
 
 

KASUTUSJUHEND KÜLMIKULE KG173 

 
Lugege käesolevat juhendit hoolikalt. Seadme valest 
kasutamisest johtuva mistahes isiku- ja varakahju ning 
rikke vältimiseks järgige turvalisust puudutavaid juhiseid. 
Pärast juhendi läbilugemist hoidke juhend alles. Kui seade 
antakse edasi uuele omanikule, andke seadmega kaasa ka 
juhend. 
 
Üldist  
Tootes on kasutatud keskkonnasõbralikku jahutusainet ja 
energiatõhusat kompressorit, mille tulemusel seade on 
suure jahutusvõimsusega ja hõlpsasti kasutatav. 
 
REGULATSIOONID, HOIATUSED JA 
SOOVITUSED  
Toode on vastavuses Euroopa kehtivate 
ohutusregulatsioonidega elektriseadmetest. Seade on 
läbinud katsed ja testid ohutuse ja töökindluse hindamisest.  
Lugege juhend enne seadme kasutamist kindlasti läbi.  
Ebaõigest kasutamist võib tuleneda mitmeid ohte, eriti lastele.  
Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed on 
seadme tüübisildil toodud andmetele vastavad. 
Ärge visake käideldavat pakendit olmeprügisse, vaid käidelge vastavalt jäätmeseaduse 
nõuetele. 
Seadme elektriohutus on tagatud vaid siis, kui seade ühendatakse korralikult ja 
nõuetekohaselt toimiva maandusega vooluvõrku. Selle nõude järgimine on kohustuslik. 
Kahtluste korral paluge nõu ja abi kvalifitseeritud elektrikult. 
Seadme kasutamisel tuleb järgida mõningaid põhireegleid nagu ka kõikide muude 
elektriseadmete puhul:  
 
 ärge katsuge seadet, kui teie käed või jalad on märjad või niisked 
 ärge tõmmake seadme pistikut kontaktist välja juhetpidi, vaid hoidke pistikust  
 ärge jätke seadet ilmastikutingimuste meelevalda 
 ärge lubage lastel seadet järelvalveta kasutada 
 ärge eemaldage pistikut ega sisestage seda kontakti kui teie käed on märjad; enne 

mistahes puhastust ja hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust  
 rikke korral lülitage seade välja ja ärge võtke seda ise koost lahti 

 



KASUTAMISJUHISED 
Seadme identifitseerimine. 
Tüübisilt on leitav külmiku seest köögiviljakasti kõrvalt.  
 
Karakteristikud 
- Külmikuosa on automaatsulatusega. Sulamisvesi valgub aurustusalusele mis asub 

kompressori peal ja kust vesi aurustub generaatori tekitatud soojuse tulemusel.  
 
Hoiatus 
Paigaldusel tuleb silmas pidada seadme kliimaklassi. Kliimaklassi näitajad on kirjas seadme 
tüübisildil. Seade töötab hästi, kui selle ümbritsev temperatuur on vastavuses 
kliimaklassiga.  
 

Kliimaklass Sümbol Ümbritsev keskmine t (℃) 

Jahe- ja parasvööde SN +10 ... + 32 
Keskmine N +16 ....+32 

Subtroopiline ST +16 ....+38 
Troopiline T +16.....+43 

 
ELEKTRIÜHENDUS  
Kontrollige voolupinge vastavust külmiku nimiandmeplaadi näitajaile. Kui seinakontaktil 
puudub maandusklemm või ei sobi pistik kontaktiga, kutsuge appi kvalifitseeritud 
elektrik. Ärge kasutage mitmikpistikuid ega adaptreid, mis võivad üle kuumeneda ja 
süttida.  
Seade tuleb kindlasti maandada.  
Kui seade ühendatakse ilma pistikuta otse vooluvõrguga, peab see olema kaitstud 
lülitiga, mis tagaks ühepolaarse lahtiühendamise, kontaktide vahega vähemalt 3 mm.  
 
HOOLDUS 
 
Külmikut tuleb regulaarselt puhastada:   
A. välispidiselt seebilahuses niisutatud lapiga ja seejärel üle pühkida puhtas vees 

niisutatud lapiga;  
B. seespidiselt; eemaldage seade vooluvõrgust ja oodake täieliku ülessulamiseni, 

pühkige üle riiulid ja sisepind soodalahuses niisutatud lapiga, pühkige puhtaks 
puhtas vees niisutatud lapiga ja kuivatage. Ärge kunagi kasutage abrasiivseid aineid 
külmiku sisepinna puhastamiseks ja ärge laske kunagi vett sattuda 
termostaadikorpuse sisse.  

