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1 Üldine informatsioon 
 

Toote kasutus- ja hooldusjuhend sisaldab informatsiooni tootja, kasutusala, käsitsemise, 

transpordi, montaaži, kasutamise ja hooldamise kohta. 

Toote kasutamisel ja hooldamisel tuleb juhinduda sellest kasutusjuhendist. 

See juhend kehtib järgmiste kümblustünnimudelite puhul. 

Mudel Toote kaal (kg) Kogukaal koos veega (kg) Mahutavus (L) 

Koriks 800 L 140 940 800 

Koriks 1000 L 180 1180 1000 

Koriks 1100 L 180 1280 1100 

Koriks 1200 L 180 1380 1200 

Koriks 1500 L 200 1700 1500 

Koriks 1600 L 230 1830 1600 

Koriks 1650 L 240 1890 1650 

Koriks 1700 L 230 1930 1700 

Koriks 2300 L 260 2560 2300 
 

Kogukaal ei hõlma kümblustünnis olevate inimeste kaalu. Paigaldamisel tuleb veenduda, et 

põrand on võimeline kandma toote kogukaalu koos eeldatava kasutajate kaaluga. 

1.1 Sümbolid 
 

 

OHT! Otsene oht! 

 

 

ETTEVAATUST! Potentsiaalselt ohtlik olukord. 

 

 

TÄHELEPANU! Pane tähele! 
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1.2 Mõisted 
 

Toode – elektriküttega kümblustünn. 

Käsitsemine – toote transportimine, paigaldamine või hooldustööde tegemine. 

Kasutamine – toote kasutamine pärast õiget käsitsemist ja paigaldamist. 

Montaaž – eri osade kokkupanek või paigaldamine. 

Transport – toote toimetamine ühest asukohast teise. Transport sisaldab ka toote tõstmist 

ühest asukohast teise. 

Jääkriskid – riskid, mis esinevad toote kasutamise ajal. 

Hooldus – toiming, mis on seotud toote osade puhastamise, parandamise või asendamisega. 

Operaator – isik, kes puutub kokku toote transpordi, käsitsemise, paigaldamise või 

hooldusega. 

Garantii – aeg pärast müüki, mil tootja on vastutav toote tehnilise seisukorra eest. Garantii 

kestab 24 kuud pärast ostu sooritamist. 

Kümblustünn – kümblustünni veega täietud osa. 

Seadmed – filter, pump ja kütteseade (vt pilti 1), mis on ühendatud kümblustünniga selle sees 

oleva vee soojendamiseks ja puhastamiseks. 

1.3 Hoiatused 
 

Garantii kehtib ainult juhul, kui järgitakse seda kasutusjuhendit ja selles olevaid nõudeid. 

Toodet võivad käsitseda ja hooldada ainult operaatorid, kes on käesolevat juhendit lugenud 

ja selle sisust aru saanud. 

Operaatorid peavad olema vähemalt 18-aastased ning saanud aru juhendi sisust. 

Operaator peab kasutama turvavarustust. 

Kui toote käsitsemisel või kasutamisel on tekkinud ohtlik olukord, tuleb kõik tegevused kohe 

lõpetada. Vajaduse korral tuleb kutsuda päästeteenistus. 

Montaaži- ja hooldustöid võivad teha vaid vastavaid töid tundvad ja oskavad operaatorid. 

Kui toote konstruktsiooni muudetakse, tuleb see lasta tootjal või tema esindajal üle vaadata 

ja muudatused kinnitada. 

Toote ja selle eri osade käsitsemisel, paigaldamisel, hooldamisel ja kasutamisel tuleb 

arvestada kõigi vajalike riiklike seaduste/eeskirjadega (lisaks käesoleva juhendi sisuga), et 

tagada kasutajate ohutus ja garantii kehtivus. 

Garantiid ei tagata, kui ostja on muutnud toote konstruktsiooni või on kasutanud 

mitteoriginaalseid osi, mida tootja ei ole kasutamiseks ette näinud. 



