


Instrukcja obsługi 
Therapy Air Smart TAS-100

1. O Instrukcji obsługi 

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać Instrukcję obsługi i upewnić 
się, że przestrzegane są zasady bezpieczeństwa!

• Urządzenie może być użytkowane wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Instrukcji. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania 
niezgodnego z przeznaczeniem.

• Zachowaj tę Instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
• W przypadku przekazania urządzenia komuś innemu, prosimy o dołączenie tej instrukcji.
Ostrzeżenia 

W niniejszej Instrukcji obsługi stosowane są następujące ostrzeżenia:

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wysokie ryzyko: Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może 
prowadzić do obrażeń kończyn i stanowi zagrożenie dla życia. 

OSTRZEŻENIE! Umiarkowane zagrożenie: Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może 
prowadzić do obrażeń ciała lub poważnych szkód materialnych. lub poważnych szkód 
materialnych.

UWAGA ! UWAGA! Niskie ryzyko: Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może prowadzić 
do niewielkich obrażeń ciała lub szkody materialne. injury
lub szkody materialne.UWAGA! Okoliczności i cechy szczególne, których należy przestrzegać podczas obsługi 

urządzenia.

2. Instrukcja bezpieczeństwa 
UWAGA!  .Informacje o środkach ostrożności są dołączone do urządzenia. Przeczytaj je 
uważnie przed pierwszym użyciem nowego urządzenia.  Przechowuj je w miejscu, w 
którym będziesz mógł je później znaleźć i do nich wracać.

2.1 Przeznaczenie 

Oczyszczacz powietrza Therapy Air Smart może być stosowany wyłącznie do oczyszczania 
powietrza w pomieszczeniach. Urządzenie eliminuje nieprzyjemne zapachy, smog, kurz w 
powietrzu, pyłki, bakterie i wirusy, dezintegruje niebezpieczne związki emitowane przez 
przedmioty domowego użytku. Wielostopniowy system filtracji skutecznie usuwa formaldehyd, 
amoniak, lotne związki organiczne i inne nieprzyjemne zapachy.2
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Przewód zasilający musi być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie może 
znajdować się w pobliżu lub wchodzić w kontakt z gorącymi częściami urządzenia, źródłami 
ciepła lub ostrymi krawędziami.

Upewnij się, że obce przedmioty nie wpadną do urządzenia przez wylot powietrza.

Nigdy nie używaj urządzenia na zewnątrz. Unikaj wystawiania urządzenia na działanie trudnych 
warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, grad lub wiatr.

Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru.

Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 
roku życia.

Urządzenie może być użytkowane przez dzieci, o ile mają one co najmniej 8 lat, są odpowiednio 
nadzorowane i otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz 
rozumieją związane z tym ryzyko.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Urządzenie może być użytkowane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych, lub przez osoby o niewielkiej lub żadnej wiedzy na temat 
urządzenia, o ile znajdują się one pod właściwym nadzorem i otrzymały instrukcje dotyczące 
bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz o ile rozumieją związane z tym ryzyko.

UWAGA! 

Zawsze stawiaj i używaj urządzenia na suchej, stabilnej, równej i poziomej powierzchni.

Pozostaw co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni z tyłu i po obu stronach urządzenia oraz co 
najmniej 30 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem.

Nie należy blokować wlotu i wylotu powietrza, np. poprzez umieszczanie przedmiotów na 
wylocie powietrza lub przed wlotem powietrza.

Nie siadaj ani nie stawaj na urządzeniu. Siadanie lub stanie na urządzeniu może prowadzić do 
potencjalnych obrażeń.

Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod klimatyzatorem, aby zapobiec skraplaniu się 
pary wodnej na urządzeniu.

Używaj wyłącznie oryginalnego filtra firmy Zepter, specjalnie przeznaczonego i 
zaprojektowanego dla tego urządzenia. Nie używaj żadnych innych filtrów.

Spalenie filtra może spowodować nieodwracalne obrażenia ciała u ludzi i/lub zagrozić życiu 
innych stworzeń.

