
 

 

AURUPUHASTAJA DWJ5280 

KASUTUSJUHEND 
 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED  

• Lugege käesolevat juhendit hoolikalt ja hoidke juhend alles edaspidiseks.  

• Kasutage seadet vastavalt kasutusotstarbele.  

• Lastel ei tohi lubada seadet kasutada. Seadet võivad kasutada isikud, kelle füüsilised, 

sensoorsed või vaimsed võimed on puudulikud, vaid juhul, kui neid isikuid juhendatakse ja 

abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega 

kaasnevaid ohtusid.  

• Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi. Lapsed ei tohiks teostada seadme hooldamist 

/ puhastamist. Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest.  

• Mistahes parandustöid seadmele tohivad teostada ainult vastavalt kvalifitseeritud 

remondiettevõtte spetsialistid. Ärge proovige seadet ise parandada. 

• Veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed on seadme tüübisildil kirjas olevate 

andmetega vastavuses.  

• Pistikupesa, millesse seadme pistik ühendatakse, peab olema varustatud maandusega. 

• Võtke alati seadme pistik pistikupesast välja ajaks, mil seadet ei kasutata.  

• Ärge eemaldage pistikut vooluvõrgust juhetpidi tirides, vaid võtke kinni pistikust. 

• Kontrollige regulaarselt, et voolujuhtmele poleks tekkinud kahjustusi. 

• Ärge kasutage seadet, kui seadme voolujuhe on kahjustunud. 

• Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb lasta see välja vahetada volitatud remondiettevõttes, 

vältimaks ohuolukorra tekkimist. 

• Seadme ümber tuleb jätta piisavalt vaba ruumi kuumuse eraldumiseks, et vältida tuleohtu. 

• Veenduge, et seade ei oleks liiga ligidal süttivatele / sulavatele materjalidele.  

• Seadet ei tohi millegagi kinni katta.  

• Seade, selle voolujuhe ega pistik ei tohi sattuda kontakti kuumade pindadega ega lahtise 

tulega. 

• Kindlustage, et seade, selle voolujuhe ega pistik ei satuks kontakti vee ega vedelikega. 

• Seadet ega selle juhet / pistikut ei tohi kasta vette ega vedelikesse. 

• Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta. 

• Töötava aurupuhasti otsikut ei tohi kunagi suunata elusolendite ega taimede poole. 

Põletusoht! 

• Seadet ei tohi kasutada liiga pikka aega järjest. Seadme ülekuumenemise ja õnnetuste oht! 

• Aurupuhasti otsikut ei tohi suunata seinapistiku pesade , elektrijuhtmestiku ega elektrilisi 

komponente sisaldavate seadmete peale, samuti mitte ahjuõõnsustesse. 

• Enne lisatarvikute vahetamist tuleb seadmel lasta jahtuda. 

• Ärge hoidke kätt / muud kehaosa aurupuhasti auruotsiku ees, kui aurupuhasti töötab. 

• Aurupuhasti peab töötamise ajal olema püstises asendis. 

• Aurupuhasti ei või kunagi asuda kuumust kiirgavate seadmete ligiduses. 

• Aurupuhasti peale ei tohi istuda ega astuda. 

• Aurujuga ei tohi hoida ühes kohas liiga kaua korraga. 

• Ärge kasutage aurupuhastit nende materjalide puhastamiseks, mis ei talu auruga 

puhastamist – näiteks nahk, sünteetika, mööbliriie või vahatatud põrandad. Kahtluse korral 

tuleks aurupuhastajat katsetada väikese materjaliosa peal, mis asub silmatorkamatus kohas. 



 

 

• Täitke seadme paak ainult puhta joogiveega. Ärge kasutage veepaagis mingeid puhastus- või 

lisaaineid ega lõhnaaineid. See võib kahjustada seadet. 

• Seadet ei või loputada veega / kasta vette ega vedelikesse. 

• Täitke veepaak õigeaegselt. Ilma veeta kuumeneb aurupuhasti kiirelt üle. See võib kahjustada 

seadet. 

