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KASUTUSJUHENDIST
Käesolev kasutusjuhend kirjeldab
kuivatuskapi funktsioone ja
kasutamist. Samuti sisaldab see
paigaldus- ja hooldusjuhendit.
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Märkus: Hoidke
käesolev kasutusjuhend
alati käepärast.

OHUTU KASUTAMINE
Käesolev ohutu kasutamise juhis on mõeldud ebaõige kasutamise
ning juhuslike õnnetuste vältimiseks. Lugege see läbi enne
kuivatukapi paigaldamist ja kasutamist.
HOIATUS Ärge pange kuivatuskappi musti rõivaid, mis on kokku
puutunud lahustite, õli, vaha, rasva või värvainetega: nt
juukselakiga, küünelaki eemaldiga, plekieemaldiga,
puhastusbensiiniga vms.
See seade on ettenähtud kuivatama vees pestud niiskeid riideid.
Samuti on see seade ettenähtud kuivatama veest, vihmast,
lumest niiskeid, pesemata õue-, spordi- ja tööriideid, jalanõusid
jms.
p Seda kuivatuskappi tohivad kasutada üle 8 aasta vanused lapsed
ja füüsilise-, meele- või vaimupuudega isikud (k.a. lapsed)
tingimusel, et nad on järelvalve all või saanud juhised
kuivatuskapi turvaliseks kasutamiseks ning mõistavad
kaasnevaid riske.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
p HOIATUS Ülekuumenemiskaitsme juhuslikust lähtestamisest
tuleneva ohu vältimiseks ei tohi seda toodet ühendada välise
lülitusseadmega nagu taimer ega vooluringiga, mis lülitab toote
regulaarselt sisse ja välja.
p Toitejuhtme kahjustuse korral tuleb see ohu vältimiseks koheselt
asendada kas tootja, tootja esindaja või selleks kvalifitseeritud
tehniku poolt.
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KUIVATUSKAPI KIRJELDUS
Kuivatuskapp töötab kuuma õhuga, mis eemaldab pesust niiskuse. Kütte- ja
ventilaatorikomponendid on kombineeritud kuivatuskapi ülemises osas juhtpaneeli taga.
Kuivatuskapp on kahes variandis.
Easy Dryer, kus kuivatuskappi juhitakse kahe pööratava nupuga, üks küttevõimsuse
seadmiseks ja teine kuivamisaja reguleerimiseks.
Sensor Dryer, kus kuivatuskapil on nupud kuivatusrežiimi nii automaatseks kui ka
manuaalseks seadistamiseks.

Toitejuhe
Juhtpaneel
Kolm väljatõmmatavat
riputusvarna, sõltuvalt
kuivatuskapi sisustusvalikust.
Riputusvarna üles tõstes saate
need asetada kuivatuskapi
tagaseina vastu, va ülemine.
Uks. Ukse käelisus on muudetav.
Uksepealsed riputid
Reguleeritavad jalad (4x)

Ava toitejuhtme jaoks

Joonisel on kuvatud
Sensor Dryer kuivatuskapp

Niiske õhu väljaviik
Õhu sissevõtt
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Õhu sissevõtt

ÕHUVOOL KUIVATUSKAPIS

Pesu kuivama asetades pidage silmas õhuvoolu
suunda kuivatuskapis. Vaadake ka joonist.
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LAHTIPAKKIMINE
Kuivatuskappi tuleb
käsitseda
ettevaatlikult, kui see
seisab kaubaalusel
toestamata.
ÜMBERKUKKUMISE
OHT!
Kontrollige, et seade on saabunud
transpordikahjustuseta. Mistahes
kahjustustest tuleb müüjat teavitada 7
päeva jooksul.

Kuivatuskapp tuleb paigaldada ja hoida
siseruumides.
Enne kuivatuskapi järgi ühendamist
veenduga, et kõik transpordiks
paigaldatud kinnitusvahendid on
eemaldatud
Pakkematerjalid nagu plastik ja
vahtplastik peavad olema laste
käeulatusest eemal.

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

Komplektne tarne sisaldab:
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p Kuivatuskapp koos
paigaldatud ventilaatoriüksusega
p Paigalduskomplekt
p Kasutusjuhend

LAHTIPAKKIMINE
PAIGALDUSKOMPLEKT
Kogus
1
Toru, Ø 120 x 1000 mm

1

Toru fiksaator

1

Kogus
2
2

2
2
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UKSE KÄELISUSE MUUTMINE
Ust saab panna avanema vasakule või paremale.

