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ÅF Testprotokoll Nevercold 
Utöver konsumentköplagen lämnar importören 1 års garanti*. 
*Garantitiden för batterier är 6 månader. 

 

Vänligen kontrollera 

1. Att produkten är inom garantitiden. 
2. Att kunden har följt användarinstruktionerna i manualen som medföljer produkten. 
3. Att produkten är fri från yttre skador och att fel inte uppstått genom kundens oaktsamhet, 

åverkan eller felaktigt handhavande. 
 
Fungerar inte produkten ändå? Kontrollera då produkten för att säkerställa att det rör sig 
om ett produktfel. 

 

Kontrollera följande 

 Laddaren 
Indikatorlampan är antingen röd eller grön beroende på om laddning pågår eller är slutförd. 
Om inte indikatorlampan lyser är laddaren förmodligen trasig. 

 Temperaturregleringsknappen 
När du ansluter ett laddat batteri i batterifickan på produkten ska 
temperaturregleringsknappen lysa rött en kort stund. Om den inte gör det är antingen 
produkten eller batteriet trasigt. 

 Värmen 

Tryck ned temperaturregleringsknappen i ca 2 sekunder tills knappen börjar lysa rött. Om 
några minuter skall produkten avge värme enligt valt värmeläge  
(High = rött ljus, Medium = gult ljus, Low = grönt ljus). 

 Batteri 

I de fall där produkten inte avger någon värme MÅSTE ett annat par fulladdade batterier 
testas i produkten för att på så vis säkerställa om det är värmesystemet eller batteriet som 
felar. Om felet endast uppstår vid användning av det ena batteriet så är det förmodligen 
trasigt och bör bytas. Batterierna ska underhållsladdas var 6:e månad vid förvaring. 
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Om butikpersonalen bedömer att det är ett garantiärende 

1. Registrera ärendet via vår Service Web, www.acretoservice.se/login 
(användarnamn: acreto, lösenord: gbg2010). Acreto kommer därefter att hantera ärendet 
och beslut meddelas till den e-postadress ni uppgav vid registreringen. 
Beviljade garantireklamationer gällande produkt kommer per automatik att krediteras om 
inget annat anges i samband med registreringen, undantag gäller vid reklamationer av 
tillbehör eller reservdel då ersättningsvara erhålls. 

2. Anteckna ärendenumret som tilldelas i slutet av anmälan ifall ni behöver kontakta vår 
support. 

3. Produkten skall endast returneras om Acreto så anmodar. Felaktiga produkter kan kasseras 
30 dagar efter att garantiärendet beviljats. 

 
Om ni har övriga frågor kring våra produkter, vår reklamationsprocess eller vår serviceportal kan 
ni kontakta oss via support@acreto.se för mer information. 

http://www.acretoservice.se/login
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