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Hea klient! 
Enne kohvimasina kasutuselevõttu lugege see juhend korralikult läbi ja järgige selle nõuandeid.  
 
KOHVIMASINA KIRJELDUS 
A  ON / OFFlüliti voolu märgutulega 

B  Kohvivalmistuslüliti koos “kohvi valmis” märgutulega 
C  Auruvalmistuslüliti koos “aur valmis” märgutulega 
D  Tasssoojendus alus 
E Eemaldatav veeanum kaanega 
F Auru reguleerimise nupp 
G Auru / kuuma vee väljastustoru 
H  Cappuccino toru 
I   Cappuccino otsik   
J  Kohviväljastaja 
K Tilkumisaluse rest 
L  Tilkumisaluse veetaseme 
andur 
M Eemaldatav veeanum 
N Väike 1- tassi või kohvitableti 
filter 
O Suur 2-tassi filter 
P 
Q Vajutusplaadiga kohvi 
mõõtelusikas 
 
Temperatuur OK-märgu- 
     tuli (õige temperatuur   
    kohvi, kuuma vee või   
    auru valmistamiseks on   
    saavutatud)    
  
TEHNILISED ANDMED 
Võrgupinge 220~240V ~50 / 60 
Hz 
Võimsus  1100W 
Rõhk 15 bar 
Veeanuma maht 1,05 l 
Mõõdud l k s: 208 x 330 x 

380mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
See seade vastab EC direktiividele: 
- 19.02.1973 73/23 juhistele madalpingevoolu kohta, täiendatud direktiiviga 93/68 
- 03.05.1989 89/336 elektromagnetilise ühilduvuse kohta, täiendatud direktiiviga 92/31. 
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OHUTUSREEGLID 
 
LUGEGE LÄBI JA SÄILITAGE SEE JUHEND TULEVIKU TARBEKS! 

• Antud seade on mõeldud kohvi või kuumade jookide valmistamiseks. Kasutage seadet ettevaatli-
kult, sest kuum vesi ja aur võivad põhjustada põletushaavu. 

• Ärge puudutage seadme kuumi osi seadme töötamise ajal. 
• Peale pakendist väljavõtmist kontrollige, et seade ei oleks vigastatud. Ärge kasutage seadet kui te 

pole kindel selle töökorras olekus, vaid võtke ühendust remonditöökojaga. 
• Ärge jätke pakkematerjale (kilekotid, vahtplast) lastele kättesaadavasse kohta, sest need võivad 

põhjustada ohtlikke olukordi. 
• Seade on mõeldud kodus kasutamiseks. Muu mitteotstarbeline kasutamine on ohtlik.   
• Valmistaja ei vastuta valest või hoolimatust kasutamisest tingitud vigade eest. 
• Ärge puudutage seadet kui su käed ja/või jalad on märjad. 
• Lülitage seade välja ja eemaldage voolujuhe seinakontaktist kui ilmneb häireid seadme töös. Ärge 

üritage seadet ise parandada, vaid võta ühendust remonditöökojaga. 
• Kui pistik ja pesa ei sobi kokku, siis lase eksperdil vahetada pistikupesa. 
• Kasutaja ei tohi vahetada ise voolujuhet, sest selle vahetamine vajab eriteadmisi ning -tööriistu. 
• Ärge andke seadet lastele või kogenematutele isikutele kasutada iseseisvalt. 
• Ärge lubage lastel mängida seadmega. 
• Nende juhiste eiramine võib ohtu seada seadme turvalisuse. 
• Toiduainetega kokkupuutuvad materjalid vastavad EC 1935/2004 normidele. 
•  

 
 
PAIGALDAMINE 
 

• Asetage seade tööpinnale, eemale veekraanidest, kraanikaussidest ja soojusallikatest. 
• Enne kasutamist veenduge, et voolutugevus vastab seadmel kirjas olevaga. Ühenda seade ainult 

maandatud pistikupessa, kus on vähemalt 10A kaitse. Valmistaja ei vastuta õnnetuste ja kahjus-
tuste eest, mis on põhjustatud mittemaandatud voolupesa kasutamisest. 

