
Kuivatuskapp
ETS 1700E/1900E 
ETS 1700 / 1900

Paigaldus- ja
kasutusjuhis

EESTI
Dok Nr: 427000723
Hoidke käesolev paigaldus- ja 
kasutusjuhend alati käepärast!
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KASUTUSJUHENDIST

Käesolev kasutusjuhend kirjeldab
kuivatuskapi funktsioone ja 
sihipärast kasutamist. Samuti sisaldab 
paigaldus- ja hooldusjuhendit.
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TURVALINE KASUTAMINE

Käesolev turvalise kasutamise juhis on mõeldud ebaõige kasutamise ning
juhuslike õnnetuste vältimiseks. Lugeda enne paigaldamist ning kasutama
asumist.

KASUTAMINE

 HOIATUS! Seade on ettenähtud
ainult vees pestud kangaste 
kuivatamiseks.

 Seadet tohivad kasutada üle 8 aasta
vanused lapsed ja füüsilise, meelevõi
vaimupuudega isikud (k.a. lapsed) 
tingimusel, et nad on saanud
juhtnööre kuivatuskapi turvaliseks
kasutamiseks ning mõistavad 
kaasnevaid riske.

 Ärge lubage lastel mängida seadme
sees või selle peal. Jälgige lapsi kui
nad viibivad kapi läheduses.

 Puhastamise ja hooldamise
peab teostama täiskasvanu.

TEHNILINE OHUTUS

 Enne paigaldamist veenduge, et
seadmel pole silmaga nähtavaid
kahjustusi. Kahjustustega seadet
mitte paigaldada.

 Kuivatuskapi võib ühendada ainult
vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele
maandatud pistikupessa. Pärast
seinakontakti ühendamist peab sellele
olema juurdepääs lahti ühendamiseks
igal ajal.

 Kontrollige, kas andmeplaadil
olevad andmed(kaitse, pinge,
sagedus) on vastavuses paigalduskoha
voolu-võrguga.

 Kuivatuskappi ei tohi ühendada, 
kasutades pikendusjuhet, sest 
ohutusnõuded pole nõnda tagatud
(ülekuumenemise oht).

 Toitejuhtme kahjustuse korral
tuleb see ohu vältimiseks koheselt
asendada kas tootja, tootja
esindaja või selleks kvalifitseeritud
tehniku poolt.

Kuivatuskapp vastab kehtivatele turvanõuetele. Ebaõige kasutamine võib kaasa 
tuua kahjustusi ning varalist kahju.
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KUIVATUSKAPI KIRJELDUS

Vent.

Niiske õhu väljutus

Elektrikaabli sisseviik 

Juhtpaneel

3 väljatõmmatavat riputusvarna 

Uks, ukse avanemispoolsus

on muudetav

Reguleeritavad jalad (x4)

Juhtmoodul
Soojenduse ja ventilaatori
komponendid on ühendatud
eemaldatava mooduliga.

Joonisel on näha
ETS 1700/1900  
kuivatuskapp
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LAHTIPAKKIMINE

PAIGALDAMINE 

            Qty.
Suunaja 1 

Kofreetoru 1

Flanss 1

Kruvi TRX 5x70 fzk 2

Seib NB 5x25 2

Paigalduskomplekt:

Terviklik tarne hõlmab:
 Kapp koos paigaldatud ventilaatoriga

 Paigalduskomplekt

 Paigaldus- ja kasutusjuhend

Pakkematerjalid nagu plastik ja 
vahtplastik peavad olema laste 
käeulatusest eemal.

Enne paigaldamist ja käitamist
eemaldage kõik transpordi tarvikud.

Peale lahtipakkimist veenduge, et kaup on
heas korras. Mistahes vigadest, 
kahjustustest või puuduvatest osadest 
tuleb kohe teada anda.

Kontrollige, et seade on saabunud
transpordikahjustuseta. Mistahes
kahjust tuleb teatada 7 päeva jooksul.

Hoiatus! Kuivatuskapi
üksinda transportimisel ja
paigaldamisel võib kapp
kergesti ümber kukkuda!