 
Sisevalgusti asub termostaadikorpuse tagaosas. Kui te ei kasuta külmikut pikka aega, 
lülitage seade välja ja jätke uks lahti, et külmikusse ei tekiks hallitust ega ebameeldivat 
lõhna.  
 



MÜÜGIJÄRGNE HOOLDUS 
Enne garantiiküsimuses hooldusse pöördumist võite külmiku töös esineva häire korral 
kontrollida, kas seadme pistik on korralikult pistikupesas ja et termostaat ei oleks 
kogemata reguleeritud nullile. Kui külmik teeb ebaharilikku müra, tuleb kontrollida, kas 
külmik on loodis ja ega mõni väline ese puuduta külmiku tagaseina. Kui külmik ei jahuta 
piisavalt, tuleks kontrollida, ega jahekamber ei ole ülekoormatud, kas uks sulgub 
korralikult ja et kondensaator ei oleks täis tolmu. Kui näete liigset vett külmiku alaosas, 
konrollige, ega vee äravooluavaus külmiku tagaseinas pole ummistunud.  
Tarbija vastutab ebaõigest paigaldamisest tulenenud rikete eest ise. Tootja ei võta endale 
vastutust ka juhul, kui seadme maandus oli seadusega kehtestatud nõuetele mittevastav 
või puudu.  
 
Seadme funktsionaalse kasutusea lakkamisel tuleb seade käidelda vastavalt kehtivatele 
nõuetele, kuna sisaldab jahutusainena isobutaani R600a ning süttivat gaasi 
isolatsioonimaterjali sees. Võtke ühendust seadme edasimüüja või kohaliku omavalitsuse 
esindajaga.  
HOIATUS: ärge lõhkuge seadme jahutusaineringluse torustikku 
 
Seadme omadused 
 

 
 
Põhilised osad 
 

1. Termostaat, sisevalgusti 
2. Klaasriiulid 
3. Köögiviljakast klaaskattega 

4. Ukseriiulid 
5. Sügavkülmikusahtlid  
6. Reguleeritavad jalad 

 
Ülaltoodud joonis võib tegelikust tootest erineda.  
 



Paigaldusjuhis: 
 

 Transpordil ei tohi seadet kallutada rohkem kui 45 kraadise nurga alla.  
Ärge avaldage mehaanilist survet kondensaatorile, uksele ega uksekäepidemele. Need 
osad võivad deformeeruda ja seade võib rikki minna. 

 Enne sisselülitamist laske külmikul uues asukohas seista 4-6 tundi, et kompressoris 
saaks õli valguda õigele tasemele ja välditaks külmiku kahjustumist. 

 Veenduge, et külmiku ümber on küllaldaselt ruumi. Seade peab saama piisavalt 
ventileeruda.  

 Seadet tuleb hoida kuumusallikate soojuskiirguse läheduse eest ja otsese päikesevalguse 
eest. 

 Toode on vastavuses direktiividega 2006/95/EC (madalpingedirektiiv) ja 2004/108/EC 
(elektromagneetiline ühilduvus) 

 Seade on mõeldud ainult kodukasutamiseks siseruumides. Seade tuleb paigaldada 
vastavalt riiklikele standarditele.  

 Seade tuleb maandada. Kui vooluvõrk ei ole maandatud, siis seadet sinna ühendada ei 
tohi. 

 Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see lasta asendada uuega tootja juures, tootja 
volitatud hoolduses või sarnases kvalifitseeritud ettevõttes. 

 Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või 
puudulike kogemuste ja teadmistega isikud ega lapsed, kui neid ei juhendata 
vastutusvõimelise isiku poolt. Lastele tuleb õpetada, et seadmega ei mängita. 

 HOIATUS: Vältimaks tahtmatu sisselülitamise ohtu, ei tohi seadet vooluvõrku ühendada 
välise taimeri või muu süsteemi vahendusel, mis seadet sisse/välja lülitaks. 

