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Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmasi mikä tahansa,  

BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu. 

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja tavaran 

hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, että tarvittava tieto 

on aina helposti saatavana.

BestWasher
kotimainen saumaussienen pesulaite

Sienen peSu BeSTwaSher 

peSuLaiTTeeLLa
Pesuri on tarkoitettu käytettäväksi kahval-

lisille sienille, jonka runkolevyn vahvuus on 

3,8–4,0 mm ja jonka mitat ovat n. 210 mm 

x1 40mm. Ohuemmista materiaaleista val-

mistetun sienen loppukosteus mahdollisesti 

poikkeaa valmistajan suosituksesta. Jos lait-

teessa käytetään suositeltua paksummasta 

materiaalista valmistettua sientä, käyttämi-

nen vaatii tarkoitettua enemmän voimaa.

Pesurin valmistaja ei vastaa saumauksen-, 

sauman muotoilun- ja loppupesun jälkeen 

mahdollisista saumoissa ilmenevistä vioista 

tai vaurioista. Sienen loppukosteuden 

tarkastaminen, sekä saumauksen laadun 

(mm. huokoisuuden, värimuutosten, yms.) 

osalta lopputulos on aina laitteen käyttäjän 

vastuulla.

1. Ennen työskentelyä tarkista, että 

telakelkka liikkuu esteettömästi ja laite 

on tukevasti alustallaan sekä astiaan 

kiinnitetty.

2. Lisää tarvittava vesimäärä.

3. Voit säätää sienen asemaa asettamalla 

sitä haluamaasi sijaintiin uran pohjalla, 

mutta valmistaja on mitoittanut uran 

siten, että sienen päät puristuvat pro- 

sessissa kun sieni on urien keskellä.

VarOiTuS!
Pesemisen aikana voi roiskua vettä tai sau-

malaastia. Käytä työskentelyyn soveltuvia 

asianmukaisia vaatteita. Saumalaastit sekä 

väriaineet voivat vaurioittaa ihoa sekä teks-

tiilejä. Silmävaurioiden välttämiseksi käytä 

suojalaseja. Rakennustyömaiden yleinen 

melutaso saattaa vaurioittaa kuuloa, vaikka 

BestWasher ei edellytä kuulosuojainten 

käyttöä, mutta on se silti käyttöympäristön 

huomioiden suositeltavaa.

KuLJeTuS
Aseta sieni pesulaitteeseen ja kiristä kääntö-

kahva kuvan 4. mukaiseen asentoon, jolloin 

sieni lukittuu paikoilleen. Tällöin laitetta voi 

kuljettaa kahvasta varovaisuutta noudattaen. 

Älä säilytä sientä sen ollessa puristuksissa!

Mikäli sienessä oleva kahva on vaurioitunut 

tai lukitus tehdään huolimattomasti voi 

laite pudota aiheuttaen vaaraa, vahingon tai 

muuta haittaa ympäristöön. 

Valmistaja ei vastaa laitteen putoamisesta. 

tai vahingoista.

huOLTO Ja YLLÄpiTO
Pyyhi astia ulkopuolelta puhtaaksi aina tar-

vittaessa tai esimerkiksi viikoittain. Tarkista 

astian kuluneisuus ja kunto samalla. Sienen 

vaihto on suositeltavaa kun pesujälki ei ole 

enää hyvä. Työpäivän jälkeen huolehdi lait-

teen puhdistuksesta ja irrota laite astiasta 

mekanismin puhdistamista varten. Älä jätä 

sientä puristuksiin laitteeseen, se rasittaa 

laitetta turhaan lyhentäen käyttöikää. Sie-

nen ominaisuudet myös kärsivät jatkuvasta 

puristuksesta lyhentäen sienen käyttöikää. 

VaraSTOinTi
1. Varastotilan on oltava lapsilta lukittu 

ja kuiva. 
2. Mikäli kyseessä on pitkäkestoinen 

varastointi puhdista laite huolellisesti 
ennen varastointia.  

3. Älä jätä pesuria suoraan  
auringonpaisteeseen.

Pesurilla ei saa pestä tai puristaa mitään 
muita materiaaleja, esineitä tai vastaavaa 
kuin mitä tässä ohjekirjassa on mainittu. 

Kotimainen BestWasher  

pesulaite on kehitetty  

saumaussienen helppoon 

sekä nopeaan pesuun. 

Työvaihe on ergonomisesti 

kevyt ja mielekäs.  

Saumaussieni pestään  

usein jolloin yksittäisiä pesu-

tapahtumia kertyy runsaasti. 

BestWasher säästää aikaa ja 

tuottavuus paranee.



BesTwasher

Käännä kahva ääriasentoon ja BestWasher puristaa 
sienestä veden pois. Käännä kahva takaisin kuvan 3 
osoittamaan asentoon ja sieni on valmis saumauk-
seen. Toista toimenpide työn edellyttämän tarpeen 
mukaan saumauksen laatua, huokoisuutta sekä 
värimuutoksia tarkkaavaisesti seuraten.  

Lisää astiaan kylmä ja puh-
das vesi ja kastele sieni.

1

Nosta sieni pesulaitteeseen sille 
tarkoitettuun tilaan.

2

BestWasher pysyy tukevasti paikallaan 
pitämällä toisella kädellä myös sienen 
kahvasta kiinni. 

3 4

Ruostumatonta terästä

2 vuoden takuu!

VARMiSTAA LAAduN!

NOPEuTTAA TyöTÄ!



BestWasher
VARMiSTAA LAAduN!

hÄViTTÄminen

Sieni Runko Telat  Astia Pakkaus

Pe muovi. Teräs Aisi 304 Pvc- muovi Pvc-muovi Kartonki, Pe

Noudata voimassa olevia kierrätysmääräyksiä poistaessasi laitteen käytöstä.

