AQUALINE
Täname Teid usalduse eest,
mida näitasite meie toodete valimisega.Garanteerime,et müügi hetkel ei leidu toodetes
projekteerimis-ja tootmisvigu ning et meie poolt kaasa antud trükitud juhiste järgse
õige kasutamise ja hoolduse korral on nende töökindlus usaldusväärne.
Garantiiaeg
- 2 aastane garantii seadme korpuse hermeetilisusele välja arvatud segisti sõel, mida
müüakse tagavaraosana Aqualine segisti tooteid turustavates kauplustes.
- 1 aastane garantii keraamiliste peade hermeetilisusele
- 1 aastane garantii dušikomplektidele, elektroonilistele patareidele,
termostaatilistele patareidele ja seadmete pealispinnale
Garantiitingimused
1. Igal garantiitalongi ja ostukviitungi omanikul on õigus kasutada kõiki
garantiitalongil nimetatud õigusi.
2.Garantii jõustub ostu vormistamise või toote toomise päevast.
3.Klient (ostja,paigaldusfirma või toote lõplik omanik) on kohustatud kontrollima
toodet kaupluses ja enne paigaldamist.Edasised nõuded ilmsete defektide ja vale
värvitooniga paigaldatud toodete suhtes lükatakse tagasi.
4.Toote paigaldusel kohustuslik kasutada vee jäme- ja peenpuhastusfiltreid.
5. Samuti kehtib garantii tingimusel,et arvesse on võetud reegleid ,mis on ära toodud
seadme hoolduse juures ning täidetud neid tingimusi, mis on näidatud paigaldus
juhendis.
6.Alusetu reklamatsiooni puhul tasub tarbija kõik reklamatsiooni esitamisega seotud
kulud.
7.Ühtegi nõuet ei tohi esitada ilma vastava ostutõendi ja selle garantiikaardita.
Kasutamine erasektoris:
Garantii jõustub ostu vormistamise või toote kohale toomise päevast ja
Kehtib 2(kaks) aastat. Garantiinõude esitamisel tuleb ostu dokumentaalselt tõestada.
Kasutamine äri-või ühiskondlikes ruumides
Toodete garantii on 2(kaks) aastat alates esmakasutamisest.Garantii aeg pikeneb kuni
3(kolme) aastani, kui tõestatakse,et toodet on professionaalselt hooldatud vähemalt üks
kord aastas. Garantiinõude esitamiseks tuleb dokumentaalselt tõendada ostu
sooritamise ja esmakasutamise kuupäeva.
Garantiiperiood ei uuene ega ei pikene seoses garantiiaja kestel toimunud remondi või
tagavaraosade paigaldamisega.
Asendatud tagavaraosade garantiiajaks on 1(üks) aasta.
Garantii toimimine
A. Garantiiaja kestel kõrvaldame me kõik toote funktsionaalsed vead, mille eest me
vastutavad oleme(piirangute osas vaadake punkte D ja E).
B.Meil on õigus otsustada, kas avastatud defektid kõrvaldatakse parandamise või
väljavahetamise teel.

