
OASE JÄÄTUMISVASTANE SEADE ICEFREE 4 SEASONS 
 
KOMPLEKTSUS 
OASE jäätumisvastase seadme Icefree 4 Seasons komplekti kuuluvad (vt ka Joon 1 kaasasolevast tehase 
originaalbrošüürist):  

 1 x pump koos filtreeriva korpusega 
 1 × ujuk 
 1 × filtrikott 
 1 × purskkaevu düüs  "Laava"  
 1 × purskkaevu düüs  "Vulkaan"  
 2 × voolikuühendus 
 1 × sulgemis otsik 
 1 × düüsitoru 
 2 × voolik 

 
KASUTUS 
IceFree 4 Seasons on ujukiga purskkaevu pump, mida saab kasutada vee jäävabaks hoidmiseks külmaperioodil. 
Väljaspool külmaperioodi saab seadet kasutada purskkaevuna tiigi aereerimiseks. Pumba korpus ja filterkott 
kaitsevad pumpa vees leiduvate mustuse osakeste ja lehte eest.  
 
Jäätumisvastane seade Icefree 4 Seasons väldib Teie tiigi jäätumist punktis, kuhu seade on paigaldatud. Seade 
parandab ka vee hapniku sisaldust. 
 
OHUTUS 
Kõik OASE purskkaevu- ja tiigiseadmed vastavad Euroopa Ühenduse poolt kehtestatud elektrikontrolli normatiividele. 
Enne seadme käivitamist veenduge, et vooluvõrgus olev pinge vastaks seadme andmeplaadil olevale. Olge kindlad, 
et pistikupesa, kuhu te pumba ühendate oleks maandatud ja asuks kuivas kohas. Kui seadme toitekaabel jääb 
lühikeseks, kasutage pikendamiseks ainult välitingimustesse sobivat pikendusjuhet. Mingil juhul ei tohi 
elektriühenduse koht jääda vette või veekogu - anuma vahetuslähedusse. Kasutage pumba toiteliinil 30mA 
rikkevoolukaitset. 
Ärge tõstke või liigutage pumpa elektrikaabli abil. Jälgige, et kaabel ei oleks ülemäärase mehhaanilise pinge all.  
OASE purskkaevu- ja tiigiseadmed ei tohi töötada anumates või veekogudes, kus samal ajal viibivad inimesed, et 
vältida võimaliku rikke korral ohtlikke elektrilööke või pinge alla sattumist. Samuti on keelatud pumba töötamise ajal 
puudutada seadme korpust, asetada käsi, jalgu vm kehaosi anumasse või veekogusse, kus pump töötab. 
 
PAIGALDAMINE 
Enne seadme tiiki paigaldamist tuleb seade täielikult kokku monteerida. Kokku monteerimisel valmistage seade ette, 
kas talverežiimiks (tiigi jäätõrje) või suverežiimiks (tiigi aereerimine). 
 
Jääkaitse (vaadake juhendis olevaid jooniseid B ja C) 
Talverežiimiks pange seade kokku ja seadke see üles nii, et veekogu alumisest piirkonnast pärit soojem vesi 
pääseks pumpamisel veepinnale. 
Paigaldamisel tuleb järgida järgmisi tingimusi: 
• Seadistage ning paigaldage seade enne külmaperioodi algust. 
• Kasutage seadme kinnitamiseks, stabiliseerimiseks näiteks nööri. 
• Veenduge, et pump on vette asetatud nii sügavale, kui võimalik. Siiski tiigi põhja ja pumba vahele peab jääma 
vähemalt 10 cm. 
• Kasutage seadet ainult veekogudes, mille sügavus on vähemalt 80 cm. 
• Kasutage seadet ilma filtrikotita. 
• Soovitus: Seade toimib kuni - 20 °C kraadi juures, madalamatel temperatuuridel ei ole seadme töö garanteeritud. 
 