1 Asetage kapp selili maapinnale.
2 Eemaldage ukse alumise hinge polt
(1) ja tõstke uks maha. Hoidke seib alles
(3).

3 Eemaldage ülemise hinge polt
(2) ja paigaldage see vastasküljele. Poldil
on kruvikeeraja jaoks sobiv pesa.
4 Pöörake uks ümber ja kinnitage
alumise hinge polt (1) ja seib (3).

1
2

3

Joonisel on kuvatud Easy Dryer kuivatuskapp
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LOODIMINE/KINNITAMINE
Kappi tohib kasutada ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas ning seinale kinnitatuna.
Kuivatuskappi ei tohiks paigaldada kohta, kus puhastamiseks kasutatakse kõrgsurve all
olevat vett.
Kuivatuskapp peab olema tasasel pinnal,
toetudes kõigile neljale jalale.
Kui on vaja reguleerida, siis kallutage kappi
ja reguleerige jalgadest.
Kontrollige loodiga, et kapp oleks loodis.
Pidage meeles, et kapi ülemine ots on
raskem ja on oht, et see ümber kukub.
Jalgade reguleerimist peaksid läbi
viima kaks inimest.

Ümber kukkumise vältimiseks tuleb kapp
kinnitada seina külge.
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.

Lood

Olemasolevad avad

Seinale kinnitamine tähendab ka
paremat ukse sulgumist.
HOIATUS Kuivatuskappi ei ole lubatud
kasutada ilma seinale ankurdamata,
ümberkukkumise oht!
1.
2.
3.
4.
5.

Plastiktüübel
Kapi tagune sein
Vaherõngas
Kuivatuskapi tagasein
Kinnituskruvi koos seibiga

1

2

3

4

5
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ÕHU VÄLJAPUHE / ÕHU SISSEVÕTT
Töötades ventileeritakse läbi kapi välja umbes 95 m³ niisket õhku tunnis.
See kuivatusõhk võetakse ruumist kuhu kuivatuskapp on paigaldatud.
Veenduge, et ruumi oleks tagatud värske asendusõhu juurdevool.
VENTILATSIOONIÜHENDUS
Kuivatuskapp ühendatakse ventilatsiooniga vastavalt standardile.
Kuivatuskapi saab ühendada ventilatsiooniga kahel meetodil, kas tõmbe
stabilisaatoriga või jäigalt otse ventilatsioonitoruga.
Kui kapp ühendatakse ruumi olevasolevasse ventilatsioonisüsteemi, tuleb
kasutada rõhu stabiliseerijat. Sellisel juhul ei ole häiritud ruumi üldventilatsioon.
Kasutage otseühendust ainult juhul kui kuivatuskapi jaoks on veetud eraldi
ventilatsioonitoru ja õhuvool väljuva õhu kanalis reguleeritud 95 m³-le tunnis.
Kuivatuskapp on testitud ja tehase poolt seadistatud tõmbe stabilisaatoriga
ühendamiseks.
Õhu ühendus kuivatuskapi peal
Paigalda toru fiksaator (1)
kapi peal asuva augu
kohale ja pööra päripäeva
kuni fiksaator klõpsatab
paikka kapi peal olevasse
pessa.

1

Kinnitushaak
toru fiksaatoril

Kinnitushaagi
pesa kapi peal
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ÕHU VÄLJAPUHE / ÕHU SISSEVÕTT
Ühendamine tõmbe stabilisaatoriga
Niiske õhk välja

Ühendage õhu väljapuhke toru (2)
toru fiksaatoriga. Ühendage toru
teine ots tõmbe stabilisaatoriga
(3) mis ühendatakse ruumi
väljatõmbega.

2
3

297

8

34

Kuivatuskappi ei tohi ühendada
lõõri.
Õhu sissevõtuavad ei tohi olla kinni
kaetud.

1.
2.
3.
4.

Toru fiksaator (lk 12)
Toru, Ø 120 x 1000 mm
Tõmbe stabilisaator
Adapter

Püsivalt ühendamine ventilatsiooniga
Ühendage painduv toru (2) toru
fiksaatoriga. Ühendage toru
teine ots adapteriga (4) ja
ühenda adapter ruumi
väljatõmbega.

