


Käesolev kasutusjuhis hõlmab meie UFO Classic, UFO Line, UFO 
Line Remote Control, UFO Classic Remote Control ja UFO Star 
mudeleid.

Te olete ostnud kvaliteetse, tõhusa ning ainulaadse UFO"IR 
infrapunasoojendi.
Täname teid hea valiku ning usalduse eest UFO vastu.
Selleks, et saada oma soojendi kasutamisel parimaid tulemusi,  
lugege seda juhendit palun hoolikalt.
Palun pidage "Ohutusjuhistes" kirjapandut rangelt silmas.

Õige paigaldus, kasutamine ja hooldus on kasutaja turvalisuse 
seisukohalt väga olulised.
Erinevus UFO Classic, UFO Line and UFO Star mudelite vahel 
seisneb kasutatavate hõõgniitide kasutuseas.

Palun hoidke seda kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks 
ning hädajuhtudeks kindlas kohas.

Loodame, et uus UFO toob teile paremaid aegu…

www.ufotr.com
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Hea klient!
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2 OHUTUS
2.1 Turvalisusjuhised (A + B)

2  Ohutus
A – Kontaktiturvalisus

Enne seadme käivitamist kontrollige, et seade ega toitejuhe poleks 
kahjustatud.
Kontrollige, et hõõgniidis (küttetorus) poleks pragusid ega lahtisi detaile. Kui 
neid leidub, võtke ühendust teenindusega.
Kui seade või toitejuhe on kahjustatud, siis ärge seda kasutage vaid võtke 
ühendust teenindusega.
Jälgige, et tode oleks 220 ± 10 V (vv) ja ühendusel oleks kaitse. 
Toitekaabel peab olema vähemalt 3x1mm2 2000W seadmete ning 3x1,5 mm2 
3000 W seadmete puhul.
Kontrollige elektrisüsteemi turvalisust. Kaitse peab olema 10 A kuni 2 000W 
ning 16 A 2200"3000 W seadmete puhul.
Ärge kasutage UFO seadet koos teise seadmega, mis on ühendatud samale 
toitekaablile või samasse kaitsmesse.
Kasutage seadet korralikult maandatud pistikuga. Maandatud pesa peab 
asuma väljaspool soojendusvälja ja kuuma pinda.
Maandusega pistik tuleb paigaldada seadmest kõrgemale. Kaugus seadme ja 
pistiku vahel peab termostaadi korraliku töö tagamiseks olema vähemalt 
20cm.
Toitejuhe ei tohi asuda seadme korpusel ega selle läheduses.
Kui te seadet pikka aega ei kasuta, puhastamiseks või hoolduseks ühendage 
ta vooluvõrgust välja.

B – Sobivad kaugused seinale paigaldamisel; tuleohutus.
Tähelepanu! Seade peab töötama horisontaalasendis, maks. ± 5º kaldega. 
Juhul, kui kalle ületab 5º horisontaalasendist või vertikaalasendi puhul võib 
hõõgniit muutuda kiiresti kasutuskõlbmatuks.
Ärge kunagi paigaldage seadet kergestisüttivale pinnale (puit, papp vms.)
Seadme kaugus maapinnast peab olema vähemalt 1,8 m.
Seadme kaugus laest peab olema vähemalt 0.4m. Seadme kaugus 
nurkadest peab olema vähemalt 0.4m ja süttivatest esemetest, näit. 
kardinatest väh. 1m.
Seadme kaugus elusolenditest peab olema vähemalt 1m.
Seadme kütteala kaugus materjalidest nagu puit, papp, kangas jne. peab 
olema vähemalt 1m.
Ärge katke seadet kinni, ärge riputage soojendi ette kangast ning ärge 
asetage mingeid kangaid seadmele või selle lähedusse.
Ärge pistke midagi kaitsevõre vahele.
Ärge kasutage soojendit sigareti vms. süütamiseks. 
Kui seadet kasutatakse laste või puuetega inimeste läheduses, on vajalik 
täiskasvanu järelvalve.
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C – Kaitse vee eest + kaugus vannist/dušikabiinist jms.
Seadet võib kasutada niisketes ruumides ning õues, kui peate silmas 
alljärgnevat:

Seadme kaugus vannist, dušikabiinist ja muudest sanitaarseadmetest peab 
olema vähemalt 1m, soovitavalt rohkem.
Pistiku kaugus vannist, dušikabiinist ja muudest sanitaarseadmetest peab 
olema vähemalt 1m, soovitavalt rohkem.
Õues paigaldatud seade peab olema kaitstud sademete eest.