Ujuki paigaldamine (joonis G): 
1. Lükake sulgemis otsik hõljuki avasse ülevalt. (Lükake see hõljukisse nii palju, kui võimalik) 
2. Paigaldage düüsitoru hõljuki põhjast väljaulatuvasse sulgemis otsikusse. (Jätta ujuki ja düüsitoru vahele min 0,5 
cm) 
 
Pumba paigaldamine(joonis E): 
1. Keerake kinnitusmutrit vastupäeva ja eemaldage see. 
2. Avage filtreeriv korpus, eemaldage pump korpusest. 
3. Ühendage kaasasolevad voolikud adapteri abil, paigaldage voolikule ühendusmutter, seejärel lükake voolik nii 
palju, kui võimalik pumba väljalaskeava külge. 
– Vajadusel lühendage voolikut. 
4. Pange seade uuesti kokku vastupidises järjekorras. 
– Juhtige toitekaabel läbi filtrikorpuse allosas oleva kaablikanali. 
- Vajadusel lühendage voolikut. 
 
Tiigi aereerimiseks (joonis F): 
Suve režiimiks pange seade kokku nii, et düüsitoru oleks ujukist läbi. Paigaldage sobiv düüs (“Laava” või Vulkaan” ). 
Märkus:  

• Paigaldada kaldast vähemalt 40 cm kaugusele. 
• Kasutage ujuki kinnitamiseks nööri. 
• Kasutage seadet ainult veekogudes, mille minimaalne sügavus on 40 cm. 
• Ärge asetage pumpa nii sügavale, kui talverežiimil (ideaaljuhul umbes 40 cm sügavusele). 

 



Düüsi paigaldamine: 
1. Sisestage düüs düüsitorusse ja keerake päripäeva. 
2. Purskkaevu purske kõrguse reguleerimine: Keerake otsik mõne pöörde võrra sisse/välja. 
 
Ujuki paigaldamine: 
1. Lükake düüsitoru ujuki avasse ülevalt. 
– Suruge täielikult sisse kuni paksendini. 
2. Võtke voolik ja paigaldage vooliku düüsitoru otsa.  
– Kasutage ainult ühte voolikut, mõlema vooliku paigaldamine mõjutab pumba survet. 
 
Pumba paigaldamine: 
Suvel peab pump asetsema vees kõrgemal, kui talvel. 
 • Kasutage ainult ühte voolikut. 
 • Vajadusel lühendage voolikut. 
 • Kasutage suvel kindlasti filtrikotti, vähendab pumba ummistus ohtu. 
 
Kasutuselevõtt/ käivitamine: 
Märkus: Vältige pumba kuivalt käivitamist.. 
 
Toiteallika ühendamine toimub järgmiselt: 
Sisselülitamine: ühendage seade vooluvõrku. Seade lülitub kohe sisse. 
Väljalülitamine: ühendage seade vooluvõrgust lahti. 
 
Vigade kõrvaldamine: 
Juhul, kui seade ei pumpa vett: 

• Võrgupinge puudub, kontrollige elektriühendust. 
• Kontrollige, et voolik ei oleks väändunud ega ummistunud. 
• Kontrollige, et pumba korpus, filterkott ja/või düüs oleksid puhtad. 

 
 
HOOLDUS JA PUHASTAMINE 
Puhastamiseks ja hooldamiseks võtke seade veest välja ja demonteerige see. 
 
Hoiatus! Elektrivool võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. 

• Enne seadme veest eemaldamist, eemaldage seade vooluvõrgust. 
• Vältige seadme tahtmatut sisselülitamist. 

 
Soovitus puhastamiseks: 
• Puhastage seadet vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kaks korda aastas. 
• Pumba puhastamisel pöörake erilist tähelepanu tiivikuseadme ja pumba korpuse puhastamisele. 
• Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid ega keemilisi lahuseid, sest need võivad kahjustada korpust või 
seadme töökindlust. 
• Soovitatav puhastusvahend kangekaelsete katlakiviladestite eemaldamiseks: 

- Pumba puhastusvahend PumpClean OASE-st. 
- Äädika- ja kloorivaba üldpuhastusvahend. 

• Puhastage pumba välikorpust pehme harjaga. 
• Pärast puhastamist loputage põhjalikult kõiki osi puhtas vees. 
 
 
 
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-, materjali- 
või 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-, transpordi- 
ja 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  Toote nimetus: Icefree 4 Season 
Lao 8                
Pärnu 80010  Müügikuupäev: 
tel: 44-78430    
   Garantiitingimustega tutvunud ( ostja nimi, allkiri ): 
 
 
OÜ Akvedukt kannab täit vastutust tõlke õigsuse ja kasutamisjuhendis toodud tehniliste näitajate õigsuse eest. 
   