Niiske õhk välja

2
4

297

Adapter ei kuulu komplekti.

34
8

Õhu sissevõtuavad ei tohi olla kinni
kaetud.
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ELEKTRIÜHENDUS
Kuivatuskapp ühendatakse maandatud
pistikusse 230 V 1-faas 50-60 Hz
Kaitse 10A.

Ükskõik, mil viisil kahjustatud
toitejuhe tuleb välja vahetada.
Originaalvaruosa saab kapi tarninud
edasimüüjalt.

Kuivatuskapp on varustatud
ühenduskaabli ja maandatud pistikuga.

Kuivatuskapp tuleb ühendada
maandatud pistikuga pistikupessa,
otse klemmliistu alla ühendamine
on keelatud!
Pistikupesa peab olema kergelt
ligipääsetavas kohas.
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.
Tootja ei vastuta kahjude eest kui
elektritööd ei ole teostatud vastavalt
paigaldusjuhise esitatud nõudmistele.
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Märkus: Asendusjuhtme tohib
paigaldada ainult kvalifitseeritud
elektrik.

ESMAKORDNE KÄIVITAMINE
Enne kuivatuskapi
esmakordset kasutamist
lugege läbi käesolev
kasutusjuhend.

HOIATUS Enne kuivatuskapi
kasutamist lugege läbi ohutusjuhised
leheküljel 5.

1 Veenduge, et kuivatuskapp oleks
kindlalt seina külge kinnitatud. Vt lk 11.
2 Veenduge, et kõik pakkematerjalid
on eemaldatud.
3 Peske kuivatuskapi sise- ja
välispinnad lahja puhastusvahendi
ja kuuma veega. Kuivatage hoolikalt.
Vaata ka 'Hooldus' lk 27.
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PESU KUIVAMA ASETAMINE
Kuivatuskapi sees on kolm riputussektsiooni, sõltuvalt kuivatuskapi sisustusvalikust.
Iga sektsioon on varustatud riputusvarnadega kuhu riputatakse pesu.
p Riputage riided varnadele kuivama,

NÕUANDED

arvestades riiete mahulisuse, mitte
kaaluga.

p Järgige alati riideesemete siltidel olevaid
juhiseid, kui need on olemas.

p Maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks
ärge laotage rõivaid lamedalt üle
ülemiste riputusvarnade.

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

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

p Vahtkummi või muud sarnast materjali
sisaldavate toodete jaoks kohandage
kuivamistemperatuuri kapis. Selliste
toodete pesemisel ja kuivatamisel
järgige hoolikalt tootja juhiseid.

p Pikemate riideesemete kuivatamiseks,
asetage alumised varnasektsioonid
vertikaalasendisse.
p Riputage kindad, sallid jms uksel
asuvale riputusvarnale.
p Kergemaks riputamiseks tõmmake
riputusvarn väljapoole. Enne kapiukse
sulgemist lükake riputusvarnad tagasi
kapi sisse.
p Kuivatuskappi ei tohi liiglaadida.
Liigne kogus riidedi kapis pikendab
kuivatusaega ning kortsutab riideid. Kui
võimalik, siis jäta riiete vahele vahed.
p Vältimaks värvi andmist, veenduge, et
esemed ei puutu üksteisega kokku.
p Paksusid ja kergemaid kangaid ei ole
soovitav koos kuivatada kuna nende
kuivatusajad on erinevad.
p Kootud esemeid ei ole soovitav
kuivatada rippes, tekib venimisoht.
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ÕHUVOOL KUIVATUSKAPIS
Joonisel kuvatakse õhu liikumist läbi
kuivatuskapi.
Hoidke õhu
väljatõmbe
piirkond
tolmust puhas.
Veenduge, et õhu
sissetõmme ja
väljaviik
ei ole blokeeritud.
Vaadake lk 6.
Märkus: Kui kapp ei ole veel piisavalt
soojenenud, võib esineda tõrkeid kapi
ukse täielikul sulgumisel. See probleem
möödub kapi soojenedes ja tihendi
paisudes.

