
 
 
 
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.Kõiki 
tehnoloogilisi protsesse teostatatakse ISO 9001 sertifikaadi rangete nõuete järgi 
 
GARANTIIDEKLARATSIOON 
GARANTIIAEG 
2-aastane garantii seadme korpuse hermeetilisusele. 
 
GARANTIITINGIMUSED 

1. Igal garantiitalongi ja ostukviitungi omanikul on õigus kasutada kõiki garantiitalongil nimetatud õigusi. 
2. Garantii jõustub ostu vormistamise või toote kohaletoomise 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 tootete suhtes lükatakse tagasi. 
4. Garantii kehtivuse tingimusteks on installatsiooni õige kaitse jooksva filtriga, installatsioonijuhise läbilugemine enne 

seadmete monteerimist, seadmete monteerimise teostamine  vastava ala litsenseeritud spetsialisti poolt. 
5. Samuti kehtib garantii tingimusel, et arvesse on võetud hooldusreegleid, ning täidetud paigaldamisjuhendis näidatud 

tingimusi. 
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) aastad 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 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 ettevaatamatuse tõttu tekitatatud vigastused ei kuulu garantii alla. 
E. 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. 

F. Garantii alla ei kuulu mustusest, katlakivist või agresiivsete puhastusvahendite kasutamisest põhjustatud probleemid. 
G. Garantii kaotab kehtivuse, kui remonditöid ei teostata professionaalselt või kasutatakse võõra päritoluga 

tagavaraosasid. 
H. Garantiikorras asendatud defektsed osad või tooted saavad BISTON OÜ omandiks ning tuleb loovutada kas meie 

teenindustöötajale või tagastada meie edasimüüjale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 HOOLDUSE REEGLID 
 
 
TÄHELEPANU! 
 
Vannitoaradiaatorit tohib paigaldada vaid  keskküttesüsteemi!! 
 
Joogi-ja tarbeveesüsteemi radiaatorit paigaldada ei tohi. 
Radiaator on valmistatud terasest, joogi- ja tarbeveega kokkupuutel tekib rooste, mille tagajärjel tekib leke. 
Seadme pealispindu ei ole lubatud puhastada agressiivsete, happeid või alkoholi sisaldavate keemiliste puhastitega 

ega keraamiliste pindade küürimisvahenditega. 
 

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 ettenähtud 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 
 

kood Laius,mm Kõrgus, mm 
toru eksentrikute 
vahe, mm vee mahtuvus w Neto, kg ribide arv 

16944845 500 792 455 3,6 270 5,6 16 

16944846 500 1197 455 5,3 400 8,1 23 

16944847 500 1498 455 6,8 512 10 30 

16944848 600 792 555 4,1 309 7,5 16 

16944849 600 1197 555 6 454 10,9 23 

16944850 600 1498 555 7,7 583 13,4 30 
 

kood Laius,mm Kõrgus, mm 
toru eksentrikute 
vahe, mm vee mahtuvus w Neto, kg ribide arv 

16944851 500 792 455 3,32 284 5,9 16 

16944852 500 1197 455 4,78 420 8,5 23 

16944853 500 1498 455 5,91 538 10,5 30 

16944854 600 792 555 4,47 324 7,9 16 

16944855 600 1197 555 6,45 477 11,4 23 

16944856 600 1498 555 7,96 612 14,1 30 
 
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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 Seda vannitoaradiaatorit tohib paigaldada vaid keskütte 

süsteemi. Tarbeveesüsteemi radiaatorit paigaldada 

ei tohi. Radiaator on valmistatud terasest ning 

tarbeveega kokkupuutel tekivad rooste tagajärjel läbivad 

augud.  
 