• Kui olete seadet kasutanud, eraldub sellest auru veel umbes 10 sekundi vältel. See on 

tavaline, sest voolikus sisaldub auru ja vett, mis väljub. 

• Kindlustage, et keegi ei komistaks seadme voolujuhtmesse ega voolikusse. 

• Seadet puudutades peavad kasutaja käed olema kuivad. 

• Seadet ei tohi kasutada õues ega niisketes ruumides. 

• Ärge puudutage seadet, kui see mingil põhjusel kukub vette või muusse vedelikku! 

Eemaldage seade viivitamatult vooluvõrgust. Ärge kasutage seadet, mis on märjaks saanud. 

• Puhastage seade põhjalikult. 

• Kui seadet enam ei kasutata, tuleb veepaak tühjaks valada. 

• Survekorki ei tohi kunagi avada siis, kui seade töötab / on veel kuum. Paak on rõhu all ja 

kasutajale tekib põletusoht. 

• Järgige juhendis sisalduvaid ohutusnõudeid hoolikalt. 

 

SEADME OSAD 

1. Aurupüstol 

2. Pikendustorud 

3. Põrandahari 

4. Voolik 

5. Lisaosade õõnsus 

6. Sisselülitatuse märgutuli 

7. Auru märgutuli 

8. Sisse-väljalülitusnupp. 

9. Sang 

10. Survekork 

11. Aurupäästik 

12. Lapseluku nupp 

13. Korpus 

14. Aknapesur 

15. Suur ümarhari 

16. Väike ümarhari 

17. Adaptrid 

18. Kõver otsik 

19. Lehter 

20. Mõõtetopsik 

21. Puhastuslapp 

22. Toitejuhe pistikuga 

23. Eraldi pakendis suure harja 

pikendusdetail 

 

KASUTUSELE VÕTMINE 

Võtke aurupuhasti pakendist välja ja eemaldage kõik pakendiosad selle ümbert. Mõned tarvikud 

võivad asuda seadme tarvikuõõnsuses. 



 

 

PAAGI TÄITMINE 

Eemaldage seade 

vooluvõrgust. Keerake 

vastupäevasuunaliselt 

lahti veepaagi survekork 

10 ja eemaldage. Täitke 

paak 1,5 L veega (piisab 1 

tundi kestvaks tööks), 

kasutades kaasasolevat 

mõõtetopsi ja lehtrit. 

Soovitame kasutada 

puhast joogivett või 

destilleeritud (vähendab katlakivi ladestumist kuumutis) vett.  

Kuuma vee kasutamine veepaagis säästab seadme poolt kulutatavat elektrienergiat.  

Pange paagile survekork uuesti peale, keerake päripäevasuunaliselt kinni. Kuivatage paagi väliskülg 

kuiva lapiga ära. 

 

TARVIKUTE KÜLGEPANEK 

Iga tarvik on varustatud kinnitusmehhanismiga. Tarviku kinnitus peab lukustuma liitekoha vastavas 

õõnsuses. Et tarvik liitekohast lahti võtta, vajutage lukustile ja tõmmake tarvik lahti. Kui eemaldamine 

osutub keeruliseks, võib liitekohti veidi õlitada. 

Tarvikud muutuvad kasutamisel kuumaks. Seetõttu tuleb tarvikuid vahetada ettevaatusega. 

 

PÕRANDAHARI 

Suurte pindade (vaibad, põrandakatted) puhastamiseks. On kasutatav koos lapiga või ilma. Lapi 

kinnitamiseks vajutage vedrukinnitustele ja avage need, seejärel paigutage lapp ümber harja ja 

sulgege vedrukinnitused (vt. joonist). 

 

KÕVER OTSIK 

Kõver otsik on käepärane raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamisel, näiteks tualetipoti 

äärealused ja kraanikausside tagused kohad. 

 

ÜMARAD HARJAD 

Ümarad harjad on käepärased suuremate ja ebatasase pinnaga pindade puhastamisel. 

