TEISALDATAV DIISLITOITEL
INFRAPUNA SOOJUSKIIRGUR
KASUTUSJUHEND
AH-300/AH-600/AH-800
· Täname, et soetasite omale Airrex diislitoitel infrapuna soojuskiirguri.
· Palun lugege enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendit ning hoidke
hilisemaks lugemiseks alles.
· Ärge kasutage seadet enne, kui Te olete kõik käesolevas kasutusjuhendis olevad
juhised ja eeskirjad läbi lugenud.
· Juhisest mitte kinnipidamine võib põhjustada tuleõnnetusi, elektrilööki või kehalisi
vigastusi.
Seadme kasutuskestvus sõltub aga väga olulisel määral ka Teist. Palun järgige
kasutusjuhendis esitatud juhiseid ja ohutusnõudeid. Mida heaperemehelikumalt Te
seadet/tööriista käsitsete, seda kauem on see heas töökorras.
· Antud tooted on toodetud kasutamiseks EU. Tooted omavad CE sertifikaati.
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OHUTUSNÕUDED

SÜMBOLITE TÄHENDUS
KEELATUD

KOHUSTUSLIK

TÄHELEPANU
Veenduge,et kasutatav vooluvõrk on 220 – 240V.
Kontrollige, et voolujuhe ja seade on
vigastusteta. Pistikupesa kuhu ühendate
seadme peab olema maandusega.

Ärge kunagi blokeerige seadme esikülge.
Soojuse paremal eraldumisel hoidke esiväli
tühi 10 M

Katkise voolujuhtme/pistiku korral ei tohi seadet
kasutada.

Seadme paigaldus seintest ja muudest
esemetest vähemalt 30 cm.

Märgade kätega ärge pange seadet vooluvõrku.
Oht saada elektrilöök.

Нoidke vastava ettevalmistuseta inimesed
seadmest eemal.

Vooluvõrgust eemaldamiseks ärge tõmmake
juhtmest.

Ärge kasutage seadme juures jõudu.

Veenduge pinna tasasusel, seade ei tohi
Puhastamiseks eemalda alati seade
vooluvõrgust.

olla kaldes rohkem 20°

Seadme puhastamisel on keelatud
kasutada bensiini, lahustit, piiritust.
Puhastamisel kasutage kuiva lappi või
suruõhku.

Ärge kunagi hoidke ega kasutage kergesti
süttivaid materjale seadme lähedal.

♣ Hoia alati kasutusjuhend käepärast.
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OHUTUSNÕUDED

TÄHELEPANU
Ära topi käsi ega muid vahendeid esivõre
vahele.

Ära ava ise seadme korpust, vaid lase
seda teha spetsialistil.

Ära pane esemeid, asju seadme peale.

Ära jäta seadet vihma, lume kätte.

Transportimisel/ teisaldamisel, lülitage seade
alati välja.

Katkise voolujuhtme vahetus lase
teha vastaval spetsialistil.

Enne kasutamist ventileerige ruum. Ei
ole soovitav kasutada kinnises ruumis,
kus ei saa ruumi õhutada. Ventileerige
ruumi igas tunnis 1-2 minutit. (Juhul kui

Ärge kasutage kütteseadet üle
merepinna 1.500m

mittetäieliku põlemise tõttu pole piisavalt hapnikku, siis
süsinikoksiidi kontsentratsioon võib põhjustada
mürgistuse.)

Seadme hoiustamisel veendu, et ruum on
kuiv .

Vee sattumine küttekehale on keelatud.

Keelatud kasutada loomade, taimede
kuivatamiseks. Ära kasuta vannitoas, kus on
jooksev vesi.

Ärge kasutage kütteseadet mis tahes
muul eesmärgil, kui soojendamiseks.
(Ärge kasutage kütteseadet riiete
kuivatamiseks ligidal, sest see võib
põhjustada tulekahju.)

Ärge kasutage seadet äikese ajal, võtke
vooluvõrgust välja.

Enne magamaminekut samas ruumis
on kohustuslik seade välja lülitada.

♣ Hoia alati kasutusjuhend käepärast
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NÕUANDED PAIGALDUSEL….
OHUTUSNÕUDED

2. Küttena kasutage ainult diislilkütust .

1. Veendu paigalduskoha ohutuses.

Diislikütus peab vastama EV standardile EVS-EN
590:2013+NA:2014

▶ Seadet võib paigaldada vaid kõvale pinnale.
▶ Kaugus seintest 20 cm, laest vähemalt 1 m.

