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Olulised turvanõuded 
Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit 
hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles. Seadme ebaõige 
kasutamine võib olla ohtlik, eriti lastele. 
Seade on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes ning 
sarnastes kohtades nagu: 
- kaupluste, kontorite ja muude töökeskkondade personali 
köökides; 
- talumajapidamistes; 
- hotellide, motellide ja muude korteritüüpi keskkondade 
klientidele; 
-külalistemajades 
Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8 aastastele lastele 
ja isikutele kellel puuduvad teadmised ja oskused seadme 
kasutamiseks. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed 
ei tohi seadet puhastada ega hooldada täiskasvanu 
järelvalveta. 
 
HOIATUS: Hoidke ruumis, kus seade asub, 
ventilatsiooniavad takistustest puhtana. 
HOIATUS: Ärge kasutage sulatamisprotsessi 
kiirendamiseks mehhaanilisi seadmeid või muid 
abivahendeid peale nende, mida soovitab tootja. 
HOIATUS: Ärge vigastage külmutusaine trassi. 
HOIATUS: Ärge kasutage toidu säilitamise sektsioonides 
elektriseadmeid, välja arvatud tootja poolt soovitatud 
juhtudel. 
 
Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses 
vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada 
samasuguse vastu, et vältida õnnetust. 
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Ärge hoidke sügavkülmikus plahvatusohtlikke aineid, nagu 
nt aerosoolid. 
 
- Ärge lubage lastel seadet kasutada ega sellega mängida. 
- Ärge puhastage seadet kergsüttivate vedelikega. Aurud 
võivad süttida või plahvatada. 
- Ärge hoidke ega kasutage selle ega ühegi teise seadme 
läheduses kergsüttivaid aure ja vedelikke. Aurud võivad 
põhjustada tulekahju või plahvatuse. 
- Ärge paigaldage seadet äärmuslike ilmastikutingimustega 
kohtadesse, nagu ebapiisav ventilatsioon, temperatuur alla 
10° C või üle 30 ° C. 
 
Toode vastab Euroopa elektriseadmete ohutuse kohta 
kehtivatele standarditele. Seade on läbinud tüübikatsetused, 
hindamaks ohutust ja usaldusväärsust. 
Enne seadme ühendamist kontrollige andmesildil olevate 
andmete vastavust teie vooluvõrguga. 
Pakkematerjal on taaskasutatav, ärge jätke seda 
keskkonda, vaid viige vastavasse jäätmekäitluskeskusesse. 
Antud seadme elektrisüsteemi ohutus tagatakse ainult siis, 
kui vooluvõrk on varustatud maandusega vastavalt 
kehtivatele paigaldusstandarditele. Kahtluse korral 
konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga. 
 
Põhilised elektrisüsteemi ohutusnõuded: 
• Ärge katsuge seadet märgade käte- ega märgade 
jalgadega; 
• Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest 
tõmmates; 
• Ärge jätke töötavat seadet õue; 
• Ärge lubage lastel seadet järelvalveta kasutada; 
• Ärge eemaldage ega ühendage seadet pistikusse 
märgade kätega; enne puhastamist või hooldust eemaldage 
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seade vooluvõrgust tõmmates pistiku kontaktist või lülitades 
välja pealüliti; Pistik peab olema peale seadme paigaldust 
ligipääsetav. 
• Rikke või häirete korral lülitage seade välja ning ärge 
kahjustage seda. 
Toitepistik peab olema peale seadme paigaldamist 
ligipääsetav. 
 

Külmutusaine 
 

Seadmes on  kasutatud külmutusainena 
isobutaani (R 600a), mis on kergsüttiv gaas.  
• Seadme transpordil ja paigaldusel tuleb olla 
hoolikas, et mitte vigastada külmutusaine 

torusid.  
• Ärge kasutage teravaid esemeid seadmest jää 
eemaldamiseks.  
• Ärge kasutage toidu säilitamise sektsioonides 
elektriseadmeid.  
 
 
Kui jahutussüsteem on kahjustatud:  
• Ärge kasutage seadme lähedal  leeki.  
• Vältige sädemeid - ärge lülitage elektriseadmeid  ega 
elektrilampi sisse.  
Õhutage ruum viivitamatult. 
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Palun tutvuge kasutusjuhendiga põhjalikult. Vältimaks isiku- ja materiaalset kahju, tuleb 
järgnevaid ohutusnõudeid kindlasti täita. (Pärast juhendi läbilugemist säilitage see ka tulevikus 
lugemiseks). Andke juhend edasi uuele omanikule, kui seade peaks vahetama omanikku. 
 