D " Puhastus" ja hooldusjuhised (lk.  17)
Esmalt lahutage seade vooluvõrgust. Ärge kunagi tõmmage  juhtmest.

         Tõmmake juhe välja Ärge sikutage juhtmest

Võtke esivõre ära ning puhastage reflektor (peegel) ning hõõgniit ning 
järgige juhiseid lk. 17.

E – Remont ja hooldus (lk.  18) 
Tähelepanu: Seda soojendit võivad hooldada, parandada ning selle osi 
vahetada ainult NRR poolt lubatud teenindused ning isikud.

Lugupeetud klient;
Enese, oma pere ning vara turvalisuse huvides lugege käesolevaid 

turvajuhiseid hoolikalt

2.2 Ohutusjuhised C + E

UFO kasutusjuhend ja garantiitõend 3

         Tõmmake juhe välja Ärge sikutage juhtmest         Tõmmake juhe välja Ärge sikutage juhtmest



3. PAIGALDUS
3.1 Paigaldusjuhised

Paigaldamine seinale: Tähelepanu! Seade tuleb paigaldada tugevale pinnale, näit. kivi või 
metall.

Ärge kunagi paigaldage süttivatele pindadele! Valige oma UFOle kõige sobivam 
paigaldusmeetod lk. 4"7.

1"Tehke vastavalt joonistele soovitud kohta 4 8mm auku.
2" Pange seadmega kaasasolnud Ø8 tüüblid aukudesse.
3" Kinnitage kaks konksu 4 5x40 puitlaastplaadikruviga seinale. 
4" Kinnitage 2 UFO nelikantmutrit 2 M5x6 plastkruviga seadme raamile.
5" Kinnitage oma UFO kahe M8x15 plastkruvi ja kahe M8 plastmutriga 
seinakonksu külge.

6 – Fikseerige UFO 0 º " 45º nurga all  M8 plastmutriga, pidades silmas 
küttetsooni.
7 – Enne seadme käivitamist kontrollige, kas paigaldus on korras.
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1"Tehke vastavalt joonistele soovitud kohta 4 8mm auku.1"Tehke vastavalt joonistele soovitud kohta 4 8mm auku.

6 – Fikseerige UFO 0 º " 45º nurga all  M8 plastmutriga, pidades silmas 
küttetsooni.
6 – Fikseerige UFO 0 º " 45º nurga all  M8 plastmutriga, pidades silmas 
küttetsooni.



Paigaldusasend: Tähelepanu! Horisontaalne kinnitus maks. ±5º nurga all on pika 
tööea jaoks väga tähtis.

Nurk üle 5º

VALE VALE ÕIGE

Ohutud kaugused: 

Minimaalne kaugus nurkadest   Minimaalne kaugus nurkadest

3.2  Paigaldusjuhised: Asend + Kaugus
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3.3 Kasutusjuhised: õiged ja valed asendid

Suunake soojendi köetavale alale sobiva nurga all.

Ärge suunake seda aknale või klaasidele, kuna köetakse punkti, kuhu seadme 
valgus langeb.

VALE ÕIGE

VALE ÕIGE

VALE ÕIGE
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4. Kasutusvaldkonnad
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5. Tehniline teave / Kütteala / Mõõtmed
Toote nimi/ Mudel  / Pinge / Võimsus / Kütteala/ Mõõtmed
UFO CLASSIC

Pinge Võimsus Kütteala Mõõtmed Kaal
MUDEL V(~) Õues Toas

W K (cm) S (cm) P (cm) (kg)
(±10) (m2) (m2)

UFO " BN / 10 220 1000 10 19 9 74 3,7
UFO " C / 14 220 1400 10 14 19 9 74 3,7
UFO " C / 18 220 1800 12 18 19 9 86 4
UFO " C / 22 220 2200 15 22 19 9 86 4
UFO " C / 26 220 2600 18 26 19 9 108 5
UFO " C / 30 220 3000 20 30 19 9 108 5

UFO LINE
Pinge Võimsus Kütteala Mõõtmed Kaal

MUDEL V(~) Õues Toas
W K (cm) S (cm) P (cm) (kg)

