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KASUTUSJUHENDIST

Hoia kasutusjuhend alati
käepärast!

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.

HOIATUS! Seade on ettenähtud ainult vees pestud kangaste 
kuivatamiseks.

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

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

p Puhastamise ja hooldamise peab teostama täiskasvanu.

p Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see viivitamatult välja
vahetada ning seda võib teostada vaid väljaõppinud tehnik,
tootja või sarnaselt kvalifitseeritud isik.

p Väldi tilkuvate esemete kuivatuskappi riputamist, sest kapp ei
kogu suures koguses vett. Vesi võib sattuda põrandale.

p Soovitav on läbimärgi ja tilkuvaid rõivaid enne tsentrifuugida. Kui
see ei osutu võimalikuks, siis kuivemaks muljuda ning alles siis
kuivatuskappi asetada. Põranda vedelikukahjustuste vältimiseks
on soovitatav kuivatuskapp asetada vedelikukogumisalusele.
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KUIVATUSKAPI KIRJELDUS

Kuivatuskapp töötab soojuspumba 
tehnoloogial koos niiskusekogujaga, 
mis võimaldab madalamal 
temperatuuril ning oluliselt 
energiasäästlikuma kuivatamise kui 
tavapärane kuumaõhu tehnoloogial 
kuivatuskapp.

Terviklik lahendus ei nõua
kuivatuskapi ventilatsiooniga 
ühendamist!

Niiskus kondenseerub protsessi käigus
ning moodustunud vesi viiakse
eemaldatavasse veepaaki või vooliku
kaudu äravoolu. Ülivõimas ventilaator
paneb rõivaesemed lendlema, mistõttu 
on kuivatusprotsess veelgi
efektiivsem.

Seinakinnitus

Väljatõmmatavad
riputusvarnad x 3

Ukse reelingud

Eemaldatav jalatsirest

Kondentsvee paak

Niiskuskogumisüksus 

Reguleeritavad jalad (4x)
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ÕHUVOOL KUIVATUSKAPIS

Õhu sissevool

Puhastusfilter
(jalatsiresti all)

Dehumideeritud
õhk suunatakse
kuivatuskapi 
tagaseinas olevasse
kanalisse.

Niiskuskogumisüksus

MÄRKUS Veendu, et
jalatsid ja muud kapi põhja
asetatud esemed ei blokeeri 
õhuvoolu!
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KONDENSEERUNUD VESI

Kondenseerunud vett saab koguda ja eemaldada kahel viisil kas kogudes 
see eemaldatavasse veepaaki või voolikuga põranda äravoolu.

EEMALDATAV VEEPAAK

Veepaagi mõõtmed võimaldavad teda
kergesti pesta ja puhastada. Heaks tavaks on
veepaagi tühjendamine peale iga 
kuivatustsüklit.
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1  Tõmba ettevaatlikult vooliku 
ülemist osa 2-3cm välja.

2  Lõika voolik keskelt pooleks.
3  Ühenda tekkinud äravooluvoolik 

komplektis oleva nippliga. Ära
kasuta voolikuklambreid. Aseta
äravooluvoolik ühte paneeli
süvendisse.

PÕRANDA ÄRAVOOLUGA ÜHENDAMINE

Kuivatuskapp on tootja poolt varustatud voolikuga veepaaki. 

Kondentsvee eemaldamiseks põranda äravoolu teel toimi järgmiselt:

KONDENSEERUNUD VESI

Aseta äravoolu-
voolik ühte
paneelil asuvasse
süvendisse.

Kuivatuskapi tagasein

Uus
äravooluvoolik

Nippel

Lõigatud
kondensatsioonivoolik 

Voolik
eemaldatavasse
veepaaki

Kondensatsiooni-
pump
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KONDENSEERUNUD VESI

4  Aseta äravooluvoolik paneeli ühte süvendisse, et see ei saaks muljuda. 
5  Aseta äravooluvoolik äravoolu.
6  Kui äravool on kõrgem kui kuivatuskapi väljalaskeava, veendu, et voolik 

jookseks kaarega suunas allapoole ja moodustaks veepüüdja.
Vastupidisel juhul võib tekkida oht, et kondentsvesi jookseb tagasi paaki
samal ajal kui pump ei tööta ning täidab kuivatuskapi veega ja see ei
hakka tööle.

