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Te ostsite  just  suurepärase õhukuivati ALBERT!  Seade muudab  Teie  siseruumide niiske õhu palju 
meeldivamaks! 

Nagu  kõigi  elektriliste  kodumasinate  puhul,  tuleb  ka  selle  mudeli  eest  hoolt  kanda,  et  vältida 
vigastusi, tuleohtu või seadme rikkumist. Enne seadme esmakordset kasutamist  lugege käesolevat 
juhendit ning järgige seadmel olevaid ohutusnõuandeid. 

Seadme kirjeldus 

Seade koosneb järgmistest põhikomponentidest: 

1. Korpus 
2. Displei  
3. On/off toitelüliti 
4. Hügromeeter 
5. Kiiruse/võimsuse valimine 
6. Taimer (on/off) 
7. Taimeri seadistamine 
8. Swing ‐ režiim 
9. Öörežiim 
10. Pöördvalits 
11. Õhu väljapuhe 
12. Õhu sissevõtt 
13. Õhufilter 
14. Veepaak 
15. Veepaagi nivoo 
16. Toitekaabel 
17. Vee äravoolu voolik 
18. Transportrattad 

 

Olulised ohutusjuhised 

 Palun  lugege  kasutusjuhend  enne  esimest  kasutamist  hoolikalt  läbi  ning  hoidke  see 
edaspidiseks kasutamiseks alles; vajadusel andke see edasi järgmisele omanikule. 

 Stadler  Form  ei  vastuta  kahjustuste  või  kahjude  eest,  mis  on  tingitud  kasutusjuhendi 
eiramisest. 

 Seadet  võib  kasutada  üksnes  kodus,  selleks  ettenähtud  eesmärgil.  Lubamatu  kasutus  ja 
seadme tehniline modifitseerimine võivad tekitada ohu elule ja tervisele. 

 Inimesed, kes pole kasutusjuhendiga  tutvunud, samuti  lapsed, ebakained ning narkojoobes 
isikud võivad õhukuivatit kasutada üksnes järelvalve all. 

 Ühendage toitejuhe üksnes vahelduvvooluvõrku. Järgige seadmele märgitud pingeteavet. 

 Ärge kasutage vigastatud pikendusjuhet. 

 Ärge vedage toitejuhet üle teravate nurkade ning veenduge, et see ei oleks kinni kiilunud. 

 Ärge tõmmake pistikut pesast märgade kätega või ainult juhtmest kinni hoides . 

 Ärge kasutage õhukuivatit vahetult vanni, duši või basseini ääres (minimaalne kaugus 1,5 m). 
Paigutage seade selliselt, et vannis olev inimene ei saaks seda puudutada. 

 Ärge  paigutage  seadet  küttekeha  lähedusse.  Ärge  paigutage  toitejuhet  kuuma  pinna  (nt 
kütteplaadi,  lahtise  tule,  kuuma  triikraua  või  radiaatori)  vahetusse  lähedusse.  Kaitske 
toitejuhet õlide eest. 

 Jälgige,  et  seade  oleks  õigesti  paigutatud,  nii  et  see  töö  ajal  oleks  stabiilne  ning  keegi  ei 
komistaks toitejuhtme otsa. 



 Ärge  eemaldage  toitepistikut  õhukuivati  töötamise  ajal.  Lülitage  kuivati  alati  sisse/välja  
toitelüliti abil ning seadme pikemal mittekasutamisel eemaldage toitepistik vooluvõrgust. 

 Õhukuivati  töötab  optimaalselt  temperatuurivahemikus    13C  kuni  35C.  Parem 
kuivatusjõudlus  on  saavutatav  soojematel  temperatuuridel  (alates  22C)  ja  suurematel 
suhtelise õhuniiskuse tasemetel (70% ja edasi).  

 Madalaim  töötemperatuur  võib  olla  5C  (õhuniiskus  alates  40%)  ning    kõrgeim 
töötemperatuur 40C (suhteline õhuniiskus kuni  90%).    

 Veenduge,  et  õhukuivati  ei  asuks  otsese  päikesepaiste  ees.  Ärge  kasutage  õhukuivatit 
kasvuhoones, saunas ja/või vanni‐basseini lähedal.       

 Ärge asetage seadmele kuumasid ja/või raskeid esemeid.  

 Seadmel asuvad õhu sissevõtu ja väljapuhke avad peavad seadme töötamise ajal olema alati 
katmata. Veenduge, et õhuavadesse ei satuks kõrvalisi esemeid. Vastasel  juhul võib tekkida 
ülekuumenemine, elektrilühis või tulekahju.   

 Kuivatit  ei  tohi  paigaldada  õhuringlust  takistavate  kardinate,  katete  ja  seinte  taha. Ohutu  
paigalduskaugus kõrvalistest  esemetest on 50cm (min).  