Üldist  
Tootes on kasutusel keskkonnasõbralik külmaaine koos energiasäästliku kompressoriga. Seade 

jahutab tõhusalt. 
 

 
REGULATSIOONID, HOIATUSED JA TÄHTSAD SOOVITUSED  
Toode on vastavuses Euroopas kehtivate ohutusnõuetega, mis kehtivad elektriseadmetele. 

Tootega on teostatud katseid toote ohutuse ja töökindluse hindamiseks.  

Enne seadme kasutuselevõttu tuleb juhendit hoolikalt lugeda ning jätta meelde toote õige 

käsitsemise printsiibid.  

Ebaõige kasutamine võib kaasa tuua ohte, eriti lastele.  

Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, et paigalduskoha vooluvõrgu andmed vastavad 

seadme nimiandmeplaadil toodud andmetele.  
Käidelge külmiku pakend vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud reeglitele.  

Seadme elektriohutus on tagatud vaid siis, kui vooluring on nõuetekohaselt maandatud. 

Maanduse kasutamine on kohustuslik. Kahtlus korral paluge kvalifitseeritud elektrimehaaniku nõu 

ja abi.  

Nagu mistahes muu elektriseadme puhul, on ka selle külmiku puhul vaja järgida mõningaid põhilisi 

nõudeid:  

 

� Seadet ei või puutuda märgade kätega ega siis, kui teie jalad on märjad.  
� Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tirige juhtmest vaid hoidke kinni pistikust.  

� Ärge jätke seadet ilmastikutingimuste meelevalda (otsene päikesekiirgus, sademed, niiskus, 

kuumus).  

� Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi.  

� Enne mistahes hooldamist eemaldage külmik vooluvõrgust või lülitage vooluringi peakaitse 
välja.  

� Mistahes rikke korral eemaldage seade vooluvõrgust ja ärge hakake seda ise parandama.  

 

 
 
Kasutamine 
 

Seadme identifikatsioon. 

Seadme tüübisildi leiate külmiku seest köögiviljakasti lähedusest.  

 
Seadme omadused 
- Automaatne külmikuosa sulatamine. Sulamisvesi liigub vastavasse aurustusalusesse 

kompressoril, sealt aurustub vesi kompressori poolt toodetud soojuse mõjul.  
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Hoiatus! 
Külmiku paigaldamisel tuleb arvesse võtta seadme kliimaklassi. Seadme kliimaklassi 

teadasaamiseks tuleb vaadata nimiandmeplaati. Seade töötab laitmatult sellise 

keskkonnatemperatuuri juures, mis on antud vastava kliimaklassi kohta allolevas tabelis.  

 

Kliimaklass Sümbol Keskmine keskkonna temperatuur (℃℃℃℃) 

Parasvööde SN +10 kuni + 32 

Keskmine N +16 kuni +32 

Subtroopiline ST +16 kuni +38 

Troopiline T +16 kuni +43 

 

ELEKTRIÜHENDUS  
Veenduge, et vooluringi voolupinge oleks seadme nimiandmeplaadil toodud andmetega 

vastavuses. Kui seinakontaktil puudub maandusterminal või kui pistik ei sobi pistikupessa, on 

soovitatav pöörduda kvalifitseeritud elektriku poole. Ärge kasutage harupistikut ega adaptrit, kuna 

need võivad üle kuumeneda ja põhjustada tuleohu.  

HOIATUS: Seade tuleb maandada.  
 

Kui seadmega pole kaasas pistikut, tuleb elektripaigaldus teha otse vooluringi terminalide kaudu. 

Süsteem peab olema varustatud ühepolaarse lahtiühenduslülitiga, klemmide vahega vähemalt 3 
mm.  

 
HOOLDAMINE 
 

Külmikut tuleb regulaarselt puhastada:  
A. väljast, nõudepesuaine ja vee lahuses niisutatud lapiga, misjärel üle pühkida puhtas vees 

niisutatud lapiga ja kuivatada.  