Tk.
Nailontüübel 2

2Muhv 8.2x12x15 

Kattekork, valge 4

Ukselink 
ja kruvid 1

Abivahend 1
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UKSE AVANEMISPOOLSUSE MUUTMINE
Uks võib avaneda nii vasakule kui paremale poole.

UKSELINGI PAIGALDAMINE
Kasutage kaasasolevaid 
kinnituskruvisid.

PAIGALDAMINE

1   Asetage kapp selili maapinnale.

2   Eemaldage ukse alumise hinge polt 
(1) ja tõstke uks maha.

3  Eemaldage plastmassist kork ja pange 
see vastaskülje alumiselehingele.

A  ALUMISED HINGED ON EELNEVALT PAIGALDATUD MÕLEMALE POOLE
4  Eemaldage ülemise hinge polt 

(2) ja pange see vastasküljele.

5  Pöörake uks ümber ja kinnitage 
alumise hinge polt (1).
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PAIGALDAMINE

Teatud mudelitel pole alumist
hinge mõlemale poole paigaldatud. 
Sellisel juhul tuleb olemasolev
hing liigutada vajaminevale küljele.
Hing on kinnitatud kahe kruvi ja
keermestatud seibiga. (pildil)

B   UKSE VASTASKÜLJEL POLE ALUMIST HINGE
Ukse tagasipanek selili asetatud
seadmele.

1 Eemaldage hinge kruvid (3).
2  Kruvige keermestatud seib tagasi.
      (4). Teisel pool on keermestatud seib
        juba olemas.

3  Paigaldage hing uude positsiooni.

4  Eemaldage ülemise hinge polt 
(2) ja pange see vastaspoolele.

5 Pöörake uks ümber ja kinnitage 
alumise hinge polt (1).

Pärast hingede paigaldamist teisele
poole tuleb keermestatud seibid
endisesse olekusse tagasi panna.
See lisab kapile stabiilsust.
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Uksekäelisust saab vahetada ka
kapil, mis on juba seinale kinnitatud
ning mida ei saa selili asetada.

1  Eemaldage alumise hinge polt (1)
alumiselt hingelt ja tõstke uks 
maha. Poldi keeramiseks kasutage
nr 10 võtit.

2  Vabastage ja keerake lahti ülemise
hinge poldid (3) ja keerake alumised 
mõnevõrra lahti. Pöörake hing 
küljele. Pange ülemine polt tagasi.

3  Eemaldage alumine kinnitustuskruvi
ja eemaldage hing. Pange kruvi tagasi.

4  Asetage hing uude positsiooni 
vastupidises järjekorras st. esmalt
kinnitage hinge alumine kruvi. See 
takistab keermestatud seibi 
lahtitulemise.

5  Eemaldage ülemise hinge poldid 
(2) ja asetage vastaspoolele.

6  Pöörake uks ümber ja kinnitage 
alumise hinge polt (1).

Ukse tagasipanek seinale kinnitatud kuivatuskapile

PAIGALDAMINE
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1. Olemasolevad avad
2. Kinnituskruvi koos seibiga
3. Plastiktüüblid
4. Kapi tagune sein
5. Tüübel
6. Kuivatuskapi tagasein
7. Lood
8. Kuuskantmutrivõti
9. Kattekork

 Kuivatuskapp tuleb paigaldada
tasaselel looditud pinnale.

Kapp seisab reguleeritavatel jalgadel, 
paigalduse ajal tehakse viimane 
reguleerimine ja loodimine.

 Ümber kukkumise vältimiseks tuleb
kapp ankurdada seinale.
1 Avage uks ja puurige kahe juba

kapi tagaseinas oleva augu järgi
seina 8mm sügavused avad.

 2 Asetage avadesse plastiktüüblid. 
Sisestage tüübel koos kruvi ja
seibiga. Kruvid kuuluvad 
paigalduskomplekti.

HOIATUS!    Kappi ei ole lubatud
kasutada ilma seinale ankurdamata,
ümberkukkumise oht!

KUIVATUSKAPI LOODIMINE JA KINNITAMINE

PAIGALDAMINE

Kuivatuskappi tohib kasutada ainult
siseruumides ja kuivas keskkonnas.

