SKALBINIŲ DŽIOVINTUVAS

AWL 747
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

DŽIOVINTUVO DALYS
A.

Viršutinė plokštė.

B1. Vandens talpa viršuje arba
B2. Vandens talpa apačioje.
C.

Liežuvėlis.

D.

Durelės.
Norėdami atidaryti dureles, patraukite už
rankenėlės. Norėdami uždaryti dureles,
nestipriai spustelėkite.

E.

Filtras.

F.

Užraktas nuo vaikų.

G.

Kondensatoriaus dėklės mygtukas.

H.

Kondensatorius.

Dėmesio! Priklausomai nuo modelio, dureles galima
atidaryti horizontaliai arba vertikaliai. Užraktas visuose
modeliuose yra vienodas.

DĖMESIO! VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
KIEKVIENĄ KARTĄ PASINAUDOJUS
•

•

Po kiekvieno džiovinimo išvalykite pūkų filtrą.
Atidarykite dureles.
Ištraukite filtrą.
Atidarykite filtrą.
Išvalykite dulkes ir pūkelius minkštu šepečiu ar
pirštais.
Uždarykite filtrą.
Įstatykite filtrą atgal į vietą.
Jei prietaisas neprijungtas prie kanalizacijos,
kiekvieną kartą po naudojimo ištuštinkite vandens talpą.

KIEKVIENĄ MĖNESĮ
•

Kondensatorių valykite bent kartą per mėnesį
(žr. skyrių „Kondensatorius“).
Drėgna šluoste išvalykite dulkes ir pūkus iš durelių
tarpiklio ir prietaiso vidaus.

Išvalykite pūkelius ir dulkes iš vandens nutekėjimo
angos ir jos pakraščio (bent kartą per mėnesį).
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DURELIŲ ATIDARYMO KRYPTIES KEITIMAS / UŽRAKTAS NUO VAIKŲ
Durelių atidarymo krypties keitimas
A. Laido kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
B. Atidarykite dureles.
C. Raktu pasukite durelių viršutinėje dalyje esančią jungtį 90° kampu ir ją
nuimkite.

D. Atsukite du vyrio varžtus ir nuimkite dureles.
E. Durelių užrakto nuėmimas:
Atsukite du varžtus, esančius užrakto viršuje ir apačioje. Kilstelėkite
užraktą 1,5 cm į viršų ir jį nuimkite.
F. Apsukite dureles:
Prisukite dureles dviem varžtais norimoje pusėje.
Stebėkite, kad įsukamas varžtas būtų horizontalioje padėtyje. Taip
nesulankstysite tarpiklio.
G. Įdėkite užraktą priešingoje durelių pusėje ir stumtelėkite 1,5 cm žemyn.
H. Prisukite užraktą dviem varžtais viršuje ir apačioje.
I. Stebėkite, kad durelių užraktas būtų tinkamai įstatytas. Užraktas nuo
vaikų turi būti virš durelių užrakto.
J. Įstatykite jungtį atgal į durelių viršaus vidinę pusę.

Užraktas nuo vaikų
Užrakto nuo vaikų naudojimas
1. Atidarykite dureles.
2. Moneta ar atsuktuvu pasukite plastikinį varžtą (I) 90° kampu pagal
laikrodžio rodyklę.
Varžto griovelis vertikalioje padėtyje: durelių negalima užrakinti.
Varžto griovelis horizontalioje padėtyje: dureles galima užrakinti.
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