VianeTSinTÄ

Pesuri on voimassa olevien turvamääräysten mukainen. Se tulee 
korjauttaa ainoastaan asiantuntijoilla. Käytä alkuperäisiä varaosia. 

Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen voi vaarantaa lait-
teen käyttäjän turvallisuuden.

Ongelma Mahdollinen syy  Toimenpide

Sienen loppukosteus on liian märkä tai liian 
kuiva.

Väärä sieni tai sienen asemointi laitteessa 
on väärä.
Laitteessa ei ole vettä tai sitä ei ole tar-
peeksi.

Tarkista sieni että se on vaatimusten 
mukainen sekä sijainti laitteessa. Tarkista 
veden määrä. Toimita laite huoltoon.

Kahva ei liiku Sieni on väärä, liian paksurunkoinen tai 
kahvan laakerointi on jumiutunut. 

Tarkista sieni, voitele kahvan laakeri ja 
tarkista mekanismi.

Telat eivät pyöri Saumalaasti on jumiuttanut telojen laake-
roinnin. 

Pese laite tai toimita huoltoon.  

Telakelkka ei liiku Laakerit ovat vioittuneet Toimita laite huoltoon.

Sieni ei mahdu laitteeseen Sieni on väärä, liian paksu tai väärän mit-
tainen. 

Tarkista sieni

Saumaustulos on huono Sieni on kulunut tai vioittunut Vaihda uusi sieni



BestWasher

BestWasher voidaan 
kantaa sienen kahvasta.

Pakkaus sisältää astian sekä 
saumaussienen 1 kpl.

KEVyT KÄyTTÄÄ!

VARMiSTAA LAAduN!
HuOMiOi ETTÄ SiENEN PESu TAPAHTuu PuHTAALLA VEdELLÄ. 

VAiHdA VESi SÄÄNNöLLiSESTi!

PESuLAiTE TuLEE PESTÄ HuOLELLiSESTi JOKAiSEN KÄyTöN 

JÄLKEEN JA AiNA SAuMALAASTiN VÄRiN VAiHTuESSA!

TaKuuehDOT
Annamme valmistamallemme koneelle 

2:n vuoden takuun, joka sisältää

•	 koneen valmistus- ja materiaalivirheestä 

johtuvat viat. 

Takuuseen ei sisälly

•	 koneen komponentit, jotka luokitellaan 

käytössä kuluviksi, kuten laakerit, kuluvat 

liikeosat sekä telat.  

Takuun muut ehdot:

•	 Takuu alkaa koneen ostopäivästä.

•	 Takuuvaatimus on esitettävä koneen 

myyjälle välittömästi, kun vika on 

ilmennyt.

•	 Takuu ei ole voimassa, jos konetta tai 

sen osaa korjataan ennen kuin siitä on 

ilmoitettu koneen myyjälle, valmistajalle 

tai maahantuojalle.

•	 Korjauksen voi suorittaa vain valmistajan 

tai maahantuojan valtuuttama korjaaja.

•	 uusi osa toimitetaan veloituksetta nor-

maalein kuljetusehdoin.

•	 Erikoislähetysten kuten postin pika-

pakettien kuluista vastaa lähetyksen 

vastaanottaja.

YLeiSeT TurVaLLiSuuSOhJeeT
Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi 

ja noudata tervettä järkeä pesuria käyttäes- 

säsi. Älä käytä pesuria, jos olet väsynyt tai 

huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaiku-

tuksen alaisena.

Pesuria käytettäessä on työskenneltävä 

siten, ettei sen käytöstä aiheudu vahinkoa;

•	 Pesurin käyttäjälle, pesurille eikä sen ym-

pärillä mahdollisesti oleville henkilöille.

•	 Huomioi mahdollinen laitteen putoami-

nen epätasaiselta alustalta.

•	 Älä käytä laitteessa muita sienityyppejä 

kuin mikä on valmistajan suositus.

•	 Älä työnnä sormia tai muita ruumiinosia 

pesuriin ja poista aina laitteesta vesi kun 

se ei ole käytössä tai sitä kuljetetaan.

•	 Mahdollinen vesivahinkovaara.

•	 Älä käytä laitetta palavien nesteiden, 

kaasujen tai muiden tulelle arkojen mate-

riaalien välittömässä läheisyydessä.

•	 Älä istu tai seiso laitteen päällä. Lait- 

teen käsittely on lapsilta ehdottomasti 

kielletty.

•	 Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. 

Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. 

Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla 

liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut 

ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin 

osiin.

VarOiTuS !
Muiden kuin alkuperäisessä käyttöohjeessa 

suositeltujen alkuperäisten osien tai lisälait- 

teiden käyttö voi johtaa tapaturmiin. Pidä 

työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistu- 

na. Työpaikan epäjärjestys tai valaisematto- 

mat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.

 

Tarkista:

•	 Laatikko ei vuoda.

•	 Kantaessasi laitetta kiinnitysruuvit ovat 

kiinni.

•	 Kantaessasi laitetta, sieni on lukittuna 

paikoilleen.

•	 Pesuri on tasaisella alustalla.

•	 Laite ei aiheuta vaaraa lähistöllä oleville 

ihmisille.

•	 Tarkista laakerit sekä telojen liike sään- 

nöllisesti ja korvaa vioittuneet osat. 

Samoin tarkista sienen kunto ja hanki 

tarvittaessa uusi.

Jos pesurissa on em. vikoja, viat on korjat- 

tava tai viallinen osa korjattava/vaihdettava 

uuteen.Viallisen pesurin käyttö on kielletty 

eikä pesurin valmistaja vastaa viallisen pe-

surin käytöstä aiheutuneista vahingoista.