 Seadme pistik peab asuma juurdepääsetavas paigas ka seadme paigalduse järel. 
 Hoidke seadme ventilatsiooniavaused takistustevabad.  
 Ärge kasutage mehaanilisi ega muid vahendeid seadme sulatamise kiirendamiseks, välja 

arvatud neid, mida tootja on soovitanud. 
 Ärge kahjustage jahutusvedeliku ringlussüsteemi. 
 Ärge kasutage seadmes mingeid elektriseadmeid, kui need pole tootja poolt soovitatud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÕÕTMED JA OHUTU KAUGUS ÜMBRITSEVATEST ESEMETEST 

 
A – 1422 mm      B – 500 mm     C – 560 mm 
 

 
Ruumivajadus avatud uksega:  
B1 - vähemalt 1000 mm 
C1 – vähemalt 1060 mm 
Ukse avanemise nurk 135 kraadi. 
 
MINIMAALNE NÕUTAV RUUM ÜMBER KÜLMIKU, tagamaks piisavat õhuringlust. 
Külmiku tagakülje ja seina vahel: vähemalt 20, aga soovitatavalt 50 mm 
Külmiku külgedelt kuni lähima seinani: vähemalt 20, aga soovitatavalt 50 mm 
Külmiku peal: vähemalt 100 mm. 



LOODIMINE 
Külmik tuleb asukohas loodida, kasutades seadme reguleeritavaid jalgu. Kasutage 
vesiloodi, et külmiku loodisolekut mõõta ja keerake reguleeritavaid jalgu vastavalt kas 
pikemaks või lühemaks. Kui jalga keeratakse päripäeva, siis jalg lüheneb. Kui jalga 
keeratakse vastupäeva, siis jalg pikeneb.  

Seadistage külmiku loodisolek alati kahe inimese jõul. 
 
UKSE AVAMISSUUNA VAHETAMINE 
Varustage end lamepea-kruvikeeraja, ristpea-kruvikeeraja ja reguleeritava 
mutrivõtmega. Ukse avamissuunda tuleks vahetada kahe inimese jõul. Eemaldage külmik 
vooluvõrgust, tühendage toiduainetest, võtke ära klaasriiulid. Uksepoolsuse vahetusel on 
vaja vahepeal külmikut kallutada tahapoole ja toetada vastu seina ning kindlustada, et 
külmik ei libiseks. 
Ette valmistatud ja vabalt seisva suletud ustega külmiku peal tuleb lamepea-kruvikeeraja 
abil eemaldada ülahinge kate nagu joonisel. 

 
Keerake ülahinge kinnituskruvid lahti, hoides ust samal ajal paigal, et see ei kukuks. 



 
Vastaspoolel asub teiste kruviaukude kate, eemaldage see kate ettevaatlikult. 

Nüüd võtke ka ukse küljest vastaspoolelt ära hinge augu kate ning paigaldage see kate 
ukse vastaspoolele, ära võetud hingest jäänud augu katteks. 

 
Tõstke külmiku ust äärmiselt ettevaatlikult ülespoole, nagu allnähtaval pildil. Asetage uks 
kummuli mingi pehme pinna peale, et uks ei saaks mõlke ega kriimustusi. 

Nüüd keerake lahti keskmise hinge (5) kruvid, samas hoides kinni sügavkülmiku ust, et 
see ei kukuks.  



Tõstke sügavkülmiku ust ja eemaldage see ettevaatlikult. Paigutage sügavkülmiku uks 
pehmele aluspinnale, et uks ei saaks kahjustusi. 

 
Eemaldage vastaspoolelt kruviaukude katted ja paigaldage paremale poole, nagu allolev 
joonis näitab. 

Seejärel tuleks külmikut kallutada tahapoole ja toetada vastu kindlat seina ning 
veenduda, et külmik ei libiseks. Ärge kallutage suurema nurga alla, kui 45 kraadi. 
Keerake lahti alumise uksehinge kruvid (8) ja reguleeritavad jalad (9), nagu allolev joonis 
kujutab. 

  
 



Keerake vastupäevasuunaliselt lahti hinge telg (10) alumisel hingel (8) ja eemaldage, vt. 
alumist joonist.  
Pöörake alumine hing 180 kraadi ümber, nagu joonisel allpool. 
Paigaldage päripäevasuunaliselt keerates hinge telg (10) alumise hinge (8a) külge tagasi, 
nagu alumisel joonisel.  
 

 
Joondage alumine hing (8a) avaustega külmiku all vastaspoolel ning kinnitage kruvide 
abil tugevasti. Paigaldage tagasi reguleeritavad jalad (9). 

