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Kasutusjuhend ja garantiiOHUOLUKORRAD

ENNE SEADME KASUTAMIST LOE TÄHELEPANELIKULT LÄBI KÕIK OHUTUSNÕUDED. Ohutusnõuete 
eiramine võib põhjustada ELEKTRILÖÖGI, PLAHVATUSE, TULEKAHJU või KEHAVIGASTUSI, 
ELUOHTLIKU OLUKORRA või AINELIST KAHJU.

Elektrilöögi oh. See on elektriseade, mis võib põhjustada elektrilöögi ja põhjustada raskeid kehavigastusi. Ära 
lõika toitejuhtmeid. Ära kasta seadet vette ega lase sel märjaks saada.

Plahvatusoht. Järelevalveta jäetud, mitteühilduvad või kahjustatud akud võivad plahvatada, kui neid 
kasutatakse koos selle seadmega. Ära jäta seadet kasutamise ajal järelevalveta. Ära püüa kasutada abikäivitust 
kahjustatud või jäätunud akul. Kasuta seadet ainult sellistel akudel, mis on soovitatud pingega. Kasuta seadet hea 
ventilatsiooniga ruumides.

Tulekahjuoht. See on elektriseade, mis kiirgab soojust ja võib põhjustada põletusvigastusi. Ära kata seadet 
kinni. Kui seade töötab, ära suitseta selle lähedal ning ära kasuta ühtki sädeme- või leegiallikat. Hoia seade eemal 
tuleohtlikest materjalidest.

Silmavigastuste oht. Seadet kasutades kanna silmakaitsmeid. Akud võivad plahvatada ja neist võib ümbrusse 
paiskuda tükke. Akuhape võib ärritada silmi ja nahka. Akuhappega kokku puutunud silmi või nahka tuleb 
viivitamatult loputada jooksva puhta veega.

Plahvatusoht. Pliihappe lähedal töötamine on ohtlik. Aku tavapärane töö põhjustab plahvatusohtlikke gaase. 
Aku plahvatusohu vähendamiseks järgi kõiki ohutusnõudeid, mille on välja andnud aku tootja ja kõigi teiste aku 
läheduses kasutatavate seadmete tootjad. Vaata seadmel ja sõidukimootoril olevaid hoiatusmärke.

Lisateavet saad aadressilt:

Eestikeelne

www.no.co/support



California osariigi seadusettepanek 65. Akud, klemmid ja nendega seotud tarvikud sisaldavad kemikaale, sh pliid. Teadaolevalt tekitavad need ained vähki, lootekahjustusi ja 
muid reproduktiivseid häireid. Isikukaitsemeetmed. Kasuta seadet ainult ettenähtud otstarbeks. Teine inimene peaks olema kuulmiskaugusel või piisavalt lähedal, et 
hädaolukorras aidata. Akuhappega kokkupuutumise juhuks hoia vesi ja seep käeulatuses. Aku lähedal töötades kanna täielikku silmakaitset ja kaitseriietust. Pärast akude ja 
nendega seotud materjalide käsitsemist pese alati käed. Akuga töötades ära käsitse ega kasuta mingeid metallesemeid nagu tööriistad, käekell või ehted. Kui metall kukub akule, 
võib see põhjustada sädemeid või lühise ning see omakorda elektrilöögi, tulekahju või plahvatuse, mis võib kaasa tuua kehavigastusi, eluohtlikke olukordi või ainelist kahju. 
Alaealised. Kui ostja on ostnud toote alaealisele kasutamiseks, on ostuõigusega täiskasvanu kohustatud andma alaealisele üksikasjalikud juhised ja hoiatused, enne kui alaealine 
võib akut kasutada. Kui seda ei tehta, on kasutamine ainuüksi ostja vastutusel, kes kohustub hüvitama ettevõttele NOCO alaealise tahtmatust või tahtlikust väärkasutamisest 
tekkinud kahju. Lämbumisoht. Tarvikud võivad põhjustada laste lämbumisohtu. Ära jäta seadme või tarvikute läheduses viibivaid lapsi järelevalveta. Seade ei ole mänguasi. 
Käsitsemine. Käsitse seadet ettevaatlikult. Kui seade saab lööke, võib see kahjustuda. Ära kasuta kahjustatud seadet, nt sellist, mille korpuses on pragusid või mille kaablid on 
kahjustatud. Ära kasuta seadet, mille toitejuhe on kahjustatud. Niiskus ja vedelikud võivad seadet kahjustada. Ära käsitse seadet ega muid elektriosi ühegi vedeliku läheduses. 
Hoia ja kasuta seadet kuivades ruumides. Ära kasuta seadet, mis on märjaks saanud. Kui seade on juba kasutuses ja saab märjaks, eralda see kohe sõiduki aku küljest ning 
lõpeta viivitamatult selle kasutamine. Seadme eraldamiseks ära tõmba kaablitest. Muudatused. Ära püüa muuta, täiendada ega parandada ühtegi seadme osa. Seadme 
lahtivõtmine võib põhjustada kehavigastusi, eluohtliku olukorra või ainelist kahju. Kui seade saab kahjustada, selle töös on tõrkeid või see puutub kokku mis tahes vedelikuga, siis 
lõpeta selle kasutamine ja võta ühendust ettevõttega NOCO. Seadme igasugune muutmine tühistab garantii. Tarvikud. Selle seadmega koos on lubatud kasutada ainult NOCO 
heakskiiduga tarvikuid. NOCO ei vastuta kasutaja ohutuse ega kahjude eest juhul, kui seadmega koos kasutatakse muid kui NOCO heakskiiduga tarvikuid. Tööpiirkond. Ära lase 
akuhappel seadmega kokku puutuda. Ära kasuta seadet suletud ruumis ega piiratud õhuvahetusega kohas. Ära aseta akut seadme peale. Paiguta käivituskaablid nii, et väldid 
kahjustusi, mida võivad põhjustada auto liikuvad osad (nagu kapotikaas ja uksed), mootori osad (nagu ventilaatorilabad, rihmad ja rihmarattad) vm osad, mis võivad tekitada 
ohuolukorra ja põhjustada kehavigastusi või eluohtliku olukorra. Kasutustemperatuur. See seade on mõeldud töötama keskkonnatemperatuuril –20...+50 °C. Ära kasuta 
seadet väljaspool seda temperatuurivahemikku. Ära kasuta käivitusabi külmunud akul. Kui käivitatav aku muutub liiga kuumaks, lõpeta viivitamatult seadme kasutamine. 
Ladustamine. Ära kasuta ega hoia seadet ruumides, kus on palju tolmu või muud õhu kaudu kanduvat materjali. Ladusta seadet tasasel ja kindlal alusel, kust see ei saa maha 
kukkuda. Ladusta seadet kuivas kohas. Ladustamistemperatuur on vahemikus -20...+50 °C (keskmine temperatuur 0...+40 °C). Mingil juhul ära hoia seadet temperatuuril üle 
80 °C. Ühilduvus. Seade ühildub ainult 12 V pliiakudega. Ära püüa seadet kasutada mingit muud tüüpi akuga. Muud tüüpi akude käivitusabiks kasutamine võib põhjustada 
kehavigastusi, eluohtliku olukorra või ainelist kahju. Enne aku käivitamist võta ühendust aku tootjaga. Ära käivita akut, kui kahtled aku kemikaali tüübis või pinges. Seadme aku. 
Seadme integreeritud liitiumioonaku tohib välja vahetada ainult NOCO ning aku tuleb suunata ringlusse või utiliseerida olmeprügist eraldi. Ära püüa seadme akut ise vahetada, 
samuti ära käsitse kahjustatud või lekkivat liitiumioonakut. Ära kunagi viska akut olmeprügi hulka. Akude olmeprügi hulka viskamine on keskkonnaseaduste ja -eeskirjade vastane. 
Vii kasutatud akud alati kohalikku akude ja patareide kogumispunkti. Kui seadme aku on märgatavalt kuum, tekitab lõhna, on deformeerunud, katki või töötab tavapärasest 
erinevalt, lõpeta viivitamatult selle kasutamine ning võta ühendust ettevõttega NOCO. Seadme aku laadimine. Lae seadme aku täis, kasutades kaasolevat USB-laadimiskaablit 
