Οδηγ καθαρισο
Για να διατηρετε το στεγνωτριο χεριν Dyson Airblade Wash+Dry που λειτουργε
π ντα σο πιο αποτελεσ ατικ γνεται, εναι ση αντικ να το καθαρζετε τακτικ και
να ελγχετε αν υπ ρχουν πλοκαρσ ατα.

Καθαρστε του αισθητρε αφ
Σκουπστε του αισθητρε ε αλακ παν και η λειαντικ
απορρυπαντικ και, στη συνχεια, τοποθετστε τον κρκο
καθαρισ ο στου αισθητρε για να αποτρψετε την
ενεργοποηση τη συσκευ.

Καθαρστε τη συσκευ
Καθαρστε λε τι επιφ νειε τη βρση, τον νεροχτη,
τον καθρφτη και τι επιφ νειε τοχων  του νεροχτη.
Μετ την ολοκλρωση, ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ να αφαιρσετε
τον κρκο καθαρισ ο.

Καθαρστε και ελγξτε
για πλοκαρσατα
Καθαρζετε ΤΑΚΤΙΚΑ τι εισ δου αρα στη β ση του
περιβλ ατο του κινητρα (κ τω απ το νεροχτη). Βεβαιωθετε
τι η οπ αποχτευση του νεροχτη εναι απαλλαγ νη απ
ξνα αντικε ενα και τι το νερ πορε να στραγγσει ελεθερα.

Τι πορετε να χρησιοποισετε για να καθαρσετε το Dyson Airblade Wash + Dry
Μην χρησι οποιετε ροδλε υψηλ πεση για να καθαρσετε
το στεγνωτηρου Dyson Airblade Wash + Dry.
Τποι καθαρισο

Οδηγ καθαρισο

Απαγορεεται η χρση

Καθη εριν  καθαρισ  ελαφρν
βρω ιν και δακτυλικν αποτυπω των.

πιο απορρυπαντικ χρησι οποιεται ε παν χωρ
χνοδι. Χρησι οποιστε υγρ παν και νερ για να
αφαιρσετε υπολε ατα καθαριστικο.

Καθαριστικ

Λεκδε και χνη που
διαπερ στηκαν , λεκδε λαδιο
και λπου.

πιο απορρυπαντικ , υγρ που περιχει αλκο λ 
προϊ ν βασισ νο στι ενσει τεταρτοταγο
α ωνου αραιω νο σ φωνα ε τι οδηγε του
κατασκευαστ. Χρησι οποιστε υγρ παν και νερ
για να αφαιρσετε υπολε ατα καθαριστικο.

Καθαριστικ λεκανση  λειαντικ

Για να αφαιρσετε λεκδε νερο, καθαρστε τη
συσκευ ε στεγν παν χωρ χνοδι.

Λψη περισσ τερων:
πληροφοριν: 210 8543260
www.gr.dyson.com

Λεκδε νερο.

Περισσ τερε πληροφορε σχετικ ε τον βαθ καθαρισ ο του νερο
και την εξ πλωση των βακτηρων πορετε να βρετε στο εγχειρδιο χρση.

ε διαλτη / λ δι

Μεγ ατα αλκαλικν και λευκαντικν ουσιν
Συστατικ αφρισ ο

Υπηρεσα & Υποστριξη

