THERMIC DYNAMICS® - DRY BALLOON™

ROMANA
Componente
A. Cuier umerase
B. Tub Superior
C. Conector
D. Tub Inferior
E. Husa
F. Placa protectie
G. Ventilator
H. Motor
I. Admisie aer
J. Picioare

Specificatii Tehnice
Putere: 1000 W - 1kW
Voltaj: 220 V
Frecventa: 50 Hz
Temperatura max: 70 °C
Incarcatura: pana la 10 kg
Cronometru: 0-180 min

Instructiuni
1. Introduceti picioarele in gaurile speciale din carcasa motorului pana auziti un
click.
2. Insurubati tubul superior in conector si apoi insurubati si tubul inferior.
3. Introduceti placa de protectie in tubul inferior, dupa care tot ansamblul trebuie
insurubat in locul special prevazut in motor.
4. Instalati cuierul de umerase in tubul superior fara sa apasati prea tare.
5. Agatati hainele, puneti husa si inchideti fermoarele husei cu atentie.
6. Conectati uscatorul de rufe Dry Balloon la sursa de curent si rotiti cronometrul
pentru a porni.
7. Pozitionati cronometrul la numarul de minute dorit (intre 0 si 180 de minute).
Pentru camasi si materiale fine recomandarile sunt 30-60 minute daca masina dvs
stoarce la peste 900 rot/min. Toate celelalte rufe (ursuleti, incaltaminte, lenjerii,
prosoape au timp de uscare intre 60 - 180 in functie de programul de stoarcere).

ATENTIONARI
Daca gura de ventilatie (admisie sau emisie) se blocheaza cu ceva aparatul se
opreste automat.
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Recomandarea in cazul blocarii este sa lasati uscatorul Dry Balloon sa
se raceasca (pentru ca veti observa o incalzire excesiva a acestuia)
dupa care il puteti pune in functiune iarasi. Asigurati-va ca sursa de
putere a casei dvs este protejata si ca furnizeaza 220V. Uscatorul de
rufe Dry Balloon trebuie montat pe un singur plan, suprafata neteda,
uscata. Nu se recomanda asezarea lui pe suprafete de lemn sau
parchet ci pe gresie, ciment, beton. La finalul procesului de uscare,
este foarte posibil sa gasiti urme de apa, sau chiar apa in husa Dry
Balloon; nu va panicati, este normal pentru
ca aceasta impiedica ca apa sa ajunga in compartimentul motorului.
Inainte sa agatati umersele pe cuier, verificati-le prin apasare usoare
ca sunt bine intinse (bratele cuierului trebuie sa fie complet intinse si
sa formeze unghi de 180 cu tubul superior). Aveti grija, daca bratele
cuierului nu sunt complet intinse, timpul de uscare creste considerabil
iar rufele nu vor fi uscate in totalitate. Montarea uscatorului trebuie
facuta la mai mult de 1.5 metri de orice sursa de umiditate sau caldura.
In timpul functionarii, nu atingeti piesele integrante ale uscatorului
pentru ca va veti arde. Dry Balloon a fost proiectat si gandit pentru
uscarea hainelor in interiorul casei sau in balconul dvs. Dupa folosire
recomandam pastrarea lui in loc fara umiditate si praf. ATENTIE: nu
lasati copii sa foloseasca acest tip de uscator fara supravegherea
adultilor. Daca observati o neregula la sursa de alimentare a
uscatorului nu incercati sa o reparati sau sa il folositi; acesta trebuie
retrimis la Dry Balloon Romania pentru a fi schimbat.
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