Kuivatuskappi ei tohiks paigaldada
kohta, kus puhastamiseks kasutatakse
kõrgsurve all olevat vett.

Joonisel on
ETS 1700E/1900E 
kuivatuskapp
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Õhu sissevõtt

Kapi väljapuhet ei tohi ühendada
kamina või küttekolde korstnaga.

1. Rõhu stabiliseerija
2. Kofreetoru
3. Ühendusflanss

 Asetage flanss (3) kapi väljapuhkeava 
kohale ja kinnitage kruvidega. 
Ühendage kofreetoru (2) flansiga (3).
Teine kofreetoru ots (2) ühendage 
rõhu stabiliseerijaga (1), mis 
ühendatakse ruumi väljatõmbega.

VENTILATSIOON
Töötades ventileeritakse läbi kapi välja umbes 45 m³ niisket õhku tunnis.
See kuivatusõhk võetakse ruumist kuhu kuivatuskapp on paigaldatud.
Veenduge, et ruumi oleks tagatud värske asendusõhu juurdevool.

1. Ühendamine rõhu stabilisaatoriga

VENTILATSIOONIÜHENDUS
Kuivatuskapi õhu väljapuhet ei tohi ühendada standardselt ruumide üldväljatõmbesse. 
Kuivatuskapi võib ühendada ventilatsiooniga kahte moodi: kas rõhu stabilisaatori
kaudu või jäigalt otse ventilatsioonitoruga.

Kui kapp ühendatakse ruumi olevasolevasse ventilatsioonisüsteemi, tuleb
kasutada rõhu stabiliseerijat. Sellisel juhul ei rikuta ruumi üldventilatsiooni.

Kasutage otseühendust ainult juhul kui kuivatuskapi jaoks on veetud
eraldi ventilatsioonitoru.

Niiske õhk välja

PAIGALDAMINE

Õhu sissevõtuava ei tohi blokeerida.
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2. Püsivalt ventilatsiooniga ühendatud kapp

Kui kuivatuskapp on püsivalt
ühendatud ventilatsiooniga, 
ventileeritakse kogu ruumi läbi kapi.

 Paigaldage flanss ja kinnitage
kruvidega. Paigaldage
ventilatsioonitoru.

Õhu sissevõtt

Ühendustarvikud kuuluvad komplekti!

1. Vent. flanss
2. Vent. toru
3. Flanss

Niiske õhk välja

PAIGALDAMINE

Õhu sissevõtuava ei tohi blokeerida
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Kuivatuskapp ühendatakse maandatud
pistikusse 230 V 1-faas 50-60 Hz.

Kuivatuskapp on varustatud 
ühenduskaabli ja maandatud pistikuga.

ELEKTRIÜHENDUS

Tootja ei vastuta kahjude eest kui
elektritööd ei ole teostatud vastavalt
paigaldusjuhise esitatud nõudmistele.

Kontrollige, et kapi markeerimissildil 
olevad voolu parameetrid vastaksid
peakilbis oleva voolu parameetritele.
Soovitav on paigaldada peakilpi ka
lekkevoolukaitse.

Seade tuleb ühendada ainult selleks
ettenähtud kaabliga.

Pistikupesa peab olema kergelt
ligipääsetavas kohas.

Kuivatuskapp tuleb ühendada
maandtaud pistikuga pistikupessa,
otse klemmliistu alla ühendamine
on keelatud!

PAIGALDAMINE

Ükskõik, mil viisil kahjustatud toitejuhe
tuleb välja vahetada.

MÄRKUS Elektritöid tohivad 
teostada ainult kvalifitseeritud
elektrikud!
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1 Veenduge, et kapp on kindlalt
seinale kinnitatud, lk 12.

2  Veenduge, et pakkematerjalid 
on eemaldatud.

3  Kapi seest ja väljast puhastamiseks 
kasutage sooja vett ning lahjat
puhastusvahendit. Kuivatage.

ESIMENE KASUTAMINE

Lugege käesolev 
kasutusjuhend enne 
esimest kasutuskorda läbi!