4

3



Nie używaj urządzenia w pomieszczeniu, w którym występują duże wahania temperatury, 
ponieważ może to spowodować kondensację pary wodnej wewnątrz urządzenia.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego w normalnych warunkach 
pracy.

3. Usuwanie 

Po zakończeniu okresu eksploatacji oczyszczacza powietrza zalecamy, aby nie wyrzucać 
urządzenia jako zwykłego odpadu, lecz przekazać je pracownikom upoważnionym do 
zbierania tego typu materiałów. W ten sposób urządzenie zostanie prawidłowo 
zutylizowane i poddane recyklingowi. W ten sposób przyczynisz się do ochrony 
środowiska!

Jeśli chcesz pozbyć się opakowania, upewnij się, że postępujesz zgodnie z 
przepisami ochrony środowiska obowiązującymi w Twoim kraju.

4. Opis urządzenia 

4.1 Zawartość opakowania 

• Główne urządzenie
• Zintegrowany filtr 360°
• Instrukcja użytkowania

4.2 Opis urządzenia

4.3 Skład filtra 

Therapy Air Smart posiada wielostopniowy system filtracji 
360°.
Filtr HEPA H13 eliminuje 99,97% zanieczyszczeń o wielkości 0,3 pm, takich jak: mgła, smuga, 
dym, pyłki.

Filtr z węglem aktywnym wykorzystuje wysoce efektywny węgiel aktywny z łupin orzechów 
kokosowych, aby skutecznie usunąć formaldehyd, benzen, amoniak, lotne związki organiczne 
i inne zapachy. 5

Wyświetlacz
Wyloty powietrza

Obudowa

Wloty powietrza
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Filtr wstępny z nanocząsteczkami srebra usuwa duże cząsteczki kurzu, pleśni, włosów, łupieżu, 
sierści zwierząt domowych itp. oraz eliminuje bakterie i wirusy.

4.4 Funkcje na wyświetlaczu 

Przycisk WŁ./WYŁ. WŁ./WYŁ.

Przypomnienie o wymianie filtra i przycisk 
resetowania

Przycisk WŁ./WYŁ. WŁ./WYŁ. jonizatora

Przycisk WŁ/WYŁ. WŁ./WYŁ. światła UV

Timer

Przycisk prędkości

Blokada przed dziećmi 

Czujnik światła

5. Eksploatacja 

5.1 Przed pierwszym użyciem 

Therapy Air Smart przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Zaleca się zamykanie 
drzwi i okien w pomieszczeniu, w którym powietrze ma być oczyszczane.

6

H13HEPA

Węgiel aktywny

Filtr wstępny z 
nanocząsteczkami srebra
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Umieść urządzenie bezpiecznie w pomieszczeniu, w którym chcesz oczyścić powietrze. 
Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności!

Oczyszczacz powietrza zawiera wielowarstwowy filtr 360°. Filtr jest zabezpieczony torebką 
foliową, którą należy usunąć przed pierwszym użyciem.

- Wyjmij urządzenie z pudełka.
- Połóż produkt delikatnie na boku.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie odwracaj urządzenia do góry nogami. Nie kładź urządzenia na 
jego wyświetlaczu.  ; może to doprowadzić do uszkodzenia produktu!

- Otwórz dolną część urządzenia, przekręcając pokrywę w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara, aż dwie strzałki będą skierowane do siebie.

• Wyjmij filtr i usuń woreczek foliowy.

• Włóż filtr z powrotem do urządzenia.

- Zamknij dolną pokrywę, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

- Podnieś urządzenie do pozycji pionowej. Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na 
płaskiej powierzchni.

OSTRZEŻENIE! Unikaj stawiania urządzenia na dywanie z długim włosiem. Mogą one 
blokować dopływ powietrza do wlotów i doprowadzić do uszkodzenia urządzenia !

7
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5.2 Przyciski Funkcja

Przycisk WŁ./WYŁ. WŁ./WYŁ.

