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Instruction , инструкция    

English language: http://www.schonberg-bathrooms.com/en  

Pусский язык : http://www.schonberg-bathrooms.com/ru   

Hea klient! Täname, et valisite meie toote. Ohutuse        

tagamiseks palume teil enne toote kasutamist järgnev 

informatsioon läbi lugeda. 
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Palun veenduga, et teil on olemas järgnevad kastid: 

Frankfurt aurusaun:  5 kasti 

Frankfurt kabiin:   4 kasti 

Kasti nimetus Kasti sisu 

Tagapaneeli kast 

Mõõt: 1640x320x170 mm 

Kaal: 9 kg 

1.   Tagapaneel  

2.   Segisti küljes kruvid (kõik toote paigalduskruvid v.a.    

esikaare)  

Tagaklaaside kast 

Mõõt: 1620x940x50 mm 

Kaal: 30 kg 

1.   Vasak tagumine sein 

2.   Parem tagumine sein  
  

Aluse/katuse kast 

Mõõt: 1240 x840x580 mm 

Kaal: 26 kg 

1. Alusvann (1000x1000) 

2. Katus  

3. Riiul  

4. Käsidušikomplekt  

5. ½ üleminek voolikule (2 tk) 

6. 2 veesisendit  

7.  Vooluadapter (aurusaunal generaatori kastis) 

8. Esikaared (2 tk)  

9. Aurusisend 

Ukseklaaside kast 

Mõõt: 1650x450x100 mm 

Kaal: 36 kg 

1. 2 klaasseina+klaaside postid  

2. 2 ust (koos rullikutega) + tihendid  

3. Ukse käepidemed (2 tk)  

4. Ukse stopperid 

5. Esikaare kinnituskruvid  

Aurugeneraatori kast 

Mõõt: 420x320x290 mm 

Kaal: 7 kg 

1. Aurugeneraator  

2. Auruvoolik  

3. Voolikute tihendid  

4. Generaatori kinnitusplaadid  

NB! Kabiinil puudub eraldi generaatori kast 

 

Kabiinin netokaal kokku 101 kg 

Aurusauna netokaal kokku 109 kg 

 

 

 

 

 

Tüüp Nimipinge Nimisagedus Juhtvõrgu 

pinge 

Aurugeneraatori 

võimsus 

Kabiin 220V/220B/220V 50 12V - 

Aurusaun 220V/220B/220V 50 12V 3 kW 
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1. Ohutus 
Toodet ei tohi kasutada halvas tervislikus seisus isikud (südamehaigused) v.a arsti loal. 

Toote kasutamine laste või järelvalvet vajavate isikute korral peab toimuma vastutava 

vanema või järelvalvaja juuresolekul. Eakad ja lapseootel naised peavad olema 

ettevaatlikud! Traumade vältimiseks püüdke vältida libisemist ja komistamist. Pidage 

meeles, et toote vanniosa on põrandapinnast kõrgem. Kontrollige elektritoite olemasolu 

enne ja pärast toote igakordset kasutamist. Aurufunktsiooni kasutamisel ei tohi 

üheaegselt kasutada dušši ja vesimassaaži. Kui teie enesetunne dušikabiini kasutamise 

käigus halveneb, väljuge sellest viivitamatult ja ühendage kabiini toide lahti. Täiendava 

hoolduse/teeninduse tellimiseks palume votta ühendust meie esindajaga teie regioonis. 

NB! Ebakaines olekus kasutamine keelatud. 

 

2. Ohutuseeskirjad 

Kabiini toitevool: 220+/- 10%V, 50 Hz. Toode peab olema elektrivõrguga ühendatud eraldi 

liini kaudud, mis on varustatud eraldiasuva poolustega kaitselüliti abil. Nõuetele vastava 

maanduskaabli olemasolu on kohustuslik. Massaažikabiini toitejuhtme ristlõike pindala 

peab olema vähemalt 2,5 mm
2
 .  

* Sisse tuleva veerõhk peab olema vähemalt 1,5 baari. Aurukabiini tarbeks kasutatava 

kuuma vee temperatuur peab olema alla 60 ºC. Veeallikas peab olema varustatud 

sõltumatu juhtventiiliga.  

*Toote pakendist väljavõtmise järel tuleb klaaspaneele hoida vertikaalselt, seina vastu 

toetatult. Horisontaalasendisse paigutatud klaaspaneelid võivad hõlpsasti puruneda. 