TÄHTIS!        Tutvuge ohutusnõuetega 
enne vooluvõrku ühendamist!
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RIIETE KUIVAMA ASETAMINE

Kuivatuskapp on varustatud kolme 
riputussektsiooniga. Iga sektsioon on 
varustatud riputusvarnadega kuhu 
riputatakse riided vastavalt 
instruktsioonile.

 Riputage riided varnadele kuivama,
arvestades riiete mahulisuse, mitte
kaaluga.

 Maksimaalse efektiivsuse nimel
ärge laotage rõivaid lamedalt üle
ülemiste riputusvarnade.

 Pikad riietusesemed riputage
kapi servadesse ja pisemad
kuivatuskapi keskele. Selliselt
tagate parima kuivatustulemuse.

 Kui pikemad riideesemed on
kuivanud, keerake alumised
varnasektsioonid vertikaalasendisse.

 Riputage kindad, sallid jms uksel
asuvale riputusvarnale.

 Kergemaks riputamiseks tõmmake
ülemine riputusvarn välja.
Pärast lükake see tagasi.

 Kuivatuskappi ei tohi liiglaadida.
Liigne kogus riidedi kapis pikendab
kuivatusaega ning kortsutab riideid.

 Vältimaks värvi andmist,
veenduge, et esemed ei puutu
üksteisega kokku.

 Paksusid ja kergemaid kangaid
ei ole soovitav koos kuivatada
kuna nende kuivatusajad on
erinevad.

KASULIKUD JUHISED

 Tutvuge alati riietuseseme pesemis-
ja hooldamisinstruktsiooniga.

 Kangapehmendaja või antistaatilise
aine kasutamise korral jälgige tootja
juhiseid eseme hooldamiseks ja
käsitlemiseks.

 Võtke välja kapist riided, mis on
juba kuivad. See vähendab kappi
jäänud riiete kuivatusaega.

HOIATUS! Kui kapp ei ole veel piisavalt
soojenenud, võib esineda tõrkeid kapi
ukse sulgemisel ja tihendamisel. See
probleem möödub kapi soojenedes.

VENTILEERIMINE
Skeem illustreerib
õhu liikumist läbi
kuivatuskapi.
Hoidke õhu 
väljatõmbe
piirkond
tolmust puhas.

Veenduge, et õhu
sissetõmme ja 
väljaviik
ei ole blokeeritud.

 Kootud esemeid ei ole soovitav
kuivatada rippes, tekib venimisoht.
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JUHTPANEEL

1. Pealüliti

2. Indikaator - ON

3. Displei

4. Programm Start/Stop

5. Automaaatprogramm 40°

6.  Automaatprogramm 60°

7.  Manuaalne taimer

8.  Vähendab vajadusel standard
programmi aega

9. Pikendab vajadusel standard
programmi aega

DISPLEI

10. Näitab valitud programmi

11. Pöörlev sümbol - näitab, et 
kuivatusprotsess käib

12. Manuaalprogrammid:

 Valitud kuivatusaeg

 Järelejäänud aeg alates
programmi käivitumisest

12. Automaatprogrammid:

 Järelejäänud aeg - NB! Ainult
jahtumise perioodil.

KUIVATUSKAPI ETS 1700E / ETS 1900E KASUTAMINE
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KUIVATUSPROGRAMMID
Kuivatuskapil on kaks automaatset kuivatusprogrammi:

	AUT 40°
	AUT 60°

Lisaks on kapil neli ajavalikuga programmi:

	MAN 30°
	MAN 40°
	MAN 60°
 MAN --° Töötab ainult ventilaator, mitte küttekeha
Automaatprogrammide puhul lülitub kuivatusprotsess
automaatselt välja kui kangas on kuiv.

Manuaalsete ajavalikuga programmide puhul lõpetab kuivatusprotsessi
taimer.

Kõik 30°, 40° and 60° programmid lõpevad jahtumisajaga 10 minutit.

FUNKTSIOONID

Programmi alustamine:

 Viimati kasutatud kuivatusprogramm.
Vajutage pealüliti (1) ON positsiooni - sütib põlema roheline indikaatortuli (2)
Displei näitab viimati kasutatud programmi – kui soovite kasutada
sama programmi, vajutage START/STOP nupule (4)
Või valige muu allolev programm.

