AIA- JA TIIGIVALGUSTI PONTEC PONDOSTAR HSS 20
Pontec Spotlight HSS 20 halogeenkohtvalgusti on mõeldud veealuseks kasutamiseks ja veepinna
välisvalgustamiseks. Valgusti võib olla uputatud maksimaalselt ühe meetri sügavusele vette.

OHUTUS
Turvalisuse tagamiseks soovitame enne kasutamist ja paigaldamist konsulteerida elektrikuga.
Tiikides ja basseinides kasutatavate seadmete elektrilised ühendused peavad olema vastavuses EL nõuetega.
Valgustit tohib kasutada ainult koos kaasasoleva voolualaldiga (vastavuses EL direktiividega VDE 055 IEC-742/EN
60742).
Enne voolualaldit peab toiteliinile olema paigaldatud rikkevoolukaitse, mis ei tohi olla suurem kui 30mA
Toitevõrgu voolupinge peab vastama voolualaldi andmeplaadil näidatuga.
Halogeenlambi võimsus (20W) ei tohi ületada voolualaldi andmeplaadil näidatut.
Voolualaldi on mõeldud ruumiväliseks kasutamiseks, temperatuurivahemikus-10°C-+35°C. Mitte paigaldada otsese
päikesevalguse kätte!
Halogeenkohtvalgusti on mõeldud kasutamiseks jahedas magedas seisvas vees temperatuurivahemikus +4°C+35°C.
Halogeenkohtvalgustit ei tohi kasutada juhul, kui ühenduskaablil, voolualaldil või halogeenpirnil on ilmnenud defekt.
Elektrilised ühenduskohad tuleb hoida kuivana!
Halogeenkohtvalgustit ei tohi kanda ega tõmmata toitekaablist.
Halogeenkohtvalgusti korpust ei tohi avada eirates käesoleva juhendi instruktsioone (vt lõik LAMBI VÕI LÄÄTSE
VAHETUS).
Halogeenkohtvalgusti on mõeldud kasutamiseks vaid 12V madalpingega! Suurema pinge puhul võib
muutuda toote kasutamine eluohtlikuks!

PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE
Enne halogeenkohtvalgusti paigaldust, demontaaži või mistahes muud tegevust antud valgustiga, tuleb valgusti ja
samuti kõik muud tiigis asuvad elektriseadmed lülitada välja toitevõrgust. Paigalda voolualaldi võimalikult kuiva ja
varjulisse kohta, mis asub vähemalt 2m veepiirist eemal ja mida ei ohusta üleujutamine. Aseta halogeenkohtvalgusti
väljavalitud kohta kas siis tiiki sisse või kaldale. Ankurda valgusti statiiv kividega, et välistada selle paigaltnihkumist
või -ujumist. Paigalda toitekaabel ja ühenda see voolualaldiga. ETTEVAATUST! Halogeenkohtvalgusti kuumeneb
töötades ja võib tekitada põletuse! Lase alati valgustil enne igasugust kokkupuudet sellega jahtuda.

LAMBI- VÕI LÄÄTSE VAHETUS
-Lülita valgusti vooluvõrgust välja ja veendu, et seda ei lülitata ilma teie loata uuesti vooluvõrku.
-Kui valgusti on kuum, lase sel jahtuda.
-Kuivata valgusti.
-Keera valgusti korpuse (joon. Lk.9 pos.1) eest ära sulgurrõngas ( joon. Lk.9 pos.5)
-Eemalda lääts (joon. Lk.9 pos.4) ja lametihend (joon. Lk.9 pos.3)
-Lambivahetuse puhul eemalda lambipesast vana halogeenlamp (joon. Lk.9 pos.2) ja asenda see uuega.
TÄHELEPANU! Lampi soovitame mitte puutuda paljaste kätega sest see lühendab oluliselt halogeenlambi
tööiga. Kasuta lambi hoidmisel paberi- või pehme riide tükikest. Lambi võimsus (20W) ei tohi ületada voolualaldi
andmeplaadil näidatut!
-Aseta tagasi lametihend, seejärel tihendi peale lääts. Läätsevahetuse puhul uus vahetuslääts.
NB! Värviliste läätsede puhul tuleb jälgida, et värvilise kilega kaetud läätsepool jääks lametihendi poole,
vältimaks kile kulumist kokkupuutel veega.
-Seejärel keera tagasi sulgurrõngas.

PUHASTAMINE
-Lülita valgusti vooluvõrgust välja ja veendu, et seda ei lülitata ilma teie loata uuesti vooluvõrku.
-Puhasta halogeenkohtvalgustit puhta sooja veega, ilma puhastuskemikaalideta, pehme harja või lapi abil. Veendu,
et valgusti korpusesse ei satuks vett.

ÜLETALVE HOIDMINE
Talveperioodiks tuleb halogeenkohtvalgusti tiigist või tiigikaldalt eemaldada, puhastada(vt. PUHASTAMINE) ja
paigutada sooja ja kuiva ruumi hoiule. Hoida laste käeulatusest kaugemal.

TEHNILISED ANDMED
•
•
•
•
•
•
•
•

Lambi nominaalpinge
Voolutarbimine
Lamp
Halogeenlambi sokkel
Voolulalaldi
Valgusnurk
Toitekaabli pikkus
Kaal

12V/50Hz
max. 20W
(halogeenlamp) 20W
G4
220-230V-12V/50Hz, 20VA
180°
7m
1,5kg

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 ):

OÜ Akvedukt
Lao 8
Pärnu 80010
tel: 44-78430

Toote nimetus:
Müügikuupäev:
Garantiitingimustega tutvunud ( ostja nimi, allkiri ):