• Kui pistik ja pesa ei sobi kokku, siis lase eksperdil vahetada pistikupesa. 
• Ärge asetage seadet niisketesse ruumidesse, kus temperatuur võib langeda nulli või allapoole (vee 

külmudes võib seade kahjustuda). 
• Peale seadme tööpinnale asetamist veenduge, et mõlemale poole jääks vähemalt 5cm ja peale 

vähemalt 20cm vaba ruumi. 
 
Järgi järgmistes peatükkides antud juhiseid täpselt samm – sammult, sest nii õpite kasutama seadet 
õigesti ja turvaliselt. 
 
 
 
 
KUIDAS VALMISTADA ESPRESSO KOHVI 

 

VEEPAAGI TÄITMINE 
1. Avage veepaagi kaas (joonis 1) ja võtke veepaak välja tõmmates seda ülespoole (joonis 2).  
2. Loputage ja täitke paak puhta veega, aga ärge täitke üle MAX  nivoo (joonis 3).  
    Aseta veepaak tagasi oma kohale lükates lõpuni, et paagipõhjas olev ventiil avaneks. 
3. Veepaaki võib täita ka lihtsamalt ilma seda välja võtmata – kallates sinna vett otse kannust. 
NB! Veepaagi all võib olla veidi vett, see on tavaline. Vett võib sealt regulaarselt kuiva lapiga 
ära pühkida.   
Ära kunagi kasuta seadet tühja veepaagi korral ja täida paaki alati, kui põhja peale on jäänud 
vett ainult paar sentimeetrit.    

 
Kohvivalmistusosa eelsoojendamine 
Et valmistada espresso kohvi õigel temperatuuril, tuleb masin enne üles soojendada. 1. Vajuta ON / OFF 
lülitit (märgutuli süttib) ja kinnita filtrihoidja, kuid ära pane sinna veel kohvipulbrit sisse - aseta see boileri 
alla käepidemega vasakule poole (joonis 5). 
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2. Aseta filtrihoidja alla üks tass. Kasuta sama tassi, millega kavatsed kohvi juua, selleks et see sooje-
neks juba ette. 
3. Oota, kuni süttib “kohvi valmis” märgutuli (joonis 6) ja vajuta seejärel kohe kohvilülitit. Lase veel joosta 
kuni märgutuli kustub, seejärel katkesta vee tulek vajutades lülitit uuesti.  
4. Tühjenda tass. Oota, kuni märgutuli süttib uuesti ja korda sama protseduuri.  
 
 
KUIDAS VALMISTADA ESPRESSO KOHVI KASUTADES FILTRIHOIDJAT PULBERKOHVI JAOKS  
 
1. Peale ülalpool kirjeldatud eelsoojendamist aseta filtrihoidja korralikult oma pesasse Kontrolli, et hoidja 
keeleke läheb oma kohale (joonis 7). Ühe tassi tegemiseks kasuta väikest filtrit ja kahe puhul suuremat. 
2. Ühe tassi kohvi tegemiseks pane filtrisse üks täis (u. 7 grammi) jahvatatud kohvi (joonis 8). Kahe 
tassi kohvi tegemiseks pane filtrisse kaks (u. 6+6 g) jahvatatud kohvi. Täida filtrit vähehaaval, et kohvi 
üle ääre maha ei läheks.  
NB! Enne kui paned kohvi filtrisse, puhasta see vanadest kohvijääkidest. 
3. Tasanda kohvipulber ja suru filter kergelt vastu tihendusplaati (joonis 9). NB! Õige kohvipulbri pressi-
mine on hea espresso valmistamiseks oluline. Liiga tugev vajutamine põhjustab kohvi aeglast läbitulekut 
ja tumedat vahtu. Samas liiga nõrga vajutamise puhul on kohvi valmistamine liiga kiire ja vaht liiga napp 
ja kergelt värviline. 
4. Puhasta filtri servad võimalikust kohvipurust ja kinnita filtrihoidja masina külge. Keera see tugevalt 
kinni (joonis 5), et hoida ära vee läbitulek. 
5. Pane üks või kaks tassi filtri alla (joonis 10). On soovitatav tasse enne soojendada kas loputades 
kuuma veega või asetades need masina peale soojendusplaadile vähemalt 15-20 minutiks (joonis 11).  
 6. Vaata, et “kohvi valmis” märgutuli põleks (joonis 6). Kui ei põle, siis oota, et see süttiks ja vajuta see  
järel kohvilülitit. Kohvi tulemise katkestamiseks vajuta lülitit uuesti (joonis 6).  
7. Filtrihoidja äravõtmiseks keera käepidet vasakule. 
NB! Pritsmete ärahoidmiseks ära kunagi võta filtrihoidjat välja kohvituleku ajal. 
8. Vana kohvipaksu eemaldamiseks fikseeri filter hoidjas oleva fiksaatori abil oma kohale ja koputa see 
tagurpidi tühjaks (joonis 12). 
9. Kohvimasina väljalülitamiseks vajuta ON / OFF lülitit  (joonis 4). 
 