Vältige palun klaaspaneeli nurkade puudutamist kõva pinnasega, tugev põrutus nurka 

purustab turvaklaasi soolaks.  

*Paigalduse peavad läbi viima väljaõppinud spetsialistid kooskõlas käesolevas juhendis 

toodud paigaldusjuhistega. Vastasel juhul ei õnnestu kabiini õigesti paigaldada ning see 

võib ümber minna ja varalist kahju või kehavigastusi põhjustada.  

* Traumade vältimiseks ärge aurukabiini sisenedes sõrmi ukseavasse jätke. Kukkumiste 

ärahoidmiseks olge ettevaatlik ja pidage meeles, et vannitoa põrand ja dušikabiini 

vanniosa põrand on erineval kõrgusel.  

* Toote põhjale jääb sageli seebivahtu – olge ettevaatlik vältimaks libisemist ja kukkumist.  

*Ärge lubage lastel, eakatel või hooldatavatel inimestel omapäi aurukabiini siseneda või 

selles viibida. Neid peab saunasoleku või vannis pesemise ajal alati saatma hooldaja või 

täiskasvanu. Erihoiatus: õnnetuste vältimiseks peavad astma, kõrge vererõhu või 

südamehaiguste all kannatavad isikud aurukabiini kasutamise ajal eriti ettevaatlikud 

olema.  

* Enne aurufunktsiooni sisselülitamist veenduge kindlasti vee etteande olemasolus, 

vastasel juhul võib aurugeneraator rikki minna.  

* Aurupõletuste vältimiseks ärge kunagi seiske auruväljalaske ava läheduses.  

*Aurukabiini kasutamise järel lülitage alati välja selle elektritoide ning külma- kui ka 

kuumavee etteanne.  

* Toote hooldamisel või detailide vahetusel tuleb kasutada ainult vastavaid varuosi, 

vastasel juhul ei kanna firma vastutust ükskõik milliste sellega seoses tekkida võivate 

probleemide eest.  

*Kord  aastas kutsuda vastava väljaõppega spetsialist aurusauna kontrollimiseks lekete 

puuudumise ja elektrisüsteemi töökindluse osas, tagamaks toote normaalse toimimise. 

NB! Kontrollige veeühendusi korra poole aasta jooksul.  

3. Ühendamine veevärgi ja elektriga 
NB! Veeühendused ja elektriühendused võib teostada volitatud spetsialist,  jälgides kõiki 

kohalikke nőudeid ja eeskirju.  

Kõik voolikud tuleb ennem ühendamist veega üle kontrollida. Kontrollida tuleb, kas nad 

on korrektselt ja tugevalt kinnitatud ning lekkevabad. Toote maaletooja ei võta vastutust 

kontrollimata jäetud ühenduskohtade eest. Aurusauna heaks ning töökindlaks 

funktsioneerimiseks on vajalik veesisendite ette paigaldada filtrid.  

NÕUE! Kabiini paigaldamisel peab olema tagatud vőimalus sulgeda vee juurdevool 

kiiresti ja soovitavalt kabiini liigutamata  

4. Hooldamine 

1. Dušikabiini puhastamiseks võib kasutada vedelat puhastusvahendit ja pehmet 

puhastuslappi. Puhastusvahend ei tohi sisaldada ammoniaaki või atsetooni. Kui 

Dušikabiinil on liimi jäljed, siis neid oleks võimalik puhastada väikeses koguses 

whitespirdiga (lakibensiin) niisutatud puhastuslapiga. 

2. Kriimustusi saab eemaldada järgnevalt. Kasutage peenikese fraktsiooniga liivapaberit 

(1200-1500) kriimu eemaldamiseks. Peale lihvimist poleerida hambapasta või muu 

plastiku poleerimise vahendiga (3M). 

3. Kullatud-ja hõbedased osad puhastada pehme niiske lapiga. 

4. Ärge puhastage dušikabiini kõvade tööriistadega või keemilisi lahusteid sisaldavate 

puhastusvahenditega. 

 

Tagamaks toote õige ja kiire paigaldamise ühes kõigi ohutusreeglite järgmisega, tuleb 

paigaldusprotsess allpoolkirjeldatud viisil etappideks jaotada. Alltoodud etappe on 

kirjeldatud vastavate illustratsioonide ja selgitavate tekstide abil. Kabiini paigaldamine 

peab aset leidma kooskõlas alltoodud etappidega ning vastavalt toimingute osutatud 

järjestusele.          
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1. Asetage toote põhi küllili. 