 Automaatprogrammid.
Automaatprogramm 40°- vajutage  ” 40°” nupule (5), siis START/STOP (4).
Automaatprogramm 60°- vajutage  ” 60°” nupule (6), siis START/STOP (4)

 Manuaalsed ajavalikuga programmid

Kasutades MAN nuppu (7) saate kasutada valitud temperatuure 30°, 40°, 60° või ainult 
ventilaatorit. Displei näitab vastava programmi standard kuivatusaega. programme.

Standard kuivatusaega saab lühendada või pikendada "+" (8) või       "-"(9) 
nupuga.

KUIVATUSKAPI ETS 1700E / ETS 1900E KASUTAMINE
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Uks on lahti
Kui kapi uks on lahti ja kuivatusprogramm alustatud ning START/STOP
nupp (4) aktiveeritud, ilmub displeile kiri ”CLOSE DOOR”. Sulgege uks ja 
valitud programm käivitub.

Töötamise ajal
Pöörlev sümbol displeil näitab, et kuivatusprotsess käib.

Maha jahtumine
Maha jahtumise perioodil ilmub displei programmivaliku kohale kiri ”COOL”

Aeg arvutatakse maha järele jäänud ajast (10 minutit).

Programmi lõpp
Maha jahtumise perioodi lõppedes on kuivatusprotsess läbi. 
Displeile ilmub kiri ”END” (vilkuv).

Vajutades START/STOP nuppu (4) või avades kapi ukse, lõpeb
hetkel töötav ja displeile kuvatakse viimati kasutatud programm.

Seiskamine
Kuivatamisprotsessi katkestamiseks vajutage nuppu START/STOP (4).

Ukse avamine
Kuivatamisprotsessi ajal ukse avamisel lülitub küttekeha välja (kui programm
kasutab kuumust). Ventilaator jätkab töötamist järgmised 5 minutit. Displeile
ilmub kiri ”CLOSE DOOR” ja samal ajal hakkab taimer lugema viit minutit.
Ukse sulgemisel 5 minuti jooksul, jätkub kuivatusprotsess (kirjeldatud allpool).

Automaatprogramm:
Algab uuesti algusest peale = pikem kuivatusaeg.

Manuaalse ajavalikuga programm:
Algab uuesti katkenud kohast.
Kui ust ei sulgeta ja kuivatusprotsess on katkestatud 5 minuti jooksul, tuleb 
programm uuesti manuaalselt alustada.
Kuivatusprotsessi tahtlikul katkestamisel (ilma 5 minuti perioodita), vajutage
nuppu START/STOP (4)

KUIVATUSKAPI ETS 1700E / ETS 1900E KASUTAMINE

MÄRKUS      Ooterežiimil lülitub displei 10 minuti pärast välja ja mistahes nupu
vajutamisel või ukse avamisel hakkab see uuesti informatsiooni kuvama.
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ESINEVAD RIKKED

Ülekuumenemiskaitse

Kuivatuskapp on varustatud automaatse kuumenemiskaitsega, mis aktiveerub
kapi ülekuumenemisel. Kuumenemiskaitse rakendumisel lülitub
välja roheline tuluke (2). Kapp vajab taastumisaega ja ei käivitu koheselt.

Temperatuuri alanemisel kuivatuskapis normaalsele tasemele, lülitub
kuumenemiskaitse automaatselt välja ning roheline indikaatortuluke (2) süttib
põlema (NB! kui pealüliti (1) on ON asendis-sisse lülitatud).

Taastumisaeg varieerub 15 ja 20 minuti vahel.

Kui roheline indikaatortuluke (2) pealüliti (1) sisselülitatud ON positsioonis ei
sütti, oodake alati minimaalselt 20 minutit. Seejärel proovige uuesti
käivitada.

Kuivatuskapi kahte automaatprogrammi saab vastavalt vajadusele ümber
seadistada.

Automaatprogrammide parameetrite vajadustekohasemaks reguleerimiseks
kasutage juhtpaneeli.

Tehke seda ainult siis, kui:

 Riided ei saa piisavalt kuivaks

 Riided on ülekuivanud – liiga pikk kuivatusaeg.

Vaadake parameetrite reguleerimise juhist lk. 26.