NB! Esmakordsel kasutamisel tuleb masina detailid ja sisemus läbi pesta tehes vähemalt 5 kohvi 
järjest ilma pulbrita. 
 
 
KUIDAS VALMISTADA ESPRESSO KOHVI POD-KOHVITABLETTIDE ABIL 
 
1. Soojenda masina üles nagu kirjeldatud peatükis “Kohvivalmistusosa eelsoojendamine”, kusjuures 
filtrihoidja peab olema kinnitatud. Nii saab kuumema kohvi. 
NB! Kasuta POD kohvitablette, mis vastavad ESE standardile ja mille pakil on ümmargune ESE logo. 
ESE (Easy Serving Espresso) standard on sümbol, mida kasutavad juhtivad kohvivalmistajad ja mille 
abil saab kohvi valmistada lihtsalt ja puhtalt. 
2. Aseta väike filter (1 tass või kohvitablett) filtrihoidjasse, kontrollides et hoidja on kindlalt oma pesas 
(joonis 7). 
3. Paigalda kohvitablett, surudes see filtrisse nii kaugele kui võimalik (joonis 13). Paigaldamisel järgi alati 
POD-pakil olevaid juhiseid.     
4. Kinnita filtrihoidja masina külge. Keera see alati nii kaugele kinni kui võimalik (joonis 5) 
5. Järgi punkte 5, 6 ja 7 eelmisest peatükist. 
 
KUIDAS VALMISTADA CAPPUCCINO KOHVI  
 
1. Valmista masin ette nagu näidatud eelmistes peatükkides, aga kasuta suuremaid tasse. 
2. Vajuta aurulülitit (joonis 14)  
3. Vahepeal pane valmis nõu arvestusega 100 ml piima iga cappuccino kohta. Piim peaks olema külm-
kapist võetud jahe (mitte soe). Vahustusnõu valikul pidage silmas, et piima maht vahustamisel kahe- või 
kolmekordistub. 
NB! SOOVITAME KASUTADA KESKMISE RASVASUSEGA KÜLMIKUTEMPERATUURIL PIIMA. 
4. Aseta vahustusnõu koos piimaga cappuccino otsiku alla (joonis 15). 
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5. Oota kuni süttib “aur valmis” märgutuli (joonis 6). See näitab, et boiler on saavutanud auru valmista-
miseks sobiva temperatuuri.  
6. Jälgi, et cappuccino otsik oleks umbes 5mm ulatuses piima sees ja keera auru reguleerimisnuppu 
vastupäeva (joonis 15), samal ajal ei tohi cappuccinovalmistaja vajuda liiga sügavale piima sisse.  
Cappuccino-valmistajast tuleb auru, mis muudab piima kohevaks vahuks. Et muuta vaht kreemjamaks, 
lükake otsik piima sisse ja liigutage nõud aeglaselt alt-üles.  
7. Kui piima maht on kahekordistunud, lase cappuccinovalmistaja sügavamale piima sisse ja jätla piima 
kuumutamist.  Kui vajalik temperatuur on saavutatud (60°C on ideaalne), katkestage auru tulek vajuta-
des aurulülitit. Lülita kohvimasin välja vajutades ON / OFF lülitit  (joonis 4). 
8. Kalla vahustatud piim eelnevalt valmis tehtud espresso kohvile peale ja cappuccino ongi valmis. Lisa 
suhkrut maitse järgi ja soovi korral ka veidi kakaopulbrit.   
 