B. seestpidiselt - eemaldage seade vooluvõrgust ja oodake täieliku ülessulamiseni, pühkige 

restid, riiulid ja sisepind vee ja sooda lahusega üle. Pühkige puhtas vees niisutatud lapiga üle 

ja kuivatage. Ärge kunagi kasutage abrasiivaineid ega küürimispastasid ning veenduge alati, et 
vesi ei satuks termostaadikorpusse.  

 

Külmiku sisevalgusti pirn asub termostaadikorpuse tagumises osas.   

Pikemaajalise mittekasutamise korral tuleks külmik välja lülitada ja jätta uks lahti, et vältida 

lõhnade ja hallituse teket külmiku sees.  

 

MÜÜGIJÄRGNE HOOLDUS 
Rikete korral, enne garantiihooldusega ühenduse võtmist tuleks veenduda, et seade on korralikult 

vooluvõrgus ja et termostaat ei oleks juhtumisi seadistatud asendisse 0. Samuti, kui külmik töötab 
liiga lärmakalt, tuleks veenduda, et seade on loodis ja et mitte miski ei puuduta seadme tagumist 

paneeli. Kui külmik jahutab ebapiisavalt, tuleb veenduda, et külmik pole üle koormatud ja et uks 

sulgub korralikult ning et kondensaator pole tolmu täis. Kui näete liigset vett olevat kogunenud 

külmiku alaossa, kontrollige, ega sulamisvee äravooluava pole ummistunud.  
Ostja vastutab ebaõigest paigaldusest tulenevate vigade eest ise, samuti ei ole tootja vastutav 

kahjude eest, kui seade ühendati maandamata või nõuetekohase maanduseta vooluvõrku.  
 

Seadme kasutusaja lõppedes tuleb seade, milles kasutatakse R600a (isobutaan) jahutusainet ning 

süttivaid gaase isolatsioonivahu sees, ladustada enne käitlemist ohutult.  Selleks võtke ühendust 
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kohaliku jäätmekäitlemisettevõttega.  

HOIATUS: Külmiku jahutusvedeliku ringluse torusid ei tohi vigastada. 
 
 
OMADUSED 

 
 

Põhiosad 
 

1. Sügavkülmiku sahtel 

2. Termostaat 

3. Külmkapiriiul 

4. Köögiviljakast 

5. Kompressor 
6. Reguleeritavad jalad 

7. Piimatoodete jm. riiul 

 

Ülaltoodud pilt võib tegelikust tootest erineda. 
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Paigaldusjuhised 
 

1. Seadet ei tohi kallutada rohkem kui 45-kraadise nurga alla.  
Ärge rakendage jõudu ega tõstke külmikut kondensaatorist, uksest ega uksekäepidemest. See võib neid 
osi deformeerida ja külmiku rikke põhjustada. 

 

 
2. Jätke külmiku ümber piisavalt ruumi. Ruum on vajalik seadme takistuseta ventileerumiseks. 

 
3. Seade tuleb paigaldada nii, et see ei asuks otseste päikesekiirte ega soojusseadmete 

soojuskiirguse mõju all. 

 
4. Toode on vastavuses direktiividega 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC). 
5. Seade on ette nähtud ainult kodumajapidamises ja siseruumides kasutamiseks! Seade tuleb 

paigaldada vastavalt riiklikele standarditele. 

6. Seade tuleb maandada. Kui vooluringi pistikupesa või vooluring ise ei ole maandatud, ei tohi 

seadet sinna ühendada. 
7. Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt, tootja hooldusteeninduses või sarnases 

kvalifitseeritud hooldusettevõttes välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist. 



 

9 

 

8. Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või 

vaimsete võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, 

kui neid ei juhendata ega abistata vastutava isiku poolt. 

Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi. 

9. HOIATUS Vältimaks tahtmatut termilise kaitsme taaslülitamist ei tohi seadet ühendada 

vooluvõrku taimeri vahendusel ega mingi muu kaugjuhtimisseadme vahendusel. 

10. Voolupistik peab olema ligipääsetav ka paigaldusjärgselt. 
11. HOIATUS: Hoidke seadme ventileerumisavad vabad mistahes takistustest.  

12. HOIATUS: Ärge kasutage seadme ülessulatamisel mingeid mehaanilisi ega muid vahendeid, 

peale tootja poolt soovitatute.  