Asetage külmik tagasi püstiasendisse ja veenduge, et korpus on loodis, vajadusel 
reguleerides esijalgade pikkust.  
Paigaldage sügavkülmiku uks alumisele hingele, sisestades alumise hinge telje ukse all 
ääres olevasse teljeauku. Hoidke ust hoolikalt paigal. Võtke sügavkülmikuukselt ära 
ülemine avakatte kork (11) ja paigutage see kork ukse vastaspoolele, kus hinge teljest jäi 
tühi auk.  

 



Joondage keskmine uksehing (5) katmata kruviaukudega vasakul pool (võimalik, et hinge 
tuleb 180 kraadi teistpidi pöörata, olenevalt modelist) ning sisestage keskmise hinge telg 
sügavkülmiku ukse ülaserva avausse. Kinnitage hing külmiku korpusel kruvidega. Samal 
ajal hoidke sügavkülmiku ust paigal, et see ei nihkuks ega kukuks. Kindlustage, et uks on 
paigaldusjärgselt kindlalt suletav ja avatav, vajadusel reguleerige asendit enne kruvide 
lõplikku kinnikeeramist. Tihend peab ukse korralikult sulgema. 

 
Paigaldage jahekapiosa uks keskmise hinge teljele, hoides ust ettevaatlikult paigal. 
Joondage ülemine hing (2) kruviaukudega külmiku korpuse ülemises nurgas, sisestades 
samal ajal hinge telge ülemise ukse hinge avausse vasakus ülanurgas. Keerake hing 
kruvide abil korpuse külge hoolikalt kinni, hoides ülemist ust paigal. Kontrollige ukse 
asendit ja tihedat sulgumist, enne kruvide lõplikku kinnikeeramist.  

 
Paigaldage ülahinge peale kate (1) ning vasakule poole jäänud kruviaukude peale 
kruviaugukate (3).  

 



Kontrollige, kuidas uksetihendid paiknevad. Kui need on deformeerunud, eemaldage 
mõlema ukse tihendid ja keerake 180 kraadi võrra ümber ning paigaldage uuesti, vt. 
alumist joonist. 

Pange külmikusse tagasi riiulid, sulgege uksed, lülitage külmik vooluvõrku. 
 
SOOVITUSED TOIDU PAIGUTAMISEKS KÜLMIKUS 
Värske toidu kamber  
Piimatoodete riiul 
• Rasvaste toitude (või, juust) hoidmiseks. 
• Väikepakendis toitude nagu piim, jogurt ja joogid, hoidmiseks. 
Munaalus 
• Munad asetatakse alusele ja hoitakse mugavalt mõnes ukseriiulis. 
Jahekamber:  1°C ... 5°C 
Selles kambris hoitakse jahedas säilitatavat toitu:  
• tooreid keetmata toiduaineid alati pakendis 
• valmis, aga jahutatud toite, pirukaid, pehmeid juustusid. 
• valmis lihatooteid, nt. sink 
• valmissalateid (eelpestud rohelisi salatilehti ja muid segasalateid, mis on pakendis) 
• magustoite, kohupiima, kodutoite ja toiduülejääke ning küpsetisi. 
 
Köögiviljakast 
Jahekambri niiskeim osa.  
Köögiviljade ja puuviljade ning roheliste (leht)köögiviljade hoidmiseks.  

 
MÄRKUS: 
Paigutage toores liha, linnuliha ja kala alati jahekambris kõige alumisele riiulile. 
Toit peab olema hästi pakitud või kinni kaetud enne külmikusse panekut. See takistab 
ärakuivamist ja lõhna levikut ning maitseomaduste muutumist. 
• Ärge laske uksetihenditel kunagi rasvaseks ega õliseks saada, sest vastasel juhul 
tihendid muutuvad poorseks ega hoia ust enam kinni.  
 
Külmkamber 
Ülemine külmkambrisahtel 
Hoidke selles pakitud külmutatud valmistoitu, nagu jäätis jms. 
 



Keskmine ja alumine sahtel 
Hoidke neis sahtlites liha ja kala ning kuivatatud toiduaineid, mis on jaotatud sobivateks 
portsjoniteks. 
 
Toiduainete pakkimine 
Pakkige toiduained vastavates kogustes, nagu te neid toiduvalmistamisel kasutate.  
Köögiviljad ja puuviljad ei peaks olema külmutatud üle 1 kg portsjonites, lihatükid võivad 
olla kuni 2,5 kg kaaluvad. 
Väiksemad kogused külmuvad kiiremini ja kvaliteet on seetõttu parem. 
Toiduainete pakendid peavad olema õhukindlad, et ei tekiks maitsete ülekandumist ja 
ärakuivamist.  
Pakendage toit, pressige õhk pakendist välja ja kinnitage õhukindlalt. 
 