NB! Et valmistada rohkem kui ühe cappuccino, tee kõik kohvid enne valmis ja siis lisa vahusta-
tud piim kõigile korraga. 
NB! Kui soovid peale cappuccino tegemist jälle espressot valmistada, siis tuleb enne boiler ma-
ha jahutada, muidu tuleb kohvile kõrbenud maitse. 
 
Jahutamiseks aseta kohvivalmistusosa alla anum, vajuta aurulülitit ja lase vett niikaua väljak uni OK 
märgutuli kustub. Tee kohvi nii nagu eelnevates peatükkides õpetatud. 
NB! Lase aurul tulla max kuni 60 sekundit. 
 
 
TÄHELEPANU! Peale cappuccino tegemist puhasta alati cappuccinovalmistaja. Selleks:  
1. Lase veidi auru välja keerates auru reguleerimisnuppu (joonis 15). See eemaldab otsikust viimased 
piimajäägid.  
2. Oota mõni minut, et aurutoru jahtuks. Ühe käega hoia cappuccinotoru kinni ja teise käega keera 
cappuccinovalmistajat vastupäeva (joonis 16) ning eemalda otsik aurutoru otsast tõmmates seda 
allapoole. Pese cappuccinovalmistajat ja otsikut põhjalikult kuuma veega. 
3. Vaata, et joonisel 17 näidatud 2 ava ei oleks blokeeritud. Vajaduse korral puhasta need nõelaga.   
4. Puhasta aurutoru, ole ettevaatlik, see võib olla tuline.  
5. Aseta otsik oma kohale tagasi keerates kindlalt oma kohale. 
 
 
KUUMA VEE TEGEMINE  

1. Vajuta ON / OFF lülitit 
(märgutuli süttib) (joonis 4). 
 
2. Aseta tass või anum 
cappuccinovalmistaja alla.  
 
3. Oota, kuni “kohvi valmis” 
märgutuli hakkab põlema 
(joonis 6) ja keera auru regu-
leerimisnuppu vastupäeva 
(joonis 15). Cappuccino otsi-
kust hakkab kuuma vett tule-
ma. 
 
4. Kuuma vee katkestamiseks 
sulge auru reguleerimisnupp 
keerates seda päripäeva ning 
vajuta kohvilülitit, kui soovid 
kuuma vee tegemise 
lõpetada. Lülita kohvimasin 
välja vajutades ON / OFF 
lülitit  (joonis 5). 
NB! Lase kuumal veel joos-
ta max kuni 60 sekundit. 
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FILTRIHOIDJA PUHASTAMINE 
Pärast iga 300 kohvivalmistuskorda tuleb filtrihoidjat puhastada järgnevalt: 
- Eemalda filter koos vahustiga.  
- Puhasta filtrihoidja sisemus. Seda ei tohi kunagi nõudepesumasinas pesta. 
- Keera vahusti kaas vastupäeva lahti (joonis 18) 
- Eemalda vahusti kaas lükates seda kaane poolt otsast.  
- Võta tihend välja. 
- Loputa kõiki komponente ja puhasta metallfilter põhjalikult kuuma vee ja harja abil (joonis 19). 
 Vaata, et metallfiltri avad poleks blokeeritud. Vajaduse korral puhasta need nõelaga (joonis 20).   
- Aseta filter ja tihend plastikkettale nagu näidatud joonisel 21. 
 Pane plastikketta otsik kindlasti tihendis olevasse avasse nagu näidatud noolega joonisel 21. 
- Koosta need osad metallfiltri hoidjas (joonis 22), kontrollides, et otsik oleks kindlasti augus (joonis 22)  
- Lõpetuseks, keera kate päripäeva kinni. 
 
Ülalmainitud puhastusjuhendi mittejärgimine muudab tasuta remondi tagamise kehtetuks. 
 
Kohviväljastaja puhastamine 
Pärast iga 300 kohvivalmistuskorda tuleb kohvivalmistusosa puhastada järgnevalt: 
1. Enne puhastamist tuleb masinal lasta maha jahtuda ja see vooluvõrgust lahti ühendada. 
 
