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Kasutusala
Pondomatic on imemisseade basseini settest puhastamiseks. Ärge jätke seadet töötama järelevalveta.

CE vastavusdeklaratsioon
Deklareerime, et seade vastab EC direktiivides esitatud põhimõtetele. Vastab elektromagnetilise ühilduvuse (EMC)
direktiivile 89/336/EEC ja samuti madalpingedirektiivile 73/23/EEC. Kohaldatud on järgmiste harmoniseeritud
standardite nõudeid: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Ohutusalane teave
Toode on valmistatud firma PfG poolt vastavalt tänapäeva tehnika tasemele ja jõus olevatele ohutusmäärustele.
Vaatamata ülalmainitule võib seade põhjustada kehavigastusi ja ainelist kahju, kui seda kasutatakse vääralt või
mittesihipäraselt ja ohutusjuhiseid eirates. Turvalisuse tagamiseks ei tohi seadet kasutada alla 16-aastased lapsed,
samuti isikud, kes ei ole aru saanud seadme kasutamisel esinevast riskist või ei ole tutvunud kasutusjuhistega.
Hoidke käesolev kasutusjuhend kindlas kohas alles. Kui annate seadme üle uuele omanikule, siis andke talle kaasa
ka kasutusjuhend. Kandke hoolt, et kõik seadmega tehtavad toimingud oleks vastavuses käesoleva juhendiga.
Kui seade on valesti ühendatud või kui seda vääralt kasutatakse, siis on see ohtlik kehaliikmetele ja võib tekitada
eluohtliku vigastuse. Kasutage seadet ainult siis, kui basseinis ei ole inimesi. Enne imemistoru vettelaskmist
ühendage vooluvõrgust välja kõik seadmed, mida vees kasutatakse. Tagage, et seadme andmesildil ja pakendil
esitatud elektritoite andmed vastavad teie poolt kasutatava toitevõrgu parameetritele. Tagage, et seade on kaitstud
lekkevoolude vastu rikkevoolukaitsmega maksimaalvoolule 30 mA. Seadet tohib ühendada ainult nõuetekohasesse
pistikupessa. Hoidke toitepistik ja kõik elektriühenduse kohad kuivad! Ärge töötage seadmega vihmas ja ärge jätke
seda vihma alla. Katke ühenduskaabel kinni, et selle vigastamist vältida. Kasutage ainult välistingimustesse ette
nähtud kaablit. Ärge kandke seadet kaablist või ühendage seda lahti kaablist tõmmates. Ärge seadet mitte mingil
juhul kasutage, kui kaabel või korpus on vigastatud. Aiabasseini elektripaigaldised peavad vastama rahvusvahelistele
ja riigis kehtivatele määrustele. Ärge avage seadme korpust ega selle tarvikuid, välja arvatud neid, mida on
selgesõnaliselt kasutusjuhendis mainitud. Ärge tehke seadmel mingeid tehnilisi muudatusi. Kasutage seadmel vaid
originaalosi ja -tarvikuid. Laske seadet remontida vaid pädeval teenindajal. Ärge mingil juhul kasutage seadet
põlevate või mürgiste vedelike imemiseks (nt bensiin, asbestitolm, kopeerimismasinate tooner) ja lenduvate ainete,
hapete, kuuma või põleva tuha, tolmu, liiva ja sarnase mustuse imemiseks. Ärge mitte kunagi kasutage seadet
plahvatusohtlike vedelike või aurude läheduses. Seade ei ole plahvatuskindlas teostuses. Kui teil tekib küsimusi või
probleeme, siis küsige ohutuse huvides nõu pädevalt elektrikult!