TAGASIÜHENDAMINE VEEPAAGIGA
Vajadusel kondentsvesi tagasi veepaaki juhtida tuleb vaid kaks voolikuotsa nippeli

abil tagasi kokku ühendada.

MÄRKUS Veevoolikut mitte mingil juhul painutada, et vältida
veevoolu takistust. Aseta äravooluvoolik paneeli mistahes süvendisse.
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LAHTIPAKKIMINE

PAIGALDUS

Paigaldustarvikute komplekt:

Terviklik tarne sisaldab:
 Kuivatuskapp koos niiskuseemaldusühikuga

 Paigaldustarvikute komplekt

 Kasutus- ja paigaldusjuhend

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 
teavitada müüjat.

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

Hoiatus! Kuivatuskapi
üksinda transportimisel
ja paigaldamisel võib
kapp kergesti ÜMBER 
KUKKUDA!

Kruvi TRX 5x45 fzk
ankurdamiseks 2

Kruvi MRT 5 x 20
klambriga kinnituseks 4

Nailontüübel 2

Seinakinnitusklamber
2

Filtripuhastuse hari 1

Juhend seinale
1

Tk. Tk.

Plast voolik 10 x 13      1.5 m

Nippel veevooliku jaoks   1
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PAIGALDUS

Kui see osutub
vajalikuks, võta ühendust
väljaõppinud tehnikuga.

UKSEAVANEMISPOOLSUSE MUUTMINE

Uks võib avaneda nii paremale kui vasakule 
poole. Võimalik on uksepoolsust vahetada.

PAIGALDUS/ANKURDAMINE

TASAKAALUSTAMINE

Kuivatuskapp tuleb asetada tasasele 
pinnale ja nelja jalaga põrandale. 
Reguleeritavate jalgade abil pannake 
kuivatuskapp loodi.

SEINALE ANKURDAMINE

Ümber kukkumise vältimiseks
tuleb kapp ankurdada seinale. 
Paigaldustarvikute komplekt sisaldab 
kahte kapi ülaosas asuvat nurgaklambrit 
(pildil).
Kapp tuleb kindlalt seina külge kinnitada.
Paigalduskomplekt sisaldab 
kinnituskruvisid, seibe ja plastikühendusi.

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

Seinakinnitus-
klamber

Kuivatuskapi
ülaosa

Seade on ettenähtud kasutamiseks vaid
siseruumides ja kuivades tingimustes.

Kuivatuskappi ei tohiks paigaldada
kohta, kus puhastamiseks
kasutatakse kõrgsurve all olevat vett.
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ECO DRYER 2.0

HELLO

ELEKTRIÜHENDUS
Kuivatuskapp ühendatakse
maandatud pistikusse 230 V 1-faas
50 -60 Hz.
Kuivatuskapp on varustatud
ühenduskaabli ja maandatud
pistikuga.
Kaitse 10 A.

Tootja ei vastuta kahjude eest kui 
elektritööd ei ole teostatud vastavalt 
paigaldusjuhise nõuetele

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 
maandatud pistikuga pistikupessa, 
otse klemmliistu alla ühendamine 
on keelatud!

PAIGALDUS
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JUHTPANEEL

Kuivatuskapil on kaks automaatset kuivatusprogrammi erinevat tüüpi rõivaste 
jaoks. Programmid on seadistatud nelja juhtpaneelil asuva 
programmeerimismenüü programminupu abil. Valida saab programmi keeli.

NUPUD

ON/OFF

START/STOP, alustab ja lõpetab programmi. 
OK, kinnitab valiku ja liigub järgmisele menüütasemele.

NOOL ÜLES, suurendab väärtust.

NOOL ALLA, vähendab väärtust.

EKRAAN
Ekraanil on kaks rida, mõlemal 6 sümbolit. Kuivatusprotsessi seadistamisel
ja reguleerimisel näitab ekraan hetke parameetreid ja hetke parameetrite
väärtusi. Juhtimistekst kuvatakse kogu kuivatusprotsessi käigus.