2. Keera kruvikeeraja abil boileri väljastusosa fikseeriv kruvi lahti (joonis 23). 
 
3. Puhasta boilerit niiske pehme lapiga (joonis 24). 
 
4. Puhasta väljastusosa kuuma vee ja harjaga.  
Vaata, et avad poleks blokeeritud. Vajaduse korral puhasta need nõelaga (joonis 20).   
 
5. Loputa voolava vee all, samal ajal hõõrudes. 
 
6. Keera boileri väljastusosa oma kohale tagasi. 
 
Ülalmainitud puhastusjuhendi mittejärgimine muudab tasuta remondi tagamise kehtetuks. 
 
TÄHELEPANU! Ära kasta kohvimasinat puhastamise ajal vee sisse, see on elektriseade. 
 
Katlakivi eemaldamine 
Kohvi valmistamise käigus kuumutatakse pidevalt vett ning selle tulemusena tekib ajapikku masina boi-
lerisse katlakivi. Pärast iga 200 kohvivalmistuskorda või maksimum kahe kuu järel tuleb kohvimasinat 
töödelda katlakivi eemaldamisvahendiga. Kasutada tuleb spetsiaalseid espressomasinate jaoks müüda-
vaid katlakivi eemaldamisvahendeid. 
 
Kui sellist vahendit pole saada, siis toimige alljärgnevalt: 
1. Kallake veepaaki 1 liiter vett. 
2. Lahustage vees 2 lusikatäit (u. 30 grammi) sidrunhapet, mida müüakse toidupoes või apteegis. 
3. Vajuta ON / OFF lülitit (joonis 4) Oota, kuni märgutuli hakkab põlema. 
4. Kontrolli, et filtrihoidja poleks ühendatud ja aseta boileri väljastusava alla mõni nõu. 
5. Keerates auru reguleerimisnuppu lahti ja kinni lase väikeste osade kaupa veepaak pooltühjaks. 
6. Lase lahusel 15 minutit mõjuda, lülita masin uuesti sisse ja jätka jupikaupa veest tühjendamist. 
7. Lahuse ning katlakivijääkide eemaldamiseks loputa veepaaki hoolikalt ning täida värske (ilma sidrun-
happeta) veega ja aseta oma kohale. 
8. Vajuta kohvilülitit ja lase veel joosta kuni paak on lõplikult tühi.  
9. Katkesta vee tulek vajutades uuesti kohvilülitit ja korda operatsioone punktides 7 ja 8 uuesti. 
Lõpeta vee väljajooks vajutades kohvilülitit uuesti ning lülita masin välja. 
 
Tasuta remondi tagamine ei kehti, kui katlakivi eemaldusprotseduure pole tehtud regulaarselt 
ülalmainitud viisil.  
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See seade vastab EL direktiivile 2002/96/EC elektriseadmete utiliseerimisest. 
 
Märk – risti mahatõmmatud prügikast – tähendab seda, et peale toote 
kasutusaja lõppu ei tohi seda ära visata koos majapidamisjäätmetega, 
vaid see tuleb toimetada elektri- ja elektroonikajäätmete vastuvõtukeskusesse. Juhul,  
kui te otsustate osta uue toote, siis võite vana ära anda sinna kauplusse, kus te uue ostate.  
 
Selline kord aitab kaasa keskkonna- ja terviseriskide vähendamisele ja aitab kaasa seadme 
valmistamisel kasutatud materjalide uuesti kasutamisele. 
Kasutaja vastutab seadme jäätmekeskusesse või kauplusse äraviimise eest. Nõuete mittetäitmise eest on vastava-
tes seadustes ettenähtud ka sellekohased karistused.  
 Lisateavet vastavatest kogumisvõimalustest  saab munitsipaalasutustest või kauplusest.      
PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
1. Enne iga puhastamistoimingut tuleb masinal lasta maha jahtuda ja vooluvõrgust lahti ühendada. 
2. Puhastamiseks ära kasuta lahusteid või abrasiivseid vahendeid. Piisab pehmest niiskest lapist. 
3. Tühjenda ja puhasta tilkumisalust ning kohvivalmistusosa sagedasti.  
4. Puhasta regulaarselt veepaaki. 
VEAOTSING 