AUTOMAATPROGRAMMID – SEADISTAMINE

KUIVATUSKAPI ETS 1700E / ETS 1900E KASUTAMINE
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KUIVATUSKAPI ETS 1700 / 1900 KASUTAMINE

Temperatuur Kuivatusaeg

SEADISTAMINE 

Kuivatuskapil on erinevate
funktsioonide tarbeks kaks juhtnuppu.

Vasakpoolne nupp reguleerib
jooksval skaalal temperatuuri.

Parempoolne nupp reguleerib
jooksval skaalal kuivatusaega
(kuni 4 tundi).

Kiire tulemuse saavutamiseks keerake 
temperatuuri nupp maksimumile ja 
kuivatusajaks 2 tundi.
Normaalse kuivatusaja puhul keerake
temperatuuri nupp poolringi ja 
seadistage taimer 3 kuni 4 tunni peale.
Selliselt on energiakulu oluliselt
madalam.
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HOOLDUS

 Kapi siseseinu tohib puhastada
pehme niiske lapi ja seebiveega.

 Ventilatsiooniavade ümber ja
lähedusse, samuti kapi ülaossa
koguneb palju tolmu ja 
riideebemeid.
See võib viia seadme
töövõime vähenemisele.

PUHASTAMINE

HOIATUS! Kappi ei tohi puhastada
kõrgsurvepesuriga!

HOOLDUSTEENINDUS 

Ennem hooldusega kontakteerumist 
leidke seadme nimi, mudel ja 
seerianumber.

Selle informatsiooni leiate kapi
sees asuvalt andmeplaadilt.

Kuivatuskapi nimi

Mudelinumber 
Seerianumber (12 ühikut) 

Jälgige NIMO juhiseid remontimisel
või osade asendamisel.

Et seda vältida, tuleb regulaarselt
puhastada ventilatsiooniavasid,
vähemalt kord aastas, avada
väljapuhkeots ja puhastada
ventilatsiuoonitoru.
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TEHNILISED ANDMED ETS 1700E / 1900E

Mahutavus:: umbes 4,0 kg pesu (puuvill)) 

Aurustamisefektiivsus: 4/10/17 g/min.
Elektriühendus:                1-faas 230 V, 50-60 Hz 
Mootor: 35 W

750/1500 W
Jah

180 m³/h

Küttevõimsus:  
Ülekuumenemiskaitse: 
Ventilaatori võimsus: 
Riputuspikkus: 16 meetrit

Mõõtmed: Kõrgus:  ETS 1700E   1700 mm 
ETS 1900E   1900 mm 

Sügavus:  610 mm 
Laius:    595 mm

Kaal: ~54/56 kg 

Müratase: maksimaalselt 60 dB (A)

ENERGIATARVE JA KUIVATUSAEG (PESUMASINAST VÕTTES *)

Programm   Energiatarve                 Kuivatusaeg Temp.
kWh/kg pesu

AUT 40°C 0.4 umbes 2 h umbes 45°C
AUT 60°C 0.6 umbes 2 h umbes 65°C
MAN 30°C 0.3 (2 h 30 min) 
MAN 40°C 0.4 (2 h 30 min) 
MAN 60°C 0.6 (2 h 30 min) 
MAN -- °C 0.08 (8 h) 

manuaal 15 min - 6 h              umbes 35°C 
manuaal 15 min - 4 h              umbes 45°C
manuaal  15 min - 4 h             umbes 65°C
manuaal  15 min - 12 h           ainult vent.

*)  Antud parameetrid võivad varieeruda, sõltudes:
- tsentrifuugimise kiirusest
- temperatuurist ja õhuniiskusest ruumis
- õhu liikumisest ruumis (sisse/välja)

TOOTMIS-
STANDARDID
Vaata 
andmeplaadilt.