Sobivad pakkematerjalid: 
Plastkotid, toidukile, alumiiniumfoolium ja külmutuskarbid. Neid on saada igast poest. 
 
Mittesobivad pakkematerjalid: 
Pakkepaber, võipaber, tsellofaan, prügikotid või kasutatud poekilekotid. 
 
Sobivad kinnitusvahendid: 
Kummirõngad, plastklambrid, külmikuteip jms. Kilekotte saab ka kinni sulatada 
spetsiaalse kuumutusraua abiga. 
 
Enne pakendi asetamist sügavkülma tuleks sellele selgelt märkida sisu ja 
külmutamiskuupäev.  
 
Meelespidamiseks  
 

1. Veenduge, et paigalduskoha vooluvõrgu andmed sobivad seadme 
nimiandmeplaadi andmetega. 
2. Pistik peab olema korralikult pistikupessa sisestatud. 
3. Ärge kallake mingeid vedelikke lahtiselt külmikusse ega selle peale. 
4. Kunagi ei tohi mingeid plahvatusohtlikke aineid ega süttivaid vedelikke külmkapis 
ega selle läheduses hoida. 

 
Esimene kasutamiskord 
1. Keerake termostaadinupp kõrgeima väärtusega positsioonile ja ühendage pistik 
pistikupesasse. Külmik peab tühjana oma temperatuuri saavutama ja umbes 2-3 tunni 
möödudes võite toiduained külmikusse panna. 
2. Temperatuuri saab reguleerida termostaadinupu keeramisega eri astmetel. Mida 
suurem number, seda intensiivsem jahutus.  
3. Ärge täitke külmikut liigselt. Ärge avage ust liiga sagedasti, et mitte lasta liiga palju 
soojust külmikusse, vastasel juhul suureneb elektrikulu.  



4. Sulatage külmik siis, kui külmkambri seintele on kogunenud juba 3-4 mm jääkiht. 
Sulatamiseks eemaldage toiduained kambritest, seadistage termostaat nullile ja 
eemaldage seade vooluvõrgust. Jätke uks avatuks. Kui jää on ära sulanud, kuivatage vesi 
ja kuivatage ka kambrite siseseinad. Seejärel keerake termostaat soovitud astmele ja 
lülitage seade vooluvõrku.  
 
Hoiatus: 
- sulatamise kiirendamiseks ei tohi jääd teravate ega metallesemetega ära kraapida, sest 
nii kahjustate kambri sisepinda. 
- ärge säilitage külmkambris klaaspudeleid, sest need võivad külmudes lõhkeda. 
- ühendage külmkapp vooluvõrku tagasi alles siis, kui lahtiühendamisest on möödunud 
vähemalt 10 minutit. 
 
Hooldus ja puhastamine 
 
Puhastamisele eelnevalt tuleb külmik eemaldada vooluvõrgust. Puhastage külmikut 
lahjas pesuainelahuses niisutatud lapiga ja pühkige üle puhtas vees niisutatud lapiga. 

 
Ärge kunagi puhastage külmikut happeliste ainete, lahustite, kütuste, vms. kangete 
kemikaalide abil, sest need võivad kahjustada värvi ja plastikosi.  

 
Veaotsing 
 
Kui külmik ei käivitu, tuleks kontrollida järgmist: 

- kontrollige voolu olemasolu 
- kontrollige, et seadme pistik oleks kontaktis 
 

Kui külmik ei muutu piisavalt jahedaks, kontrollige järgmist:  
- ega termostaat pole seadistatud liiga kõrge temperatuuri peale 
- kas külmiku ümber on piisavalt ruumi 
- ega külmiku ust ole liiga sageli ja kauaks lahti tehtud 
- ega otsene päike või muu soojuskiirgus mõjuta külmikut 
- ega külmik pole liiga täis topitud 
 
Kui jahekambriosas toit jäässe läheb, kontrollige järgmist:  
- ega termostaat pole seadistatud liiga madalale temperatuurile 
- kas külmikus olevad toiduained puudutavad kambri tagaseina 
 
Kui külmik tekitab liigset müra, kontrollige järgmist: 
- kas külmik on paigaldatud tasasele põrandale ja seadistatud loodi 
- ega külmik ei ole liiga seina ligi 
- ega toiduained külmikus üksteise vastu puutu 
 
 



Märkus: 
Väga niiskel aastaajal võib külmiku pinnal tekkida kondensatsioon. See ei ole märgiks 
rikkest. Puhastage külmiku pind kondenseerunud veest. Kui külmiku töös kaasneb muid 
häireid, pöörduge tootja volitatud hooldusfirmasse seadme kontrollimise ja remondi 
jaoks. 
 
