
Ο στεγνωτήρας χεριών Dyson Airblade V πρέπει να καθαρίζεται καθημερινά. Ακολουθήστε 
αυτά τα τρία απλά βήματα για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του στεγνωτήρα, σύμφωνα με 
τις απαιτούμενες προδιαγραφές υγιεινής. Ο καθαρισμός με λάθος τρόπο ή με ακατάλληλα προϊόντα 
μπορεί να καταστήσει άκυρη την εγγύησή σας. 

Διατηρήστε τον 
καθαρό

Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες, 
καθώς και τις εισόδους αέρα 
στο πλάι, με ένα ήπιο, μη 
στιλβωτικό καθαριστικό.

Καθαρίστε την επιφάνεια του 
τοίχου κάτω από τη συσκευή. 
Αυτό ίσως χρειάζεται να γίνεται 
συχνότερα σε χώρους με 
αυξημένη χρήση.

Καθαρίστε το δάπεδο κάτω και 
γύρω από τον στεγνωτήρα.
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Σημαντικές πληροφορίες

Μην καθαρίζετε τον στεγνωτήρα με πίεση νερού.

Όλα τα χημικά καθαρισμού θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή (περιλαμβανομένης της 
κατάλληλης αραίωσης).

Όταν ένα καθαριστικό προϊόν παραμένει για 
μεγάλο χρονικό διάστημα στην επιφάνεια του 
στεγνωτήρα, δημιουργείται επίστρωση. Αυτό 
μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα του 
αντιβακτηριακού πρόσθετου. 

Όλες οι χημικές ουσίες που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να δοκιμάζονται πρώτα 
σε κάποιο μη ορατό σημείο του στεγνωτήρα. Εκτός 
των χημικών ουσιών καθαρισμού, θα πρέπει να 
αποφεύγεται και η επαφή του στεγνωτήρα με επιβλαβή 
υγρά, όπως προϊόντα με βάση έλαια ή αλκοόλη.

Οδηγίες χρήσης χημικών ουσιών

Τα περισσότερα επαγγελματικά καθαριστικά 
προϊόντα της αγοράς είναι κατάλληλα.  
Δεν συνιστάται η χρήση των παρακάτω 
ουσιών, καθώς μπορεί να είναι επιβλαβείς 
για τον στεγνωτήρα.

Σετ αλλαγής φίλτρου

Σχεδιασμένο για συσκευές υψηλής χρήσης, 
αυτό το σετ περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται 
ο χρήστης για την αλλαγή του φίλτρου  
HEPA στον χώρο του.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες 
πληροφορίες: 
800 111 3500  
www.gr.dyson.comΜίγματα με αλκοόλη-οξέα

Αλκοόλη

Προϊόντα με βάση διαλύτες ή έλαια

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου

Μίγματα λεύκανσης με αλκαλικά 

Συστατικά αφρισμού

Λευκαντικά ή στιλβωτικά καθαριστικά
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