   
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
Elektriküttega kümblustünni kasutus- ja hooldusjuhend   5 
 

Selle juhendi kohta käivate küsimuste korral tuleb pöörduda tootja poole. 

Punktide osas, mida see juhend ei käsitle, tuleb pöörduda tootja poole. 

1.4 Tootja informatsioon 
 

Koriks-Fiiber OÜ 

www.koriks.ee 

Registrikood: 10959488 

Sooja tn 6, Saue, Harjumaa 76505 

Telefon: (+372) 659 6442 

2 Kasutusala 
 

Kümblustünn on mõeldud aastaringseks kasutamiseks ainult välitingimustes. Kümblustünnis 

olevat vett saab soojendada elektrikütteseadme abil. Elektrikütteseadme kasutamise kohta 

on olemas eraldi juhend, käesolev juhend seda ei käsitle. 

Toote kasutamine mitte selleks ette nähtud eesmärkidel on keelatud. 

 

 

OHT! 

Toote kasutamine siseruumides on rangelt 

keelatud. Kasutamine võib põhjustada 

tõsiseid vigastusi või surma. 

 

 

TÄHELEPANU! 
Toote kasutamine valel otstarbel võib 

kahjustada vara, toodet või tervist. 

 

 

ETTEVAATUST! 
Mitteoriginaalsete osade kasutamine võib 

kahjustada toodet ja olla ohtlik inimelule. 

 

 

 

 

 

http://www.koriks.ee/
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3 Transport, montaaž ja paigaldamine 

3.1 Transport 
 

Kümblustünn transporditakse ühel küljel püstisena, kaubaalusel. 

Enne toote pakendi avamist veenduge, et pakend oleks kahjustamata. Kui täheldate 

kahjustusi, siis palun märkige need transpordidokumendile (CMR). 

Ühe pakendi kaal on umbes 110–260 kg (olenevalt mudelist). 

Enne toote kokkupanemist ja paigaldamist eemaldage tootelt kile- ja papp-pakend. 

Enne kümblustünni õigesse asendisse keeramist tõstke sealt välja sinna pakitud seadmed. 

Kümblustünni õigesse asendisse tõstmiseks on vaja vähemalt kolme inimest. Võimalusel 

kasutage tõsteseadet.  

Kui kümblustünn on õiges asendis, eemaldage selle küljelt kaubaalus. 
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3.2 Montaaž ja paigaldus 
 

Peale pakendi avamist veenduge, et kõik pildil 1 kujutatud osad on olemas. Puuduste korral 

võtke ühendust tootjaga. 

Pakend sisaldab järgmisi osi: 

1. Klaasplastist kümblustünn 

2. Puit viimistlus koos spetsiaalse seadmekapiga 

3. Filtrisüsteem 

4. Elektrikütteseade 

5. Pumbasüsteem 

6. Lühike voolik (2 tk) 

7. Filtripallid (filtrielement) 

8. Pikk voolik (2 tk) 

 

 

  

 

 Pilt 1 – Pakendi sisu 
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Kümblustünni osad: 

1. Filtri- ja küttesüsteemi sisend ava 

2. Filtri- ja küttesüsteemi väljund ava 

3. LED tuli 

4. Vee äravoolu ava 

 

 

Pilt 2. Kümblustünni osad 
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Korrektne montaažitööde järjekord on järgmine. 

1. Eemaldage eri osadelt kile- ja papp-pakendid. 

2. Paigaldage kümblustünn eelnevalt ettevalmistatud tasasele ja kõvale pinnale. 

3. Eemaldage seadmekapi luuk. Selleks keerake välja luugi alumistes nurkades olevad 

ümarpeaga kruvid (noolega osutatud pildil 3) ning tõstke luuk eest ära. 