13. HOIATUS: Külmiku jahutusvedeliku ringluse torusid ei tohi vigastada. 

14. HOIATUS: Külmkapi kambrites ei tohi kasutada mingisuguseid elektriseadmeid, välja arvatud 

juhul kui need on sellist tüüpi, mida tootja on selleks soovitanud. 

Toidu säilitamisel külmikus järgige alljärgnevaid soovitusi. 
 
Värske toidu säilituskamber 
Piimatoodete jm. riiul 
• Piimatoodete, nagu või ja juust säilitamiseks. 
• Väikepakendis toiduained: piim, jogurt, karastusjoogid. 

Munaalus 
• Pange kanamunad munaalusele, nagu joonisel näidatud ja hoidke alust mugavalt ukseriiulis. 

 

Külmkapiosa:  1°C kuni 5°C 
 

See on külmkapi osa, milles hoitakse külmana säilitatavat toitu:  

• toored ja küpsetamata toiduained, mis tuleb alati külmkappi asetada pakituna 

• eelküpsetatud jahutatud toidud, nagu valmistoidud, pirukad, pehmed juustud.  

• eelküpsetatud liha, sink, 

• valmissalatid (valmis toorsalat, riisi- ja kartulisalat jne).  

• magustoidud, kohupiim, kodus valmistatud toidud, kreemid, koogid.  
 
Värske köögivilja kast 
• Niiskeim koht külmikus.  
• Juurviljad, puuviljad, värske mittepestud lehtköögivili, tomatid, redised jne.  

 
MÄRKUS:  
• Paigutage toores liha, kala ja linnuliha alati külmiku kõige madalamale riiulile. 
• Toit peab olema külmikusse asetatud alati hoolikalt pakituna. See hoiab ära kuivamise, toidu 

värvi ja maitse muudatused ning aitab säilitada värskuse. See takistab ka toidu maitsete 

omavahelist ülekandumist. 

• Ärge laske õli ega rasval sattuda külmiku plastpindadele ega kummitihenditele, sest need 

materjalid võivad selle tulemusel kergesti poorseks muutuda. 
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Sügavkülmik 
Sügavkülmiku ülemine riiul 
• Säilitage toiduaineid väikestes kogustes 

 

Alumine sügavkülma osa 
• Pakkige toiduained kaanega kaetud nõudesse või kilekottidesse, et toiduained ei kuivaks ega 

levitaks lõhnu. 
 

Pange tähele! Toiduainete pakendid 
• Pakkige toiduained sellistes kogustes, millistes neid majapidamises kasutate. 

• Köögi- ja puuviljakogused ei peaks olema suuremas pakendis kui 1 kg, lihakogused kuni 2,5 kg. 

• Väiksemad kogused külmuvad rutem ja kvaliteet säilib seega paremini, samas kulub 

ülessulatamiseks vähem aega. 

• Tähtis on sulgeda pakendid õhukindlalt enne külmutamist, et toiduained ei kuivaks ega kaotaks 

maitset. 

• Toiduainete pakendisse paneku järel pressige liigne õhk välja ja sulgege õhukindlalt. 

 
Sobivad pakendid on: 
• Kilekotid, toidukile, alumiiniumfoolium ja külmutuskarbid. Neid saab osta igast toidukauplusest. 

 
Mittesobivad pakendid on: 
• Pakkepaber, pärgament, tsellofaan, prügikotid, kasutatud poekotid. 

 

Sobivad kinnitusmaterjalid: 
• Kummirõngad, plastkinnitused, külmikuteip jms. 
 

Enne pakendi sügavkülma asetamist tuleks pakend sildistada, osutades pakendi sisule ja 
külmutamise kuupäevale. 
 