 

AKNAPESUR 

Aknapesutarvik on kasutatav suurte klaaspindade pesuks (aknad, peeglid). Talvel tasuks aknapinda 

enne puhastamist eelnevalt auruga umbes 30 cm kauguselt soojendada. 

 

 



 

 

PUHASTAMINE AURUGA 

Aurupüstoli küljes asub lapselukk (12). Kui see 

on üles lükatud, siis aurupäästikut vajutada ei 

saa. Lukk hoiab ära auru tahtmatu väljalaske.  

Täitke paak veega. Valige sobiv tarvik ja 

ühendage püstoli külge. Ühendage pistik 

seade vooluvõrku. Vajutage sisse-

/väljalülitusnuppu 8. Seade kuumeneb 10 

minutiga, süttib sisselülitatuse (6) ja auru (7) 

märgutuli. Seade on kasutamiseks valmis, kui auru 

märgutuli uuesti ära kustub. Puhastamise ajal 

süttib ja kustub märgutuli 7 vaheldumisi, 

vastavalt küttekeha soojenemisele. See 

tuleneb termostaadi töötamisest. Kui auru rõhk 

tundub vähenevat, peatage aurutamine, et aur võiks uuesti koguneda. Vabastage aurupüstoli 

lukustus, vajutades lapseluku nuppu allapoole (joonis 4). Vajutage aurupäästikule 11. Auru tuleb 

püstoli otsast niikaua, kuni päästik on vajutatud. Auru peatamiseks vabastage päästik.  

Auru hulka saab reguleerida aurupäästiku asendi abil. 

- Vähem auru: vajutage päästikule vaid kergelt. 

- Rohkem auru: vajutage päästik tervenisti alla. 

Liikuge auruotsikuga üle puhastatava pinna, edasi-tagasi liigutustega. Parima tulemuse 

saavutamiseks hoidke aurupilve puhastatava pinna ligiduses, sellega saab kõige paremini mustuse 

pinna küljest lahti. Kui puhastamine on lõpetatud, asetage seade maha, kus sellest eralduv aur ei 

kahjustaks ümbritsevaid esemeid ja laske viimane aur seadmest välja. Eemaldage seade vooluvõrgust 

ja laske täielikult jahtuda. 

 

PAAGI UUESTI TÄITMINE VEE LÕPPEMISEL 

Kui auru enam ei eraldu, siis on ilmselt veepaak tühi. Toimige järgnevalt: Lülitage seade sisse-

/väljalülitusnupust välja. Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda umbes 5 minuti vältel. 

Vajutades aurupäästikule, laske ülejäänud aur seadmest välja. Keerake seadme paagi survekork lahti 

ja täitke värske veega (maksimaalselt 1,5 L).  

Kui seadmega on äsja töötatud, on seade veel kuum. Seetõttu täitke paaki ettevaatusega. Vesi võib 

paagist välja paiskuda. Kinnitage survekork, keerates päripäevasuunaliselt. Ühendage seade 

vooluvõrku ja lülitage nupust sisse. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Eemaldage seade vooluvõrgust. Laske seadmel jahtuda. Puhastage seadme pind ja tarvikud niiske lapi 

ja vajadusel lahja puhastusainega. Vajadusel peske tarvikute hulka kuuluvat lappi pesumasinas 

puuvillaprogrammil 40 C kraadi juures. Paigutage seade säilitamiseks ära. Seadet ega selle juhet / 

pistikut ei tohi kasta vette ega vedelikesse. Ärge kunagi kasutage söövitavaid või abrasiivseid 

puhastusaineid, samuti mitte teravaid esemeid seadme puhastamiseks. 

 

KATLAKIVI EEMALDAMINE 

Kui seadmes kasutatakse kraanivett, tekib veepaaki aja jooksul katlakivi ladestumine. Kogunenud 

katlakivi tuleb regulaarselt eemaldada. Umbes iga 10. kasutamise järel tuleks seadet loputada. Täitke 

paak vee- äädikalahusega (75% vett, 25% äädikat). Ärge kasutage muid kemikaale. Täitke paak lehtri 

abil äädikalahusega. Jätke paagi kork lahti ja lülitage seade sisse seniks, kuni lahus keema läheb. 