SENSOR DRYER 1700/1900 KASUTAMINE
Kuivatuskapp on varustatud kolme automaatprogrammiga ja kolme
manuaalse aegjuhitud programmiga sobitatud erinevat tüüpi rõivastele.
Automaatprogrammide jaoks on ka lisafunktsioone.
Kuivatamisprotsessi juhitakse andurite või taimeri ja temperatuuriseadetega.
Kuivatusprogrammi valikul juhindutakse: - energiatõhususest
- kangaste õrnast töötlemisest
- raskesti kuivatavate kangastega
toimetulemisest
- kuivatamise koguajast
AUTOMAATPROGRAMMI VALIK
Sensor Dryer kuivatuskapi automaatse programmi valimisel peate
esitama mõned küsimused
1 MILLAL PEAB PESU KUIVAKS SAAMA?

Kas see võib pikka aega oodata? Või on sellega kiire?
Pikk kuivamisaeg: vali ECO+, kuivatuskapi kõige energiatõhusam programm.
Keskmine kuivamisaeg: vali HIGH ja LOW vahel koos ECO funktsiooniga.
Lühike kuivamisaeg: vali HIGH ja LOW vahel.
2 MILLIST TÜÜPI KANGAID KUIVATATAKSE?

Kui need on tugevad kangad, näiteks puuvill, valige HIGH.
Kui need on õrnad kangad, valige LOW.
Kui need on raskesti kuivatatavad kangad, näiteks laste kombinesoon, valige
HIGH või LOW koos Extra Dry funktsiooniga.

17

SENSOR DRYER 1700 / 1900 KASUTAMINE
JUHTPANEEL

Programmi valimine
kuivatusprotsessi
automaatseks aegjuhtimiseks
ON/OFF
(SISSE/VÄLJA)

Programmi valimine
kuivatusprotsessi
manuaalseks
aegjuhtimiseks
Ekraan näitab valitud
kuivamisprogrammi
järelejäänud aega.
Selle all näitab LED-de rida, et
kuivatamine on käimas.

Start/Stop
(Käivita/Peata)

Nupud kuivatusprotsessi automaatseks aegjuhtimiseks
Nupp automaatse kuivatusprotsessi aktiveerimiseks.
Käivitub ainult ventilaator. See programmivalik on väga
energiasäästlik ja pesu suhtes väga õrn. Kasutage seda programmi,
kui teil on palju aega. Nüüd süttib AUTO ECO.
Siin on nii ventilaator kui ka kütteelement aktiivsed, kuid
temperatuur kuivatuskapis on piiratud. Kasutage seda programmi,
kui peate õrnad kangad lühema aja jooksul kuivatama. Nüüd süttib
AUTO LOW.

Siin on aktiivne nii ventilaator kui ka kütteelement. Temperatuuri
piirang on oluliselt kõrgemal kui režiimis AUTO LOW. See
programm kuivatab kangad kiiresti. Nüüd süttib AUTO HIGH.
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SENSOR DRYER 1700/1900 KASUTAMINE
Saate valida valikulise lisafunktsiooni EXTRA DRY programmidele AUTO LOW ja AUTO HIGH.
EXTRA DRY on mõeldud paksematele ja raskemini kuivatatavatele
kangastele, näiteks laste kombinesoonid, suusakostüümid jne.
Nüüd süttivad AUTO HIGH ja EXTRA DRY või AUTO LOW ja EXTRA
DRY.
Lisaks on lisafunktsioon ECO, mida saate valida programmile AUTO HIGH.
ECO on programm, mis kasutab soojusenergiat seal, kus see kõige
rohkem kasu toob. Selle tulemuseks on tavapärasest programmist
pikem programm, kuid see tarbib vähem energiat. Kui
kuivatusprogrammiks on ülaltoodud viisil valitud AUTO ECO +, on
see funktsioon juba eelvalitud. Nüüd süttivad AUTO HIGH ja ECO.

Nupud kuivatusprotsessi manuaalseks aegjuhtimiseks
Nupp kuivatusprotsessi manuaalse aegjuhtimise aktiveerimiseks.
Käivitub ainult ventilaator. See programmivalik on väga
energiasäästlik ja pesu suhtes väga õrn. Kasutage seda programmi,
kui teil on palju aega. Nüüd süttib MAN ECO+.

