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Koriksi kümblustünnide paigaldus- ja kasutusjuhend 

 
Kümblustünni saabumisel palume kontrollida, et pakkematerjal oleks terve 

ning et sellel ei oleks väliseid kahjustusi. Kui täheldate kahjustusi, 
palume need märkida transpordidokumendile (CMR). 

 

 
1. Kümblustünn transporditakse külili keeratuna ning kaubaalusele kinnitatuna. 

2. Enne kümblustünni õigesse asendisse keeramist eemaldage pakkekile ja papp.  

3. Kümblustünni õigesse asendisse keeramiseks läheb vaja kolme inimest. 

4. Kui kümblustünn on õiges asendis, eemaldage külje pealt transpordialus. 

5. Koriks 1200L, 1400L, 1600L, 1900L ja 2300L kümblustünnidel leiate korstna, kui 

avate puitviimistlusel hooldusluugi. Koriks 1000L, 1100L, 1700L, 2000L ja 2100L 

kümblustünnidel on korsten kümblustünni sees. 

6. Kümblustünn tuleb paigaldada loodis pinnale. Soovitatav on kasutada betooni või 

mõnda muud kõva alusmaterjali. 

7. Ahi tuleb samuti paigaldada kõvale pinnasele ning kümblustünniga samale 

tasapinnale (vt ahju kasutusjuhendit). 

8. Enne ahju ühendamist voolikutega keerake lahti voolikute otstes olevad klambrid 

ning seejärel suruge voolikud tugevalt ahju taga olevatele torudele. Võib kasutada 

vedelseepi või mõnda muud määret, et hõlbustada voolikute liitmist torudega. Kui 

voolikud asetsevad vähemalt 4 cm torude peal, kinnitage kinnitusklambrid mõistliku 

jõuga, vältides ülekeeramist. 

9. Enne kümblustünni veega täitmist veenduge, et suletud oleksid nii trapp kui ka 

ahju kork. 

10. Kümblustünni esmakordsel veega täitmisel võib ahjust tulla pisut prahti. 

11. Enne ahjus tule süütamist peab kümblustünn olema veega täidetud nii, et vesi 

katab ahju ülemise toru ava (kümblustünnis) vähemalt 5 cm ulatuses (vt ahju 

kasutusjuhendit). 
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12. Ahju võib kütta ainult puudega. 

13. Kümblustünni võib veest tühjendada alles siis, kui tuli ahjus on kustunud ja söed 

jahtunud. Ahju tühjendamiseks avage selle eesosas olev kork. Ahi tuleb talvel 

kindlasti veest tühjendada, et vesi selle sees ei külmuks! 

14. Kümblustünni võib puhastada survepesuriga ning samuti võib kasutada koduses 

majapidamises kasutatavaid pesuvahendeid, lappe ja pesukäsnasid. 

15. Puhastamiseks ei tohi kasutada tugevat ja karedapinnalist materjali, mustust ei 

tohi eemaldada teravate esemetega. 

16. Kümblustünni puuviimistlus on töödeldud tõrvaõliga. Hea oleks kord aastas 

viimistlust uuesti õliga töödelda. 

  

 

HOIATUS 
 

Veega täitmata ahju kütmine 
viib alati ahju sulamiseni! 

 

Enne ahjus tule süütamist peab kümblustünn olema 
veega täidetud nii, et vesi katab ahju ülemise toru ava 

(kümblustünnis) vähemalt 5 cm ulatuses. Kümblustünni 
tühjendamist võib alustada siis, kui tuli ahjus 

on kustunud ja söed jahtunud. 
 

Talvel ei tohi lasta veel ahjus külmuda! 
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ÜLDISED HOIATUSED 

 

 Lapsi ei tohi mitte kunagi jätta kümblustünnis või selle 

läheduses täiskasvanu järelevalveta! 

 Liigne kemikaalide (nt kloor) kasutamine kümblusvees 

võib tekitada tervisehäireid! Soovitatav vaba kloori 

kontsentratsioon kümblusvees on 0,6–1,0 ppm-i. 

 Kümblustünni kaas (PVC-, makrolon-, uretaankaas) ei pea 

vastu inimese raskusele! Ärge laske lastel kaane peale 

ronida ega sellel hüpata! 

 Ahju võib kütta vaid täiskasvanu! 

 Ahju esipaneel ja korsten muutuvad ahju kütmisel kuumaks 

ning neid ei tohi mingil juhul paljaste kätega katsuda! 
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Garantii 
 

Klaasplast- ja alumiiniumsisudel ning ahjudel on 36-kuuline materjali- ja 
tootmisvigade garantii. Garantii kehtib juhul, kui kasutaja on tutvunud toote 
kasutusjuhistega ja järgib neid.  
 
NB! Kommertskasutuseks mõeldud toodete ja puidust kümblustünnide puhul on 
garantiiaeg erinev.  
 
Garantii ei kata selliseid puumaterjalile omaseid vigu, nagu näiteks värvimuutused, 
niiskuse vaheldumisest tingitud muutused, praod jms. Puidust kümblustünnide puhul 
ei kuulu garantii alla tavapärane niiskusest põhjustatud puitmaterjali elamine, mis 
võib omakorda tingida kümblustünni lekkeid. 
 
Tavaline, kasutusest tulenev kulumine garantii alla ei kuulu ning väärast 
paigaldamisest või kasutamisest tingitud kahjustusi ei hüvitata.  
 
Samuti ei hüvitata külmakahjustusi, kuna nende tekkimist on võimalik vältida, kui 
kümblustünni või ahju õigesti kasutada. 
 
Äikese või muude ilmastikunähtuste põhjustatud kahjud garantii alla ei kuulu. 
 
Garantii ei kata kemikaalide valest kasutamisest tulenevaid söövituskahjustusi.  
 
Garantii ei kata valest paigaldusest põhjustatud kahjustusi. 
 
Garantii alla ei kuulu lisakulud, nagu näiteks terrassi ehitamise või lammutamise 
kulud.  
 
Garantii ei hõlma mullisüsteemi pumpa sattunud vee tekitatud kahjustusi. 
 
Garantii lõpetab kehtivuse, kui toodet üritatakse omavoliliselt muuta või parandada 
või kui seda ei kasutata sihtotstarbeliselt. Garantii ei kehti ka juhul, kui toodet on 
hoiustatud vales asendis või sobimatutes tingimustes. 
 
Garantii kehtib, kui ostja teavitab müüjat vea ilmnemisest mõistliku aja (7 päeva) 
jooksul. Ostja peab suutma usaldusväärselt tõestada, kust ja millal toode on ostetud 
ning selgelt välja tooma, milles viga seisneb. 
 

 

 