3. Paigaldage sifooni südamik.   

5. Ühendage kofreeruv toru. 6. Aurusauna puhul ühendage 

kondents  vee voolik. (aurusaun) 

7. Asetage alusvann nurka. 8. Keerake aluse jalad paika nii, et 
oleks loodis. Kasutage vesiloodi. 

9. Asetage alusele üks tagumistest 

seintest. Kasutage abilist klaasi 

hoidmisel. 

10. Asetage alusele keskmine 

paneel ja kinnitage see paari 

kruviga. Lisage kolmas sein. 

11. Kinnitage seinad ja paneel 

kruvidega omavahel. 

 

2. Kontrollige, kas sifoon on juba 

alusele paigaldatud. Kui ei ole, siis 

läbige etapp 3-6. 

 

 

 

4. Paigaldage sifoon. 

12. Ühendage ukseklaaside profiilid. 

Esialgu ukse äärmised klaasid ja 

alumiiniumprofiilid. 
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13. Kinntage üksikutele 

ukseklaasidele rullikud. Paigaldage 

klaasid. 

15. . Paigaldage käepidemed.  

17. Kinnitage esikaar küljeseinte 

külge. 

 

18. Paigaldage auruti. Kabiini puhul 

jääb auruti omale kohale. Hiljem 

saab soovil teha aurusaunaks. 

19. Kinnitage auruti mutritega. 20. Asetage katus raamide peale.  

21. Kinnitage katus kruvidega. 

Ühendage juhtmed (kõlar, 

ventilaator ja valgusti) 

22. Ühendage voolik ja põlvühendus 

½ keermele. Kinnitage see 

lõdvikuklambriga. 

23. Kasutage voolikuid ühendamaks 

segistiga laedušš, käsidušš, 

jalamassaaž. 

 

14. . Paigaldage stopperid liikuvate 
uste pidurdamiseks. 

 

 

 

16. Kinnitage esikaar küljeseinte 

külge. 

24. Kinnitage generaator aluse 

raami külge tagumisse nurka. 

(aurusaun) 
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25. Paigaldage seinale aurtops. 

Valmistuge ühendama aurutopsi 

generaatoriga. (aurusaun) 

27. Kinnitage aurutoru aurutopsi 

külge. (aurusaun) 

 

29. Kinnitage kondentsvee äravoolu 

voolik aurutopsi külge. (aurusaun) 

30. Ühendage sifoonist, aurutopsist 

ja generaatorist tulevad 

äravooluvoolikud kolmikusse. 

31. Kinnitage seinad aluse külge. 32. Kinnitage seinad aluse külge. 

33. Paigaldage temperatuuri andur 
(aurusaun). 

34. Ühendage kaablid juhtimise 
kilbiga (sinine). 

35. Silikoonige kõik kabiini välimised 

ühenduskohad. 

 

26. Kinnitage aurutoru generaatori 
külge. (aurusaun) 

 

 

 

28. Kinnitage kondentsvee äravoolu 

voolik generaatori külge. (aurusaun) 

36. Kasutage hallitus- ja 

niiskuskindlat silikooni. Parima 

tulemuse annab välitingimustesse 

mõeldud silikoon. 
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1. Liigu vasakule 

2. Menüü/funktsiooni vaheti/raadiojaama salvestaja 

3. Funktsiooni kinnitamine 

4. Funktsiooni vaheti 

5. On/Off lüliti 

6. Liigu paremale 

7. Signaali vastuvõtja 

 

 

 

1. Sageduse tugevus nivoona 

2. Raadio 

3. Valgustus 

4. Temperatruur 

5. Timer 

6. Ventilaator 

7. Aurugeneraator 

8. Raadiojaama sagedus 

9. Raadiojaam 

10. Heli tugevus/Raadiojaama kanali asukoht 

11. Heli 



 
 

1 Kõik nupud teevad töötamisel heli di... di... 

2 Funktsiooni vaheti nupp.   

2.1 Funktsiooni vahetit saab liigutada vasakule ja paremale. Keerate ühe nõksu, üks 

toiming tehtud ja kursor (kooloni märgid) liiguvad. 

3 Ikoonide tähendused ja kursor. 

3.1 Ikoonid nagu  on suunavad ikoonid. Kõik suunavad ikoonid on LCD 

ekranil kui olete vajutanud sisse on/off nupu. 