Probleem Võimalik põhjus Lahendus 
Espressokohvi ei 
tule 

- Veepaagis pole vett  
- Filtrihoidja avad on umbes 
- Espressoboileri väljastusava on um-
bes 
- Filter on umbes 
 
- Veepaak pole korralikult paigas ja 
paagi põhjas olev ventiil pole lahti 

- Täida paak veega 
 - Puhasta avad 
- Puhasta nii nagu näidatus peatükis “Boi-
leri väljastusosa puhastamine” 
- Puhasta nii nagu näidatus peatükis “Filt-
rihoidja puhastamine” 
- Vajuta paak oma kohale, et ventiil ava-
neks 

Espressokohvi 
tilgub rohkem filt-
rihoidja äärtest 
kui avadest  

- Filtrihoidja pole korralikult oma kohal 
 
- Espressoboileri tihend on kaotanud 
elastsuse  
- Filtrihoidja avad on umbes 

- Pane filtrihoidja oma kohale keerates 
seda nii kaugele kui võimalik 
- Lase volitatud hooldusfirmal tihend ära 
vahetada 
- Puhasta avad 

Espressokohvi on 
külm 

- märgutuli ei põlenud kui vajutati koh-
vilülitit   
- Masina eelsoojendus jäi tegemata 
 
- Tasse ei soojendatud enne kohvite-
gemist 

- Oota, kuni tuli hakkab põlema 
- Tee eelsoojendus, nagu näidatud peatü-
kis “Kohvivalmistusosa eelsoojendamine” 
- Soojenda tasse loputades neid kuuma 
veega või pane need masina peal olevale 
soojendusplaadile vähemalt 20 minutiks 

Pump teeb eba-
harilikult kõva 
müra 

- Veepaak on tühi 
- Veepaak pole korralikult paigas ja 
paagi põhjas olev ventiil pole lahti 

- Täida veepaak 
- Vajuta paak oma kohale, et ventiil ava-
neks 

Kohvivaht on liiga 
hele (kohvi on 
tulnud läbi liiga 
kiiresti) 

- Kohvipulbrit pole piisavalt tugevalt 
filtrisse surutud 
- Filtrisse pole pandud piisavalt kohvi 
- Kasutad liiga jämedat kohvipulbrit 
- Mittesobiv kohvipulber  

- Vajuta kohvipulber tugevamalt  filtrisse 
nagu näidatud  
- Suurenda kohvipulbri kogust 
- Kasuta espressokohvipulbrit  
- Vaheta kohvipulbrisorti  

Kohvivaht on liiga 
tume (kohvi on 
tulnud läbi liiga 
aeglaselt) 

- Kohvipulber oli liiga tugevalt filtrisse 
surutud 
- Filtrisse on pandud liiga palju kohvi-
pulbrit 
- Boileri väljastusava on umbes 
- Filter on umbes 
- Kasutad liiga peeneksjahvatatud 
kohvipulbrit 
- Kohvipulber on niiske või liiga peen  
 - Mittesobiv kohvipulber 

- Vajuta kohvipulber õrnemalt filtrisse na-
gu näidatud joonisel 6 
- Vähenda kohvipulbri kogust 
- Puhasta nii nagu näidatus peatükis “Boi-
leri väljastusosa puhastamine” 
- Puhasta nii nagu näidatus peatükis “Filt-
rihoidja puhastamine” 
- Kasuta espressokohvipulbrit 
- Kasuta espressokohvipulbrit, kontrolli, et 
see poleks niiske - Vaheta kohvipulbrisorti 

Kohvi maitseb 
hapukalt 

- Peale katlakivivastast töötlust pole 
masinat hoolikalt loputatud. 

