RENGØRINGSVEJLEDNING
DAN DRYER® HÅNDTØRRERE TYPE AA/AE

For at sikre en lang og problemfri levetid anbefales, at man en gang om året rengør sin DAN DRYER®
håndtørrer indvendigt. Pga. maskinens uovertrufne kvalitet med vedligeholdelsesfri kuglelejer m.v., er
kun en lettere rengøring af maskinens indvendige dele nødvendig.
Støv og snavs fjernes med en blød børste, ventilatorhjulets vinger renses og eventuelle aflejringer
fjernes. Herved opnår man den optimale effekt på ventilatoren og sikrer en hurtig og effektiv tørring.
Husker man at foretage dette lette servicearbejde en gang om året, sikrer man maskinen en utrolig
lang levetid, der ofte er 15 til 20 år eller mere...
FREMGANGSMÅDE:
• Afbryd strømmen til maskinen.
• Afmontér kabinettet ved brug af den specialunbrakonøgle, som i sin tid blev leveret sammen med maskinen og som desuden kan
bestilles hos DAN DRYER A/S.
• Afmontér varmelegemet ved forsigtigt og i en
lidt skrå vinkel (vist med rød pil på Fig. 1) med
spidsen af en lille skruetrækker at lirke
varmelegemeholderens forreste plastlås fri af
blæserhuset (vist med grøn pil på Fig. 1),
mens varmelegemeholderen vippes nedad
(vist med blå pil på Fig. 1). Pas på ikke at
beskadige holderens to plastlåse.

Fig. 1

• Rens blæsermotorens blade med en lille
børste eller forsigtigt med en skruetrækker.
Løst støv kan fjernes med en støvsuger eller
med trykluft, hvis dette er tilgængeligt.
• Rengør håndtørrerens øvrige komponenter
med en børste.
• Klik varmelegemeholderen på plads på
blæserhuset igen ved først at sætte holderens
bagerste plastlås på – og så vippe holderens
forreste plastlås op på plads (som vist med
rød pil på Fig. 2). Vær opmærksom på, at
ledningerne placeres korrekt i de beskyttende
spor på plast-holderen.

Fig. 2

• Monter kabinettet og skru unbrakoboltene fast.
• Tilslut strøm til maskinen.
• Prøvekør maskinen.
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