Aby uruchomić urządzenie należy nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.. Urządzenie zostanie włączone 
wraz z jednym sygnałem dźwiękowym i zieloną diodą LED.

Podstawowym ustawieniem jest tryb automatyczny. Można go zmienić naciskając przycisk 
Speed.

Na wyświetlaczu pojawi się aktualna wartość cząstek PM 2,5 (µg/m³ ). PM 2,5 są to bardzo 
małe cząsteczki pyłów, które zazwyczaj znajdują się w dymie z pożarów, spalin, przemysłu. 
Mają one średnicę 2,5 mikrometra (0,0025 mm) lub mniejszą.

Gdy urządzenie jest włączone, liczony jest czas pracy filtra.

Aby wyłączyć urządzenie, należy ponownie nacisnąć przycisk.

Przypomnienie o wymianie filtra i przycisk resetowania 

Czas serwisowania filtra jest ustawiony na 2650 godz. Czas serwisu jest liczony w czasie 
aktywności, tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone.

Dioda LED zacznie migać co 0,5 sekundy, gdy czas aktywności Therapy Air Smart osiągnie 2650 
godzin. Jest to wskazanie do wymiany filtra. Aby wymienić wielowarstwowy filtr, należy 
postępować zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale "Wymiana filtra".

Przycisk WŁ./WYŁ. do włączania jonizatora 

Naciśnij przycisk, aby aktywować generator jonów ujemnych. Ikona zaświeci się wraz z 
jednym sygnałem dźwiękowym.

Generator jonów ujemnych wytwarza 5 milionów jonów ujemnych na cm3.

Przycisk WŁ./WYŁ. światło UV 

Naciśnij przycisk, aby aktywować lampę UV. Ikona zaświeci się wraz z jednym sygnałem dźwiękowym.

UV dezaktywuje patogeny i mikroorganizmy znajdujące się w powietrzu, takie jak: pleśń, bakterie 
i wirusy w czasie od 1 do 60 sekund. Długość fali światła UV wynosi 265 - 315 nm. Lampa LED UV
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jest wbudowana w korpus urządzenia i ze względów bezpieczeństwa nie może być widoczna 
dla ludzkiego oka.

Lampa LED UV nie wytwarza wtórnego ozonu.

Żywotność lampy LED UV wynosi 20000 godzin.

Timer 

Jeśli chcesz, aby urządzenie wyłączyło się po określonym czasie, wciśnij przycisk i wybierz czas 
w zakresie od 1 do 24 godzin. Czas można regulować w odstępach jednogodzinnych, wciskając 
przycisk . Każdej regulacji towarzyszy jeden sygnał dźwiękowy. Po osiągnięciu ustawionego 
czasu urządzenie wyłącza się automatycznie.

Liczba godzin jest wyświetlana na wyświetlaczu. Jeśli timer jest aktywny, świeci się ikonka .

Aby dezaktywować timer, należy ustawić czas na 00 naciskając przycisk lub wyłączyć 
urządzenie i włączyć je ponownie.

Przycisk prędkości 

Prędkość wentylatora można regulować za pomocą przycisku.
1  - niska prędkość
2 - średnia prędkość
3 - prędkość umiarkowana
4    - wysoka prędkość

SLP - Tryb uśpienia. Wyświetlacz gaśnie i świeci się tylko ikona wentylatora o wartości 30%, 
prędkość wentylatora wynosi 50% poziomu 1.
Aby ponownie włączyć wyświetlacz, należy nacisnąć dowolną ikonę.
A - Tryb automatyczny - prędkość wentylatora jest automatycznie regulowana w zależności od 
jakości otaczającego powietrza.

Objętość PM 2,5
(µg/m³))

Poziom jakości 
powietrza Tryb automatyczny Kolor LED

0-50 bardzo dobra prędkość 1 zielony

51-100 średnia prędkość 2 niebieski

101-150 słaba prędkość 3 żółty

≥ 151 krytyczna prędkość 4 czerwony
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Blokada przed dziećmi 

5.3 Instrukcja obsługi 

Umieść Therapy Air Smart na otwartej przestrzeni i na równej powierzchni, aby uniknąć wibracji. 
Upewnij się, że wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane (np. przez dywan z długim włosiem).

Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu (np. tydzień lub dłużej), zaleca się 
odłączenie go od sieci elektrycznej.

1.   Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. Towarzyszyć temu będzie jeden sygnał  
dźwiękowy, a wyświetlacz zaświeci się na 2 sekundy.

2. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., aby uruchomić urządzenie. Urządzenie jest ustawione   na 
tryb automatyczny.

Wyświetlacz pokazuje przez 3 sekundy aktualną liczbę PM 2,5 ((µg/m³) ).
Na wyświetlaczu pojawi się aktualna prędkość wentylatora, np. 002 (poziom 
prędkości 2).

3. Aby zmienić ustawienie prędkości, naciskaj przycisk "POWER", aż pojawi się żądany 
poziom.

4. Aby uruchomić lampę UV, naciśnij raz ikonę "UV light". Ikona zaświeci się wraz z 
jednym sygnałem dźwiękowym. Aby ją wyłączyć, naciśnij ponownie ikonę.

5. Aby wygenerować jony ujemne, naciśnij przycisk "IONIZER". Ikona zaświeci się wraz 
z jednym sygnałem dźwiękowym.
Aby go wyłączyć, należy ponownie nacisnąć tę ikonę.

io

Aby aktywować blokadę przed dziećmi, należy nacisnąć przycisk POWER na 3 sekundy. Ikona 
blokady przed dziećmi zaświeci się, wszystkie inne przyciski są nieaktywne.

Aby ją  wyłączyć, należy ponownie nacisnąć przycisk POWER i przytrzymać go przez 3 sekundy.

Czujnik światła jest aktywny tylko w trybie automatycznym i wykrywa natężenie światła. Gdy w 
pomieszczeniu jest ciemno, urządzenie automatycznie przełącza się w tryb uśpienia, wyświetlacz 
gaśnie, jedynie ikona SPEED świeci się z 50% normalnej intensywności. Prędkość wentylatora jest 
taka sama jak na poziomie 1. Jeśli natężenie światła w otoczeniu jest na normalnym poziomie, 
urządzenie powraca do normalnej pracy po 1 minucie.

Czujnik światła
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6. Aby aktywować blokadę dziecięcą, należy nacisnąć przycisk "WŁ./WYŁ." na 3   
sekundy. Aby ją wyłączyć, należy ponownie nacisnąć przycisk na 3 sekundy.
7. Aby ustawić automatyczne wyłączenie zasilania, naciśnij przycisk "TIMER" i 

wybierz czas (od 1 do 24 godzin). Urządzenie wyłączy się automatycznie po 
upływie wybranego czasu.

5.4 Wymiana filtrów 
Urządzenie wyposażone jest w inteligentny czujnik, który wskaże, kiedy należy wymienić filtr..

Czas pracy filtra wielowarstwowego 360° wynosi 2650 godzin. Ikona zaświeci się, gdy

zostanie osiągnięte 2650 godzin pracy. 

1 OSTRZEŻENIE! Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Nigdy nie próbuj otwierać 
dolnej pokrywy urządzenia, gdy jest ono zasilane lub gdy urządzenie pracuje.

2. Umieść urządzenie na boku.

3. Otwórz dolną część urządzenia, przekręcając pokrywę w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara, aż dwie strzałki będą skierowane do siebie.

4. Wyjmij stary filtr i wymień go na nowy.

OSTRZEŻENIE! Usuń torebkę polietylenową z nowego filtra. Nigdy nie wkładaj 
filtra z założonymi torebkami polietylenowymi, może to spowodować uszkodzenie 
produktu.
5. Włóż filtr z powrotem do urządzenia.

6. Zamknij dolną pokrywę, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

ii
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7. Dane techniczne
7. Podnieś urządzenie do pozycji pionowej.

