DRY BALLOON™ COMPACT

ROMANA
Specificatii tehnice
Putere: 800 W
Voltaj: 110-220 V
Frecventa: 50-60 Hz
Temperatura maxima: 65 °C
Cronometru: 30-180 min

Continut
1 compartiment de nailon
1 turbosuflanta, cu cronometru, de plastic
2 suporturi carlige rotunde
3 bare metalice impachetate pt rufe
1 sacosa

Instructiuni
1. Scoate-ti Dry Balloon™ Compact din sacosa si
desfaceti-l unde doriti sa il montati. Dry Balloon
Romania va recomanda sa plasati uscatorul intr-un
colt pentru a-i oferi stabilitate.
2. Indepartati suruburile de la capetele barelor.
Deschideti fiecare bara, potrivind orificiile suruburilor in
ambele capete pentru a forma 3 bare lungi. Strange-ti
apoi suruburile

2

3. Se pun picioarele barelor în fantele armăturilor de
tesatura care sunt în interiorul compartimentului de
nailon.
4. Se montează pompa de aer cald la tubul de acces
situat în partea de jos a uscat cu balon ™ Compact.
5. Agata-ti hainele de umerasele din pachet si apoi
agata-ti umerasele de barele de suspensie.
6. Conectați aparatul și rotiți comutatorul spre dreapta
pentru a activa cronometrul. Puteți selecta un timp
cuprins între 30 și 180 de minute. Odată ce timpul
selectat este de peste, motorul se va opri automat.
7. În cazul în care hainele nu sunt uscate suficient,
programati cronometrul pentru inca câteva minute.

Întreținere și curățare
Pentru a stoca compartimentul, scoateți motorul din priză
și separați-l de tubul de acces. Scoateți barele utilizate
pentru agățarea hainelor. În primul rând, se alăture cele
două colțuri opuse și pliați ambele părți pe ei înșiși pentru
a crea o suprafață plană, în acest fel va dura puțin spațiu
și va fi capabil să-l pună deoparte cu ușurință. În cazul în
care doriți să-l ori chiar mai mult, țineți-l de capete și
împingeți spre interior, cauzând compartimentul pentru a
răsuci spre interior pe sine, cu tijele metalice ale cadrului
înfășurării în jurul lor. Se depozitează compartimentul în
sac. Pentru a evita misshaping tije, ultima operație nu este
recomandată decât dacă este absolut necesar. Curățați
uscat balon ™ Compact cu o cârpă ușor umedă. Nu
curățați aparatul cu apă sau produse abrazive. Nu
scufundați aparatul în apă.

www.dry-balloon.ro
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