ja NOCO 10 W, 12 V toiteadapterit. Võid laadida ka mõne muu USB-kaabli ja 5 W või 10 W toiteadapteriga, mis on USB 2.0 ühilduvad või sellise toiteadapteriga, mis vastavad ühe 
või mitme järgmiste standardite nõuetele: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITUL.2000. Väldi ebakvaliteetsete toiteadapterite kasutamist, kuna need 
võivad põhjustada elektrilöögi, millega võivad kaasneda kehavigastused, seadmekahjustused ja aineline kahju. Kui kasutada kolmanda osapoole USB-toiteadapterit, võta ühendust 
tootja(te)ga, et välja selgitada, kas toiteadapter vastab eelmainitud standardite nõuetele. Kui kasutada kahjustatud kaableid või laadijat (laadimiseks) niisketes tingimustes, võib see 
põhjustada elektrilöögi. Mõne muu kui NOCO toiteadapteri kasutamine võib lühendada seadme tööiga ja põhjustada tööhäireid. NOCO ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui 
kasutatakse tarvikuid või osi, mida NOCO ei ole heaks kiitnud. Kui laed seadet USB-toiteadapteriga, siis veendu enne selle pistikupessa ühendamist, et toitepistik on toiteadapteri 
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külge korralikult ühendatud. Toiteadapter võib tavakasutuse käigus kuumeneda ning selle pikaajaline kokkupuude nahaga võib põhjustada põletusvigastusi. Toiteadaptereid 
kasutades tuleb alati tagada piisav õhuvahetus. Et seadme sisemine aku püsiks võimalikult kaua töökorras, väldi üle nädala kestvat laadimist, kuna ülekoormus võib aku tööiga 
lühendada. Kasutamata seisev seade tühjeneb aja jooksul laengust ning enne kasutamist tuleb see uuesti täis laadida. Kui seadet ei kasutata, eralda see toiteallikatest. Kasuta 
seadet ainult selle ettenähtud otstarbeks. Meditsiiniseadmed. Seade võib põhjustada elektromagnetvälju. Seade sisaldab magnetkomponente, mis võivad häirida 
südamerütmurite, defibrillaatorite jm meditsiiniseadmete tööd. Elektromagnetväljad võivad häirida südamerütmurite vm meditsiiniseadmete tööd. Kui sul on mõni meditsiiniseade, 
nt südamerütmur, siis pea enne selle seadme kasutamist nõu arstiga. Kui kahtlustad, et see seade häirib meditsiiniseadme tööd, siis lõpeta viivitamatult seadme kasutamine ja 
võta ühendust oma arstiga. Tervislik seisund. Kui sul on selliseid tervisehäireid, mida seade võib mõjutada, nagu näiteks krambid, minestamine, silmade väsimine või peavalu, 
võta enne seadme kasutamist ühendust arstiga. Integreeritud võimsa taskulambi kasutamine põhjustab valgustundlikkuse ohtu. Taskulambi kasutamine väga kiire vilkumise 
režiimis Strobe võib põhjustada valgustundliku epilepsiaga inimesel krampe ning seega raskeid kehavigastusi või eluohtliku seisundi. Valgus. Otse taskulambi valgusvihku 
vaatamine võib põhjustada püsivaid silmakahjustusi. Seadmel on suure võimsusega eelseadistatud lamp, mis maksimaalse võimsuse asendis tekitab tugeva valgusvihu. 
Puhastamine. Enne hooldamist või puhastamist lülita seade välja. Kui seade puutub kokku vedeliku või muu mustusega, siis puhasta ja kuivata see viivitamatult. Kasuta 
pehmet, ebemevaba (mikrokiud)lappi. Väldi niiskuse sattumist seadme avadesse. Plahvatusoht. Järgi kõiki hoiatusmärke ja -nõudeid. Ära kasuta seadet plahvatusohtlikus 
keskkonnas, nt kütusepaakide hoiukohas või alal, kus on kemikaale või selliseid osakesi nagu teravili, tolm või metallipulber. Riske põhjustav kasutamine. Seadet ei tohi 
kasutada, kui selle kahjustused võivad põhjustada kehavigastusi, eluohtliku olukorra või suurt keskkonnakahju. Raadiosagedushäired. Seadme kavandamisel, testimisel ja 
tootmisel on järgitud raadiosageduskiirguse kohta kehtivaid nõudeid. Selle seadme raadiosageduskiirgus võib mõjutada teiste elektroonikaseadmete tööd, põhjustades 
tööhäireid. Mudeli number: GB40 Seade vastab USA riikliku sideameti (FCC) eeskirjade 15. osa nõuetele. Seadme kasutamisel on kaks eeldust: (1) seade ei tohi põhjustada 
kahjulikku mõju; ja (2) seade peab taluma sellele mõjuvat kiirgust, sealhulgas sellist, mis võib põhjustada seadme soovimatut tööd. MÄRKUS. Seda seadet on testitud ja leitud, 
et see vastab FCC eeskirjade 15. osa nõuetele A-klassi digiseadme piirväärtuste kohta. Need piirväärtused on mõeldud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest juhul, 
kui seadet kasutatakse ärikeskkonnas. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning juhul, kui seadet ei paigaldata ega kasutata kasutusjuhendit 
järgides, võib see põhjustada häireid raadiosides. Selle seadme kasutamine elupiirkonnas võib põhjustada häireid, mille kasutaja peab oma kuludega kõrvaldama.