(±10) (m2) (m2)
UFO " L / 12 220 1200 8 12 19 9 74 3,7
UFO " L / 18 220 1800 12 18 19 9 86 4
UFO " L / 23 220 2300 16 23 19 9 86 4
UFO " L / 30 220 3000 20 30 19 9 108 5

UFO STAR
Pinge Võimsus Kütteala Mõõtmed Kaal

MUDEL V(~) Õues Toas
W K (cm) S (cm) P (cm) (kg)

(±10) (m2) (m2)
UFO " S / 18 220 1000 12 18 19 9 86 4
UFO " S / 23 220 2300 16 23 19 9 86 4
UFO " S / 30 220 3000 20 30 19 9 108 5

UFO CLASSIC/LINE REMOTE CONTROL
Pinge Võimsus Kütteala Mõõtmed Kaal

MUDEL V(~) Õues Toas
W K (cm) S (cm) P (cm) (kg)

(±10) (m2) (m2)
Max. 3000

UFO " UK/C 220 12"20 18"30 19 9 112 5.2
Min. 1800
Max. 3000

UFO " UK/L 220 12"20 18"30 19 9 112 5.2
Min. 1800
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6. KASUTUSJUHISED

6.1 UFO CLASSIC / UFO LINE / UFO 
STAR

Temperatuuri seadmine termostaadiga

Termostaat seadistatakse vastavalt soovitud toatemperatuurile. Külmades 
ruumides seadke termostaat temperatuuri seadistamise nupuga kõrgemale 
temperatuurile.
Kui termostaat on seatud kõrgemale tasemele, toimib seade pidevalt. Kui 
ruumis on saavutatud soovitud temperatuur, seadistage termostaat 
temperatuurile, mida ta peaks hoidma (21"24 C).
Tänu termostaadi seadistustele saate energiakulu teatud toatemperatuuridel 
viia miinimumini (21"24 C).

Hoolduse või pikaajalise kasutuspausi ajaks väljalülitamine
Kui seadet pikemalt ei kasutata, toimub puhastamine või remont või 
muudetakse seadme asukohta, tuleb toitejuhe pistikust eemaldada ja 
termostaat seada “0” režiimi

UFO kasutusjuhend ja garantiitõend 9

Termostaat seadistatakse vastavalt soovitud toatemperatuurile. Külmades 
ruumides seadke termostaat temperatuuri seadistamise nupuga kõrgemale 
temperatuurile.



6.2.1 Puldi nuppude tutvustus

Kõiki funktsioone on võimalik juhtida LCD"ekraaniga puldi abil. Mõningaid 
funktsioone on võimalik kasutada ka infrapunasoojendil endal olevate 
nuppudega.
Pult

1. On/Off

Lülitab ooterežiimil seadme sisse/välja.

+    "

2.        /      (Program Up/Down)

Võimaldab muuta programmi.
9 3.   Clock

Seadistab kellaaega.
4.    Timer On

1 Seadme sisselülitumine seadistatud ajal.
2 5.   Timer Off

Lülitab seadme ettenähtud ajal välja ning viib 
ooterežiimi

4 8 6.  Sleep
Lülitab seadme ettenähtud ajal välja.
7. Everyday
Käivitab seadme iga päev kindlal ajal.
8. Cancel
Tühistab programmiseaded.
9.   LCD (Liquid Cristal Display)
Kuvab sõnumid seadete kohta.

Tähelepanu! Pange enne
puldi kasutamist patarei
sisse. (vt. lk. 12)

6.2  UFO CLASSIC/LINE REMOTE CONTROL
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1. On/Off

Lülitab ooterežiimil seadme sisse/välja.

+    "

2.        /      (Program Up/Down)
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9 3.   Clock

Seadistab kellaaega.
4.    Timer On

1 Seadme sisselülitumine seadistatud ajal.
2 5.   Timer Off

Lülitab seadme ettenähtud ajal välja ning viib 
ooterežiimi

4 8 6.  Sleep
Lülitab seadme ettenähtud ajal välja.
7. Everyday
Käivitab seadme iga päev kindlal ajal.
8. Cancel
Tühistab programmiseaded.
9.   LCD (Liquid Cristal Display)
Kuvab sõnumid seadete kohta.

Tähelepanu! Pange enne



Sümbol Kirjeldus

Võimsuse seadistamine.

Kellaaja seadistamine.

Seade Sees " aeg.

Seade Väljas " aeg.

Aega jäänud väljalülitumiseni.

Everyday režiim on aktiivne.