Siin on nii ventilaator kui ka kütteelement aktiivsed, kuid
temperatuur kuivatuskapis on piiratud. Kasutage seda programmi,
kui peate õrnad kangad lühema aja jooksul kuivama. Nüüd süttib
MAN LOW.
Siin on aktiivne nii ventilaator kui ka kütteelement. Temperatuuri
piirang on oluliselt kõrgemal kui režiimis MAN LOW. Nüüd süttib
MAN HIGH.
Lühendab / pikendab manuaalset kuivatamise aega.
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SENSOR DRYER 1700/1900 KASUTAMINE
KUIVATUSKAPI KÄIVITAMINE AUTOMAATSE AEGJUHTIMISEGA
Kuivatuskapp käivitatakse vajutades ON/OFF (SISSE/VÄLJA) nuppu.
Kuivatuskapp sisselülitamisel kuvatakse ekraanil viimati valitud programm. Kui
ühtegi programmi pole varem valitud või kui kapp on olnud vooluta või on täiesti
uus, käivitatakse kapp vaikimisi režiimis AUTO HIGH.
AUTO HIGH lsüttib ja Start/Stop vilgub.
Kui see programm sobib, siis käivitage kapp vajutades Start/Stop.
Start/Stop indikaatortuli lakkab vilkumast ja põleb püsivalt.
Eeldatav kuivamisaeg kuvatakse ekraanil, kus aega arvestatakse. Pärast aja
möödumist peatub protsess automaatselt.

Muu automaatprogrammi valimine
Valige automaatprogramm vajutades AUTO nuppu.
Liikuge soovitud programmini vajutades nuppu AUTO üks või
enam kordi.
Lisafunktsioon EXTRA DRY on valitav AUTO LOW programmis

Lisafunktsioon EXTRA DRY või ECO on valitav AUTO HIGH
programmis.
Vajutage Start/Stop nuppu. LED põleb püsivalt ja näitab, et protsess
on käimas.

20

SENSOR DRYER 1700/1900 KASUTAMINE
KUIVATUSKAPI KÄIVITAMINE MANUAALSE AEGJUHTIMISEGA
Kuivatuskapp käivitatakse vajutades ON/OFF (SISSE/VÄLJA) nuppu.
Kuivatuskapp sisselülitamisel kuvatakse ekraanil viimati valitud programm. Kui
ühtegi programmi pole varem valitud või kui kapp on olnud vooluta või on täiesti
uus, käivitatakse kapp vaikimisi režiimis AUTO HIGH, st automaatprogramm.

Manuaalprogrammi valimine
Vali manuaalprogramm vajutades MAN nuppu.
Liikuge soovitud programmini vajutades MAN nuppu üks või enam
kordi.
Ekraan kuvab standard kuivatusaja, mida saab vähendada või
suurendada nupuga.
Vajutage Start/Stop (Käivita/Peata) nuppu. LED põleb püsivalt ja näitab,
et protsess on käimas.
Valitud kuivamisaeg kuvatakse ekraanil, kus aega arvestatakse. Pärast aja
möödumist peatub protsess automaatselt.
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SENSOR DRYER 1700/1900 KASUTAMINE
UKS
Vältige kuivatamise ajal ukse avamist, kuna see pikendab programmi aega. Kui uks
avatakse, kuvatakse ekraanil -P-. Ukse sulgemiseks on teil aega 5 minutit, enne kui
kapp lülitab programmi täielikult välja ja kapp tuleb taaskäivitada.

PARAMEETRITE KOHANDAMINE JA ANDURITE KALIBREERIMINE
Parimate kuivatustulemuste saamiseks on olemas viisid automaatprogramme
optimeerimida.
Kohandamist tuleb teha juhul, kui leitakse, et:
p Pesu ei kuivatata piisavalt kuivaks.
p Pesu on üle kuivatatud - pikk kuivamisaeg.
ECO+ optimaalseks toimimiseks tuleb andurid uuesti kalibreerida.
Andurite kalibreerimine
Märkus: Kalibreerimisel on oluline, et kapp oleks
toatemperatuuril.