▶ Kütusepaagi täitmisel lülitage seade välja.

▶ Väikeses ruumis paigalda seadmele korsten.
Soovitatav: 75mm (läbimõõt) pikkus vastavalt
vajadusele soovitatav kuni 5 m.

▶ Küttekeha kasutab spetsiaalset õli
▶ Küttekeha avamine on lubatud
ainult remonditöökojas volitatud
esindaja juures(garantii)

▶ Ohu korral, tea kus asub tulekustuti.
▶ Ära hoia päikese käes või teiste küttekehade
ligidal.

▶ Õli lekke korral pöörduge
koheselt esindaja poole ja seisake
seade.

▶ Pärast paigaldust, ära unusta fikseerida
rattad kinnises asendis.

3. Võrgupinge peaks olema 220240V / 50Hz. Pistikupesa olgu
varustatud maandusega.
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KIRJELDUS

Kaitsevõrk
Korsten
Displei

Ülekuumenemise
andur
(Automaat)

Displei
Küttekeha

Tagapaneel

Põleti
Õhuava

Soojus
helkur

Kütusepump

Põlemis indikaator(CdS)

Kütuseandur

Kalde indikaator
Kütusepaagi täitmise
ava

Toitekaabel

Alumine
soojus
helkur

süüte mehhanism

Kütuse paak
Kütusefilter
Kütusepaak

AH-300

AH-600

AH-800

♣
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JUHTIMINE

Cur Temp

Set Temp / Time

LOCK

FUEL

LOCK
MISFIRE
TILT
OVERHEAT

1.LCD Displei.
Näitab temperatuuri, aega, tööreziime.
veateateid.
2.Temperatuuri indikaatortuli.
Põleb temperatuuri reguleerimisel
3. H/min valgustuli.
Põleb kellaaja seadmisel
4. Puldi signaali vastuvõtuava.
5. ON / OFF nupp
6. Reziimi /aja valimisnupp
7 Juhtnupp (üles/alla)
8. LOCK – Blokeerib displei nuppude funktsioonid
9. Tunnitaimeri (on/ off) nupp
10. Märgutuli tunnitaimerile. Põleb tunnitaimeri seadmisel

EMPTY

11. Vea märgutuli (Põlemisprotsess).
Põleb kütuse mitteandmisel põletisse
12. Märgutuli põlemisprotsessil
Põleb põleti töötamisel
13. Kütuse näidik.
З etapiline kütusenäidik.
14. Vea märgutuli (Ülekuumenemine).
mis sütib, kui temperatuur ületab
105°С
15. Vea märgutuli
Põleb kui seadme kalle suurem kui 30°.
16. Vea märgutuli. (KÜTUS)
Põleb kütuse puudumisel.
17. Valgustuli LOCK
Põleb LOCK nupu vajutusel.

.
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KAUGJUHTIMIS PULT

■ Suunake pult seadmele.
■Pult võib mitte töötada tugeva valguse käes.

ON / OFF
ТЕMP / AEG
ÜLES /ALLA
TAIMER OFF

■ Vajutades ükskõik, mis nupule kostub helisignaal,
see näitab, et signaal seadmele on edastatud..
■ Pikaajalisel seadme mittekasutusel, eemaldage puldi
patareid, kuna need võivad oksüdeeruda.
■ Hoidke juhtpulti niiskuse ja muude vedelate
ainete eest.

.

PATAREI VAHETUS

Замена батареек в пульте дистанционного управления

①

②

1. Avage patarei kate.
Vajutage ①, noolega näidatud suunas,
Seejärel lükake ② Noolega näidatud suunas
2. Vahetage patarei.
Veenduge +/- !
3. Sulgege kate
· Õigel sulgemisel kuulete «Kliks heli ».

Batarei
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KASUTAMINE
SISSE / VÄLJALÜLITAMINE
1. ALUSTAGE NUPUGA "ON/OFF".

