Dryson Electronic instrukcija
Rankšluosčių džiovintuve sumontuota elektroninė įranga, leidžianti jums patiems
pasirinkti įjungimo periodiškumą.
Norint sumažinti energijos suvartojimą, yra galimybė įjungti vienkartinį laikmatį, taip pat
du pakartotinius laikmačius.
Po treniruotės ar dušo galima tiesiog įjungti vienkartinį laikmatį ir išdžiovinti rankšluosčius.
Taip pat, jei prausiatės kasdien tuo pačiu metu, galite išsidžiovinti savo rankšluostį
pasinaudoję vienu iš dviejų pakartotinių laikmačių.
Diodinių lempučių spalvos nurodo šias funkcijas:
Raudona-šildo
mėlyna- nešildo
žalia – programa įjungta

Pirmasis pakartotinis laikmatis, įjungtas vieną kartą per parą (pagrindinis jungiklis turi būti įjungtas)
Pirmasis pakartotinio laikmačio programavimas turi būti pradėtas tuo laiku, kai norite, kad prasidėtų džiovinimas.
Laikykite įspaustą 1 mygtuką, kol antra diodinė lemputė iš kairės tris kartus greitai sumirksės (apytiksliai tris sekundes).
Tai reiškia, kad užduotis buvo užprogramuota.
Kai pirmasis pakartotinis laikmatis įjungiamas, džiovintuvas tuo paros metu įsijungia šešioms valandoms.
Kai džiovintuvas šildo, šviečia raudonai trys išorinės ir trys vidurinės diodinės lemputės, o antrasis diodas iš kairės
mirkčioja žaliai, rodydamas, kad šildymas įjungtas (brėžinys 3a). Praėjus šešioms valandoms, trys išorinės ir vidurinės
diodinės lemputės įsižiebia mėlyna šviesa, o diodas iš kairės pastoviai šviečia žaliai, tai reiškia, kad džiovintuvas
nebešildo (brėžinys 3b).
Pastoviai šviečiant žaliai šviesai reiškia, kad užprogramuotas pakartotinis laikmatis, tačiau džiovintuvas šiuo momentu
nešildo (brėžinys 3b).
Norint panaikinti užprogramuotą režimą, spauskite1 mygtuką, kol antras diodas iš kairės užges (apytiksliai tris
sekundes).

Prireikus, rankšluosčių džiovintuvas gali veikti visą parą be perstojo, tereikia pagrindinį
jungiklį nustatyti į padėtį TILL (žiūrėkite 1 brėžinį)

Pagrindinis jungiklis

brėžinys 3a

brėžinys 3b

1 brėžinys
Vienkartinis laikmatis (pagrindinis jungiklis turi būti įjungtas)

Antrasis pakartotinis laikmatis, įjungtas vieną kartą per parą (pagrindinis jungiklis turi būti įjungtas)

Norint įjungti vienkartinį laikmatį, reikia vieną kartą trumpai spustelti vieną iš mygtukų - 1
ar 2. Kai vienkartinis laikmatis yra įjungtas, jis šildo šešias valandas, po to džiovintuvas
automatiškai išsijungia.

Antro pakartotinio laikmačio programavimą pradėkite tuomet, kai norite pradėti džiovinimą. Laikykite įspaustą 2
mygtuką, kol antra diodinė lemputė iš kairės tris kartus greitai sumirksės (apytiksliai tris sekundes). Tai reiškia, kad
užduotis buvo užprogramuota.
Kai antrasis pakartotinis laikmatis įjungiamas, džiovintuvas tuo paros metu įsijungia šešioms valandoms.

Tuo metu, kai džiovintuvas šildo, išoriniai diodai dega raudonai, o du viduriniai diodai
mirkčioja žalia spalva, taip rodydami, kad vienkartinis laikmatis yra įjungtas, žiūrėkite 2a
brėžinį.
Praėjus šešioms valandoms, visos diodinės lemputės įsižiebia mėlyna šviesa, tai reiškia,
kad džiovintuvas nebešildo, brėžinys 2b.
Norint vėl įjungti džiovintuvą, reikia trumpai spustelti vieną iš mygtukų - 1 ar 2 ir
džiovintuvas vėl šildys šešias valandas.
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Kai džiovintuvas šildo, išorinės ir trys vidurinės diodinės lemputės šviečia raudonai, o penktasis diodas iš kairės
mirkčioja žaliai, tai reiškia, kad šildymas įjungtas (brėžinys 4a). Praėjus šešioms valandoms, išorinės ir vidurinės
diodinės lemputės įsižiebia mėlyna šviesa, o penktasis diodas iš kairės pastoviai šviečia žaliai, tai reiškia, kad
džiovintuvas nebešildo (brėžinys 4b).
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