Seadmele on antud garantii vastavalt lisatud garantiitingimustele.  
Garantii saamise eelduseks on ostudokumendi esitamine garantiinõude sisseandmisel. 
Tootega seotud mistahes küsimustes pöörduge tootja volitatud hooldusse või toote 
edasimüüja poole. 
 
KESKKONNAKAITSE 

Kui toode on tähistatud ratastel prügikonteinerit kujutava läbikriipsutatud 
sümboliga, tähendab see, et kasutatud seadet ei või ära visata koos tavaliste 
olmejäätmetega. Elektri- ja elektroonikaseadmete jaoks eksisteerib eraldi 
kogumissüsteem. Toote korrektse kõrvaldamisega aitate tagada jäätmete 
nõuetekohase käitluse, taaskasutuse ja ringlussevõtu ning vältida võimalikke 

kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele, mida jäätmete vale käitlus vastasel 
juhul kaasa võiks tuua. 
 
Nõuandeid energia säästmiseks 
• Paigaldage külmik mitte liiga sooja ruumi, kuivadesse tingimustesse ja piisava 
ventilatsiooniga. 
Veenduge, et seadmele ei paistaks otsene päike ja ärge paigutage seadet kunagi otsese 
soojuskiirguse kätte (soojendusseadmed). 
• Ärge kunagi tõkestage seadme ventilatsiooniavausi. 
• Laske soojal toidul ära jahtuda enne kui panete toidu külmikusse. 
• Laske külmutatud toidul sulada jahekambriosas. 
Külmutatud toidu temperatuur aitab siis jahekambris madalat temperatuuri säilitada. 
• Ärge hoidke külmutuskambri ust liiga kaua avatuna.  
Mida lühemat aega on uks lahti, seda vähem jääd sügavkülmas tekib. 
  



 
TEHNILINE TEAVE 

Mudel Külmik sügavkülmikuosaga 
Kliimaklass N / ST 
Energiaklass D 
Aastane energiakulu 155 kWh /aastas 
Toitepinge / sagedus 220 – 240V / 50 Hz 
Üldine / Netomaht külmikus /sügavkülmas 173 / 121 / 52 L 
Sügavkülmiku tärnid 4 
Külmutusvõimsus 24 h 2,60 kg / 24 h 
Külmapidavus elektrikatkestusel 7 tundi 
Müratase 40 dBA 
Jahutusaine R600a / 53 g 
Vahetatav uksepoolsus Jah 
Reguleeritavad jalad 2 
Sulatamine külmikus / sügavkülmikus Automaatne / käsitsi 
Mõõtmed 142,2 x 50 x 56 cm 
Kaal neto / bruto 39 kg / 42 kg 

 
GARANTII JA HOOLDUS 
Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul otstarbel kasutamisest ja 
kasutusjuhendi eiramisest tingitud vigade korral esitatud pretensioone ei käsitleta.  

Kui leiate seadmel vea, teatage sellest allpool nimetatud hooldusfirmale. Kui ilmnenud viga ei ole 
võimalik kõrvaldada, on ostjal õigus nõuda toote väljavahetamist müüja või maaletooja poolt. 
Müüja ei vastuta puuduse eest juhul kui ostja on jätkanud asja kasutamist pärast puuduse 

ilmnemist ja sellest on tekkinud lisapuudusi või esialgne puudus on suurenenud. 
Väljavahetamise / garantiiremondi eelduseks originaal-müügidokumendi ettenäitamine. 
Vastavalt võlaõigusseadusele on toote kvaliteedi osas pretensioonide esitamise tähtaeg 2 aastat, 
alates ostukuupäevast. Pretensiooni esitamise õigus ei kehti järgmistel juhtudel: 

 rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine – st. kui toodet ei ole 
kasutatud vastavalt kasutusjuhendile 

 seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 

 mehhaaniliste vigastuste korral, kõrgendatud kulumisega või purunemisohuga osadele, 
nagu klaas-ja plastdetailid, lambipirnid, nupud, samuti pinnakriimustused 

 seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu 
jne 

 juhtmepistik on sulanud, põhjustatuna mittekorras pistikupesa kasutamisest. 
 
 

 