 Veekraanide ja dušiotsikute läheduses  on  ohutu distants lahtisest veest  150cm (min).   

 Kui seadet kasutatakse pesu kuivatamiseks, hoidke riideesemed kuivatist min 50 cm kaugusel 
ning ärge laske seadmele vett peale tilkuda.  

 Ärge  eemaldage  veepaaki  seadme  töötamise  ajal.  Eralduv  vesi  võib  kahjustada mööblit  ja 
põrandakatet. 

 Seadme väljalülitamisel oodake enne uut sisselülitamist 3‐5 minutit. 

 Hoidke seadet kokkupuute eest vee ja teiste vedelikega.  

 Puhastage kuivatit regulaarselt ja vastavalt hooldusjuhendile. 

 Transportige kuivatit alati püstises asendis. Enne esmakordset kasutamist, jätke kuivati 24‐ks 
tunniks püstises asendis seisma.  

 Peale  transporti  (püstises  asendis)  jätke  seade  enne  töölelülitamist  60  minutiks  seisma 
(püsti).  

 Õhukuivati veepaak peab iga transpordi/teisaldamise ajal olema veest tühjendatud. 

 Kuivati kasutamine peab alati toimuma vastavalt kasutusjuhendile. Kasutusjuhendi eiramine 
võib põhjustada vigastuste, elektrilöögi ja tulekahju tekkimise ning viia seadme riknemiseni. 

 Kuivati  on  mõeldud  kasutamiseks  sisetingimustes  ja  eraiskute  poolt.  Kommertskasutus 
toimub tarbija(te) omal vastutusel.          

 Toitejuhtme  vigastuse  korral  laske  seade  hooldada  ametlikul  maaletoojal  või  volitatud  
remonditöökojal.  

 Ärge kasutage ebakorrapäraselt töötavat seadet. Eemaldage toitepistik vooluvõrgust.  

 Seadme paigaldus peab olema vastavuses riiklike elektriinstallatsiooni nõuetega.   

 

Ettevalmistamine kasutamiseks 

1. Paigutage Albert soovitud kohas tasasele pinnale. Ühendage toitekaabel (16) vooluvõrku.  

2. Lülitage seade, toitelülitile (3) vajutades, tööle.  

3. Kuivatusvõimsust  e.  kuivati  kiirust  saate  valida  jõudlusnupule  (5)  korduvalt  vajutades. 
Seadmel on 3 võimsuse/kiiruse astet.  

4. Soovitud  niiskustaseme  reguleerimiseks  kasutage  hügrostaati  (4).  Selleks  vajutage 
hügrostaadi  nuppu  (4)  ja  valige  soovitud  suhtelise  õhuniiskuse  tase  pöördvalitsaga  (10). 
Valida saab niiskustasemed vahemikus 30% – 80% ning pideva töötamise režiimi (displeinäit: 
CO). Soovitatav on mitte seadistada kõrgemat niiskustaset kui 60%. Õhukuivati  lülitub   välja 



kui valitud õhuniiskus on saavutatud. Kuivati ventilaator lülitub seejärel regulaarselt tööle ja 
kontrollib ruumi õhuniiskuse taset. 

5. Taimeriga  on  võimalik  määrata  Alberti  täpset  töötamise  aega.  Taimerit  saab  aktiveerida 
Timer‐nupu  (6)  lülitusega.  Süttib  ka  LED märgutuli.  Teistkordsel  nupuvajutusel  (6)    taimer 
lülitub välja. Kustub ka LED märgutuli.   

6. Aja valimine: vajutage  ja hoidke nuppu Set  (7) all 5  sekundit. Displeil olev  tundide  sümbol 
vilgub  ning  lisaks  vilgub  ka  tundide  näit.    Nüüd  on  võimalik  pöördvalitsaga  (10)  valida 
soovitud  tunnid.  Kui  tunnid  on  valitud,  vajutage  uuesti  nuppu  Set  (7)  ning  valida  saab 
minutid. Valitud minutite fikseerimiseks vajutage uuesti nuppu Set (7). 

7. Taimeri seadistamine: Vajutage lühidalt nuppu  Set (7) ja teil on võimalik valida taimeril, mis 
kell peaks seade tööle hakkama (taimer aktiveeruma) ning mis kell peaks seade töö lõpetama 
(taimer väljalülituma). Kui taimer on aktiveeritud (sinine LED märgutuli põleb),  lülitub seade 
tööle ja välja igal päeval samal ajal (kasulik näiteks elektrienergia öötariifi kasutamisel)    

8. Swing‐režiim  (8) võimaldab ruumis kuivatatud õhu kiiremat  jaotumist. See režiimi on sobilik 
ka näiteks riiete kiirel kuivatamisel. 

9. Kui  leiate,  et  displei  ja  LED märgutuled  on  liiga  eredad  (näiteks  öösel magamistoas),  on 
võimalik vähendada valgustusintensiivsust Night‐nupule (9) vajutamisega. Öörežiimi valimisel 
lülitatakse ka seadme ventilaator/võimsus kõige madalamale (vaiksemale) tasemele.    