LOGO

6.2.2 Puldil kuvatavate indikaatorite nimed ja selgitused.
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Seade Sees " aeg.

Seade Väljas " aeg.

Kellaaja seadistamine.

Seade Sees " aeg.

LOGO

Seade Väljas " aeg.

Aega jäänud väljalülitumiseni.

Everyday režiim on aktiivne.

Aega jäänud väljalülitumiseni.

Everyday režiim on aktiivne.

Võimsuse seadistamine.

Kellaaja seadistamine.



Patarei sissepanek
Pult kasutab kaht AAA Alkaline patareid.

1. Eemaldage kaas ja pange kaks patareid sisse 
vastavalt + ja " sümbolitele kaanel.
2. Patarei vahetamine toimub samamoodi.

Notice:

1. Don’t use old or different type when 
you 
change batteries. Otherwise remote 
control can not operate correctly.

2. If you won’t use remote control 
several 
month please remove batteries. 
Otherwise, 
battery leakage can damage to remote 
control.

Peale patareide sisestamist aktiveerub ekraan. Ekraanil vilgub kella sümbol 
UFO logoga.  
On/Off nupu vajutusel peale patareide sisestamist käivitub esimene 
võimsustase.

6.2.3 Puldi kasutamine
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Võimsuse reguleerimine

Noolenuppudega saab seada soovitud võimsust. Teiste puldi funktsioonide 
kasutamiseks tuleb seada kellaaeg.

Aja seadmine
Kella seadmine
Vajutage nuppu Clock 

Peale Clock nupu vajutust, seadke noolenuppudega tunnid ja minutid. 
Järgmise Clock nupu vajutusega salvestatakse seatud kellaaeg. Kellaaja 
seadistamise katkestamisega vajutage Cancel.

Märkus: Kellaaeg või sisse/väljalülitusaeg muutub ekraanil kiiremini kui 
noolenuppe all hoida. 

On/Off Time 
Ettevaatust! Enne On/Off Time funktsiooni kasutamist peab kell olema õige 
ning seade avatud.

Timer On seadistus
Vajutage Timer On nuppu.
Ekraan aktiveerub.
Seadke noolenuppudega soovitud sisselülitusaeg.
Salvestamiseks vajutage uuesti Timer On.

6.2.3 Puldi kasutamine
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Timer Off seadistus
Vajutage Timer Off nuppu.
Ekraan aktiveerub.
Seadke noolenuppudega soovitud väljalülitusaeg.
Salvestamiseks vajutage uuesti Timer Off.

Sleep Timer seadistus 
Ettevaatust! Enne Sleep Timer funktsiooni kasutamist peab kell olema õige ning 
seade avatud.

Vajutage Sleep nuppu.
Display screen is became active after push Sleep buton.
Seadke noolenuppudega soovitud väljalülitusaeg 1"12 tundi.
Salvestamiseks vajutage uuesti Sleep.
Ekraanil näidatakse, kui palju aega on jäänud väljalülitumiseni.

Märkus: 
Seatud aja tühistamiseks vajutage Cancel.  
Kui vajalikku nuppu (Clock,Timer On, Sleep ve  Timer Off ) ei vajutata 
salvestamiseks 20min jooksul, taastatakse endised seaded. 
Peale salvestamist tuleb seadete tühistamiseks kasutada Cancel nuppu.

Kellaaeg või sisse/väljalülitusaeg muutub ekraanil kiiremini kui noolenuppe all 
hoida. 
Toite katkestuse järel tuleb kellaaeg uuesti seada.

Peale On/Off funktsioonide ühekordset seadistamist käivitub see funktsioon iga 
päev seatud kellaajal. Selleks peab seade olema ooterežiimil.
Kui seade on ooterežiimil, siis kuvatakse kellaaeg ja UFO logo.
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6.2.3 Puldi kasutamine



Juhtimine seadme põhimoodulilt. 
Kui seade on sisselülitatud ning ooterežiimis, kuvatakse ekraanil H0.

Ekraanil näidatakse esimesena sümbolit H, millele järgneb võimsustase 1"st 
5ni.

Seadme esimene nupp toimib sisse/väljalülitusnupuna. Peale sisselülitamist 
käivitub seade viimatikasutatud võimsustasemel.

Seadme teist nuppu kasutatakse võimsuse suurendamiseks ja vähendamiseks 
töötamise ajal.