 

 

Pilt 3. Seadmekapi luugi eemaldamine 

 

Seadmekapi osad (vt pilte 4 ja 5): 

1. Filtri- ja küttesüsteemi sisend ava 

2. Filtri- ja küttesüsteemi väljund ava 

3. Elektrikütteseadme paigaldusalus 

4. LED tulede juhtmoodul 

5. 230V pistikupesad (3 tk) 

6. Elektrikarp 
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Pilt 4. Seadmekapi sisu 
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Pilt 5. Seadmekapi sisu 

Pildil 5 näidatud elektrikarpi tuleb vedada elektriku poolt toide. Elektriline paigaldus peab 

vastama kehtivatele nõuetele ja standarditele. 

 

1. Kinnitage lühike voolik filtri- ja küttesüsteemi väljund ava külge ning pingutage klamber. 

 

 

Pilt 6. Lühikese vooliku paigaldamine 
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2. Paigutage filtrisüsteem seadmekappi, nagu on näidatud pildil 7. Filtrisüsteemi 

paigaldamisel tuleb lähtuda filtrisüsteemi kasutusjuhendist. Filtrisüsteemi pakendis 

kaasas olev paigaldusalus ei ole seadmekappi paigaldamisel vajalik. 

 

 

Pilt 7. Filtrisüsteemi paigaldamine 
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3. Ühendage elektrikütteseade eelnevalt paigaldatud lühikese vooliku otsa. Pingutage 

klamber. Kinnitage elektrikütteseade paigaldusaluse külge. Elektrikütteseadme 

paigaldamisel tuleb lähtuda elektrikütteseadme kasutusjuhendist. 

 

 

Pilt 8. Elektrikütteseadme paigaldamine 
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4. Paigutage pumbasüsteem seadmekappi, nagu on näidatud pildil 9. Pumbasüsteemi 

paigaldamisel tuleb lähtuda pumbasüsteemi kasutusjuhendist. 

 

 

Pilt 9. Pumbasüsteemi paigaldamine 
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5. Paigaldage ülejäänud voolikud, nagu on näidatud pildil 10. Pingutage klambrid. 

 

 

Pilt 10. Voolikute paigaldamine 

6. Ühendage elektrikütteseade ja pumbasüsteem seadmekapis olevatesse pistikupesadesse 

(vt pilti 5). 

7. Asetage tagasi seadmekapi luuk ning kinnitage kruvidega. 

8. Täitke kümblustünn veega. 
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4 Kasutamine 
 

Enne kümblustünni kasutamist vaadake üle käesolev juhend ja kontrollige järgmisi aspekte: 

1. Veenduge, et paigaldamine on tehtud õigesti (järgides käesolevat juhendit). 

2. Enne seadmete sisse lülitamist veenduge, et kümblustünn on veega täidetud nii, et vesi 

katab filtri- ja küttesüsteemi sisend ava (ülemine ava) vähemalt 5 cm. 

3. Veenduge, et kümblustünni äravoolukork on suletud. 

4. Veenduge, et kümblustünn ei leki. 

5. Veenduge, et voolikud on korralikult kinnitatud.  

6. Veenduge, et kümblustünn, seadmed ja nende vahelised voolikud on korrektselt 

paigaldatud. Vaadake pilte 3 kuni 10. 

7. Veenduge, et vee temperatuur on sobilik kasutamiseks. Selleks kasutada 

basseinitermomeetrit. 

 

Filtrisüsteemi, pumbasüsteemi ja elektrikütteseadme kasutamine peab toimuma vastavalt 

nende seadmete kasutusjuhenditele. 

 

OHT! 
Kümblustünni seadmeid ei tohi sisse lülitada 

enne, kui tünn on veega täidetud.  

 

Elektrikütteseadmega kütmise ajal peab olema tagatud vee tsirkulatsioon. 

Soovitatav veetemperatuur on 35–38 °C. Kõrgemad veetemperatuurid võivad põhjustada 

terviseprobleeme. 

Kui soovite hoida kümblustünnis vett pikemalt ja seda peale iga kasutamist mitte välja 

vahetada, siis soovitame kasutada basseinisoola või Dutrion basseini tablette vastavalt 

juhistele. 