3.2  antud märk on kursor, mida on LCD ekraanil ainult üks. Keerake 

funktsiooni vahetit paremale,  liigub ülesse, keerake vasakule, 

 liigub alla.  Kui kursor (koolonid) on ümber ikooni nagu raadio 

, vajutage nuppu ja funktsioon hakkab tööle. 

3.3   on funktsiooni ikoonid. Neid ei kuvata ekraanil, kui pole 

kursoriga märgitud. Ikoonid hakkavad vilkuma, kui funktsioon on tööle 

pandud. Viige kursor raadio funktsiooni peale ja te näete . 

4  “ ” On/Off.  

4.1 Vajutage ikoonile juhtpaneeli sisselülitamiseks. Vajutage teist korda 

väljalülitamiseks.  

5  “  ” ventilaator. 

5.1 Viige kursor ventilatsiooni ikoonile  ning vajutage  nuppu, 

ventilaator hakkab tööle. Vajutake uuesti  nuppu ning ventilaator lülitub 

välja.  

6 “ “  Valgustus. 

6.1. Kui juhtpaneel on sisselülitatud, töötab samuti valgustus. Valgustuse 

väljalülitamiseks viige kursor valgustile  ja vajutage  nuppu. Valguse 

sisselülitamiseks viige uuesti kursor valguse peale ja vajutage  nuppu. 

7 “ “ Digitaalne raadio. 

7.1 Raadio sagedus on 87.5 MHz – 108.0 MHz. 

7.2 Viige kursor raadio peale  ja vajutage  nuppu 

sisselülitamiseks. Teist korda vajutades hakkab tööle CD funtsioon. 

Funktsioonide töötamise ajal vilgub  raadio ikoon. Kolmandat korda  

nuppu vajutades lülitub raadio ja cd funtsioon välja. NB! Cd funtsiooni 

töötamiseks paeb juhtpaneel olema ühendatud cd mängijaga, mis ei kuulu 

toote komplekti.  

7.3 Raadiojaama leidmine 

Vajutage ikoone  ja   üks kord suurendamaks või vähendamaks 

sagedust (1 samm = 50 KHz). Kui hoiate ühte antud nuppudest all üle 2 

sekundi, siis süsteem otsib ise raadiot suurtematelt saagedustelt ning 

lukustab otsingu leitud kanalil. LCD ekraanil on näha lukustatud kanalit. Kui 

otsin jõuab sageduseni 87,5 MHz või 108.0 MHz ja peatub seal, vajutage 

ikoone  ja   vastavalt edasi või tagasi liikumiseks. 

7.4 Heli tugevuse reguleerimine 

Raadio funktsiooni töötamise ajal vajutage nuppu  kuni  ikoon 

hakkab vilkuma. Helitugevuse skaala on 0db – 80db. Vajutage ikoone  või  

  ühe korra, siis heli muutub valjemaks või vaiksemaks 2db sammuga. Kui 

hoiate antud nuppu all, siis heli muutub vastavalt 10db/s 

valjemaks/vaiksemaks. LCD ekraanil on näha heli tugevust ja selle muutumist 

numbrites. 

7.5 Raadiojaama sageduse salvestamine mällu 

Salvestamiseks hoidke all nuppu  üle 2 sekundi. Ekraanil hakkab vilkuma 

 ja kanali sagedus. 

7.6 Raadiojaama leidmine mälust 

Kui raadio töötab, vajutage ikoonile . Vilkuma hakkab  ning siis 

kasutage ikoone  või    õige jaama valimiseks. 

8 “ “ Aurugeneraator. 

Liiguta kursor aurugeneraatori märgile  ja vajuta nuppu . Ikoon  

hakkab vilkuma. Veekraan avaneb automaatselt ning vesi läheb generaatorisse. 
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8.1 Liiguta kursor aurugeneraatori märgile  ja vajuta nuppu . Ikoon 

 hakkab vilkuma. Veekraan avaneb automaatselt ning vesi läheb generaatorisse. 

Kui veetaseme nivoo anduri järgi on vett piisavalt, siis veekraan sulgub ja 

aurufunktsioon hakkab tööle. Juhtpaneel töötab algsete seadistuste järgi, mis laseb 

sisemisel  temperatuuril tõusta kuni 45℃ ja töötab kuni 45 min. Vajadusel varustab 

kraan generaatorit veega. Reeglid: Kui sisemine temperatuur > seadistatud 

temperatuur +1℃ = aurugeneraator lõpetab auru tootmise. Kui sisemine 

temperatuur < seadistatud temperatuur -1℃ = aurugeneraator hakkab auru 

tootma. 