Täislaadimisaeg:

Laadimiskategooria:

12 h

.5 A

6 h

1 A

3 h

2 A

25% 50% 75% 100%

2. etapp: Ühenda sõiduk akuga.
Loe sõidukijuhendist ohutusnõudeid ja soovitatavaid meetodeid sõiduki abikäivitamise kohta. Enne selle seadme kasutamist kontrolli akujuhendist andmeid aku pinge ja 
kemikaalide kohta. GB40 on mõeldud ainult 12 V pliiakude käivitamiseks. Enne seadme aku külge ühendamist kontrolli, kas tegemist on 12 V pliiakuga. GB40 ei sobi 
kasutamiseks ühtki muud tüüpi akuga. Järgi akuklemmide polaarsust. Aku positiivne klemm on tavaliselt tähistatud nende tähtede või sümbolitega (POS, P, +). Aku 
negatiivne klemm on tavaliselt tähistatud nende tähtede või sümbolitega (NEG, N, –). Ära ühenda klemme karburaatori, kütusevoolikute ega õhukeste metallplaatidega. 
Järgnevad juhised on mõeldud negatiivsele maandussüsteemile (kõige levinum). Kui sinu sõidukil on positiivne maandussüsteem (väga haruldane), siis järgi allolevaid juhiseid 
vastupidises järjestuses.

1. Ühenda akuklambrid seadme GB40 väljundpesaga 12V OUT.

2. Ühenda positiivne (punane) HD-akuklamber aku positiivse (POS, P, +) poolusega.

3. Ühenda negatiivne (must) HD-akuklamber aku negatiivse (NEG, N, –) pooluse või auto šassiiga.

4. Akuklambreid eemaldades toimi vastupidises järjestuses, eemaldades esmalt negatiivse akuklambri (või positiivse, kui tegemist on positiivse maandussüsteemiga).