8. Naciśnij przycisk "FILTER RESET" na 3 sekundy, aby zresetować czas serwisowania 
filtra. Rozpoczęcie nowego cyklu serwisowego jest ogłaszane jednym sygnałem 
dźwiękowym. Ikona nie jest już podświetlona.

5.5 Utylizacja filtra 

Stary filtr należy włożyć do plastikowej lub papierowej torby i oddać do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów.

6. Czyszczenie

OSTRZEŻENIE! Przed czyszczeniem lub wymianą filtra upewnij się, że urządzenie jest 
odłączone od sieci elektrycznej.

- Do czyszczenia obudowy urządzenia używaj suchej, miękkiej szmatki. Jeśli jest to konieczne, 
użyj lekko zwilżonej szmatki w wodzie z mydłem. Nigdy nie używaj środków polerujących, 
alkoholu, benzyny ani innych chemicznych środków czyszczących.

- Do czyszczenia wlotów i wylotów powietrza użyj miękkiej szczotki.

• Aby wyczyścić wyświetlacz, użyj środka do mycia okien. Aby uzyskać dobre wyniki, 
postępuj zgodnie z instrukcją na produkcie.

• Wnętrze urządzenia można wyczyścić podczas wymiany filtra. Użyj suchej, miękkiej 
szmatki.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie rozpylaj żadnych środków czyszczących wewnątrz urządzenia; 
może to spowodować porażenie prądem.

Nazwa produktu Therapy Air Smart

Kod produktu TAS - 100

Dystrybucja 
Home Art and Sales Service AG, Sihlegstrasse 23, 8832 

Szwajcaria

Kraj pochodzenia Chiny

Zasilacz AC/DC
Wejście: 100-240V, 50/60 Hz, 2.0 A

Wyjście: 24 DC, 5A, 60W

Napięcie znamionowe (V) 24V DC -

Zużycie energii (W) 50W

Poziom hałasu Maks. 55 dBA

Generowanie jonów ujemnych 5 milionów jonów ujemnych/cm3

Filtr Filtr wielowarstwowy 360°, w tym HEPA H13, ...

Przepływ powietrza 380-390 m3/h

CADR (dym) 204 cfm

Efektywny obszar 71 m2

Wytwarzanie ozonu > 0,05 ppm/0,1 mg/m3

Skuteczność usuwania gazu 99.97%

Skuteczność dezodoryzacji 85%

Wymiary produktu (DxSxW) 330 x 330 x 641 mm

Waga netto produktu (kg) 8 kg

Typ światła UV LED

Długość fali światła UV 265-315 nm

Moc światła UV 0,7 W

Czas naświetlania promieniami UV 20 000 godz.

12 13
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8. Instrukcja rozwiązywania problemów 

Jeżeli problem pojawia się przy próbie uruchomienia urządzenia, upewnij się, że postępowałeś 
zgodnie z Instrukcją obsługi.

Niebezpieczeństwo!  Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowego działania urządzenia należy 
skontaktować się z autoryzowanym serwisem firmy ZEPTER.

urządzenia.
W przypadku wystąpienia usterki należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Nieprawidłowe działanie Sprawdź Rozwiązanie
Zasilanie nie jest włączone Sprawdź, czy wtyczka jest 

luźna
Prawidłowo podłącz 
urządzenie do źródła zasilania

Sprawdź, czy usunięto worek 
PE

Wyjmij worek PE i prawidłowo 
zamontować filtr

Urządzenie działa, ale wydatek 
powietrza jest bardzo słaby

Sprawdź, czy wylot powietrza 
nie jest zablokowany

Wyłącz urządzenie i usuń 
przeszkodę

Można wyczuć nieprzyjemny 
zapach 

Filtr może wymagać wymiany 
z powodu większego 
zanieczyszczenia.