2. Valige sobiv reziim, kasutades
"TEMP/TIME" lülitusnuppu.

Seade võib lülituda heliga
"piip" ja töötada automaatselt
Kui tahate seadme seada mud tööreziimi,
vajutage veelkord nuppu "ON/OFF"

Cur Temp

Set Temp / Time

Cur Temp
Cur Temp

Set Temp / Time

Set Temp / Time

LOCK
LOCK

TILT
OVERHEAT

Cur Temp

LOCK

Set Temp / Time

FUEL

LOCK
MISSFIRE
TILT
OVERHEAT

EMPTY

3. Kellaaega ja temperatuuri saate seadistada nuppudega ▼▲
.
· Saate seadistada temperatuuri "0~40°C",
· või aega "10мin ~ UP — ON
Cur Temp

Cur Temp

Set Temp / Time

LOCK

FUEL

FUEL

LOCK

LOCK
LOCK

MISSFIRE

MISSFIRE

TILT

TILT

OVERHEAT

OVERHEAT

Set Temp / Time

EMPTY

EMPTY

♣ Nõuanne.
· SEADE TÖÖTAB , KUI VALITUD TEMPERATUUR ON KÕRGEM ANTUD KOHA TEMPERATUURIST.
· PEALE ON /OFF NUPU VAJUTUST HAKKAB VAIKIMISI TÖÖLE EELNEVALT SEADISTATUD
PROGRAMM.
· SEADME TÖÖKÄIGUS VAJUTADES ON /OFF NUPPU PÕLETI LÕPETAB TÖÖ
JA TAIMER LÜLITUB VÄLJA.
· SEADE TÖÖTAB 2 MINUTIT PÄRAST VÄLJALÜLITAMIST nn, KÜLMAS REZIIMIS.
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KASUTAMINE
TEMPERATUURI SEADMINE
1. NUPP ON/ OFF.

2. NUPP TEMP/TIME VALIGE TEMPERATUURI REZIIM
Lülitub sisse temperatuuri tuli
Cur Temp

Cur Temp

Set Temp / Time

Set Temp / Time

LOCK

FUEL

LOCK

LOCK

MISSFIRE

FUEL

LOCK

TILT

MISSFIRE

OVERHEAT

EMPTY

TILT
OVERHEAT

EMPTY

3. vajutades nuppu ▼▲ valige sobib
temperatuuri reziim.

4. Tööreziimi ajal kajastub
displeil seatud temperatuur.
Vajutades ON / OFF salvestub
displeile antud ajahetke
temperatuur.

· Diapasoon : 0~40°C
· Vaikimisi: 25°C
· Nuppu ▼▲ hoides vahetuvad temeratuur
kiiresti.
· Tem diapasoon : -9~50°C

Cur Temp
Cur Temp

Set Temp / Time

Set Temp / Time

LOCK
LOCK

FUEL

LOCK

FUEL

MISSFIRE

LOCK

TILT

MISSFIRE

OVERHEAT

TILT
OVERHEAT

EMPTY

EMPTY

5. Temperaruur tuleb seada
2°С kõrgemale, kui temperatuur antud
kohas. Seades temperatuuri 1°С
kõrgemale , kui temperatuur antud kohas
seade ei tööta.

Cur Temp

Set Temp / Time

♣ NÕUANNE
· temperatuur hetkel -9°C (16°F), displeil kuvab 'LO' ja
rohkem 50°C(99°F) displeil kuvab 'HI' (50 ° C ei vasta
väärtusele 99 ° F, tegelikult 37 ° C vastab 99 ° F)
· Vajutades ▼▲ muutub temperatuur 1°C, hoides
nuppu 2sekundit muutub temperatuur üles / alla 1°C
0.2 sekundi jooksul.
· Vajutades samaaegselt nuppu ▼ ▲ 5 sek, muutub °
C ° F või vastupidi. (Vaikimisi ° C)
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Cur Temp

KASUTAMINE
AJA SEADED
1. Nupp On / OFF

2. Nupp TEMP / TIME. Ühekordsel vajutusel saad seada
temperatuuri. Teistkordsel vajutusel saad seada minuti
taimeri. Vastavalt süttivad displeil vastavad märgid.

Set Temp / ime

Cur Temp

Set Temp / Time

LOCK

LOCK

FUEL

LOCK

FUEL

MISSFIRE

LOCK

TILT

MISSFIRE

OVERHEAT

EMPTY

TILT
OVERHEAT

EMPTY

3. Sobiva temperatuuri seadmiseks kasutage(▼▲)
nuppu. (▼▲).peale vajutust oodake 3 sekundit, antud
temperatuur salvestub. Tahate muuta temperatuuri
korrake sama toimingut.