1. etapp: Lae seade GB40 täis.
GB40 tarnitakse ainult osaliselt laetud sisemise akuga ning enne kasutamist tuleb see täis laadida. Ühenda GB40-ga 
kaasas olev USB-laadimiskaabel USB-pesa ning USB-autolaadijaga. Akut saab laadida ka mis tahes USB-toiteallikast 
nagu nt toiteadapter, autolaadija, sülearvuti vms. USB-pesa voolutugevus on 2,1 A, mis tagab seadme sisemise 
liitiumaku ohutu ja tõhusa laadimise. FCC eeskirjade tõttu soovitame mitte laadida seadme akut samal ajal, kui 
seadet kasutatakse toiteallikana. Seadme GB40 laadimisaeg oleneb aku tühjusest ja laadimiseks kasutatavast 
vooluallikast. Tegelikud andmed võivad olla erinevad, olenevalt aku seisukorrast.

Laadimise ajal tähistavad aku laetusastet laadimise märgutuled. Esmalt vilguvad kõik neli LED-märgutuld aeglaselt ning jäävad siis püsivalt 
põlema. Kui aku on täis laetud, süttib 100% laetuse roheline LED ning 25%, 50% ja 75% laetuse märgutuled kustuvad. Aeg-ajalt põleb 100% 
laetuse LED-märgutuli, mis näitab, et toimub hoolduslaadimine.

Kasutusjuhend 



3. etapp: Kasutamine käivitusabina.

1. Enne käivitada püüdmist kontrolli, kas kõik sõiduki funktsioonid (sõidutuled, raadio, kliimaseade) on välja lülitatud.

2. Abikäivituseks vajuta toitenupule (Power). Kõik LED-märgutuled hakkavad vilkuma, mis näitab, et kõik LED-märgutuled töötavad õigesti. Kui ühendus akuga on 
õige, süttib valge märgutuli. Kui akuklambrid on ühendatud valepidi, süttib punane vea märgutuli. Vea kõrvaldamiseks ühenda akuklambrid õigetpidi, nii et süttib 
valge märgutuli. Valge käivituse märgutuli süttib siis, kui seade GB40 on valmis sõiduki käivitusabiks.

3.  Püüa sõiduk käivitada. Enamik sõidukeid käivitub kohe. Mõni sõiduk eeldab, et GB40 ühendatakse 30 sekundit enne käivituskatset. Kui sõiduk kohe ei käivitu, 
oota 20–30 sekundit ja proovi uuesti. Ära püüa viieteistkümne (15) minuti jooksul teha rohkem kui viit (5) järjestikust abikäivitust. Lase seadmel GB40 viisteist (15)
minuti jooksul teha rohkem kui viit (5) järjestikust abikäivitust. Lase seadmel GB40 viisteist (15) minutit puhata, enne kui püüad sõidukit uuesti käivitada.

4. Kui sõiduk on käivitatud, eralda akuklambrid ja GB40.

Väikese pingega akud ja käsitsi sundlülitus
GB40 on mõeldud 12 V pliiakude käivitamiseks kuni 2 voldini. Kui aku pinge on alla 2 voldi, siis käivituse valge LED-märgutuli ei sütti. See näitab, et GB40 ei tunne akut ära. 
Kui pead käivitama alla 2 V laetusega akut, kasuta käsitsiseadistust, mille abil saad abikäivituse sundlülitada.

HOIATUS!
KASUTA SUNDLÜLITAMIST VÄGA ETTEVAATLIKULT. SEE REŽIIM ON MÕELDUD AINULT 12 V PLIIAKUDELE. SÄDEMEKAITSE JA VALE POLAARSUSE KAITSE EI OLE 
KASUTUSEL. ENNE SELLE REŽIIMI KASUTAMIST KONTROLLI HOOLIKALT, KAS AKU POOLUSED ON ÕIGESTI ÜHENDATUD. ÄRA LASE POSITIIVSEL JA NEGATIIVSEL 
AKUKLAMBRIL OMAVAHEL KOKKU PUUTUDA EGA ÜHENDUDA, KUNA SIIS TEKIB SÄDEMEID. SELLES REŽIIMIS KASUTATAKSE ERITI TUGEVAT ELEKTRIVOOLU (KUNI 1000 A), 
MIS VÕIB PÕHJUSTADA SÄDEMEID JA KÕRGET TEMPERATUURI JUHUL, KUI SEADET EI KASUTATA ÕIGESTI. KUI KAHTLED SELLE REŽIIMI KASUTAMISES, SIIS ÄRA KATSETA 
ISE, VAID PÖÖRDU ASJATUNDJA POOLE.