Kui seade on enam kui 5° nurga all, on kaldelüliti aktiivne  ning ekraanil 
kuvatakse “Er” ning summer töötab. Kui seade viia normaalsesse 
tööasendisse, siis käivitub ta ooterežiimis (H0).

Sisselülitumisel kuvatakse ekraanil H0 ja soovitud võimsust (H1"H5) saab 
seada puldilt.

Kui puldilt on seatud mõni programm siis süttib LED 
ja põleb kuni programmi töö lõpuni.

Annab iga käskluse peale helisignaali.
H

Lüliti Peale elektrikatkestust
seadme töö käivitub seade
peatamiseks.  ooterežiimis

6.2.4 Kasutamine ilma puldita
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Kui puldilt on seatud mõni programm siis süttib LED 
ja põleb kuni programmi töö lõpuni.

Annab iga käskluse peale helisignaali.
H

Lüliti Peale elektrikatkestust



UFO MUDELID

UFO UK
UFO UK

Classic Line       Star Classic UK Line

Naturel ✓ ✓ ✓
Korpuse värv

Champagne ✓ ✓
Korpuse materjal Alumiinium ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 aastat ✓
Garantii 3 aastat ✓ ✓

4 aastat ✓ ✓
12.000 ✓ ✓

* Elemendi iga h 9.000 ✓ ✓
6.000 ✓

Plastikkülg Perfor. ✓ ✓ ✓
Tasane ✓ ✓

Toitejuhtme pikkus 2,75 m ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
pult IR ✓ ✓
Reflektor Alumiinium ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Reflektori küljed Alumiinium ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Hõõgniidi mõõt 16x16x1.2 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Pinge 220 ± 10 V (vv) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Sagedus 50 Hz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

* Seadme kasutamisel sobivates tingimustes.

7. UFO mudelite spetsifikatsioonid ja erinevused
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8. Puhastus" ja hooldusjuhised

Hooldus 
Tähelepanu! UFO infrapunasoojendi õige hooldus on seadme pika kasutusea 
seisukohalt ülimalt oluline.
1" Vähemalt kord kuus kontrollige reflektori ja hõõgniidi puhtust. Vajadusel 
rakendage puhastus" ja hooldusjuhiseid.
2" Olenevalt keskkonna tolmususest võib olla vajalik sagedasem kontroll. 
3" Seadme puhastamisel kontrollige visuaalselt, et reflektoril, hõõgniidil ega 
raamil poleks mõlke. Mistahes vigastuste puhul konsulteerige teenindusega.
4" Seadme puhastamisel kontrollige voolujuhet ja pistikut. Mistahes 
vigastuste puhul konsulteerige teenindusega.
5" Seadme tõhususe huvides tuleks reflektor iga 2 aasta järel välja 
vahetada.

Tähelepanu puhastamisel! Regulaarne ja hoolas puhastamine pikendab teie 
UFO tööiga.
1" Turvalisuse huvides eemaldage ene puhastamist pistik vooluvõrgust.
2" Eemaldage esivõre kruvikeeraja abil.
3" Jälgige, et võimsus oleks nullis. Toitekaabel peab olema lahti ühendatud.
4" Reflektor ja hõõgniit tuleb puhastada pehme lapi, harja või jaheda ja kuiva 
õhuga. Kangas võib olla niiske, kuid mitte märg ning kemikaale kasutada ei 
tohi.
5" Ärge kasutage puhastusvahendeid, need võivad reflektorit kahjustada.
6" Pange esivõre tagasi.
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5" Seadme tõhususe huvides tuleks reflektor iga 2 aasta järel välja 
vahetada.

Tähelepanu puhastamisel! Regulaarne ja hoolas puhastamine pikendab teie 
UFO tööiga.



Teave ja juhised
Tähelepanu! Seda soojendit võivad hooldada, parandada ning selle osi 
vahetada ainult NRR poolt lubatud teenindused ning isikud.
Enne seadme teenindusse saatmist:
1. Jälgige, et termostaat oleks “0” režiimis.
2" Kontrollige, et pistyikus oleks vool, kaitse on terve ja toitejuhe korras. Kui 
pistikus voolu pole, võtke ühendust elektrikuga.
3" Kontrollige, et seade oleks paigaldatud vastavalt juhistele. Kui paigaldus 
on ebakorrektne, võtke ühendust teenindusega.