ECO DRYER 2.0

HELLO



15

Keele 
sümbol

Menüü 
keel

0 inglise

1 rootsi

2 norra

3 taani

4 soome

5 vene

6 prantsuse

7 saksa

JUHTPANEEL

KEELE SEADED
Valida saab järgmiste keelte vahel: inglise, rootsi, norra, taani, soome, vene,
prantsuse, saksa.

SEADED

1 Veendu, et kuivatuskapi põhinupp 
ON/OFF on välja lülitatud. 
Ekraan on tühi.

2  Hoia all nuppe NOOL ÜLES ja 
NOOL ALLA ning vajuta ON/OFF 
nupp "ON" olekusse. Ekraan 
valgustub ja ülemisse ritta ilmub 
keele parameeter “P105”. Kui 
kuvatakse veel mõni väärtus, 
kasuta nooleklahvi ÜLES või 
ALLA, et valida õige parameeter.

3  Vajuta START/STOP et kinnitada.

Ekraanile kuvatakse ekraani keelte
valik. Keeled on nummerdatud, 
nagu on näha allolevas loendis.

4  Soovitud keele valimiseks kasuta 
ÜLES ja ALLA nooleklahve

5  Väärtuse kinnitamiseks vajuta 
START/ STOP.

6 Menüüsse naasmiseks vajuta          
ja START/ STOP.



16

KÄIVITAMINE

TÄHTIS! Tutvuge ohutusnõuetega
enne vooluvõrku ühendamist!

Lugege käesolev
kasutusjuhend enne
esimest kasutuskorda

Peale kapi paigaldamist ja ühendamist 
ning esmakordset kasutamist tuleks 
oodata vähemalt 3 tundi.Kompressori 
kahjustumise vältimiseks peab õli 
kompressorisse valguma.

1 Veendu,etkapp on kindlalt 
seinale kinnitatud. LK 12
2 Veendu, et pakkematerjalid on 
eemaldatud.
3 Kapi seest ja väljast puhastamiseks 
kasuta sooja vett ning lahjat 
puhastusvahendit. Kuivata.
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RIIETE KUIVAMA ASETAMINE

ETTEVAATUST!
Ära kuivata esemeid, 
mida on töödeldud 
bensiini või muu lenduva 
tuleohtliku ainega. Võib 
tekkida plahvatusohtliku 
gaasisegu 
moodustumine!

Kuivatuskapp on varustatud kolme 
riputussektsiooniga. Iga sektsioon on varustatud 
riputus-varnadega kuhu riputatakse riided vastavalt 
isntruktsioonile.

p Riputa riided varnadele kuivama, arvestades riiete 
mahulisuse, mitte kaaluga.

p Pikkade rõivaste kuivatamiseks pange 2 alumist 
konsoolirida kapi tagaseina eest ära.

p Riputa kindad, sallid jms uksel asuvale 
riputusvarnale.

p Pikad riietusesemed riputa kapi servadesse ja 
pisemad kuivatuskapi keskele. Selliselt tagad 
parima kuivatustulemuse.

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

p Veendu, et jalatsirestile asetatud esemed ei takista 
õhuvoolu.

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.

p Väldi läbimärgi või tilkuvaid riideesemeid, sest 
kuivatuskapp ei kogu suures koguses vett. Samuti 
põhustab see ebanormaalselt pika kuivatusaja. 
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KASULIKUD NÕUANDED
 Tutvu alati riietuseseme pesemis-ja

hooldamisinstruktsiooniga.

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

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

MÄRKUS!   Kui uks ei sulgu korralikult või kipub
avanema, võib see olla tingitud ebakorrektselt
tagasi asetatud puhastusfiltrist. Puhastusfilter ja
tema hoidik peavad olema korrektselt
paigaldatud, et ei tekiks õhulekkeid.

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

RIIETE KUIVAMA ASETAMINE
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KUIVATUSPROGRAMM

Kuivatuskapil on kaks automaatset kuivatusprogrammi:

p Normal dry
p Extra dry

Kuivatusprogramm lõpeb automaatselt kui kapi sisu on kuiv.