8.2 Kui temperatuuri ja timeri algseadeid muuta, siis aurutoomine toimub vastavalt 

uute seadistuste järgi. 

8.3 Temperatuuri seadistamine 

8.3.1 Vajuta ikooni  nii mitu korda, et ikoon  numbriline väärtus hakkab 

vilkuma. Kasuta nuppe  või  temperatuuri tõstmiseks või 

langetamiseks. Temperatuur muutub 1℃ ühiku võrra. Viimane numbrinäit jääb 

automaatselt uueks seadistuseks. 

8.3.2 Temperatuuri skaala：25℃--60℃ 

8.4 Timeri seadistamine 

8.4.1 Vajuta ikooni  nii mitu korda, et ikooni  numbriline väärtus hakkab 

vilkuma. Kasuta nuppe  või  minutite lisamiseks või eemaldamiseks. 

Ajalist piirangut saab muuta 5 min korraga. Viimane numbrinäit jääb 

automaatselt uueks seadistuseks. Timer hakkab automaatselt tööle 

aurugeneraatori tööle panemisel ning lülitab generaatori välja aja lõppedes. 

8.4.2 Timeri Skaala: 10-60 minutit. 

 

9 Voolu kõikumine. 

Kui vool kõigub, siis süsteem lülitab ennast ise välja, kaitsmaks suuremaid 

kahjustusi juhtpaneelile. 

 

Kasutage vee- ja vooluvõrku ühendamisel vastava kvalifikatsiooniga 

spetsialisti! 

Soovitame toote paigaldamisel kasutada kogemustega spetsialisti abi. 

Kui teil puudub kogemus santehnika toode paigaldamisel, siis soovitame leida 

santehniku võik kellegi, kes antud tööga varem on kokku puutunud. Vastasel 

juhul võib toote paigalduseks kuluda palju aega. Hooldamine on väga tähtis 

aurusauna puhul, sest küttekehale tekib katlakivi. Samuti on oluline korra aastas 

kontrollida veeühendusi.Saatke palun päring telefonitsi või e-posti teel. Leiame 

teile sobiliku paigaldaja ja hooldaja. 

 

   

 +372 677 64 80 

 +372 56 250 800 

  

 Service@schonberg.ee  
 

Rohkem informatsiooni kodulehelt: 

http://www.schonberg-bathrooms.com/paigaldus/   
 

Registreeri oma toode ning anname sulle juurde 12 kuud 

lisagarantiid! 

 www.schonberg-bathrooms.com/garantii/  



 

 

* Garantiiandja annab tootele garantii vastavalt käesolevale garantiitingimusele Eesti 

Vabariigi territooriumil. Garantiiandjaks on käesolevas tingimustest välja toodud toote 

müüja. 

* Käesolevast garantiitingimustest tulenev garantii ei välista tarbijal mistahes kehtivatest 

õigusaktidest tulenevate õiguste kasutamist 

* Garantiitähtaeg on aurusauna, massaažikabiini ja massaaživanni (eelnimetatud seadmed 

edaspidi eraldi nimetatud ka toode või koos nimetatud tooted) puhul 24 kuud. 

Generaatori ja elektroonika garantii 12 kuud. 

* Garantiitähtaeg tootele hakkab lugema arve-saatelehe/müügikviitungi väljastamisest ja 

toote üleandmisest tarbijale. Toote parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb 

garantiitähtaeg garantiiremondi teostamise aja võrra. 

* Lisaks käesolevast garantiitingimustest tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud 

seadusest tulenevad õigused. 

* Tootja lisagarantii vastavalt 36 ja 24 kuud rakendub tootele juhul, kui toode 

registeeritakse online http://www.schonberg-bathrooms.com/garantii ja 

aurusauna puhul tehakse kord aastas hooldust. 

Garantii ulatus 

* Garantiiga on hõlmatud garantiitähtajal tootel ilmunud toote valmistamise-, materjali- ja 

konstruktsioonipuuduste kõrvaldamine garantiitalongil märgitud volitatud töökojas 

võimaldamaks tarbija ostetud toote sihtotstarbelist kasutamist. 

* Toote garantii hõlmab vaid defektsete detailide vahetust või remonti ja ei laiene 

muudele otsestele ja/või kaudsetele kuludele ja/või kahjudele, mida on põhjustanud 

toote defekt või rike. 

* Garantii alusel väljavahetatud defektsed osad saavad garantiiandja omandiks. 