ET



1. Sisemise aku laetus Näitab sisemise aku laetusastet.

2. Vea märgutuli Kui tuvastatakse vale polaarsus, põleb punaselt; kui aku temperatuur on liiga 
kõrge, siis vilgub.

3. Toitenupp Vajutus lülitab seadme sisse või välja.

4. Toite märgutuli Põleb valgelt, kui seade on sisse lülitatud.

5. Käivituse märgutuli Käivituse märgutuli põleb valgena, kui valitud on kiirkäivituse režiim. Kui 
GB40 on akuga õigesti ühendatud, tuvastab see aku automaatselt ning lülitub kiirkäivituse režiimile. 
(Kui kasutusel on käsitsi sundlülitus, siis märgutuli vilgub valgena.)

6.  Käsitsi sundlülituse nupp Käsitsi sundlülituse valimiseks vajuta nupule ning hoia seda kolm (3) 
sekundit allavajutatuna. HOIATUS! See lülitab välja kaitsefunktsioonid ning sundlülitab sisse 
kiirkäivituse režiimi. Kasuta seda režiimi ainult juhul, kui aku on nii vähe laetud, et seade 
ei tuvasta akut.

7. Taskulambirežiimi nupp Nupuga saab valida väga eredate LED-tulede 7 erineva valgusrežiimi 
vahel. 100% > 50% > 10% > SOS > Blink (vilkuv)> Strobe (väga kiiresti vilkuv) > Off (kustub).



Vaheta polaarsust / ühenda akuklemmid ja -klambrid teistpidi.

Sisemine aku on liiga kuum, lase seadmel maha jahtuda. Vii seade jahedamasse keskkonda.

Ühendatud aku laetus on alla 2 V. Lülita välja kõik akut koormavad funktsioonid ning proovi uuesti või 
kasuta käsitsi sundlülitust.

Vea märgutuli: põleb punaselt

Vea märgutuli: vilgub punaselt, ehkki 
kaablid on ühendatud õigesti

Käivituse märgutuli ei sütti, ehkki 
kaablid on ühendatud õigesti

Viga Põhjus/Lahendus

Tehnilised andmed

Veaotsing

Sisemine aku: liitiumioon
Max voolutugevus: 1000 A
Kasutustemperatuur: –20...+50 °C 
Laadimistemperatuur: 0…+40 °C  
Ladustamistemperatuur: –20...+50 °C (keskm temp)
Mikro-USB-(sisend): 5 V 2,1 A

USB (väljund): 5 V 2,1 A
Korpuse kaitseklass: IP65 (suletud klappidega)
Jahutus: loomulik õhuvool 
Mõõtmed (P x L x K): 17 x 8,3 x 4,3 cm
Mass: 1,08 kg

ET



NOCO ühe (1) aasta pikkune piiratud garantii.
NOCO Company (NOCO) annab sellele seadmele (toode) materjali- ja tootmisvigade suhtes ühe (1) aasta pikkuse garantii (garantiiaeg) alates ostukuupäevast. NOCO parandab 
või asendab oma äranägemise ja tehnilise toe analüüsi järgi need vigased tooted, millest on meile teatatud garantiiaja vältel. Vahetusvaruosad ja -tooted on kas uued või siis 
kasutuskõlblikud, s.t need vastavad töötavuse ja jõudluse poolest originaalosale ning neile kehtib garantii algse garantiiaja lõpuni.