KUIVATUSPROGRAMMI VALIMINE

p Normal dry – Normaalse tihedusega koega rõivaste kuivatamiseks

p Extra dry – Eriti tiheda koega rõivaste kuivatamiseks
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KUIVATUSPROGRAMM

KUIVATUSPROGRAMMI KÄIVITAMINE

p VIIMATI KASUTATUD KUIVATUSPROGRAMM 

Vajuta ON/OFF nupp ”ON” positsiooni, mis näitab viimati kasutatud
programmi.
Soovi korral kasutada sama programmi, vajuta START/STOP.
Või vali erinev programm, liikudes ÜLES või ALLA nooltega. Seejärel käivita
kuivatusprogramm nupuga START/STOP.

p UKS ON LAHTI 

Kui kuivatusprogramm on alustatud ja uks on jäänud laht ning START/STOP
nupp aktiveeritud, ilmub ekraanile kiri “CLOSE DOOR”.
Ukse sulgedes käivitub valitud kuivatusprogramm.

p SEADE TÖÖTAB

Ekraani vasakul küljel olev animeeritud sümbol (pulk)näitab, et kuivatusprotsess 
käib.

p KONDENSEERUNUD VEE PAAK

Kui kondensatsioonivee paak on täis saanud, katkeb kuivatusprotsess ning 
ekraanile kuvatakse “CHECK WATER TANK” (kontrolli veepaaki). Tühjenda veepaak
ning taaskäivita programm.

p JAHTUMINE 

Jahutusperioodi jooksul kuvatakse ekraanile “COOL” ja jahutamine kestab 5
minutit, mida kuvab ka ekraan.
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KUIVATUSPROGRAMM

p PROGRAMMI LÕPP 

Kui kuivatusprotsess ja jahutusperiood on lõppenud, kuvatakse ekraanile
tekst “END” (vilgub).
Kui START/STOP nupp on ukse avades sisse lülitatud ning äsja kasutatud
programm peatatud, kuvatakse ekraanile viimati kasutatud programm.

KUIVATUSPROGRAMMIPEATAMINE

Käimasoleva kuivatusprogrammi seiskamiseks vajuta nuppu START/STOP.

UKS ON AVATUD

Kuivatusprotsessi ajal ukse avamisel jätkab programm töötamist veel 5
minutit. Ekraanile kuvatakse “CLOSE DOOR” (sulge uks) ning ekraanil
hakkab tagasi lugema 5 minutit. Selle 5 minuti jooksul ukse sulgedes
programm jätkub. Kui uks jääb avatuks, lõpetatakse kuivatusprogramm
5 minut pärast ja see tuleb hiljem uuesti käivitada.
Soovi korral programmi kohe jätkata, vajuta nuppu START/STOP.

MÄRKUS!   Ooterežiimis lülitub ekraan 15 min pärast välja ja süttib uuesti kui
mõni juhtpaneeli nupp on aktiveeritud või uks avatud.

MÄRKUS!   Tühjenda kondensatsioonivee paak peale iga kasutuskorda!
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KUIVATUSPROGRAMMI SEADED

Parima kuivatustulemuse saavutamiseks on võimalik kahe automaatse 

kuivatusprogrammi seadeid optimeerida.

Kui programmi on tingimata tarvis ümber seadistada, tehakse seda ekraanil. 

Ümber seadistada ainult juhul kui:

p Rõivad ei kuiva piisavalt kuivaks.

p Rõivad on ülekuivatatud - liiga pikk kuivatusaeg. 
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KUIVATUSPROGRAMMI SEADED

SISSEJUHATUS
Kuivatuskapil on kaks automaatset kuivatusprogrammi Normal dry ja Extra dry. 

Programmid seiskuvad automaatselt kui rõivad on kuivad.

Otsustamaks, kas pesu on kuiv, võrreldakse mõõdetud väärtust tehaseseadistuse 

parameetriga P 2072 programmi jaoks Normal dry ja parameetriga P 2071 

programmi jaoks Extra dry.

