
 

 

OASE JÄÄTUMISVASTANE SEADE ICEFREE 20 
 
KOMPLEKTSUS 
OASE jäätumisvastase seadme Icefree 20 komplekti kuuluvad (vt ka Joon 1 kaasasolevast tehase 
originaalbrošüürist): 1) pump; 2) liigendfilter-seadmekorpus; 3) keermestatud kinnitusmuhv; 4) ühendustoru; 5) ujuki 
kinnitusvarras; 6) jääkaru motiiviga ujuk. 
 
KASUTUS 
Jäätumisvastane seade Icefree 20 väldib Teie tiigi jäätumist punktis, kuhu seade on paigaldatud. See peaks tagama 
toksiliste jääkgaaside eraldumise tiigiveest ja ühtlasi parandab seisva vee termotsirkulatsiooni kiirust. 
 
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 vahetusse lähedusse. Kasutage pumba toiteliinil 30mA 
rikkevoolukaitset. 
Ärge tõstke või liigutage pumpa elektrikaabli abil. Jälgige, et kaabel poleks 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 
Seade tuleb paigaldada puhtasse vette nii, et pumbakorpuse alumine osa jääks tiigi põhjast ca 10-15 cm kõrgemale 
(vt ka Joon 2a ja 2b kaasasolevast tehase originaalbrošüürist). Samas peab ujuki ja pumbakorpuse vaheline 
vahemaa olema vähemalt 40 cm. Vajadusel muutke ühendustoru (4) pikkust. Seade ei tohi jääda vabalt triivima – ta 
tuleb ankurdada. 
Seadet tuleb ankurdada veekogu põhja nööri või trossi ja ankru (kivi vms) abil, nagu on näidatud joonisel 2a. Me ei 
soovita seadet ankurdada toitekaabli abil, nagu on näidatud joonisel 2b, kuigi hädavajadusel on see lubatud. 
NB! Seadet ei tohi paigaldada sügavamale kui 1m veepinnast allapoole. 
NB! Kui veekogu jäätub, olge kindlad, et liigendfilter-pumbakorpus (2) jääks vabasse vette jääkaanest allpool. 
NB! Jälgige, et ühendustoru oleks pingul ja et pump ripub toru otsas vabalt, mitte ei ole põhja või taimedesse kinni 
kiilunud. 
Paigaldage Icefree 20 enne veekogu jäätumist. Kui õhutemperatuurid jäävad pidevalt miinuste poolele, tuleks 
seadme tööd regulaarselt kontrollida, et vältida seadme külmumist. 
Töötamiseks vajab pump puhast ( ilma mehaaniliste lisanditeta ) vett. Kasutatava vee temperatuur peab jääma 
vahemikku +4oC - +35oC.  NB! Antud pumbad tohivad töötada ainult 220-230V 1-faasilisel majapidamisvoolul. 
 
HOOLDUS JA PUHASTAMINE 
Korrapäraste intervallide tagant (vähemalt 1 kord aastas) tuleks puhastada pumba filtrit ja tööosasid. Selleks 
eemaldage toitekaabel elektrivõrgust.  Eemaldage ühendustoru pumbakorpusest. Filter- pumbakorpus ja pump 
on kergesti avatavad (vt joon 3). Kui ülaltoodud osad on eraldatud, peske nad kõik hoolikalt kraaniveega ja jälgige, et 
kuhugile ei jääks silmaga nähtavaid osakesi või mustust. Samuti loputage üle rootori pesa. Seejärel pange seade 
uuesti kokku ja ta on jälle töökorras. 
NB! Kui kasutate purskkaevupumpa pidevalt, jälgige igapäevaselt veetaset ja vee puhtust! Kui näete, et 
veetase on langenud allapoole pumbakorpuse ülaosa, oleks kindlasti vaja vett lisada või kui see ei osutu 
võimalikuks, tuleks muuta pumba paigalduskõrgust Kui märkate, et vesi on hägune või sisaldab silmaga nähtavaid 
osakesi, vahetage kogu vesi ja puhastage anum (kunstliku veesilma korral). Kindlasti soovitame sama operatsiooni 
teostada ka pumba puhastamise korral. 
 
TÄHELEPANU 
OASE purskkaevu- ja tiigipumbad ei tohi töötada kuivalt, st ilma pumbatava veeta! 
Ärge laske pumbal külmuda! 
 
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 20  
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.    