JÄRGMISTEL JUHTUDEL PIIRNEB NOCO VASTUTUS KAS ASENDUS- VÕI PARANDUSKOHUSTUSEGA. SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES EI VASTUTA NOCO ÜHELEGI SEADME 
OSTJALE EGA KOLMANDALE OSAPOOLELE TEKKINUD ERAKORRALISE, KAUDSE EGA OTSESE KAHJU EEST EGA OLE KOHUSTATUD KARISTUSLIKUKS KAHJUHÜVITISEKS 
SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT JÄRGMISTEL JUHTUDEL: KAOTATUD TULU, AINELINE KAHJU VÕI KEHAVIGASTUSED, MIS ON SEOTUD MIS TAHES TOOTEGA VÕI ÜKSKÕIK 
KELLE PÕHJUSTATUD, ISEGI JUHUL, KUI NOCO OLI SELLISTE KAHJUDE VÕIMALUSEST TEADLIK. SEE GARANTII ASENDAB KÕIK MUUD OTSESED, KAUDSED, SEADUSEST 
TULENEVAD JA MUUD GARANTIID, SEALHULGAS, ILMA PIIRANGUTETA, MÜÜGIKÕLBLIKKUSE JA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KAUDSED GARANTIID NING 
MÜÜGITEGEVUSEST, KASUTAMISEST VÕI KAUBANDUSTAVADEST TULENEVAD GARANTIID. NEIL JUHTUDEL, KUS MÕNI KOHALDATAV SEADUS MÄÄRAB GARANTIID, 
TINGIMUSED VÕI KOHUSTUSED, MIDA EI OLE VÕIMALIK JÄTTA RAKENDAMATA VÕI MUUTA, KEHTIB SEE PUNKT KÕNEALUSE SEADUSEGA LUBATUD PIIRIDES.

See piiratud garantii kehtib ainuüksi NOCO toote algsele ostjale või NOCO heakskiidetud edasimüüjale ning garantiid ei saa kellelegi teisele edasi anda. Garantiinõude 
esitamiseks on ostja kohustatud: (1) küsima NOCO klienditoelt tagastusloa (RMA) numbri ja tagastusandmed (tagastuskoht) kas e-postiga aadressil support@no.co või 
helistades numbril 1 800 456 6626;ja (2) saatma toote tagastuskohta, lisades tagastusloa (RMA) numbri, ostukviitungi või garantiitasu (nõutav vaid juhul, kui puudub 
ostukviitung), mis on 45% vigase toote soovituslikust müügihinnast (MRSP) (garantiitasu) [kohaldatava garantiitasu suurus on märgitud tagastusloale (RMA)]. ÄRA SAADA 
TOODET ENNE, KUI OLED SAANUD NOCO KLIENDITOELT TAGASTUSLOA (RMA). 

ALGNE OSTJA VASTUTAB KÕIGI GARANTII KORRAS SAADETUD TOODETE PAKKIMIS- JA SAATEKULUDE EEST JA ON KOHUSTATUD NEED ETTE MAKSMA.

SEE PIIRATUD GARANTII EI KEHTI TOODETELE: a) mida on valesti kasutatud, hooletult käsitsetud, mis on saanud lööke või millega on toimunud õnnetus, mida on ladustatud 
valesti või kasutatud äärmusliku voolupinge või temperatuuriga, mis on saanud elektrilöögi või kokku puutunud vibratsiooniga või mida on kasutatud tingimustes, mis ei vasta 
NOCO ohutu ja tõhusa kasutamisekssoovitustele; b) mida on paigaldatud, kasutatud või hooldatud eeskirjade vastaselt; c) mida on/oli muudetud ilma NOCO sõnaselge kirjaliku 
loata; d) mida on koost lahti võtnud, muutnud või parandanud keegi peale NOCO; e) mille vigadest on teatatud garantiiaja jooksul.

SEE PIIRATUD GARANTII EI KEHTI: (1) tavakulumisele; (2) iluvigadele, mis ei mõjuta toimivust; ega (3) toodetele, millel puudub NOCO seerianumber või mille seerianumbrit on 
muudetud või kahjustatud.

Saad oma NOCO toote veebis registreerida: no.co/register Kui garantii või toote kohta tekib küsimusi, võta ühendust NOCO klienditoega (vt e-posti aadress ja telefoninumber 
eespool) või kirjuta aadressil: NOCO, 30339 Diamond Parkway, #102, Glenwillow, OH 44139 USA.

Garantii




