
Dryson Electronic naudojimo instrukcija

rankšluosčių 
džiovintuvas

Dryson Electronic. Dryson išmanusis rankšluosčių džiovintuvas. 

Bendrai apie Dryson Electronic džiovintuvus 

Dryson Electronic džiovintuvo su lankstomomis alkūnėmis privalumas – kompaktiškumas, 
todėl jis gali būti montuojamas ant siaurų sienų. 
Greitai ir efektyviai džiovina rankšluosčius, nedidelius skalbinius, pirštines ir drabužius.  
Džiovintuvus leidžiama montuoti drėgnose patalpose, taip pat gali būti montuojami 
laukiamuosiuose, virtuvėse ir kitose patalpose. 

Nustačius pagrindinį džiovintuvo jungiklį ant TILL (angl. on) padėties, džiovintuvas 
džiovins pastoviai visą parą. 
Šildymas vyksta visą laiką, kol džiovintuvas nustatomas ant FRAN (angl. off). 

Dryson Electronic džiovintuvuose įmontuota elektronika, kurios dėka naudotojas 
gali nustatyti jo veikimo režimą. 

Norint sumažinti energijos suvartojimą, yra galimybė įjungti vienkartinį laikmatį, taipogi du 
pakartotinius laikmačius. (Pagrindinis jungiklis turi būti nustatytas ant TILL) 

Vienkartinis laikmatis praverčia tada, kai, pavyzdžiui, po treniruotės ir po dušo prireikia 
greitai išdžiovinti drėgną rankšluostį. 

Kadangi gyvendami tam tikru ritmu susiformuojame įpročius ir tvarką, dažniausiai pasi-
taiko, kad kasdien prausiamės tuo pačiu laiku - po darbo vakare, arba atsibudę ryte. Jei 
prausiatės kasdien tuo pačiu metu, galite palengvinimui naudoti vieną iš pakartotinių 
laikmačių. 
Norėdami pradėti džiovinimą, įjunkite pakartotinį laikmatį pageidaujamu metu ir 
elektronikos dėka kasdien tuo pačiu metu įsijungs šešių valandų trukmės džiovinimo 
režimas, kol jūs neišjungsite pakartotinio laikmačio. 
(Antrasis pakartotinis laikmatis gali būti įjungtas kito šeimos nario su kitokiais kasdieniais 
įpročiais). 

Diodinių lempučių spalvos reiškia šias funkcijas: 
raudona-šildo  mėlyna- nešildo  žalia – programa įjungta 
rankinis valdymas aprašytas antrame puslapyje. 

Valymas 

Išorės valymas: rankšluosčių džiovintuvas gali būti valomas drėgnu skudurėliu ir indų 
plovikliu 
Negalima naudoti tirpiklių. 

Reguliavimas 

Dryson Electronic serija pasižymi įmontuota laikmačio technologija, kuri įjungia šildymą 
šešių valandų laikotarpiui. 
Funkcijų reguliatorius yra ant džiovintuvo apatinio tvirtinimo prie sienos (žr. Dryson 
Electronic rankinis valdymas). 

Rankšluosčių džiovintuvo montavimas 
Džiovintuvo montavimas prie sienos, norint prijungti prie 230 V lizdo. 
Jei laidas su jungikliu yra sumontuotas fabrike, galite ir nebūdamas 
neprofesionalu sumontuoti džiovintuvą pats. Sekite punktus 2a, 3a, 4a, 6a, 7a ir 
8a montavimo instrukcijoje 009—916223. 
Tik profesionalus elektrikas gali instaliuoti Dryson rankšluosčių džiovintuvo laidą 
su jungikliu. 

Dryson Electronic galima montuoti tik jungikliu žemyn, žiūrėkite 1 figūrą dešinėje. 

Džiovintuvas skirtas džiovinti švarius skalbinius. 

Norint išvengti mažų vaikų sužalojimų, rekomenduojama džiovintuvą montuoti hori-
zontaliai mažiausiai 600 mm nuo žemės. 

Jei elektros laidas su jungikliu pažeidžiamas, gamintojas arba atitinkamas kvalifikuotas 
asmuo turi pakeisti laidą. Laidą, kaip atsarginę dalį, galima įsigyti iš pardavėjų ir gamintojo. 
Rankšluosčių džiovintuvas yra dvigubai izoliuotas ir įžeminti jo nebereikia. 

Montuoti prietaisą su vidinėmis elektrinėmis dalimis ir sienose slepiamomis 
elektros jungtimis arba atlikti prijungimą prie paskirstymo blokelio gali tik 
kompetentingas elektrikas. 

Kaitintuvas, skirtas Dryson modeliams, pripildytiems skysčių. 

1 figūra



Remiantis EN 60335 standarto A2 taisykle reikia 
laikytis šių nurodymų. 
Šio prietaiso negalima naudoti žmonėms, turintiems 
tiek protinę, tiek fizinę negalią, taip pat vaikams bei 
asmenims, neturintiems pakankamai atitinkamos 
patirties, kol jie nebus apmokyti arba nebus stebimi 
žmogaus, atsakingo už jų saugumą. Vaikams reikia 
paaiškinti, kad su šiuo įrenginiu negalima žaisti. 

šildymo kabelis 

Dryson Electronic tinka šiems 
džiovintuvams iš Dryson 
asortimento

šildymo kabelis 

Užpildytas alyva, su kaitintuvu. 


