
Riiete ja jalatsite kuivatuskapi kasutus- ja hooldusjuhend 

 

A. Kapp koosneb järgmistest osadest: 

• Toru märgade riiete riputamiseks ülemises sektsioonis (pildil tähistatud: 1) 

• 20 toru märgade jalatsite jaoks alumises sektsioonis (pildil tähistatud: 2) 

• Kaks kuumutus- ja ventilatsiooniseadet (pildil tähistatud: 3) mille kontrollpaneelil on 

järgmised elemendid: 

� Termokaitsega pealüliti rohelise märgutulega (pildil tähistatud: 6). Pealüliti on 

ühendatud kaabliga IEC C20 16A, kaitseklass IP40 

� LED-indikaator (roheline) (pildil tähistatud: 7), kaitseklass IP67 

� Kaitsmepesa (pildil tähistatud: 8), tüüp 5x20, 16A, kaitseklass IP67 

• 2 käepidet kapi liigutamiseks (pildil tähistatud: 4) 

• 4 reguleeritavat jalga kapi nivelleerimiseks (pildil tähistatud: 5) 

Tehnilised andmed: 

Toitepinge ~230V 

Soojusväljastus 2 x 800W 

Ventilaator 2 x 52W 

Õhuringlus  2 x 612m3/h 

Vooluvõrgu sagedus 50Hz 

Ülekoormuskaitse 10A 

Termokaitse Jah 

Automaatne küttelüliti Jah 

Kaabli pikkus P=3 



 

B. Tingimused ohutuks kasutamiseks: 

• Loodi kapp (pildil tähistatud: 5) 

• Aseta niisked riided kapi ülemisse sektsiooni (riided ei tohi olla tilkuvmärjad) 

• Aseta niisked jalatsid kapi alumisse sektsiooni väljaulatuvate torude peale 

 

Kapi kasutuselevõtt ja kütteosade hooldus: 

Kapp töötab automaatse tsükliga. Esmalt ühenda toitejuhe vooluvõrku ja kontrollpaneeli 

vastavasse avasse (pildil tähistatud: 6). Vajuta pealüliti asendisse 1 (töötamine). Nõuetekohase 

töö märgiks on pealülitis süttiv roheline tuli. 

Töötsükkel koosneb kahest osast: esimene osa on ventileeritud kuumutamine. Töö pikkus on 5 

tundi (± 12 minutit). Seejärel lülitub kapp automaatselt jahutusele, töö pikkus on 5 minutit (± 12 

sekundit). Töö lõppemisest annab märku LED tuli ja ventilaatorite vaikimine. Kui soovite tsüklit 

korrata vajutage pealüliti asendisse 0 (off), oodake vähemalt 10 sekundit ja vajutage pealüliti 

uuesti asendisse 1. 

 

• Ärge hoidke kappi välitingimustes (vihma, päikese, kõva tuule vms käes). Kapp on ette 

nähtud kasutamiseks kuivas siseruumis. 

• Ärge katke kinni ventilaatorit ja tuulutusavasid. Kapi kaugus seintest ja teistest 

kappidest/mööblidetailidest peaks olema vähemalt 20cm. 

• Kapi puhastamiseks kasutage kergelt niisket lappi. Ärge puhastage kappi tugevate ja/või 

abrasiivsete puhastusvahenditega. 

• Kapi remontimine andke üle vaid selleks kvalifitseeritud inimesele. 

 

C. Hooldus: 

Enne igat kasutuskorda kontrollige üle kapi toitejuhe, samuti muud detailid et neil ei oleks 

nähtavaid vigastusi. Ventilaatoreid kontrollige enne iga teist kasutuskorda. Seda saate teha 

järgmiselt: võtke paberitükk ja asetage see kapi perforeeritud seinale kui kapp töötab. Paber 

peaks jääma seina külge kinni mis on märk sellest, et ventilaatorid töötavad korralikult. Kui peale 

kapi sisselülitamist ei ole ole ventilaatorite häält kuulda ja roheline LED indikaator (pildil 

tähistatud: 7) ei põle siis kontrollige ülekoormuse kaitset (pildil tähistatud: 8). Eemaldage 

peakaitse ja kontrollige selle elektrijuhtivust. Vajadusel asendage see uuega (5x20mm 10A) 

 

 

TÄHELEPANU!!! 

 

Kapp on mõeldud riiete ja jalanõude kuivatamiseks. 

On keelatud muuta ja/või eemaldada kapi komponente ja elektrilisi seadmeid.  

Lapsed ja vaimse puudega inimesed tohivad kappi kasutada vaid järelevalve all. 

 