Paigaldamine
Paigaldage seade basseini veepinna kõrgusele ja vähemalt kahe meetri kaugusele basseinist. Tagage, et seade
püsib turvaliselt oma kohal. Võtke lukustid (A1) lahti ja tõstke mootoripea (A2) maha.
Võtke kogumisnõust (A3) välja kõik lahtised osad.
Pange mootoripea (A2) oma kohale ja kinnitage lukustid.
Pange vooliku otsak kogumisnõu avasse (A4).
Pange pikendustorud kokku.
Pange kohale komplektis olev otsak või seadistage reguleeritav põhjaotsak vastavalt basseini seisundile järgmiselt.
–
Otsak on täielikult avatud (10 mm): basseini põhja puhastamiseks, kui seal ei ole liiva ja on paks settekiht.
–
Otsak on suletud (2 mm): basseinikirme eemaldamiseks, kui põhjas on liiva ja paks settekiht.
Pange teine, väljalaskevooliku ots kogumisnõu tagumisse äravooluavasse (A5). Võimaluse korral seadke
väljalaskevoolik põhjale nii, et setteveel oleks automaattühjendamisel võimalik raskusjõu toimel välja voolata.
Vajaduse korral kinnitage väljalaskevooliku otsa settekogumiskott.

Kasutamine sette eemaldamiseks
Tähelepanu! Ärge kunagi kasutage seadet ilma vahtkummist filtrita!
Ühendage seade toitevõrku ja lülitage lülitiga (A6) sisse. Juhtige põhjaotsak basseini põhja. Imege sete välja,
liigutades selleks otsakut aeglaselt ja ühtlaselt. Sette optimaalseks eemaldamiseks basseini rennidest ja õhukese
settekihi eemaldamiseks pöörake põhjaotsakut 180° (sinine külg allapoole). Imemisfunktsioon lülitab ennast
automaatselt välja 25 sekundi möödumisel, seejärel väljalaskeava sulgeklap avaneb ja settevesi voolab mahutist
välja. Imemisoperatsioon hakkab taas automaatselt tööle pärast 25 sekundi möödumist. Kui seadet edasi ei kasutata,
siis lülitage see lüliti (A6) abil välja..

Hooldamine ja puhastamine
Lülitage seade lülitiga välja ja võtke pistik pistikupesast. Eemaldage kõik voolikud ja mootoripea. Puhastage
kogumisnõu hoolikalt. Eemaldage vahtkummist filter (D1) ja peske puhta veega puhtaks. Kontrollige vahtkummist
filtrit ja kui see on vigastatud, siis asendage PfG originaalfiltriga. Kontrollige rõngastihendite seisundit ja komplektsust.
Vajaduse korral vahetage väljalaskeklapi kummitihend.

Kuluvad osad
Vahtkummist filtrid ja klapi kummiosa on kuluvad osad ning ei ole seetõttu garantiiga kaetud.

Hoiustamine
Tühjendage kogumisnõu ja puhastage seade. Hoidke seadet köetavas ruumis lastele kättesaamatus kohas.

Utiliseerimine
Kasutusest kõrvaldamisel tuleb seade utiliseerida seadustega ettenähtud korras.

Rikked
Rikke ilming
Põhjus
Seade ei tee imemisoperatsiooni Väljalaskevoolik on valesti
ühendatud
Vee pinna ja seadme kõrguste
vahe on liiga suur
Seade ei arenda täit võimsust
Vahtkummist filtrile, imemistorusse
või imemisvoolikusse on
kogunenud mustust
Väljalaskevooliku tagasilöögiklapile
kogunenud mustus takistab
sulgumist
Kogumisnõu ei tühjene, seade
Kogumisnõud ei saa tühjendada
lülitub väljalaskepausiks kohe
välja

Imemisvõime on nõrk

Kõrvaldamise abinõud
Tagasilöögiklapp peab asuma
väljalaskevooliku vabas otsas.
Soovitame panna seade samale
kõrgusele vee pinnaga
Eemaldage mustus

Eemaldage mustus

Paigutage voolik nii, et selles ei oleks
keerdusid. Andke väljalaskevoolikule
isevoolukalle. Peale väljavoolutsüklit
peab nõu olema peaaegu täielikult tühi
Kogumisnõu ja väljalaskevoolik on Eemaldage mustus
mustunud
Kasutusel on liiga palju
Imemisvõime suurendamiseks tehke
pikendustorusid, mis suurendab
järgmist. Hoidke imemistoru nii madalal
hõõrdetakistust. Imemisvõime on
kui võimalik. Võtke otsakult ära
vähenenud
tagasilöögiklapp