Andurite kalibreerimiseks lülitage kuivatuskapp välja. Veenduge, et kapis ei oleks
sees pesu. Minge parameetrite loendisse, valige parameeter P400 ja seadke see
väärtusele 1.
Seejärel algab umbes 5 minutit kestev kalibreerimistsükkel. Kui andurid on
kalibreeritud, taaskäivitub kapp automaatselt.
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SENSOR DRYER 1700/1900 KASUTAMINE
Reguleeritavad parameetrid
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.
Vaadake vastava programmi parameetri kohandamise tabelit.
PROGRAMM

Parameeter

ECO+
LOW
LOW EXTRA DRY
HIGH
HIGH EXTRA DRY
HIGH ECO

2165
2233
2243
2203
2213
2273

Juurdepääs parameetritele
1 Lülitage kuivatuskapp välja, vajutades ON/OFF nuppu.
2 Hoidke all Start/Stop nuppu ja siis vajutage uuesti ON/OFF nuppu.
Valige parameeter liikudes üles või alla kasutades – ja + klahve.
Parameetrite reguleerimine
1 Kui soovitud parameeter on valitud, siis vajutage Start/Stop nuppu
vastava parameetri juurde liikumiseks.
2 Reguleerige parameetri väärtust üles või alla kasutades – ja + klahve.
3 Vajutage Start/Stop nuppu parameetri korrigeerimisest väljumiseks.
Parameetrite loendist lahkumine
1 Kui olete soovitud parameetrid kohandanud, siis vajutage MAN ja Start/
Stop nuppu.
2 Kui soovite parameetrid tehaseseadetele lähtestada, siis vajutage AUTO ja Start/
Stop nuppu.
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RIKKED
ÜLEKUUMENEMISKAITSE
Kuivatuskapp on varustatud ülekuumenemiskaitsmega. See rakendub kui
temperatuur ventilaatoris ületab 120 °C.
Sensor Dryer
Kui ülekuumenemiskaitse rakendub, siis ekraan ja LED-d vilguvad. Kasutaja saab
nüüd ülekuumenemiskaitsme lähtestada lülitades välja toite kuivatuskapi laes
asuva lüliti abil.
Vaadake joonist lk 25.
Kasutaja peab ootama 10–15 minutit, enne kui temperatuur on langenud ja
ülekuumenemiskaitse lähtestub. Seejärel saab kapi toite sama lüliti abil uuesti sisse
lülitada.
Easy Dryer
Kui ülekuumenemiskaitse rakendub, lülitub kapp välja ja taimer peatub, nt 2 tunni
peal, ja pesu on endiselt märg. Kasutaja saab nüüd ülekuumenemiskaitsme
lähtestada lülitades välja toite kuivatuskapi laes asuva lüliti abil.
Vaadake joonist lk 25.
Teise võimalusena saab lähtestada, keerates taimeri nulli.
Kasutaja peab ootama 10–15 minutit, enne kui temperatuur on langenud ja
ülekuumenemiskaitse lähtestub. Seejärel saab kapi toite sama lüliti abil uuesti
sisse lülitada. Või teise võimalusena saab taimerist uuesti aja peale keerata.
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RIKKED
VÄLJA - vajuta lülitit
tagumises augus

SISSE - vajuta lülitit
esimeses augus

Joonisel on kuvatud
Sensor Dryer
kuivatuskapp

Lüliti sisepaneeli
taga

Auk sisepaneelis lüliti
lülitamiseks kruvikeeraja
või muu sarnase
tööriista abil.
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EASY DRYER 1700 / 1900 KASUTAMINE
JUHTPANEEL

TEMPERATUUR

KUIVATUSAEG

Kuivatuskapil on erinevate kuivatusParempoolne nupp reguleerib
režiimide seadistamiseks kaks juhtnuppu. kuivatusaega (kuni 4 tundi).
Vasakpoolne nupp reguleerib
temperatuuri.

SÄTETE VALIK
Kõrge kuumus
Kiire tulemuse saavutamiseks keerake
temperatuuri nupp maksimumile ja
kuivatusajaks 1,5-2 tundi.
Madal kuumus
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Madalal temperatuuril kuivatamiseks keerake
temperatuurinupp asendisse vahetult pärast
poolring algust ja kuivatusaja nupp 3-4 tunni
peale.

HOOLDUS
PUHASTAMINE
Märkus: Ärge puhastage kuivatuskappi
kõrgsurvepesuriga.

p Kapi siseseinu tohib puhastada
pehme niiske lapi ja seebiveega.
p Õhu sissevõtuavade ümber
kipub kogunema tolm.
See võib põhjusta häireid ja
võib viia riketeni seadme töös.

Nende probleemide vältimiseks
tuleks õhu sissevõtuava ja
kuivatuskapi pealset tolmuimejaga
puhastada vähemalt kord aastas või
sagedamini sõltuvalt keskkonnast,
kus kuivatuskapp asub.

