
 

 

KOMPAKTI PAIGALDUS 
 

Paagi Montaaž 

1. Keerake loputusnupp pealt ning eemaldage kaas (Joonis 1). 

2. Paigaldage kinnituspoldid selliselt, et koonusekujulised tihendid kataksid ava. (elementide paigaldus Joonis 2). 

3. Katke paak kaanega ja kinnitage loputusnupp. 

4. Kummist tihend paigaldage vastavalt joonisel 3 näidatud skeemile ning kinnitage paak selliselt, et kinnituspoldid ulatuksid läbi 

motaažiavade potti. 

!!! Pöörake erilist tähelepanu tihendi paigaldamisele punktides A (Joonis 4), 

Vale paigaldamine võib saada lekke põhjustajaks. 

5. Keerake paak käsitsi poti külge liblikmutrite abil (Joonis 2). 

 

Poti kinnitamine põranda külge  

6. Märgi põrandale alaosa kinnitamise koht. 

7. Paigalda kompakt selliselt, et äravoolutoru oleks võimalik kanalisatsioonitoruga ühendada, tähelepanu tuleb pöörata sümmeetriale ning 

kaugusele seinast (Joonis 5a ja 5b). 

8. Märkige põrandale punktid kruviavade puurimiseks (Joonis 6). 

9. Nihutage alaosa ning puurige kinnituskruvide avad. 

10. Sisestage tüübel ja paigaldage pott kohale. 

11. Kinnitage kruvidega poti alaosa põranda külge, pöörates tähelepanu äravooluava ja kanalisatsioonitoru ühendusele. Pärast paigaldamist 

ei tohi paak seina puudutada. 

 

Veesüsteemiga ühendamine 

1. Vee ühendamisel sisselaskemehhanismiga jälgige, et sisselaskemehhanism oleks paagis õigesti. 

2. Kontrollige, et kõik kinnituselemendid oleksid pingutatud. 

A – Montaažipolt                              G – Koonustihend 

B – Reservuaari põhi                        H - Paagitihend 

C – Metalltihend                               I - Kummitihend 

D – Mutter 

E – Kompakt 

F – Liblikmutter 
SANITAARKERAAMIKA 

 

GARANTIITINGIMUSED 

Järgnevad garantii tingimused kehtivad keraamika originaalosadest koostatud : 

(wc-potid) toodete kohta. 

GARANTII AEG: 

1.Keraamikale- kümme(joonis.5) aastat ostust – mida tõestab ostutšekk, või objekti üleandmis akt 

mis tõestab kasutusele võtmist. 

1.1 Üldkasutatavates kohtades kaks (joonis.2)aastat ostust-mida tõestab ostutšekk või objekti üleandmis akt, mis tõestab kasutusele võtmist. 

1.2 Mehaanilistele osadele ehk sisse-ja väljalaskeklappidele üks(joonis.2) aasta. 

STANDARD 

Standartsed wc-kompaktid, mis on kokku komplekteeritud antud keraamika toodetest. Juhul kui 

kasutatakse muid tooteid, ei ole tagatud tervik, mis toimib standardi kohaselt. 

GARANTII PIIRANGUD 

1.Paigaldamine teostatakse kvaliftseeritud firma või litsentseeritud spetsialisti poolt. 

2.Garantii ei hõlma vigu ega vigastusi, mis tulenevad valest paigaldusest, kasutusvigadest ja valest hooldusest. 

3. Garantii ei hõlma vee ebapuhtusest tulenevaid häireid. 

4.Garantii ei hõlma kui ei kasutata wc-kompakti komplekti kuuluvaid tihendeid või kui neid on valesti paigaldatud. 

5.Garantii ei kata defekti, mis on ostja või kolmandate isikute poolt põhjustatud. 

6.Maaletooja kannab garantii remondi kulud, kuid ei vastuta tekkinud lisakulude eest, mille toode põhjustas(näiteks ruumide remont, montaazist ja demontaazist 

tulenevad kulud). 

7.GARANTII HÕLMAB AINULT  NEID VIGU, MILLEST OSTJA TEATAB MÜÜJALE 

 VÕI GARANTII ANDJALE KUUE KUU JOOKSUL(180 päeva), HETKEST KUI VIGA ON AVASTATUD. OSTJA ON KOHUSTATUD OSTUHETKEL 

OSTETAVA KAUBA ÜLE KONTROLLIMA. SAMMUTI PEAB OSTJA ESITAMA OSTU KVIITUNGI, MILLELT ON NÄHA OSTU KUUPÄEV. 

8.Tootja/maaletooja/müüja Ei vastuta kahjustuste eest, mis on tingitud käesolevate juhiste eiramisest. 

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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MÜÜGI KPV...........................................          EDASIMÜÜJA ALLKIRI/PITSAT  ...........................................                

 

Märkmed garantiiremondi kohta 

 

Kuupäev___________________________________________________________________ 

 

Veakirjeldus____________________________________________________________________________________________________________________________
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