M egjelenés & design
Termék
Kijelző
Tartály
Átlátszó fedél

Kondenzvíz védelem
Szellőzőrács

Kijelző

LED Képernyő
• Időkijelzés
• Jelzőfényel és hátralévő idő

Szárítási szint
•

Vasaló száraz(

• Kicsit Száraz(

)
)

• Doboz száraz( )
• Nagyon száraz
)
• Extra száraz(
)

Funkció gombok
•
•
•
•
•

Programválasztó

Rövidebb idő(
Hoszabb idő(
Választó(
)
Hangjelzés(

)
)
)

Késleltetett indítás(

Ránc védelem (
Kedvenc program(
Dob fény

GRX ELECTRO OUTLET

)/
)/
)/

U

tasítás
Programok
Elektronikus érzékelő program
Törölközők,gyűrődésmentes
Vastag, rétegelt anyagok
ruha, ágynemű
Konyharuha,törölköző,
Vastag, rétegelt anyagok, amiket nem kell vasalni
ágynemű
Strandtörölköző,törölköző,fehérnemű,
Vasalást nem igénylő anyagok
pamut hálóing

Pamut (Fehér
és színes)
Megjegyzés:
Válassza ki a
hőérzékenységet
Lepedő, párna, törölköző
a ruhákhoz

Ágynemű,asztalnemű,törülköző,polo és
munkaruha
Ágynemű,terítő,tornaruha,anorák,
takaró

Vegyes
Megjegyzés
Válassza ki a
hőérzékenységet Ingek, blúzok
a ruhákhoz
Nadrágok,ruhák,ingek,blúzok

Szintetikus

Nagyméretű

Ingek,pólók,nadrágok,fehér
nemű,zokni
Ingek,pólók,fehérnemű,anor
ak,zokni
Ágynemű
Ágynemű,törölköző, kivéve a
speciális szövet
Pólók,párnák,törülközők

Normál
piktog.
Extra száraz

(

)

Nagyon száraz

(

)

Doboz száraz

(

)

Alacsony hőfokon vasalhatók

Kicsit száraz

Vasalást igénylő anyagokhoz

Vasaló száraz

Vastag, rétegelt anyagok, amiket nem kell vasalni
Vasalást nem igénylő anyagok

(

)

(

)

Kicsit száraz

(

)

Doboz száraz

(

)

Vasalást igénylő anyagokhoz

Vasaló száraz

Poliamid,akril,poliészter,amik nem igényelnek
vasalást

Doboz száraz

Poliamid,akril,poliészter,amik nem igényelnek
vasalást
Nagyméretűekhez

(

)

(

)

Vasaló száraz

(

)
-

Finom anyagokhoz, rovid szárítási idő

-

Vasalást nem igénylő anyagok

-

Ingek, blúzok

Kellemetlen szagok eltávolítása

-

Sportruházat

Futball mez/nadrág

Poliészter anyagokhoz

-

Farmer

Farmer,szín eresztő anyag
Selyem,fehérnemű

Farmer anyag, ami nem igényel vasalást

-

Gyors szárítás
Higiénia 77C°
Tónus

Kímélő
Gyapjú
Ruhaszárító
Hideg levegő
Meleg

Olyan anyagokhoz, amelyek hőérzékenyek, mint a
szintetikus anyagok
Gyapjú
Gyapjú anyagokhoz
Időzített szárítás
Selyem, gyapjú, finom
Kellemetlen szag eltávolító, frissítő. Centrifuga nélkül
fehérnemű
Minden szövethez, ami nem bírja a hősugárzást. Fűtés nélküli
Strandtörölköző,fürdőköpeny,törölk Anyagok, amelyek ellenálnak a magas
hőmérsékletnek
öző,akril szövet
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-

Pamut
Sportruházat

Vegyes

Farmer

Szintetikus

Kímélő
Nagyméretű
Gyapjú

Időzített szárítás

Gyors szárítás

Ruhaszárító
Higiénia 77°C

Hideg levegő
Meleg

Tónus
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