Wymień filtr

9. Deklaracja Zgodności 

Therapy Air Smart jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi

a) Dyrektywa 2014/35/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszącej się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych 
granicach napięcia

b) Dyrektywa 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
Deklaracja zgodności WE gwarantuje, że urządzenie jest bezpieczne, zostało sprawdzone i 
przetestowane oraz spełnia wszystkie wymagania określone w obowiązujących normach, 
dyrektywach i rozporządzeniach.

Produkcja seryjna spełnia wymagania: 
• - Regulamin techniczny Unii Celnej 004/2011 "Bezpieczeństwo 
urządzeń niskiego napięcia" zatwierdzony decyzją Komisji Unii Celnej nr 768 z 
dnia 16 sierpnia 2011 Regulamin techniczny Unii Celnej 020/2011 
"Kompatybilność elektromagnetyczna środków technicznych", zatwierdzony 
decyzją Komisji Unii Celnej Nr 879 z dnia 9 grudnia 

2011 r.
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10. Gwarancja 

Zepter International gwarantuje, że oczyszczacz powietrza Therapy Air Smart będzie wolny od wad 
materiałowych i produkcyjnych w momencie jego pierwotnego zakupu przez okres pięciu (5) lat. 
Ograniczona 5-letnia gwarancja dotyczy najbardziej istotnych części urządzenia - silnika i płyty głównej 
("Ograniczona Gwarancja"). Gwarancja uwarunkowana jest cykliczna wymiana filtra na oryginalny 
filtr Zepter co 2650 godzin pracy.

Wyjątek: W przypadku obudowy z tworzywa sztucznego i generatora jonów ujemnych obowiązuje 
okres gwarancji wynoszący dwa (2) lata.
Wielowarstwowy filtr 360° zapewnia czas pracy - 2650 godzin.

• Oczyszczacz powietrza nie zostanie uznany za wadliwy pod względem materiału lub wykonania, jeśli 
będzie wymagał dostosowania, zmiany lub regulacji w celu uzyskania zgodności z krajowymi lub 
lokalnymi normami technicznymi lub bezpieczeństwa w kraju innym niż ten, dla którego produkt 
został pierwotnie zaprojektowany i wyprodukowany.

• Niniejsza 5-letnia ograniczona gwarancja nie obejmuje:
- Okresowej wymiany filtrów
- Regularnej konserwacji i naprawy lub wymiany części w związku z normalnym zużyciem
- Uszkodzeń produktu wynikających z nadużycia lub niewłaściwego użytkowania, m.in. użycia 

produktu niezgodnie z przeznaczeniem (oczyszczanie powietrza)
- Wszelkich śladów przeróbek przez klienta lub wymiany części na nieoryginalne 
- Wszelkich uszkodzeń produktu powstałych w wyniku napraw i/lub konserwacji wykonanych przez 

nieautoryzowany punkt serwisowy. 
- Wypadków, działania siły wyższej lub jakiekolwiek przyczyny, na którą Zepter International nie ma 

wpływu, w tym między innymi wyładowań atmosferycznych, wody, pożaru, zakłóceń porządku 
publicznego.

• Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenie Therapy Air Smart sprzedawane przez 
autoryzowanego przedstawiciela handlowego Zepter International lub oficjalnego dystrybutora. 
Roszczenie gwarancyjne musi być złożone za pośrednictwem autoryzowanego Centrum 
Serwisowego Zepter.

• Zepter International zastrzega sobie prawo do zastąpienia Therapy Air Smart podobnym 
urządzeniem z aktualnej oferty produktowej .

Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta wynikające z obowiązującego 
ustawodawstwa krajowego, ani na prawa klienta wobec sprzedawcy detalicznego wynikające z umowy 
kupna/sprzedaży. W przypadku braku obowiązującego ustawodawstwa krajowego, niniejsza gwarancja 
będzie jedynym i wyłącznym środkiem prawnym przysługującym konsumentowi, a producent nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody uboczne lub następcze z tytułu naruszenia wyraźnej lub 
dorozumianej gwarancji na niniejszy produkt. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona do i nie 
przekroczy ceny zakupu produktu faktycznie zapłaconej przez konsumenta.
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