10. Kui õhukuivati veepaak saab täis, hakkab displeil vilkuma veepaagi täitumist tähistav sümbol 
ning  seade  lülitub  välja.  Tühjendage  veepaak.  Paagi  tagasiasetamisel  jätkab  seade 
automaatselt töötamist.    

11. Sulatusrežiim:  Kui  ruumi  temperatuur  on  alla  5C,  töötab  seade  (automaatselt)  koos 
sulatusrežiimiga. Seadme displeil kuvatakse sulatusrežiimi sümbol ning kuivatamise käigus on 
tagatud ka jää kogunemise vähendamine. Sulatusrežiim töötab iga 25 minuti järel 7 minutit.  

12. Soovikorral  on  võimalik  seadmega  ühendada,  vee  pideva  äravoolu  tagamiseks,  voolik. 
Ühendage  sel  juhul  voolik  (17)  läbi  seadme  tagaseinas  oleva  ava  väljavoolu  otsikuga  ning 
suunake  vooliku  vaba  ots  vee  äravoolu  võimaldavasse  kohta  (trapp,  kanalisatsioon,  jms.). 
Jälgige, et vooliku vaba ots oleks madalamal kui seadmesse kinnituv osa! Vastasel korral ei 
voola vesi seadmest välja ja tekib upputusoht. 

13.  Seadme  kergemaks  liigutamiseks  on  paigaldatud  rattad  (18).  Tühjendage  enne  seadme 
liigutamist veepaak.    

 

Puhastamine  

Enne kõiki hooldustöid ja peale iga kasutusperioodi lülitage seade välja ja eemaldage toitekaabel 
pistikust.  

Ärge kunagi kastke seadet vette (lühise oht). 

 Välispinnad pühkige niiske lapiga ning kuivatage seejärel. 

 Juhul kui filter (13) on õhuvõtu ava (12) ees määrdunud või tolmune, võtke filter välja ning 
eemaldage tolm ja mustus tolmuimejaga.  

 Kui  te  ei  plaani  seadet  kasutada  pikema  perioodi  jooksul,  tühjendage  veepaak  ja  laske 
seadmel täielikult kuivada. Pakendage seade seejärel originaalpakendisse.   

 



Remont/utiliseerimine 

 Elektriseadmete remondiga võib tegeleda ainult kvalifitseeritud tehnik. Väär remont tühistab 
garantii. 

 Ärge kasutage seadet kui adapter või pistik on vigastatud, kui seade on maha kukkunud või 
muul moel vigastatud (mõrad/praod korpuses või tehniline rike)  

 Ärge sisestage seadmesse võõrkehi. Ärge demonteerige õhukuivatit väiksemateks osadeks. 

 Kui seadet pole võimalik remontida, toimetage see sobilikku jäätmete kogumise punkti. 

 Ärge elektriseadmeid majapidamisprügi hulka visake. Kasutage vastavaid kogumispunkte. 

 Kui  elektriseadmed  mõtlematult  ära  visatakse,  siis  võib  kokkupuude  ilmastikuga  tingida 
ohtlike  ainete  sattumise  põhjavette  ning  sealt  toiduahelasse,  põhjustades  taimede  ja 
loomade pikaaegse mürgitamise. 

 Kui vahetate seadme välja uue vastu, siis on müüja seaduse  järgi kohustatud vana seadme 
tagasi võtma ilma utiliseerimistasuta. 

 

Tehnilised andmed 

Toide  220‐240V 

Võimsus  Max 420W (35C, 90% RH)  

Mõõtmed  350 x 655 x 252 (laius x kõrgus x sügavus) 

Kaal (ca)     15,6 kg 

Paagi maht     4,6 liitrit 

Müratase    <45dB(A) 

Vastab EL direktiividele     CE/ WEE / RoHS 

 
Kõik õigused erinevatele tehnilistele modifikatsioonidele on kaitstud 
 

Garantii 

2‐aastane garantii 

Seadme  garantii  katab  konstruktsiooni,  tootmise  ja  materjali  defekte.  Garantii  ei  kata 

hõõrduvaid osi ega väärkasutustest ning  ebaõigest  hooldusest tingitud rikkeid. 



 

D e s i g n  b y  M a t t i 
 

Tänuavaldused kõigile projektis osalenud  inimestele: Stanley Chen´ile osaluse  ja  tõlgete, Vincent 

Hsu´le suurte teadmiste ja peamise konstrueermise, Tao Xu´le CAD‐töö, Claudia Faganinile  fotode ja 
Matti Walkerile ajatu disaini, unikaalse juhtpaneeli ideede ja graafika eest. 

Martin Stadler, CEO Stadler Form Aktiengesellschaft 
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