C.Kui me ei suuda tekkinud viga kõrvaldada,oleme valmis kliendi soovil tarnima
asendustoote tasuta.
D.Tahtlikult või ettvaatamatuse tõttu tekitatatud vigastused ei kuulu garantii alla.
Garantii kaotab kehtivuse,kui ei järgita toote paigaldamise hetkel kehtivaid paigaldus,monteerimis-,või hooldusjuhiseid ning kui toodet kasutatakse muudel eesmärkidel,kui
see on määratletud toote juurde kuuluvas kirjalikus juhises.
Garantii alla ei kuulu mustusest,katlakivist või agressiivsete puhastusvahendite
kasutamisest põhjustatud probleemid.
E.Garantiinõue kaotab kehtivuse,kui remonditöid ei teostata professionaalselt või
kasutatakse võõra päritoluga tagavaraosasid.
F.Garantiikorras asendatud defektsed osad või tooted saavad BISTON OÜ omandiks
ning tuleb loovutada kas meie teenindustöötajale või tagastada meie edasimüüjale.
Kasutusjuhised
Paigaldamist soovitame teostada kvalifitseeritud asjatundjal
NB! Segistile antava garantii eelduseks on mudafiltrite olemasolu, ning kohustuslik
kasutada vee jäme- ja peenpuhastusfiltreid.
Paigaldamine toimub:
1.Dušisegisti komplektis kaasasolevate eksentrikute abil.
2.Vesi on jaotatud traditsioonilises pos.-s ehk külm vesi paremal ja soe vesi vasakul.
3. Kui paigaldamine on lõpetatud, laske voolata veel, soovitavalt kuumal, et
eemaldada mustus vms, mis ummistaks segisti.
NB!Vees sisalduv prügi võib põhjustada segisti südamikku rikke ,mille tunnuseks on
tilkumine segisti suletud asendis.Taolisel juhul ei ole tegmist garantiiremondiga.
Sel puhul soovitame hoolikalt kassetti loputada ning taaspaigaldada ,kontrollides
täpset asetust.
ÕIGE HOOLDUSE REEGLID
TÄHELEPANU! Seadme pealispindu ei ole lubatud puhastada agressiivsete happeid
või alkoholi sisaldavate keemiliste puhastitega,aga ka keraamiliste pindade
küürimisvahenditega.
Soovitame vähemalt 1 kord aastas puhastada veetoru otsapihusti (keerata sõel otsast
ära puhastada ja tagasi keerata)
1.Kroomitud pinnad
Puhastamine:vähemärgatav mustus eemaldada vee ja seebiga,seejärel poleerida pehme
lapiga.
2.Messing-ja kullatud pinnad
Puhastamine:pinnad on puhastusvahendite suhtes eriti tundlikud.Puhastada samuti
nagu kroomitud pindu.Hoolikas poleerimine hõbeda puhastamiseks ette nähtud
vahendiga taastab pinna läike.
3.Värvilised pinnad
Puhastamine:värvilised pinnad on kaetud spetsiaalse emailiga.Neid pindu ei tohi
hõõruda ega puhastada agressiivsete puhastusvahenditega.

Tehnilised andmed
-minimaalne töörõhk 0,5 baari
-maksimaalne töörõhk 10 baari
-soovitav töörõhk 1-5 baari
- katsetatud rõhk 16 baari
-maksimaalne veetemperatuur 80¤C
KUI GARANTII LEHEL PUUDUB EDASIMÜÜJA PITSAT (ALLKIRI) JA
MÜÜGI KUUPÄEV SIIS SEL JUHUL GARANTII
EI KEHTI.
TOOTE
NIMETUS____________________________________________________________
_____________________________________
OSTU
KUUPÄEV____________________________________________________________
______________________________________
RIKKE
KUUPÄEV____________________________________________________________
_____________________________________
RIKKE
KIRJELDUS___________________________________________________________
_____________________________________

Garantii kehtib Eesti Vabariigi piires ja garantiid teostab maaletooja.
Maaletooja: OÜ BISTON
Tallinn,betooni 11b
E-R 8.30-16.30
TEL: + (372) 6228691
INFO@BISTON.EE

Paigaldusjuhend
Dušisegisti üla ja käsidušiga Clean 200

Pakendis
Vannisegisti - 1tk
1

9

Eksentriku tihend - 2tk

2

Diverteri tihend -1tk

10

Eksentriku kattekilbid -2tk

3

Diverter - 1tk

11

Dušipihusti hoidja -1tk

4

Dušivooliku tihendid - 2tk

12

Dušipihusti - 1tk

5

Dušivoolik 150cm - 1tk

13

Ülepeadušš -1tk

6

Kinnituskruvi + tüübel - 3tk

14

Ülemine dušitoru - 1tk

7

Seinakinnitus -1tk

15

Alumine dušitoru -1tk

8

Eksentrik - 2tk

16

Alumise dušitoru tihend -1tk

Kontrollige üle, et pakendis on olemas vastavalt kirjeldusele.
Ühenda diverter (3) segistile (1), ühenduse vahele paigaldada tihend (2).
Ühenda segisti (1) eksentrikute (8) abil veevõrku. Segisti (1) ja eksentrikute(8)
vahele paigalda tihend (9) ja kattekilbid (10). Paigalda alumine dušitoru (15) diverteri
(3)
külge, vahele paigalda tihend (16). Dušipihusti hoidja (11) ühendada alumisele
dušitorule (15). Paigalda seinakinnitus (7) kruvidega (6) seina.
Seinakinnituse kõrgus reguleerida vastavalt ülemisel dušitorul olevale kinnitusele.
Ühenda ülemine dušitoru(14) alumise dušitoruga(15) ning samaaegselt
seinakinnitusega (7). Fikseeri dušitoru(14) seinakinnitusel (7) oleva pingutuskruviga.
Ühenda ülepeadušš (13) ülemisele dušitorule (14)
Ühenda dušivoolik (4) diverteri(3) ja dušipihustiga(12),
ühenduste vahele paigalda tihend (4).