Cur Temp

4. Töötamise ajal on displeil kuvatud kõik tegevused.
Vajutades seadme töötamise ajal nuppu ON/OFF ilmub
temperatuuri asemel
(- -). Sellisel reziimil lülitub seade välja täielikult 5 minutiga.
Reziimil Taimer, lülitub seade välja vastaval kellaajal + 5
minutit.

Set Te

mp / Time

LOCK

LOCK

FUEL

FUEL

LOCK
MISSFIRE

LOCK

TILT

MISSFIRE

OVERHEAT

TILT

EMPTY

Näide:Taimeril
on tööprotsess
20min.
intervalliga.
20 minuti pärast
lülitub seade välja
+5 minutit.

5. Taimer tööprotsessi saate seada taimeril 15 – 55 minutini vajutades (▼▲) sellisel reziimit töötab seade pidevalt etteantud
ajal. Pärast seda lülitub seade välja. Järgmine tööprotsess on 5 minuti pärast. Peale ajareziimi seadmist oodake 3 sekundit
aeg salvestub.Sellise reziimiga seade töötab antud aja, lülitades end välja ning uuesti tööle. >Kui seate minutitaimeri 55
minutile süttib displeil. ([ ]).See mark näitab küttekeha pidevat tööd

20 min. tööreziim

20 мin. tööreziim

20 мin. tööreziim.

* Vahemikus ajataimeril 15 kuni 55 min., küttekeha töötab
koguaeg.
Töö algus

5 мin paus.

5 мin paus

.

(20 tööreziim)
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KASUTAMINE
MÄRGUTULEDE TÄHENDUSED
JUHUL, KUI SEDAMEL ON MINGI TÕRGE KUVATAKSE TABLOOL VEATEADE Err / Er1 / Er2 / Er3, Kostub ka helisignaal.

No Flame

1. Auto-NON FIRE - Displays "Err" Süüteprotsess ei toimi.
Vajutage nuppu RESET. Hakkab tööle "post faggen" ja seade
lakkab töötamast
.

Over Heat

2. DUAL SENSOR ülekuumenemisel
Kui töö ajal kütteseadme sisetemperatuur jõuab 105 ° C,
käivitub andur ja displeil süttib ohutuli. Hakkab tööle "post faggen"
ja seade lakkab töötamast. (Ekraan "Err")

3. VÄLISE MÕJU SENSOR ( kaldenurk suur)
Kaldenurk seadmel ei tohi ületada30°, Displeil süttib"Err",
TILT

Empty

Hakkab tööle "post faggen" ja seade lakkab töötamast.

4. KÜTUSE SENSOR "OIL" ( kütus lõpukorral)
Lisage kütust. Tankimise ajal lülitage seade välja.

5. OHUTU "Er1”
Kui seade avastab tule süttimise enne tööprotsessi.
Hakkab tööle "post faggen" ja seade lakkab töötamast
.

6. SENSOR TEMP. - Display "ER2"
Andur tuvastab praeguse temperatuuri rikke. Displeil "ER2",
Kontrollige temperatuuri ja aja seadeid.

♣ HOIATUS
Post faggen: Eemaldab turvakaalutlustel allesjäänud
kütuse auru põlemistsoonis.
Veateate korral, vajutage ON / OFF nuppu.
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HOOLDAMINE
HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Puhastamiseks eemaldage seade vooluvõrgust.Laske seadmel jahtuda ca 10 minutit. Esipaneeli
eemaldamiseks tõstke paneeli veidi. Puhastage kuiva lapiga või suruõhuga peegelduvad pinnad ja
küttekeha. Küttekeha on kaetud keraamilise materjaliga, seega hoiduge vigastamisest. Pärast puhastust
kinnitage esivõre tagasi oma kohale.
■ÄRGE AVAGE ISE PÕLETIT JA KÜTTESÜSTEEMI.

