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Hommikune seadmete sisselülitamine. 
(Kogu protsessile kuluv aeg kuni 20min) 
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1) Võta mehaanikute ruumist katlamaja võti. 
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2) Christeyns pesuaine segaja sisselülitamine 

 1 - Keera kapi ees olevat nuppu kellaosuti liikumise suunas „SISSE“ asendisse. 

 2 – Vajuta sinist nuppu. 
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3) Tunnelpesumasina sisselülitamine. 

 Keera tunnelpesumasina kapi küljel olevat nuppu kellaosuti suunal „SISSE“ 

asendisse. 
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4) Kuivatite sisselülitamine. 

 Keera kapi küljel olevat nuppu kellaosuti liikumise suunas „SISSE“ asendisse. 
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5) Kompressori sisselülitamine. 

 Vajuta kompressoril pildil näidatud „SISSE“ lülitamise nupp. 
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6) Katlamaja sisselülitamine. 

 Keera katlamaja kilbil olev pealüliti „SISSE“ asendisse „2“. 
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7) Katlamaja surve 2,5 kg/cm3. 

 Jälgi, et surve katlamajas jõuaks 2,5 kg/cm3 kohta (võtab aega 5-10 minutit). 
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8) Katlamaja survekraani lahti keeramine. 

 Keera kraani aeglaselt LAHTI suunas. Alustama peab keeramise kiirusega pool 

pööret 20 sekundiga. Kui tunned, et keeramise takistus- ja susisemine 

väheneb siis võid kiirendada keeramise kiitust. Keemise kiirus lõpus võiks olla 

5 sekundit pool pööret. Kraan tuleb avada täielikult!  
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9) Veepumba sisselülitamine. 

 Pumba sisse lülitamiseks lülita kaitse ülesse „SISSE“ asendisse. 
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10) Kuivatite käivitamine. 

 1 - Kuivati käivitamiseks vajuta esmalt kahte RESET nuppu samaaegselt. 

 2 - vajuta rohelist „SISSE“ lülitamise nuppu. Peale seda peavad minema 

punased kastid roheliseks. 
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11) Pressi käivitamine. 

 Ekraan peab töötama, kui on ees screensaver pilt siis vajuta korra suvalisele 

kohale ekraanil, et näha põhimenüüd. 

 Kontrolli kas Condition väljadel on tekst „off“ ja „empty“. 

 Pressi käivitamiseks vajuta rohelist „SISSE“ lülitamise nuppu ekraani all. 

 Peale käivitamist peavad Operation väljad muutuma „operation“ „press free“ 
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12) Christeyns pesuaine segaja sisselülitamine. 

 Vajuta ekraanil olevat „OK“ nuppu. 
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13) Tunnelpesumasina „Reset emergency stop“ nupu sisselülitamine. 
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14) Tunnelpesumasina arvuti sisse logimine. 

1 Vali ülevalt ribalt LOGIN – avaneb sisse logimise aken. 

2 Login „name“ kasti kirjuta: user 

3     Password“ kasti kirjuta: user 

4     Vajuta hiirega nuppu „Login“ 
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15) Tunnelpesumasina temperatuuri tõstmine ja sisselülitamine. 

 Vali hiirega Service -> Service Laundry -> Manual operation 

 

 Pane tööle soojendid vajutades hiirega „Heading compartments“ ja „Heating 

tank“ nuppudele. Peale vajutamist tekib nuppude ümber roheline raam ja on 

kuulda masinas tugevat susinat (u. 1 min), mille lõppedes lülita sisselülitatud 

„Heading compartments“ ja „Heating tank“ uuesti välja (roheline kast läheb 

nuppude ümbert ära). 

 

 Lülita pesumasin SISSE 
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16) Kondentsi kraani kinni keeramine, trummelpesumasina vasakul küljel. 

 Aseta redel kindlalt nelja jalaga põrandale. 

 Keera kraan „KINNI“ noolega näidatud suunas. 
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Hommikune seadmete sisselülitamise lühijuhend. 

1) Võta mehaanikute ruumist katlamaja võti. 

2) Christeyns pesuaine segaja sisselülitamine. 

 1 - Keera kapi ees olevat nuppu kellaosuti liikumise suunas „SISSE“ asendisse. 

 2 – Vajuta sinist nuppu. 

3) Tunnelpesumasina sisselülitamine. 

 Keera tunnelpesumasina kapi küljel olevat nuppu kellaosuti suunal „SISSE“ asendisse. 

4) Kuivatite sisselülitamine. 

 Keera kapi küljel olevat nuppu kellaosuti liikumise suunas „SISSE“ asendisse. 

5) Kompressori sisselülitamine. 

 Vajuta kompressoril pildil näidatud „SISSE“ lülitamise nupp. 

6) Katlamaja sisselülitamine. 

 Keera katlamaja kilbil olev pealüliti „SISSE“ asendisse „2“. 

7) Katlamaja surve 2,5 kg/cm3. 

 Jälgi, et surve katlamajas jõuaks 2,5 kg/cm3 kohta (võtab aega umbes 10 minutit). 

8) Katlamaja survekraani lahti keeramine. 

 Keera kraani aeglaselt LAHTI suunas. Pool pööret iga 30 sekundi tagant.  

9) Veepumba sisselülitamine. 

 Pumba sisse lülitamiseks lülita kaitse ülesse „SISSE“ asendisse. 

10) Kuivatite käivitamine. 

 1 - Kuivati käivitamiseks vajuta esmalt kahte RESET nuppu samaaegselt. 

 2 - vajuta rohelist „SISSE“ lülitamise nuppu. Peale seda peavad minema punased kastid 

roheliseks. 

11) Pressi käivitamine. 

 Ekraan peab töötama, kui on ees screensaver pilt siis vajuta korra suvalisele 

kohale ekraanil, et näha põhimenüüd. 

 Kontrolli kas Condition väljadel on tekst „off“ ja „empty“. 

 Pressi käivitamiseks vajuta rohelist „SISSE“ lülitamise nuppu ekraani all. 

 Peale käivitamist peavad Operation väljad muutuma „operation“ „press free“ 

12) Christeyns pesuaine segaja sisselülitamine. 

 Vajuta ekraanil olevat „OK“ nuppu. 

13) Tunnelpesumasina „Reset emergency stop“ nupu sisselülitamine. 

14) Tunnelpesumasina arvuti sisse logimine. 

1 Vali ülevalt ribalt LOGIN – avaneb sisse logimise aken. 

2 Login „name“ kasti kirjuta: user 

3 „Password“ kasti kirjuta: user 

4 Vajuta hiirega nuppu „Login“. 

15) Tunnelpesumasina temperatuuri tõstmine ja sisselülitamine. 

 Vali hiirega Service -> Service Laundry -> Manual operation 

 Pane tööle soojendid vajutades hiirega „Heading compartments“ ja „Heating tank“ 

nuppudele. Peale vajutamist tekib nuppude ümber roheline raam ja on kuulda masinas 

tugevat susinat (u. 1 min), mille lõppedes lülita sisselülitatud „Heading compartments“ ja 

„Heating tank“ uuesti välja (roheline kast läheb nuppude ümbert ära). 

 Lülita pesumasin SISSE 

16) Kondentsi kraani kinni keeramine, trummel pesumasina vasakul küljel. 

 Aseta redel kindlalt nelja jalaga põrandale. 

 Keera kraan „KINNI“ kellaosuti suunas.  