ELEKTRI-
DIAGRAMM
Elektridiagrammi
saab vajadusel
tootjalt.
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TEHNILISED ANDMED ETS 1700 / 1900

Mahutavus: umbes 4,0 kg pesu (puuvill)

Aurustamisefektiivsus: 17 g/min.
Elektriühendus:                1-faas 230 V, 50-60 Hz 

35 WMootor: 
Küttevõimsus:  
Ülekuumenemiskaitse 
Taimer: 
Ventilaatori võimsus:
Riputuspikkus: 

1500 W
Jah

Kuni 4 hr 
180 m³/h
16 meetrit

Mõõtmed: Kõrgus:  ETS 1700  1700 mm 

Kaal: 

ETS 1900  1900 mm 

Sügavus: 610 mm 
Laius:   595 mm 
~54/56 kg

Müratase: maksimaalselt 60 dB (A)

ENERGIA TARVE JA KUIVATUSAEG (PESUMASINAST VÕTTES *)

Programm Energiatarve Kuivatusaeg Temp.
kWh/kg pesu

Economy 0.5 umbes 3 h 45°C
Fast (kiire) 0.7 umbes 2 h 60°C 

*)  Antud parameetrid võivad varieeruda, sõltudes:
- tsentrifuugimise kiirusest
- temperatuurist ja õhuniiskusest ruumis
- õhu liikumisest ruumis (sisse/välja)

TOOTMIS-
STANDARDID
Vaata 
andmeplaadilt.

ELEKTRI-
DIAGRAMM
Elektridiagrammi
saab vajadusel
tootjalt.
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ÕPETUS

Kuivatuskapil on kaks 
automaatprogrammi: 40 °C ja 60 °C

Automaatprogramm lõpeb kui 
pesu on kuiv.

Programmi lõpetamiseks, mõõdab 
süsteem väljalaskekanali temperatuuri 
ning võrdleb seda tehase seadistusega 

seadistus P4 programmi
40 °C ja

seadistus P8 programmi
60 °C jaoks.

Kuivatuskapi kahte 
automaatprogrammi saab vastavalt 
vajadusele ümber seadistada.

 Kui leiate, et pesu pole piisavalt
kuiv, suurendage vajaliku
programmi seadistuse
väärtust.

Kui leiate, et pesu on ülekuivanud
(liiga pikk kuivatusaeg), vähendage
vajaliku programmi seadistuse
väärtust.

PROGRAMMIDE SEADISTAMINE ETS 1700E / 1900E



Parameetrite reguleerimist võiks
alus-tada väikeste sammudega,
alus-tades 1-2 ühikust üles või alla.
Peale järgmist kuivatusprotsessi, 
kontrollige tulemust ning 
vajadusel viige sisse uued 
muudatused.
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PARAMEETRITE REGULEERIMINE
Seadistuste reguleerimiseks tuleb
ka-sutada juhtpaneeli. Parameetrid 
ilmuvad juhtpaneeli displeile ühe rea
kaupa.

Tegevusjuhis:

1 Veenduge, et kapi pealülit ON/OFF
 on välja lülitatud ja indikaatortuluke
 ei põle.

2  Hoidke all “-” ja “+” nuppe ning 
seadistage pealüliti ON/ OFF
olekusse “ON”. Süttib roheline
tuluke. Displeile ilmub kiri “P1”
(seadistus 1) ja tehaseseadistus
P1.

3  Vajutage nupule “MAN” nii kaua 
kuni ilmub vajalik seadistus. Kui 
lähete sellest kogemata üle, 
vajutage, kuni see uuesti displeile 
ilmub.

4  Kui displeile kuvatakse vajalik 
seadistus (näiteks P8), kasutage pluss 
ja miinus nuppu, et väärtust tõsta või
alandada

5 Seadistuse salvestamiseks ja 
töörežiimile minekuks, vajutage
START/ STOP nuppu. Displeile 
ilmub viimati kasutatud programm.

MÄRKUS: Kuidas taastada tehase 
parameetreid:

1  Läbige alguses kirjeldatud kaks
      esimest sammu.

2  Hoidke all “40°” nuppu ning 
vajutage START/STOP nuppu.
Para-meetrite nimekiri kuvatakse
ning displeile ilmub Seadistus 1 ja
tehase seadistus P1 joks.

3  Seadistuse salvestamiseks ja 
tööreziimile minekuks, vajutage
START/ STOP nuppu. Displeile 
ilmub viimati kasutatud programm.

PROGRAMMIDE SEADISTAMINE ETS 1700E / 1900E
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