N

HOIUSTAMINE
Hoiustamisel eemaldage seade vooluvõrgust. Katke kilega, riidega. Tühjendage
kütusepaak (tuleohutus) Hoidke kuivas ventileeritavas ruumis.
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IGAPÄEVANE HOOLDUS
KONTROLL

■ KÜTUSEANDUR (CdS)

· Puhastage kütuseandur tahmast/ mustusest, eemaldades ettevaatlikult alumisest osast
kütteseadmel. Puhastage kuiva, pehme kangaga. Veenduge tagasipanekul ( Joonis) A
osa peab kogu ulatuses sisenema küttekehasse
A
PUHASTAGE PEHME KANGAGA

ЕТАЛЕЙ
сли Вам нужны какие-либо детали свяжитесь с нами..

■ Ärge ise vahetage seadmel katkiseid osi. Võtke ühendust teeninduskeskusega
või seadme müüjaga.

ÕHUPUHASTUS
※(PILT) * Kui seade lakkab töötamast võib selle põhjuseks olla seadme
ülekkuumenemine. Tähtis on puhas õhk.
① Lülitage seade välja.
②Võtke kruvikeeraja ja keerake.( päripäeva, vt joonis)
③ Keerake seni, kuni ilmub õli (vaht)
④Keerake tagasi kinni (vastupäeva)
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IGAPÄEVANE HOOLDUS
SEADISTAMINE

SEADME OOTAMATUL SEISKUMISEL.
· Kontrollige kas seade töötab taimer reziimil? Antud reziimil on 5 pausitsükkel.
· Kontrollige, kas temperatuur on seadistatud kõrgemale, antud koha temperatuurist..
· Kontrollige,kas taimer reziimim ei asu ööreziimil .
ÕHK PÕLETIS.
· Kui pump muutub lärmakaks, süüde ei toimi on põhjuseks õhu sattumine pumpa - kütuse lõppemine.
· The method to flow-out air
ÕHU EEMALDAMINE
· Pumba töötamise ajal, keerake õhu reguleerimis klappi vastu päeva. Laske õhk välja.
· Keerake klapp kinni. Korrake toimingut 2-3 korda.

■ PÕLETI
· ÄRGE ASUGE ISE REMONTIMA!.

ÕHUAVA

SÜÜDE
MOOTOR
KLAPP

AVAUS
KÜTUSE
PÕLEMISE
JÄLGIMISEKS
KÜTUSE PUMP

KÜTUSE INDIKAATOR

ÕHU REGULEERIMISKLAPP

KÜTUSE TORU
TAGSIVOOLU KLAPP

KÜTUSE FILER
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VEA OTSINGUD
On seade vooluvõrgus?

Kütuse olemasolu?

Cur Temp

Kütuseandur ?

Set Temp / Time

LOCK

FUEL

LO CK

MISFIR E
TILT

OVERH EAT

VIGA

E MP TY

PÕHJUS

KÕRVALDAMINE

Seade ei tööta?

Kontrollige elektri olemasolu
(pinge. 230V / 50 Hz)

Voolujuhe on lülitatud
vooluvõrku?

Ühendage voolujuhe .

Kaitse põles läbi?

Vahetage kaitse (250V 3А)

Ei tööta

Kiri tablool
"NO FUEL"?

Kütusepaak tühi

Lisage kütust paaki ( diesel)

°C. seaded ?

Seadista seadme °C. kõrgemale antud

koha °C ?
Põleb tuli
«leek ei põle»

Õhk kütusepumbas

Eemaldage õhk kütusepumbast.

Põleb kaldetuli

Seade ei asu
tasapinnal

Seadke seade tasasele pinnale

Põleb üle
kuumenem
-ise tuli.

Lülitage seade välja ja laske
jahtuda. Tuulutage ruumi.

Displeil"Er2"?

Valige reziim taimer reziimi
temperatuur.

Kütusefilter on
ummistunud?

Vahetage kütusefilter, võimalusel
puhastage.

Õhuklapp ei toimi?

Pöörguge esindaja poole.
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SPETSIFIKATSIOON JA ELEKTRISKEEM
Мudel

AH-300

AH-600

AH-800

Tootlikus (Кcal/h)

14000

17000

26000

Kütusekulu (l /h)

0.9~1.3

1.3~1.6

2~2.5

Nimetus

Põleti tüüp

Elektrooniline pump (põlemine kõrgel temeratuuril)

Toide
Elektri kulu
Kütusepaak (ℓ)
Mõõdud (ММ) ( L x S
x K)
Kaal (kg.)
Turvalisus

230V , 50Hz, ÜHEFAASILINE
80W
45l.
950×305×1000
41

80W

80W

45l.