 

 

Lülitage seade välja ja oodake 5-10 minutit. Kallake lahus ära ja loputage paak 2-3 korda puhta veega. 

Kui seadet ei kasutata pikemat aega, jätke paagi kork veidi lahti. 

 

KESKKONNAKAITSE 

Pakkematerjalid tuleb visata vastavatesse kogumiskonteineritessse. Kui seadme kasutamisaeg on 

lõppenud, ärge visake seadet olmejäätmete hulka, vaid toimetage jäätmekäitlusettevõtte 

kogumispunkti. Keskkonna ja inimtervise säästmiseks toimetage seade nõuetekohaselt 

kogumispunkti, kus organiseeritakse vana seadme käitlemine ja ringlussevõtt. Teabe saamiseks 

jäätmekäitlusettevõtete kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse ametnike poole. 

 

Garantiitingimused 

Maaletooja tagab, et seadmel on 60 kuu pikkune (alates ostukuupäevast) tootmis- või 

materjalidefektide garantii, kui täidetud on allpooltoodud tingimused. Garantiiperioodil on töö- ja 

materjalikulud seadme remondile garantiitingimustel tasuta. Garantiiremont ei pikenda 

garantiiperioodi. Maaletooja saab automaatselt seadme mistahes defektse osa omanikuks, kui see 

osa garantiiremondi käigus välja vahetatakse (kehtib ka kogu defektse seadme välja vahetamisel). 

Kõik garantiinõuded tuleb tõendada algupärase ostudokumendiga. Garantiinõuded tuleb esitada 

edasimüüjale, kust seade osteti või maaletoojale. 

Garantii väljastatakse ainuisikuliselt esmasele ostjale ja seda ei saa edasi anda. Garantii ei laiene 

tootele vigade puhul, mille on põhjustanud: 

• Õnnetused, vale kasutamine, kulumine ja / või hooletus. 

• Vale paigaldus ja / või kasutamine, mis on vastuolus kehtivate õiguslike, tehniliste või 

ohutusmäärustega. 

• Ühendamine sellisesse vooluvõrku, mis ei ole vastavuses seadme tüübisildil toodud 

andmetega. 

• Volitamata modifikatsioonid. 

• Kolmandate osapoolte poolt teostatud remont. 

• Hooletu transport, e. ilma sobiva pakendi või kaitseta. 

Käesoleva garantii raames ei võeta nõudeid arvesse, kui kahju on tekkinud: 

• Transpordi käigus. 

• Seadme seerianumbri eemaldamisel või muutmisel. 

• Garantii ei laiene voolujuhtmele, valgusti pirnidele ega klaasist detailidele. 

Käesoleva garantii raames võetakse arvesse vaid neid nõudeid, mis esitatakse vigaste detailide 

parandamiseks või väljavahetamiseks. Maaletootja ei ole vastutav mistahes kadude või kahjude eest, 

mis kaudselt või otseselt on tulenenud maaletooja poolt imporditud seadmest. Garantiinõudega võib 

pöörduda seadme edasimüüja poole, kellelt seade on ostetud. Bestron pakub ka võimalust saata 

seade otse enda hooldusettevõttesse. Ärge saatke seadet ilma eelneva kokkuleppeta. Pakki ei 

pruugita vastu võtta ja mistahes saatekulud jäävad saatja kanda. Võtke ühendust tootja 

hooldusettevõttega ja saate sealt täpsemad juhised. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks 

ärieesmärgil. 

 

Järelhooldus 

Bestron hooldusettevõtte kontakti leiab veebilehelt www.bestron.com/service CE 

Vastavusdeklaratsioon. 

Seade vastab järgnevatele EÜ ohutusdirektiividele: 

2004/108/EC elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv. 

2006/95/EC madalpingedirektiiv  



 

 

GARANTII JA HOOLDUS  
• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 

eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 


