
Hvilken garanti tilbyder Haygain®? 

Tjek den medleverede brugsvejledning for mere information.  

Haygain hødampere 
Din Haygain hødamper leveres med 1 års garanti. Garantien dækker reparation og 
udskiftning af din Haygain hødamper eller en del af det. Dette inkluderer alle nødvendige 
dele og arbejde. Alle reparationer og udskiftninger afhænger af Haygain. For mere 
information om garantien, kan du kontakte os på info@haygain.co.uk. 

Betingelser for garantien 
Garantien gælder fra leveringsdatoen. Inden Haygain reparerer eller udskifter din Haygain 
hødamper under garanti, skal du fremlægge et købsbevis. Uden købsbevis vil der blive 
opkrævet et gebyr for det krævede arbejde. 

Hvis din Haygain hødamper er defekt, repareres det normalt på et autoriseret 
servicecenter. Alt arbejde udføres af Haygain eller en autoriseret repræsentant. Hvor det 
er muligt, kan Haygain levere en dampgenerator på lån, mens din dampgenerator bliver 
repareret. Der vil være et gebyr for transport. Hvis du har brug for en lånedampgenerator, 
kan Haygain muligvis tilbyde dette som en erstatning og samler den defekte 
dampgenerator. Der vil ikke være noget gebyr for en erstatningsdampgenerator.  

Hvis en del til din Haygain hødamper ikke længere er tilgængelig, erstatter Haygain den 
med en lignende funktionel del. Al reparation, udskiftning eller udskiftning af din Haygain 
hødamper under garantien forlænger ikke garantiperioden. 

Undtagelser fra garantien 

Garantien dækker ikke følgende betingelser: 

 Normalt slid 
 Ulykkelig skade 
 Fjernelse af blokeringer 
 Brug af dele eller tilbehør, der ikke er godkendt af Haygain 
 Reparationer og installationer fra parter, der ikke er godkendt af Haygain 
 Fejl eller skader forårsaget af ikke vedligeholdelse af høkassen eller dampgenerator 

som beskrevet i brugsvejledning til hødamperen 

Fejl eller skader forårsaget af uagtsom brug eller forkert brug, som inkluderer, men er ikke 
begrænset til følgende forhold: 

 Brug af din Haygain-hødamper på et sted, der ikke opfylder betingelserne der er 
anført i brugsvejledning 

 Brug af snavset vand i dampgeneratoren 
 Der tillader dampgeneratoren at løbe tør for vand 
 Utilstrækkelig afkalkning af dampgeneratoren 
 Fremmedlegemer i dampgeneratoren eller manifolden 
 At bruge dampgeneratoren uden at afrime alle dele grundigt og / eller hvis frosset 

vand er til stede overalt i dampgeneratoren (slang, høkassen, manifold eller spyd) 