Sisevalgusti pirni vahetus 

 

 
1. Eemaldage seadme pistik elektrikontaktist.  

2. Vajutage valgusti katte alaosale, eemaldades katte.  
3. Pöörake vana elektripirni vastupäeva ja eemaldage pirn.  

4. Paigaldage vana pirni asemele uus 10W elektripirn, veenduge pirni õiges asendis.  

5. Pange tagasi lambi kate - see peab klõpsatusega oma kohale kinnituma.  
6. Kui olete pirni vahetanud, ühendage seade uuesti vooluvõrku. 
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Kasutamise vältimatud eeltingimused  
 

1. Veenduge, et seadme tüübisildi ja kasutuskoha vooluvõrgu pinge andmed on vastavuses. 

2. Pistik peab pistikupesaga sobima. 

 
3. Seade ei tohi sattuda kontakti veega. 

4. Kunagi ärge säilitage plahvatus- ega tuleohtlikke aineid külmikus. 

 
 
Esmane kasutuselevõtt 

 

1. Esmakordsel käivitamisel tuleb termostaadilüliti asend seadistada positsioonile 5 ja lülitada 

külmik sisse esialgu tühjana. Umbes 2-3 tunniga saavutab külmik sobiva temperatuuri – seejärel 

võite toiduained sisse panna.  

2. Külmiku temperatuuri saab reguleerida termostaatlüliti keeramisega. Termostaat võimaldab 

reguleerida temperatuuri viiel tasemel. Mida suurem termostaadi aste, seda külmem külmiku 

temperatuur.  

3. Ärge täitke külmikut liiga üle. Avage ust ainult niipalju, kui vajalik on, et külmiku temperatuur 

oluliselt ei tõuseks ja ei kulutataks liigselt elektrit. 

 
4. Sulatage sügavkülmkamber, kui jää kiht seinal on juba 3-4 mm paksune. Sulamise ajaks tuleb 
toidud külmikust välja võtta, seada termostaat asendisse 0 ja jätta uks lahti. Kui jää on sulanud, 
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tuleb vesi eemaldada ning kuivatada külmiku sisemus ja seinad. Seejärel seadke termostaat jälle 

vajalikule jahutustemperatuurile ja sulgege uks.  

 

HOIATUS:  

 

- Ärge kiirendage sulatamisprotsessi, kraapides jääd teravate või metallesemetega - nii kahjustate 

pindu.  
- Ärge säilitage sügavkülmikus klaaspudeleid – need võivad külmudes puruneda.  

- Ühendage seadme pistik vooluvõrku alles 10 minuti möödudes hetkest, kui on tekkinud 

voolukatkestus.  

 

  

Puhastamine ja hooldus 
 

1. Puhastamise ajaks tuleb seadme pistik eemaldada elektrikontaktist. Pühkige külmiku pind 

lahjas pesuainelahuses niisutatud lapiga, seejärel puhtas vees niisutatud lapiga. 

 
 

2. Ärge kasutage külmiku puhastamiseks happeid, kemikaale, lahusteid, kütuseid ega muid 

sarnaseid aineid, kuna need rikuvad külmiku värvi ja selle plastikosad. 

 
Veaotsing 
 
1. Kui külmik ei käivitu, veenduge, kas:  

-seade on vooluvõrku ühendatud  

-seadme voolupistik on korralikult vooluvõrgu kontakti sisestatud 
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2. Kui külmik ei jahuta piisavalt veenduge, kas: 

- termostaat on piisavalt tugevale jahutusele reguleeritud 

- külmiku ümber on piisavalt ruumi, et seade saaks ventileeruda 

– ukse avamine on liiga sage  

– päikesekiirgus mõjutab seadet või on seadme ligiduses mõni soojusallikas 

– külmik on liigselt täidetud  

 
3. Kui külmikuosas asuv toit kipub külmuma, veenduge, kas: 

- termostaat on võib-olla liiga tugevale jahutusele reguleeritud 

- toiduained puudutavad külmiku tagaseina 

 

4. Kui külmiku töö on mürarikas, veenduge, ega  

- külmik pole asetatud ebatasasele aluspinnale ega jäetud loodimata 

- külmiku tagasein puuduta seina või muid esemeid 

- külmikus olevad purgid-pudelid puutu üksteisega kokku 

 

 
Pange tähele! 

Kui ümbritseva keskkonna õhuniiskus on kõrge, võib külmiku pinnale tekkida kondensvesi. See ei 

ole rikke ilming. Pühkige pind kuivaks.  
Kui külmiku töös esineb ikkagi häireid, vaatamata kõige eelpooltoodu kontrollimisele ja 

korrigeerimisele, võtke ühendust seadme hooldus- ja remondiettevõttega.  
 
 

Juhendi lõpuosast leiate garantiitingimused.  
Hoidke alles seadme ostudokument, see on garantii aluseks. Mistahes küsimustega seadme 

kasutamise kohta pöörduge seadme edasimüüja poole.  