70l.

950×305×1120

1300×350×1370

48

67

Ülekuumenemise kaitse, automaatne tõrke sensor, kaldeandur, kütuse lõppemise andur

Juhtseade

Digitaalne MICOM

Kaitse

Sulav kaitse, [250V , ЗА]

♣ Konstruktsiooni ja kirjeldust võidakse muuta etteteatamata kvaliteedi ja toimimise parandamiseks.
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GARANTII.
Garantiikohustuse tekke eelduseks on seadme nõuetekohane, õige kasutamine.
Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates ostukuupäevast. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest
garantiiajast. Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus seadme tasuta remondile. Kui viga on tekkinud tootja süül,
kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus. Müügigarantii seisneb toote tasuta parandamises ehk
garantiiremondis. Kui parandamine ei ole võimalik asendatakse seade võrdväärse tootega, mis on garantiiremonti vajava tootega
tehnilistelt parameetritelt sarnane.
Garantiiremondi korral saab klient töölehe, millel on märgitud tootele teostatud tööd. Edasimüüja andmebaasi jääb märge kliendi
pretensioonist, teostatud töödest ning garantiiremondis viibitud ajast.
Seade millele on teostatud garantiiremonti, müügigarantii pikeneb garantiiremondis viibimise aja võrra.
Remonditud või asendatud komponendil kehtib garantiiaeg 6 kuud alates remondi kuupäevast (juhul ,kui garantiiaeg lõpeb varem
ostuarvel näidatus.)
Garantiiremondi käigus ilmneb, et rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud toote garantiitingimusi, peatatakse
remondi teostamine kuni kliendiga edasiste kokkulepete saavutamiseni.
Sellisel juhul on edasimüüjal õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta.
Arve koostamisel võetakse aluseks edasimüüja teenustööde hinnakiri.
Tavaliste hooldetööde (näiteks mootori reguleerimise, kütuse ja filtrite vahetamise, määrdetööde, puhastamise ja poleerimise,
sulavkaitsmete vahetust jne.) kulud katab üldjuhul agregaadi omanik.
Juhul, kui nimetatud remonditööd osutuvad vajalikuks garantiiremondi osana, laieneb garantii ka neile
Garantii remondi puhul kehtib võimalus tasuta transpordi teenusele otse garantiiteenindusesse ja tagasi kliendi juurde.
Avaneb võimalus lühendada garantiihoolduse aega, samuti võimaldab viia minimumini ohu kahjustada seadet transportimise ajal.
Täpsema info saamiseks võib meile helistada telefoni teel või saata e-mail.
Edasimüüja ei oma kliendi ees muid kohustusi peale nende, mis on toodud käesolevates müügigarantii tingimustes ning Eesti
Vabariigi seadustes.Tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused
Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.
Garantiikohustust ei teki:
Ostjapoolne hooletus või ebapiisav järelevalve või hooldus.
Äike või mõni muu loodusnähtus (force majeure).
Toodet on kasutatud selleks mitte ettenähtud eesmärkidel ja/või viisil.
Toodet on garantiiaja jooksul remontinud või parandanud isik, kes ei oma vastavat kutsekvalifikatsiooni.
Ostja on iseseisvalt Toodet täiendanud või modifitseerinud.
Tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud.
Voolukõikumine (ala – või ülepinge).
Puudulik hooldus, kaasa arvatud vale kütuse kasutamine, mida ei ole mainitud omaniku käsiraamatus ega lühitutvustuses.
Kõigepealt püüa vastavalt kasutusjuhendile ise viga tuvastada ja võimaluse korral kõrvaldada. Kui kasutusjuhendi järgimisega ei
õnnestu probleemi kõrvaldada, siis tuleb seade remonti tuua. Garantiiremonti tuues tuleb kaasa võtta seadme ostudokumendi koopia.
Garantii kehtib ja on kasutatav ainult riikides, kus toode on müüdud. Kui seade osteti mõnes muus riigis, siis püüame toodet parandada, kuid ei saa garanteerida
garantiid.

NB! Kõikidele meie töödele kehtib pretensioonide esitamise tähtaeg vastvalt võlaõigusseadusele. Seega klient võib
meie juures arvestada kvaliteetse tööga ja olla kindel, et me kasutame seadmete remondiks ainult kvaliteetseid varuosi.
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