- Loputa masin vastavalt juhistele peatü-
kis Katlakivi eemaldamine  

Cappuccino val-
mistamisel ei teki 
piimavahtu 

- Piim ei ole küllalt külm 
 
- Cappuccinovalmistaja on must 

- Kasuta alati keskmise rasvasusega kül-
mikutemperatuuril piima 
- Puhasta hoolikalt cappuccinovalmistaja 
avad 
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HOOLDUSTINGIMUSED 
East Trading Eesti OÜ poolt müüdud kodumasinatele kehtib Võlaõigusseaduses sätestatud  
pretensioonide esitamise aeg 2 (kaks) aastat alates ostukuupäevast. 
Kui tootel ilmneb sel ajal varjatud materjali-, konstruktsiooni- ja/või valmistusvigu, siis kõrvaldab 
volitatud hooldusfirma defektid või vahetab vastavalt vajadusele toote osad tasuta ümber vasta-
valt kehtivatele seadustele ja allpool toodud hooldustingimustele.  
Rikke ilmnemisel palun teatage koheselt sellest volitatud hooldusfirmale (nimekiri on hooldus-
kaardil, infot saab ka tel 6722990) ning viige toode kas kauplusse või hooldusfirmasse.  
Palun teatage ka toote mudel, tüüpmärgistus tootesildilt, rikke iseloom võimalikult täpselt ning 
olukord, mille puhul rike ilmnes. Kasutaja peab esitama originaal-müügidokumendi, millel on mär-
gitud müüja nimi, ostu kuupäev ja toote nimetus.  
Väljavahetatud defektsed toote osad jäävad hooldusfirma omandiks. 
 
Pretensiooni esitamise ajal toote tasuta parandamise õigus ei hõlma rikkeid, mille on põhjustanud:  
· kasutajapoolne toote transportimine 
· toote hoolimatu või mittesihipärane paigaldus, hoidmine ja kasutamine 
· toote ülekoormus 
· maaletoojast sõltumatud asjaolud - voolupinge vaheldumine, äike, tulekahju või õnnetusjuhtum 
· volitamata isiku või- hooldusfirma poolt teostatud parandus- ja hooldustööd  
  või konstruktsiooni muutmine 
- vee keemilisest koostisest johtuvaid rikkeid. 
Samuti ei korvata toote töö korrasoleku seisukohalt tähtsusetuid defekte nagu  
näiteks pinnakriimustused ning detailid,  
mille katkimineku risk näiteks oskusetu käsitsemise tõttu või loomuliku kulumise 
tulemusel on tavalisest suurem. 
Toode on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises.  
NB! Kõik elektriseadmed peavad olema ühendatud maandatud pistikupessa. 
Enne hooldusfirmaga ühendusevõtmist - selgitage välja seadme mudel, tüüp ja seerianumber. 
Maaletooja:  
East Trading Eesti OÜ   Akadeemia tee 33, Tallinn  info@upo.ee  tel 6520204 
Volitatud hooldusfirmad:   
Tallinn, Harjumaa 
TOP Seadmed OÜ  Roopa 2, Tallinn  641 2373 
Raud OÜ  Siili 25 Tallinn  672 2990 
Tartu ja Põlvamaa 
Tavatronic OÜ  Tähe 82 Tartu  734 9123 
Pärnumaa 
Have OÜ              Riia  mnt 129a Pärnu    443 9470 
Lääne-Virumaa 
Nirgi Kodumasinad OÜ      Posti 13 Rakvere   324 0515 
Ida-Virumaa 
Limestra Profservice OÜ   Jõhviküla 12          335 5869 
Edelweiss-Nord OÜ           Lehe 8, Kohtla- Järve Kukruse  334 1318 
Sipelgas Maurinte OÜ        Tallinna mnt. 6a-19Narva       356 0708 
Järvamaa 
Oolberg ja KO     Vainu 9 Paide  385 0010 
Viljandimaa 
Aaberi Kodumasinad OÜ    Vabaduse plats 4 Viljandi  433 3802 
Jõgevamaa 
Kari Manninen FIE         Piiri 1b Jõgeva  772 2239 
Raplamaa 
Maa- Õhk Soojuspump OÜ  Viljandi mnt.19 Rapla      489 0501 
Võrumaa 
Tarwe OÜ                Kreutzwaldi 58a Võru          782 3181 
Valgamaa 
Lumehelves OÜ         Jaama pst. 12a Valga        766 4452 
Läänemaa 
Teco KM OÜ            Jalaka 1a Haapsalu  475 6900 
Hiiumaa Tähva OÜ           Heltermaa mnt. 16 Kärdla   462 2690 
Saaremaa    Toomas Teder FIE  Pikk 1b Kuressaare    455 5578 