Nimekiri teeninduste loetelu ja nende kontaktandmetega on lisatud 
käesolevale juhendile ning selle leiab internetist http://www.ufotr.com 

www.ufotr.com Authorized Services > The Customer Services link.

9. Teenindus
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NNR garantii ei kata ebakorrektsest kasutamisest tulenevaid defekte. 
Garantii ei kata alljärgnevaid olukordi:
1" Ebakorrektsest kasutamisest tingitud kahjustused.
2" Kahjustused, mis on tekkinud transpordil peale seda kui ettevõte on toote 
kliendile üle andnud.
3" Kahjustused, mis tulenevad madalast või kõrgest pingest, maandamata 
pistiku kasutamisest, vigasest elektrisüsteemist, seadme kasutamisest mingil 
muul voolupingel kui käesolevas juhendis antud.
4" Tule" ja välgukahjustused. 
5" Kahjustused, mis tulenevad mujal kui volitatud esinduses teostatud 
remondist ja hooldusest.
6" Defektid, mis tulenevad käesoleva juhendi eiramisest.
7" Kahjustused, mis tulenevad toote teisaldamisest remontimise asemel.

Tähelepanu! Garantii ei kata väärat hooldust ja puhastamist.
1" Tolm ja reostunud keskkond.
2" Reflektori või hõõgniidi vigastused väära puhastamise tõttu.
3" Väär paigaldus või lahtivõtt.
4" Kasutamine katkise hõõgniidi, korpuse või voolujuhtmega.
Loetletud defekte parandatakse ainult tasu eest ning neid garantii ei kata. 
Juhul, kui toode on tõestatult defektne, siis kaetakse kliendile ainult 
käesolevates garantiitingimustes kirjeldatud remondikulud. Mingil juhul ei 
vastuta NRR kahjude eest, mis tulenevad otseselt, kaudselt või juhuslikult 
antud toote kasutamisest või selle kasutamise võimatusest.
This warranty will be voided if the certificate of warranty lacks the stamp 
and signature of the supplier as well as the date of purchase.
Garantii on tühine juhul, kui garantiisertifikaadil puudub tarnija pitsat, allgiri 
või müügi kuupäev.
Garantii on tühine juhul, kui seerianumber (kui see on olemas), toote 
number või kaubamärk on osaliselt või täielikult kustutatud"

PRODUCER
UFO ISIKLA 
ISITMA 
SIST. SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹. 
San. 1 Bulvar› 4. Bölge 9. Cadde 72. 
Sk. No: 17 Had›mköy / 
B.Çekmece / ‹STANBUL 
Beylikdüzü V.D.886 036 
3633 
Tel: (0212) 886 30 00
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INFRAPUNASOOJENDI
GARANTIISERTIFIKAAT

UFO Classic mudelitel on 4 (nelja) aastane garantii, UFO Line mudelitel 3 
(kolme) aastane garantii, UFO Star mudelitel on 2(kahe) aastane garantii 
arvestades kättetoimetamisest materjali ning tootmisdefektide suhtes juhul, kui 
seade on paigaldatud ning seda kasutatud kasutusjuhendis näidatud viisil ning 
remondi" ja hooldustöid pole teinud NRR poolt volitamata isikud.

NRR parandab või asendab toote ilma osade või töö eest tasu nõudmata. 
Garantiiremont või asendus ei pikenda antud garantii kestust. Remondi tähtaeg 
on maksimaalselt 1 kuu. Seda arvestatakse toote jõudmisest teeniduspunkti, 
teeninduspunkti puudumisel meie Volitatud Tarnija või Ettevõtteni. Rikke 
garantiikõlbulikkuse ning asendatavad osad määrab täielikult meie Ettevõte.

Toode asendfatakse juhul, kui seda pole teeninduspunkti, Volitatud Tarnija, 
maaletooja või regionaalse esinduse hinnangul võimalik garantiitingimuste 
alusel parandada, mis tähendab, et toode pole mingil moel parandatav.

Mudel :
Seerianumber :
Valmistamise kuupäev :
Tarne kuupäev :
Arve kuupäev ja number :
Tarnija nimi :
Aadress :
Tel/Faks :
Tarnija (pitsat ja allkiri) :

Käesolev sertifikaat on koostatud Tööstus" ja Kaubandusministeeriumi volikirja 
nr. 2889, 6. dets. 2005 alusel. (Selle lõigu peab teie Volitatud Tarnija 
allkirjastama ning pitseerima.)