* Garantiikorras asendatud detailidele ja seadmetele kehtib garantii toote garantiiaja 

lõpuni kuid mitte vähem, kui 6 kuud arvates detaili või seadme asenduse kuupäevast. 

 Garantii alla EI KUULU: 

* Toote regulaarsest sihtotstarbelisest kasutamisest tekkinud normaalne kulumine 

(sealhulgas ka massaažipaneeli segistilifti, dušikõri või -käpa ja dušinurga uste konksude 

vahetus, rullikute kulumine). 

* Puudused, mis on tekkinud peale toote üleandmist tarbijale ning on tingitud: 

Toote ebaõigest või mittesihtotstarbelisest kasutamisest, samuti ebaõigest hooldamisest, 

paigaldamisest või ühendamisest; tootel kasutatakse abrasiivseid tugevaid sööbivaid 

aineid. Samuti katlakivi mittepuhastamisel generaatorist tekkinud rikke tõttu. 

* Toote ühendamisest sobimatusse või ajutisse elektri-, vee- või kanalisatsioonisüsteemi; 

* halbadest kasutamistingimustest, samuti välgust, korrosioonist või elektrolüüsist; 

* puudused, mis on peale toote üleandmist tarbijale: 

* kui toodet on remonditud teenindusasutuses, mis ei ole Volitatud töökodade loetelus; 

* tarbija süülisest tegevusest või tegevusetusest tekkinud puudused. 

* transpordi kahjude likvideerimine, mille on tootele tekkinud toote transpordil tootjale 

mittekuuluva transpordivahendiga. 

* Kahjude likvideerimisega, mis on tekkinud toote ostjapoolse mittenõuetekohase 

ladustamise ja hoidmisega. 

* Paigaldusel ilmnevate kahjustuste likvideerimine juhul, kui ostu ja paigalduse vaheline 

periood on üle 3 kuud. 

* teenindamiseks mõeldud töötsooni (0,5m tootest) vabastamisega seonduvad tööd.  

* garantiiremondi korras ei teostata toote kasutusjuhendis soovitatud hooldustöid (toote 

puhastamine, reguleerimine jne.) 

* Muude detailide ja sõlmede rikete likvideerimine, mis on põhjustatud toote paigaldus-ja 

kasutusjuhendi nõuete ja juhiste ning igasuguste kohalike nõuete eiramisest. 

* vee halvast kvaliteedist tekkinud defektid tootel. 

* Vee jäätumisest tekkinud defektid 

* Toitepinge kehtivatele standartitele mittevastavusest tingitud rikked. 

* Toote kommertskaubandusel garantii ei kehti. 

* Toote omavoliline ümberehitus 

* Toodet kasutatakse, kuid see ei ole ühendatud veega või kui vett ei tule tootesse 

(veepump või aurugeneraator põleb kuivkasutusel läbi). 

* kui erapooletu ekspertiis teeb kindlaks, et puudus ei kuulu garantii alla. 

* Garantii ei laiene tootega mitteseotud kuludele või kahjule, mis on tekkinud seoses 

toote rikke või seiskumisega 

Tarbija õigused: 

* Tarbijal on õigus nõuda ostetud toote käesolevates garantiitingimustes ettenähtud 

tingimustel tasuta parandamist või väljavahetamist, kui parandamine ei anna soovitud 

tulemusi. 

* Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel nõuda toote parandamise asemel toote 

tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on olulise puudusega, 

mille parandamine ei annaks soovitud tulemust või garantiiremonti ei teostata korduvalt 

nõuetekohaselt. 

* Tarbijal on õigus saada vahetatud tootele või toote osale algse müügigarantiiga sama 

kestvusega uus garantii. 

Tarbija õiguste teostamise kord: 

* Toote puuduse ilmnemisel tuleb koheselt lõpetada toote kasutamine ja pöörduda 5 

päeva jooksul mõne garantiitalongil nimetatud volitatud töökoja poole. 

* Käesolevates garantiitingimustes toodud õiguste teostamiseks peab tarbija volitatud 

töökojale esitama: 

1) nõuetekohase originaalmüügidokumendi 

2) maaletooja poolt väljastatud teostatud tööde akti 

* Garantiiremont teostatakse mõistliku aja jooksul pärast volitatud töökoja poole 

pöördumist. 

* Garantiiremondi teostaja võib nõuda toote omanikult/valdajalt vaba töötsooni 

olemasolu (vähemalt 0,5 m). 