HOOLDUSTEENINDUS
Enne teenindusse pöördumist
leidke kuivatuskapi nimetus,
mudelinumber ja seerianumber.
Need andmed on leitavad
kuivatuskapi sees asuvalt
andmesildilt.

Andmesilt (sees)
Joonisel on kujutatud Sensor Dryer
kuivatuskapp
Kuivatuskapi nimetus
Mudelinumber
Seerianumber (12 numbrit)

Remontimisel või osade asendamisel
järgige NIMO juhiseid.
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KUIVATUSKAPI UTILISEERIMINE
Kui kuivatuskapp on jõudnud oma
kasutusea lõppu, tuleb see viia
jäätmejaama. Kuivatuskapi mitmeid osi
saab taaskasutada, kuid see sisaldab ka
muid materjale, mis tuleb
nõuetekohaselt utiliseerida. Seetõttu ei
tohiks kunagi panna kuivatuskappi või
selle osi kokku olmejäätmetega, kuna
see võib põhjustada terviseohte ja
kahjustada keskkonda.

Kasutusel kõrvaldatud kuivatuskapp
tuleks viia jäätmejaama. Vajadusel
pöörduge kuivatuskapi müüja poole.
Kuivatuskapi kõik plastosad on
tähistatud rahvusvaheliselt
standardiseeritud sümbolitega.
Kuivatuskapi osi saab seetõttu
jäätmeid eraldades
keskkonnasõbralikul viisil taaskasutada.
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SENSOR DRYER 1700 / 1900 TEHNILISED ANDMED
Mahutavus:
Vee eemaldamine:
Elektriühendus:
Mootor:
Küttevõimsus:
Ülekuumenemiskaitse:
Ventilaatori võimsus:
Riputuspikkus
Mõõtmed:

Kaal:
Müratase:
Väljutatava õhu maht:

Kuni 6 kg pesu (puuvill)
Kuni 25 g/min
1-faas 230 V, 50-60 Hz Kaitse 10 A
38 W
2,000 W
Jah
184 m³/tunnis
16 meetrit, sõltuvalt kuivatuskapi sisustuse valikust
Kõrgus: 1700 / 1900 mm
Laius: 595 mm
Sügavus: 610 mm
Sensor Dryer 1700, 56 kg
Sensor Dryer 1900, 60 kg
maks. 55 dB(A)
95 m³ niisket õhku tunnis

ENERGIAKULU JA KUIVATUSAJAD 4 KG TSENTRIFUUGITUD PESU KUIVAMISE KOHTA *)

Programm

AUTO ECO+
AUTO LOW
AUTO LOW EXTRA DRY
AUTO HIGH
AUTO HIGH EXTRA DRY
AUTO HIGH ECO

Energiakulu kg
kuiva pesu kohta
[kWh/kg]

Kuivatus- Maks. temp.
aeg *)
[°C]
[min]

0.10
0.79
1.06
0.64
1.20
0.57

600
180
240
85
160
260

*) Väärtused võivad erineda sõltuvalt:
- tsentrifuugimiskiirusest
- temperatuurist, õhu niiskusest toas
- õhuringlusest toas (sissevõetav õhk,
väljutatav õhk)

Toa temp.
45
45
70
70
70

TOOTMISSTANDARDID
Vt kuivatuskapi andmesildilt
ELEKTRISKEEM
Elektriskeemi saab tellida tootjalt.
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EASY DRYER 1700 / 1900 TEHNILISED ANDMED
Mahutavus:
Vee eemaldamine:
Elektriühendus:
Mootor:
Küttevõimsus:
Ülekuumenemiskaitse:
Ventilaatori võimsus:
Riputuspikkus
Mõõtmed:

Kaal:
Müratase:
Väljutatava õhu maht:

Kuni 6 kg pesu (puuvill)
Kuni 25 g/min
1-faas 230 V, 50-60 Hz Kaitse 10 A
38 W
2,000 W
Jah
184 m³/tunnis
16 meetrit, sõltuvalt kuivatuskapi sisustuse valikust
Kõrgus: 1700 / 1900 mm
Laius: 595 mm
Sügavus: 610 mm
Easy Dryer 170, 56 kg
Easy Dryer 1900, 60 kg
maks. 55 dB(A)
95 m³ niisket õhku tunnis

ENERGIAKULU JA KUIVATUSAJAD 4 KG TSENTRIFUUGITUD PESU KUIVAMISE KOHTA *)

[kWh/kg]

Kuivatus- Maks. temp.
aeg *)
[°C]
[min]

Madal temp.