Ärge kasutage kümblustünni puhastamiseks karedaid materjale ega teravaid esemeid. 

Kui kümblustünni ei kasutata, katke see kaanega. Kaane peal istumine, seismine ega 

kõndimine pole lubatud! 

Talvel ei tohi lasta veel seadmetes ja voolikutes külmuda. 

 

ETTEVAATUST! 

Kloori või mõne muu Koriks-Fiiber OÜ poolt 

heaks kiitmata kemikaali kasutamine 

lõpetab garantii kehtivuse. 
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ETTEVAATUST! 
Vale hooldamine või kasutamine võib 

lõpetada garantii kehtivuse. 

5 Jääkriskid  
 

Jääkriskid on riskid, mis jäävad alles ka pärast toote ohutusabinõuete rakendamist. 

 

OHT! 
Ärge jätke lapsi kümblustünnis ega selle läheduses 

järelevalveta. Uppumisoht! 

 

 

OHT! Märjad pinnad võivad olla libedad. Vigastuste oht! 

 

6 Hooldus 
 

Kümblustünni on soovitatav pärast igat kasutuskorda puhastada. Kümblustünni võib 

puhastada survepesuriga ning samuti võib kasutada koduses majapidamises kasutatavaid 

pesuvahendeid, lappe ja pesukäsnasid. 

Enne hooldamist, puhastamist või seadmekapis mistahes muudatuste tegemist ühendage 

toode vooluvõrgust lahti. 

Kümblustünni puidust viimistlust peab kord aastas tõrvaõliga uuesti töötlema. 

Filtrisüsteemi, pumbasüsteemi ja elektrikütteseadme hooldused tuleb teostada vastavalt 

nende seadmete kasutusjuhenditele. 
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7 Garantii 
 

Kümblustünnidel on 24-kuuline garantii. Garantii kehtib juhul, kui kasutaja on tutvunud toote 

kasutus- ja hooldusjuhendiga ning järgib seda. 

NB! Kommertskasutuseks mõeldud toodete puhul on garantiiaeg erinev. 

Garantii ei kata selliseid puumaterjalile omaseid vigu, nagu näiteks värvimuutused, niiskuse 

vaheldumisest tingitud muutused, praod jms.  

Külmast tulenevaid kahjusid ei hüvitata, kuna nende tekkimist on toodet õigesti kasutades 

võimalik vältida. 

Eriolukordadest või muudest erakorralistest ilmastikunähtustest põhjustatud kahjustused ei 

kuulu garantii alla. 

Tavaline, kasutusest tulenev, kulumine ei kuulu garantii alla. 

Garantii alla ei kuulu kümblustünni plastosa värvimuutused, mis on tekkinud kemikaalide 

kasutamisest või päikese toimel. 

Garantii ei kata kemikaalide valest kasutamisest tulenevaid söövituskahjustusi. 

Garantii alla ei kuulu lisakulud, nagu näiteks terrassi ehitamise või lammutamise kulud. 

Garantii ei hõlma mullisüsteemi pumpa sattunud vee tekitatud kahjustusi, kuna neid saab 

õige kasutamise korral vältida. 

Garantii lõpetab kehtivuse, kui toodet üritatakse omavoliliselt muuta, parandada või kui seda 

ei kasutata sihtotstarbeliselt. 

Garantii ei kehti juhul, kui toodet on hoiustatud vales asendis või sobimatutes tingimustes. 

Garantii kehtib, kui ostja teavitab tootjat vea ilmnemisest mõistliku aja (7 päeva) jooksul. 

Ostja peab suutma usaldusväärselt tõestada, kust ja millal on toode ostetud ning selgelt välja 

tooma, milles viga seisneb. 

 

8 Kontakt 
 

Koriks-Fiiber OÜ 

www.koriks.ee 

info@koriks.ee 

Sooja tn 6, Saue, Harjumaa 76505 

Telefon: (+372) 659 6442 

 

http://www.koriks.ee/