 

 

 
Seadme käitlemine 
 
 
Euroopa direktiiv nr 2002/96/EC, mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, 

kehtestab, et vanad majapidamise elektriseadmed ei kuulu äraviskamisele koos tavaliste 
olmejäätmetega. Vanu elektriseadmeid käideldakse, et optimeerida neis kasutatavate materjalide 

kasutamist ja taaskäitlemist ning vähendada halba mõju inimtervisele ja keskkonnale. 

Läbikriipsutatud „ratastel prügikonteineri” sümbol meenutab kasutajale kohustust 

elektroonikaseadmete eraldi käitlemise kohta. 
Tarbija võib pöörduda oma vana elektri- ja elektroonikaseadme käitlemist puudutava info 

saamiseks kohaliku omavalitsuse või elektroonikaseadmete müüja poole. 
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TEHNILINE TEAVE 

Mudel Külmik sügavkülmikuosaga 

Kliimaklass N / ST 

Energiaklass A++ 

Aastane energiakulu 142 kWh /aastas 

Toitepinge / sagedus 220 – 240V / 50 Hz 

Üldine / Netomaht külmikus /sügavkülmas 212 / 166 / 40 L 

Sügavkülmiku tärnid 4 

Külmutusvõimsus 24 h 2 kg / 24 h 

Külmapidavus elektrikatkestusel 10 hours 

Müratase 42 dBA 

Jahutusaine R600a 

Vahetatav uksepoolsus EI 

Reguleeritavad jalad 2 

Sulatamine külmikus / sügavkülmikus Automaatne / käsitsi 

Mõõtmed (K x L x S) 149,7 x 54,5 x 62,6 cm 

Kaal 51 kg 

 

Nõuandeid energia säästmiseks 
Paigutage seade jahedasse ja kuiva ruumi, mille ventilatsioon on piisav. 

Vältige seadme paigutamist otsese päikesekiirguse kätte ja ärge kunagi paigutage külmikut 

soojusallika lähedusse (nagu radiaator). 

Kunagi ärge ummistage seadme ventilatsiooniauke ega –võresid. 

Enne külmikusse paigutamist tuleb soojal toidul lasta korralikult ära jahtuda. 
Külmutatud toit asetage ülessulatamiseks külmkapiosasse. 

Külmutatud toidu madalad temperatuurid aitavad külmikuosas jaheduse säilitamisele kaasa. 

Ärge hoidke külmiku ust toitu sisse asetades ega välja võttes liiga kaua lahti. 

Mida lühemat aega ust lahti hoiate, seda vähem moodustub sügavkülmkambrisse jääd. 
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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. 
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HOOLDUSETTEVÕTTED 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 
TALLINN:  AS Sevi  Pallasti 16  tel. 636 65 25 

TARTU:  OÜ Tavatronic  Tähe 82, Tartu  tel. 7 349 123 

Gaas:  AS Varmata  Tähe tn. 135  tel. 7 362 569 

VÕRU :  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

PÕLVA, RÄPINA:  FIE Hillard Sala  Mäe 9, Räpina  tel. 79 61 555, 51 53 132 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad Raua tn.3, Viljandi  tel. 43 33 802 

PÄRNU:  OÜ Have  Riia mnt. 129a, Pärnu  tel. 44 59 700, 44 39 470 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa  tel. 56678902 

PAIDE: OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

RAPLA:  OÜ Maa-Õhk 
Soojuspump  

Viljandi mnt. 72G, Rapla  tel. 48 96 501; 51 16 818 

JÕGEVA:  OÜ LEVOTEK  Rohu 6-28, Jõgeva  tel. 583 728 23 

RAKVERE: OÜ Nirgi Kodumasinad  Posti 13, Rakvere tel. 32 40 515, 51 75 742 

KOHTLA-JÄRVE:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

NARVA:  OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, 
Narva  

tel. 35 60708, 56498697 

SAAREMAA:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare tel. 45 55978 

 Kodumasinate 
Remondikeskus  

Tallinna 80A, Kuressaare  tel. 45 31 627 

VALGA:  OÜ Lumehelves  Jaama pst. 12 A, Valga  tel. 76 64 452, 50 56 433 

 

 

 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 

 
 
 
 
 