Eelkõige need kaks parameetrit on kohandatud kuivatamisprotsessi optimeerimiseks.

p Juhul kui rõivad ei kuiva piisavalt kuivaks:
programmi jaoks Normal dry, parameetri P 2072 väärtust vähendatakse. 
programmi jaoks Extra dry, parameetri P 2071 väärtust suurendatakse.

p Juhul kui rõivad kuivavad liiga kuivaks (liiga pikk kuivatusaeg):

programmi jaoks Normal dry, parameetri P 2072 väärtust suurendatakse. 

programmi jaoks Extra dry, parameetri P 2071 väärtust vähendatakse. 

Kuivatamisprotsessi parameetrite optimeerimine peab alati toimuba väikeste
astmetena, alustades vastava parameetri reguleerimist 1-2 ühiku võrra üles
või alla. Seejärel kontrollida tulemust järgmise kuivatusprotsessi tulemuse
abil ning vajadusel täiendavalt optimeerida.

SEADISTAMISE PROTSEDUUR
Kuivatuskapi parameetrite nimekirja pääseb juhtpaneeli abil. Parameetrite

nimekiri kuvatakse järgmiselt: ekraani ülemises reas on praegune väärtus,

näiteks P 2071, alumine rida näitab ümberseadistatud väärtust

1 Veendu, et ON/OFF nupp on OFF positsioonis. Ekraan ei tööta.
2 Hoia all nuppe NOOL ÜLES ja NOOL ALLA ja vajuta ON/OFF nupp “ON” 

positsiooni. 
Ekraan valgustub ja näitav parameetrit “P 105” ja tehaseseadistuse väärtust 
P 105.
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KUIVATUSPROGRAMMI SEADED

3 Asu muutmist vaja parameetri juurde ning vajuta korduvalt nuppu 
NOOL ÜLES või NOOL ALLA
Minnes liiga kaugele, jätka nupu vajutamist kuni kuvatakse õige parameeter.

4 Kui ekraan kuvab õige parameetri, näiteks "P2072," vajuta START/STOP 
kinnitamaks parameetri valik.
Real vilgub hetke parameeter.

5 Parameetri väärtuse suurendamiseks või vähendamiseks vajuta NOOL ÜLES
või NOOL ALLA nuppu.

6 Väärtuse salvestamiseks vajuta START/STOP.

7 Menüüsse naasmiseks vajuta NOOL ÜLES ja START/STOP.

TEHASE PARAMEETRITE TAGASISEADISTAMINE
1 Mine parameetrite kuvamisreziimi, nagu kirjeldatud punktides 1 ja 2.

2 Hoia all nuppe NOOL ÜLES ja NOOL ALLA ja vajuta START/STOP
Tehase parameetrid salvestatakse tagasi ning ekraanile kuvatakse viimati
käivitatud programm.
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HOOLDUS

PUHASTAMINE VARUOSAD

Jälgi NIMO juhiseid remontimisel või
osade asendamisel.

Kui ühenduskaabel on mingil
põhjusel kahjustatud, tuleb see
koheselt asendada. Varuosadega
varustab NIMO maaletooja.

MÄRKUS! Mitte kasutada 
kõrgsurvepesuriga puhastamist!

MÄRKUS!   Varuandurit võib
paigaldada ainult tootja või 
väljaõppinud tehnik!

Puhastamist ja hooldust ei tohi 
teostada järelvalveta lapsed!

Kapi siseseinu tohib puhastada 
pehme niiske lapi ja seebiveega. 
Peale iga kuivatuskorda eemalda 
jalatsirest ja selle all asuv 
puhastusfilter ning harja see puhtaks 
komplektis oleva harjaga.

Jalatsirest

Puhastusfilter
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ECO DRYER 2.0 HP

HOOLDUS

Enne hooldusega 
kontakteerumist leia seadme 
nimi, mudel ja seerianumber.
Selle informatsiooni leiate kapi 
sees asuvalt andmeplaadilt.

Kuivatuskapi nimi
Artikli number
Seerianumber (12 ühikut)

Andmeplaat(sees)
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TÕRKED

VÄIKESTE VIGADEGA ISE HAKKAMASAAMINE

Küsimused Mida teha?