0.67

220

35

Kõrge temp.

0.69

90

65

Programm

Energiakulu kg
kuiva pesu kohta

TOOTMISSTANDARDID
Vt kuivatuskapi andmesildilt
väljutatav õhk)
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ELEKTRISKEEM
Elektriskeemi saab tellida tootjalt.

TÕRKEOTSING
EASY DRYER

Küsimused

Mida sa saad teha

Kuivatuskapp ei
tööta.

1. Kontrolli, kas toitejuhe on pistikupesas ja
pistikupesas on olemas vool.
2. Kontrolli, et kaitse ei ole rakendunud.
3. Kas uks on suletud?
4. Kontrolli lülitit kuivatuskapi laes. Vaata lk 25.

Kuivatamine võtab
liiga kaua aega.

1. Veenduge, et pesu ei oleks läbimärg (kehvasti
tsentrifuugitud).
2. Veenduge, et kapp pole rõivastega ülekoormatud.

Pesu ei saa kuivaks.

Veenduge, et kapp pole rõivastega ülekoormatud.

Ukse tihendiriba pole
tihedalt ukseava
vastas.

Veenduge, et kapp on loodis ja seina külge
kinnitatud. Veenduge, et kapp on loodis. Kontrollige
loodiga ning vajadusel reguleerige jalgade
reguleerimisega.
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TÕRKEOTSING
SENSOR DRYER

Küsimused

Mida sa saad teha

Kuivatuskapp ei
tööta.

1. Kontrolli, kas toitejuhe on pistikupesas ja
pistikupesas on olemas vool.
2. Kontrolli, et kaitse ei ole rakendunud.
3. Kas olete vajutanud käivitusnuppu?
4. Kas uks on suletud?
5. Kontrolli lülitit kuivatuskapi laes. Vaata lk 25.
Kui ilmub häire või veakood, proovige kõigepealt
häire lähtestada, hoides nuppu Start / Stop 5
sekundit all.
Vaadake lk 33 “Sensor Dryer veakoodide loetelu”

Ekraanil kuvatakse
häire / veakood
(Er1, Er2, Er3).

Kui probleem püsib, tuleb kohale kutsuda
hooldustehnik.
Kuivatamine võtab
liiga kaua aega.

Pesu ei saa kuivaks.

Ukse tihendiriba pole
tihedalt ukseava
vastas.
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1. Veenduge, et oleks valitud õige programm
vastavalt pesu tüübile.
2. Veenduge, et pesu ei oleks läbimärg (kehvasti
tsentrifuugitud).
3. Veenduge, et kapp pole rõivastega ülekoormatud.
4. Vaadake lk 22 ”Parameetrite kohandamine ja andurite
kalibreerimine”
1. Veenduge, et oleks valitud õige programm
vastavalt pesu tüübile.
2. Veenduge, et kapp pole rõivastega ülekoormatud.
3. Vaadake lk 22 ”Parameetrite kohandamine ja andurite
kalibreerimine”
Veenduge, et kapp on loodis ja seina külge kinnitatud.
Veenduge, et kapp on loodis. Kontrollige loodiga ning
vajadusel reguleerige jalgade reguleerimisega.

TÕRKEOTSING
SENSOR DRYER VEAKOODIDE LOETELU

Veakood

Er 1

Er 2

Er 3

Põhjus
Error 1 / Viga 1
Regulaatori andur. Viga elemendi anduris. Viga on
katkestus või lühis anduris.
Lähtesta veateade eemaldades seade vooluvõrgust.

Error 2 / Viga 2
Väljalaskeandur. Viga väljalaskekanali anduris.
See viga on sama nagu Viga 1.
Lähtesta veateade eemaldades seade vooluvõrgust.
Error 3 / Viga 3
Kuivamisprogrammi maksimaalne aeg katkestab
kuivatamise.
Põhjus: elektroonika ei ole väljalaskeandurilt saanud
signaali, et pesu on kuiv.
Alarmi lähtestamiseks hoidke nuppu Start / Stop 5
sekundit all.
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

1700 / 1900
595
610
1700/1900
297
348
227
52
450
73
1474/1674
31
39

H

