
Roostevabast terasest käterätikuivati 
 

1.Üldine kasutamine 
Käterätikuivati on mõeldud niiskete või märgade rätikute ning riiete kuivatamiseks 

Selleks tuleb ühendada käterätikuivati kuumavee keskkütte süsteemi või kuuma tarbevee tagasivooluga süsteemi, vastavalt 

käterätikuivati tüübile.  

Käterätikuivateid paigaldatakse eeskätt vannitubadesse ja köökidesse  

Konkreetne toode on valmistatud roostevabast terasest. 

 

1.1 Käterätikuivati valik 
Roostevabast metallist käterätikuivatid on universaalsed ja neid võib ühendada selleks ettenähtud süsteemidesse. 

 

2. Tehnilised iseloomustused  
Töörõhk kuni- 8 atm 

Katsetused tehtud kuni- 10atm 

Ühenduste diameetrid- G ¾ ”ja G 1” 

Mutrid- roostevabast terasest 

Tsentite kaugused 500mm ja 600mm: 

169504 Käterätikuivati rv. H500xL450x1" 

1695041 Käterätikuivati rv. H600x450x1/2 sk 

169503 Käterätikuivati rv. H600xL450x1 

169502 Käterätikuivati rv. H600xL450x3/4 

169500 Käterätikuivati rv. H600xL700x1 

169501 Käterätikuivati rv. H600xL700x3/4 

169505 Radiaatori kinnituskomp.1" 2tk 

169505/1 Radiaatori kinnituskomp. 3/4 2tk 

169506 Radiaatori ühendusmutter 1` 1tk 

169506A Radiaatori ühendusmutter 3/4` 1tk 

169650 Käterätikuivati rv.Plain 500x700mm, alt üh. 1", 6r 

169652 Käterätikuivati rv.Plain 500x700mm, küljelt üh.1" 600mm 6r 

169654 Käterätikuivati rv.Classic 500x700mm,  alt üh. 1", 6r 

169656 Käterätikuivati rv.Classic 500x700mm, küljelt üh.1" 600mm 6 
 

 

3.Montaaž 
Käterätikuivati võib ühendada süsteemi ainult santehnilisteks töödeks atesteeritud firmad. 

a) sulgeda kuuma keskküttevee, tagasivooluga tarbevee pealevool 

b) demonteerida olemasolev või vanad konstruktsioonid ja ühendused, kui need on olemas 

c) vahetada välja kesk tsentreerivad ühendused, kui need on olemas ja kui ei, siis paigaldada uued keskkütte 

tagasivooluga tarbevee torud juba õigete tsentrite vahedega 

d) peale kohavaliku tegemist märkida seinakinnituste kohad 

e) paigaldada käterätikuivati soovitud kohale ja märkida kruvi avad seinas 

f) märgitud kohtadesse puurida vastavalt tüüblite läbimõõdule ja pikkusele avad ning paigaldada tüüblid  

g) kinnitada käterätikuivati seinale 

h) ühenduste abil ühendada käterätikuivati kuumavee keskkütte süsteemi  

i) maandada käterätikuivati! 
j) avada kuuma keskküttevee pealevool käterätikuivatisse ja kontrollida ühenduste hermeetilisust 

 

5.Hoiatus 
Niiskeid ja märgi riideesemeid ei tohi asetada käterätikuivatile, kui viimane pole soe või küttesüsteem pole järgi ühendatud. 

Antud veast tekib oksüdeerimine nii kaitsekatte alla, kui ka pinnale. 

Käterätikuivateid ei tohi mingil juhul kasutada nii täis-, kui lisamaanduseks kodustele elektri- ja kütteseadmetele.  

Sellest tulenevatele riketele garantii ei kehti  

Elektrikorrosiooni vältimiseks tuleb käterätikuivati  kindlasti maandada. Üldjuhul lahendab see elektrikorrosiooni 

probleemi 100 %-selt. Garantii kehtib ainult käterätikuivati maanduse olemasolul.  

 

6. Ekspluatatsioon 
Käterätikuivati on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks ning ei vaja pidevat või perioodilist hooldust. Kui käterätikuivatil 

ilmneb rike, ei tohi seda hakata ise remontima kuna süsteemist lahti ühendamisega võite seda kahjustada. 

 



GARANTII TINGIMUSED 

 

1.Käterätikuivatit võib süsteemi ja süsteemist lahti ühendada ainult santehnilisteks töödeks atesteeritud firmad. 

2. Igal garantiitalongi ja ostukviitungi omanikul on õigus kasutada kõiki garantiitalongil nimetatud õigusi. 

3.Garantii jõustub ostu vormistamise kuupäevast. 

4.Klient (ostja, paigaldusfirma või toote lõplik omanik) on kohustatud kontrollima toodet kaupluses ja enne 

paigaldamist. Edasised nõuded ilmsete defektide ja vale värvitooniga paigaldatud toodete osas lükatakse tagasi. 

5.Garantii kehtivuse üheks tingimuseks on installatsiooni õige kaitse jooksva filtriga, installatsiooni läbi lugemine 

enne seadmete monteerimist ning seadmete paigaldamise on teostanud vastava ala spetsialist. 

6. Samuti kehtib garantii tingimusel, et arvesse on võetud reeglid, mis on ära toodud seadme hoolduse juures ning on 

täidetud neid tingimusi,  mis on näidatud paigaldusjuhendis. 

7.Alusetu reklamatsiooni puhul tasub tarbija kõik reklamatsiooni esitamisega seotud kulud. 

8.Ühtegi nõuet ei tohi esitada ilma vastava ostutõendi ja selle garantiikaardita. 

Kasutamine erasektoris: 

Garantii jõustub ostu vormistamisest 

Kehtib 2 (kaks) aastat. Garantiinõude esitamisel tuleb ostu dokumentaalselt tõestada. 

Kasutamine äri-või ühiskondlikes ruumides: 

Toodete garantii on 2 (kaks) aastat alates esmakasutamisest. 

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 ilmnenud 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 abrasiivsete 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. 

 

Täidetakse müügikohas 
 

TOOTE NIMETUS JA 

ARTIKKEL_____________________________________________________________________________________ 

MÜÜGIKUUPÄEV_______________________________________________________________________________ 

MÜÜJA NIMI JA ALLKIRI_______________________________________________________________________ 

 

EDASIMÜÜJA__________________________________________________________________________________ 

Märkmed garantiiremondi kohta 

 

KUUPÄEV______________________________________________________________________________________ 

VEA 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 
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