MFC KOELPLATEN GARANTIE.
De MFC koelplaten hebben een garantieperiode van 1 jaar vanaf de leveringsdatum indien wordt voldaan aan volgende
voorwaarden:





Koelplaten worden gebruikt met juiste netspanning, nl: 230 V (+/- 10%) 50Hz met randaarding.
De luchttoevoer naar de compressor verzekerd is gebleven.
Slang niet gekraakt of geplet is.
De platen gebruikt worden waarvoor zij dienen.

Wanneer u schade of het niet werken van de koelplaat vaststelt, dient u meteen contact te nemen met MFC.
In overleg zal dan gekeken worden welke acties er dienen ondernomen te worden.
Eventuele herstellingen, al dan niet onder garantie, kunnen enkel in ons atelier plaatsvinden. Er is géén bezoek van een
technieker mogelijk.
Bij eventuele herstelling, al dan niet onder garantie, dienen de koelplaten door ons opgehaald te worden om verzonden te
worden naar de fabrikant. Na herstelling worden de platen terug aangeleverd.
In beide gevallen is het transport NIET inbegrepen en dient door de klant betaald te worden na facturatie door MFC.
In overleg kan eventueel een depannage koelplaat ter beschikking gesteld worden voor de duur van de reparatie. Dit is
echter geen verplichting voor MFC en zal enkel als commerciële tegemoetkoming aangeboden worden, in de mate van
beschikbaarheid!
Herstellingen worden aan de klant gefactureerd, alsook eventueel transport. Deze facturen dienen onmiddellijk vereffend
te worden. Op herstellingen en transport is geen betalingsuitstel mogelijk.
Ook bij schade of panne buiten de garantieperiode, raden wij u aan om de herstellingen via MFC te regelen.
Wanneer uzelf of derden de MFC koelplaten tracht te repareren, vervalt de garantie!
Op de compressor is een sticker aangebracht met de referentie van de MFC koelplaat. Deze mag nooit verwijderd worden.
Bij het ontbreken van de sticker heeft ook geen garantie plaats.
Bij ondertekening van een bestelbon verklaart de klant akkoord te zijn met de garantievoorwaarden!

GEBRUIKSAANWIJZING MFC KOELPLATEN:
 Stekker in het stopcontact steken, letten op de netspanning.
 Compressor zet zich automatisch op de laatst geregistreerde temperatuur.
 Temperatuur kan geregeld worden :
 Druk op de linkerknop om te activeren
 Druk op + of – knop om gewenste temperatuur in te stellen.
 Druk nogmaals op de linkerknop om de gewenste temperatuur vast te leggen.
 Opgelet: de aangegeven temperatuur is een meting van de oppervlakte of contacttemperatuur!
 Om de MFC koelplaten uit te schakelen, dient u enkel de stekker uit te trekken, er is géén aan/uit knop voorzien!
 U kunt steeds een timer tussen de MFC koelplaat en het stopcontact aanbrengen.
MFC medewerkers staan u graag te woord bij eventuele vragen! Aarzel dus niet om ons te contacteren!
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