GARANTII
Garantii kehtivus ja pretensioonide esitamise aeg.
Kõigil toodetel on 2-aastane garantiiaeg, mis koosneb 6-kuulisest müügigarantiist ja 18-kuulisest
pretensioonide esitamise ajast, mille vältel kehtivad samuti garantiitingimused.
Garantii kehtivus algab Kauba müügitehingu sõlmimise hetkest lõpliku Ostjaga (edaspidi Tarbija). Garantii
kehtib ainult Eesti Vabariigi piires.
Kaupleja eeldab, et Garantii kehtivusaja piires Tarbijalt laekunud pretensioonid Kauba mittevastavuse kohta
müügilepingu tingimustele võivad olla seotud tootjapoolsete materjali- või valmistusvigadega ja seab selle
tooteekspertiisi läbiviimisel alati oluliseks eelduseks.
Tarbijal on õigus esitada pretensioone Kauba müügilepingu tingimustele mittevastavuse kohta 2 (kahe)
aasta jooksul alates müügitehingu sõlmimisest (VÕS § 218). Kaupleja menetleb kõiki esitatud pretensioone
lähtuvalt Garantii tingimustest, kuid arvestades eelkõige siiski Kauba ekspluateerimise eripäradest johtuvaid
mittevastavasuse põhjusi ning Kauba ekspluateerimisest tulenevat loomulikku kulumist.
Tarbijal on õigus esitada pretensioon Kauplejale suulisel või kirjalikul teel. Kui Tarbija soovib, et tema
pretensiooni menetletakse Garantii tingimustest lähtuvalt, siis on ta koos pretensiooniga kohustatud esitama
Kauba ostu kajastavad dokumendid – nõuetekohaselt vormistatud müügiarve ja vastavalt käesoleva aktide
kogumiku punktis 1.3 kajastatule täidetud garantiilehe. Nõutavate dokumentide mitteesitamisel võtab Kaupleja
endale õiguse mitte käsitleda pretensiooni Garantii tingimustest lähtuvalt.
Kui Kaupleja on saanud Tarbijalt pretensiooni, siis on ta kohustatud andma pretensiooni objekti kohta
omapoolse eksperthinnangu ja lahendama pretensiooni hiljemalt 15 päeva jooksul alates pretensiooni
vastuvõtmise kuupäevast (TKS § 19). Kui mingil põhjustel pole Kaupleja võimeline 15 päeva jooksul
pretensiooni lahendama, on ta antud perioodi jooksul kohustatud sellest teavitama Tarbijat, viivitust Tarbijale
põhjendama ja määrama uue mõistliku tähtaja pretensiooni lahendamiseks.
Garantii tingimused
Kui Tarbija on tuvastanud Kaubal on ilmnenud mittevastavus müügilepingu tingimustega, siis on ta koheselt
kohustatud lõpetadma Kauba ekspluateerimise ja esitama võimalikult kiiresti Kauplejale pretensiooni
mittevastavuse kohta.
Kui Kaubal on ilmnenud mittevastavus müügilepingu tingimustega ja see on tekkinud valmistamise-, materjalivõi konstruktsioonipuuduste tõttu, samuti tõestatud Kauplejapoolse transpordi- või ladustamisvigade tõttu, siis
see vastab Garantii tingimustele ja Tarbijal on õigus nõuda Kauba parandamist, vigaste detailide asendamist ja
muude Kauba mittevastavust põhjustavate vigade kõrvaldamist Kaupleja kulul (VÕS § 222).

