbart.

1. Dessa villkor är gjorda av Teknoware OY, Ilmarisentie 8, 
15200 Lahti, Finland.

2. Garantivillkoret gäller alla Teknoware ś ESCAP 
armaturer med kondensatorer inköpta efter 1/1 2008. 
Garantin täcker kondensator/er och ljuskällor på 
armaturen om armaturen inte uppfyller kraven efter 
tillverkningsdatum. I annat fall gäller garantivillkor enligt 
Orgalime S2000.

3. Garantin är gällande om omgivningstemperaturen varit 
mellan -25°C and +30°C.

4. Att armaturen varit installerad efter produktens 
installationsguide.

5. Garantin kan ej överföras. Garantin är gällande 
när produkten köpts direkt från Teknoware eller från 
auktoriserade distributör.

6. För att ta del av garantin måste Teknoware bli 
informerad om felet så snart detta upptäckts. Den 
felaktiga armaturen skall returneras för genomgång 
till Teknoware ś after sale avdelning tillsammans 
med dokument (faktura eller kvitto). Om armaturen 
faller inom garantin så tar Teknoware hand om 
transportkostnaden. Teknoware kan även skicka 
nödvändiga reservdelar till kund för att lösa 
garantiuppfyllnad.

7. Vid behov skall representant hos Teknoware ges 
möjlighet att se platsen för installationen.

8. Inom ramen för garantin kan Teknoware välja att 
reparera eller byta ut komponent i armaturen. I fall 
där det inte finns reservdel till orginalarmaturen kan 
Teknoware ersätta med ny liknande ESCAP armatur eller 
erbjuda kompensation i förhållande till kvarvarande 
garanti-tid. Vid ersättning förlängs inte garantitiden utan 
garantitiden gäller från tillfället vid första köptidpunkt.

9. Garantin täcker inte kostnader för installation eller ner 
montage av armatur eller andra indirekta kostnader.

10. Denna garanti är gäller löpande och kan ändras utan 
varsel med ny version, garantierna är då gällande för 
armaturer producerade efter senaste publikation av 
garantireglerna.