Kui kuivatuskapp ei
käivitu

1. Kontrolli, kas toitejuhe on pistikupesas.
2. Kontrolli, et kaitsmetes pole rikkeid.
3. Kas START nupp on sisse lülitatud
4. Kas uks on suletud?
5. Kas veepaak on tühi ja õigesti paigaldatud?

Ekraanile on kuvatud 
CHECK
WATER TANK

Vaata joonist järgmisel 
lehel.

1. Tühjenda veepaak.
2. Veendu, et kaas on paigas nii, et ujuk hõljub vabalt.
3. Veendu, et ujuk on paagis.
4. Kui eelnevad punktid on korrrektselt paigas, võib

rikkepumba ohutuslüliti olla aktiveerunud. Sellisel
juhul vajad tehniku visiiti.

Ekraanile kuvatakse
häire / veakood

Üldiselt ei tohiks seda kunagi juhtuda kuid kui ekraanile
on kuvatud häire- või veakood, proovi esmalt häiret
lähtestada, hoides 5 sekundit all nuppu START

Liigpikk kuivamine 1. Puhasta filter. (soovitavalt peale iga kuivatuskorda)

2. Veendu, et veepaak on tühi.

3. Veendu, et õige programm on valitud vastavat tüüpi
rõivastele.

4. Pesu ei tohi olla liiga märg (tsentrifuugimata).

5. Veendu, et kapp pole rõivastega ülekoormatud.
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TÕRKED
VÄIKESTE VIGADEGA ISE HAKKAMASAAMINE (jätk)

Küsimused Mida teha?

Pesu ei saa kuivaks 1. Veendu, et õige programm on valitud vastavat tüüpi
rõivastele.

2. Veendu, et kapp pole rõivastega ülekoormatud

3. Seadista parameetrid 2072 ja 2071 vastavalt
parameetrite seadistamise juhendile.

Ukse tihendiriba pole
tihedalt ukseava vastas

1. Veendu, et kapp on loodis. Kontrolli loodiga ning
vajadusel reguleeri jalad.

2. Veendu, et puhastusfilter ja selle hoidik on õigesti
paigaldatud. Hoidik peab olema surutud alla
soojuspumba suunas.

3. Veendu, et puhastusfiltr hoidja all ei ole prahti,
liivapulbrit ega muud sarmast materjali, sest see
takistab uksetihendi korrektselt sulgumist.

ujuk paagis
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TEHNILISED ANDMED

Mahutavus: umbes 4,0 kg pesu (puuvill) 

Aurustamisefektiivsus: 22 g/min.

Elektriühendus: 1-faas 220 - 240 V,  50 Hz,  10A

Küttevõimsus: 900 W

Ventilaatori võimsus: 945 m³/h

Lisaventilaatori võimsus: 160 m³/h

Riputuspikkus: 16 meetrit

Mõõdud: Kõrgus: 
Laius: 
Sügavus: 

Kaal: 95 kg 

Müratase: A-klassi heitgaaside seadmete helirõhutase
on alla 70 dB (A)

Lekketihedus: 28 bar

Seade sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase.

Külmaaine tüüp: R407C

Külmaaine kogus: 0,30 kg

Globaalse soojenemise
potensiaalne faktor:

1774

CO2 ekvivalent: 0,532t

Hermeetiliselt suletud

1930 mm
595 mm 
675 mm
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ENERGIATARBIVUS JA KUIVATUSAEG

(TSENTRIFUUGITUD PESU *)

Programm Energiatarbivus
kWh/kg pesu kohta

Kuivatusaeg Maksimaalne
temperatuur

Normal dry 0.3 90 min 55°C

Extra dry 0.4 120 min 55°C

TEHASE STANDARDID

ELEKTRIDIAGRAMM

Elektridiagrammi saab vajadusel tootjalt

Vaata teabeplaadilt kapi sees

*)    Väärtused võivad varieeruda sõltuvalt:
- tsentrifuugi kiirusest
- ruumi temperatuurist ja õhuniiskusest
- õhu tsirkulatsioonist ruumis
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