Kui parandamine ja muu ülaltoodud tegevus ei taasta Garantii tingimustele vastava Kauba vastavust
müügilepingu tingimustele on Tarbijal õigus nõuda Kauba asendamist vähemalt samaväärse müügilepingu
tingimustele vastava Kaubaga Kaupleja kulul. Sealjuures on Tarbija kohustatud asendatava Kauba Kauplejale
tagastama (VÕS § 222).
Kui Kauplejal ei ole võimalik asendada mitteparandatavat Garantii tingimustele vastavat Kaupa samaväärsega,
alles siis on Tarbijal õigus nõuda müügiarvel näidatud Kauba hinnaks oleva summa tagastamist. Kaupleja ei ole
kohustatud Tarbija nõudmisel Kauba müügihinnaks olevat summat tagastama, kui pretensiooni objektiks olevat
Garantii tingimustele vastavat Kaupa on müügilepingu tingimustele vastavaks muutmiseks võimalik parandada
või selle võimatuse puhul on võimalik asendada Kaup samaväärse müügilepingu tingimustele vastava Kaubaga.
Sealjuures on Tarbija kohustatud pretensiooni objektiks oleva Kauba Kauplejale tagastama (VÕS § 222).
Kui pretensiooni objektiks olev Kaup vastab Garantii tingimustele, siis katab Kaupleja nimetatud Kauba
transpordi- või postikulud lõpliku müügitehingu sooritanud isiku juurest enda juurde.
Garantii tingimuste alla ei kuulu ning Kaupleja ei ole kohustatud hüvitama remondi-, materjali-, töö-, transpordija muid kulusid, mis on tulenenud või seotud järgmiste juhtudega:
Kauba ebaõige või mittesihtotstarbekohane kasutamine;
Kasutusjuhendis toodud kasutusala või nõuete ja hoiatuste eiramine;
Väär paigaldamine, tehniliste näitajate ületamine või eiramine, valede hooldusvõtete rakendamine;
Hooletu Kaubaga ümberkäimine transportimisel, hoiustamisel või ekspluatatsioonil;
Kauba külmumine, ülekuumenemine, liigniiskuse kätte sattumine või uppumine;
Kõrvaliste osakeste, mustuse, rooste, taimsete ja loomsete jäänuste või nende elutegevuse
produktide, mehhaanilise sette ja lubamatute ainete või vedelike sattumine Kaubaks olevasse
seadmesse;
Kaubale Kaupleja poolt mitte heaks kiidetud lisaseadmete paigaldamine;
Kaubaks oleva pumbaseadme kuivalt töötamine või ülekuumenemine;
Vale toitevoolu rakendamine, toitevoolu katkemine või toitepinge kõikumine, vale kütuse kasutamine,
määrdeainete mittekasutamine või vale määrdeaine kasutamine;
Kauba on kahjustumine loodusõnnetuse, uputuse, tormi, äikese, tornaado, maavärina, varingu,
maalihke, hoone varisemise, looma või linnu rünnaku, vandalismiakti või muu äraarvamatu
mehhaanilise toime tagajärjel;
Tarbija poolt mitte esitatud pretensiooni objektiks oleva Kauba ostmisel saadud nõuetekohaselt
täidetud müügiarve ja garantiileht;
Kaup on Kaupleja juurde saabudes silmnähtavate mehhaaniliste vigastustega, seda on püütud avada
või ise remontida, see on tugevalt korrodeerunud, sellel on ülekuumenemise või põlemise jäljed.
Garantii ei hõlma ja Kaupleja ei ole kohustatud hüvitama Tarbijale tekkinud kulusid, mis kaasnevad järgmiste
juhtumitega:
Garantiilise Kauba demontaaž, paigaldamine ja transportimine selle asukohast lõpliku müügitehingu
sooritanud isiku juurde ja hiljem tagasi;
Kauba mittetöötamisest või halvasti töötamisest tulenevad otsesed või kaudsed kulutused;
Posti- ja sidekulud, mis on seotud mittevastavast Kaubast teavitamisega või
dokumnetatsioonivahetusega.

Maaletooja:

Müüja ( firma, müüja nimi, allkiri ): Akvedukt OÜ

OÜ Akvedukt
Lao 8
Pärnu 80010
tel: 4478430

Toote nimetus: Tiigikoristusmasin Pontec Pondomatic
Müügikuupäev: 09.09.2009
Garantiitingimustega tutvunud (ostja nimi, allkiri):

OÜ Akvedukt kannab täit vastutust tõlke õigsuse ja kasutamisjuhendis toodud tehniliste näitajate
õigsuse eest.

