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1. Napravo PerfectDry Lux® priključite.
Modri svetlobni indikator na sprednji strani prikazuje,
da je naprava vključena.
V kolikor ne začnete postopka sušenja v naslednjih 30
sekundah, se bo svetlobni indikator ugasnil.
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2. Preden slušne aparate vstavite v PerfectDry Lux®,
jih obrišite s čistilnim robčkom in tako odstranite
morebitno umazanijo.
Nato odprite baterijske predalčke slušnih aparatov
(baterije lahko ostanejo v predalčkih med ciklom
sušenja) in zaprite pokrov naprave PerfectDry Lux®.

Pomen svetlobnih indikatorjev
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3. Za pričetek sušilnega cikla pritisnite tipko. Modri
svetlobni indikator utripa počasi, kar pomeni, da
naprava deluje.
Sušilni cikel se bo izvajal le, ko bo pokrov zaprt.
PerfectDry Lux® se po zaključku sušilnega cikla (30
minut) samodejno ugasne. Svetlobni indikator se bo
prav tako ugasnil.

MODRA utripa>

Delovanje v teku
V pripravljenosti

PerfectDry Lux® je
primeren za vse vrste
slušnih aparatov.

Podatki za identifikacijo
Te informacije se nahajajo na spodnji strani naprave PerfectDry Lux®.
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Pomen kratic:
Volt (napajalna napetost)
Amper (Poraba energije)
Simbol za USB napajanje
Za notranjo uporabo
Ta proizvod je iz ABS proizvodnje, reciklirane do 7%
Ta izdelek je skladen z veljavnimi Evropskimi direktivami.

Poskrbite, da je pokrov naprave zaprt pred pričetkom
sušilnega cikla.
Poskrbite tudi, da pokrova naprave ne odpirate
med delovanjem. V kolikor boste to storili se bo
naprava PerfectDry Lux® izključila (varnostna
funkcija).

RECIKLIRANJE
Zastarele naprave odstranite na ekološki način.
Naprava je narejena iz materiala, ki ga je potrebno reciklirati.
Bodite previdni, da odsluženo napravo razvrstite v pravi
sistem recikliranja.

Dobavitelj za Slovenijo:

Opis funkcij
UV-C razkuževanje
PerfectDry Lux® vsebuje kratkovalovno UV-C žarnico, ki s 360°
razporeditvijo svetlobe doseže vse površine slušnega aparata.
Izpostavitev UV-C svetlobi omogoča uničenje 99% glivic in
bakterij, ter bistveno zmanjša srbenje in infekcije v sluhovodu.

Info telefon: 059 044 055
E-mail: info@audiobm.si
Spletna stran: www.audiobm.si

Sušenje - Razvlažitev
PerfectDry Lux® vsebuje ventilator, ki vzpostavi sistem
kroženja zraka, kar zmanjša čas sušenja in potrebno energijo.
Temperaturo sušenja znotraj naprave nadzoruje elektronski
sistem, ki omejuje temperaturo na 45°C in tako prepreči
poškodbe slušnih aparatov, ki jih sušimo.
PerfectDry Lux® je priporočeno uporabljati vsak dan, da bi
tako zagotovili učinkovito delovanje in daljšo življenjsko
dobo slušnih aparatov.

PerfectDry Lux®

Skladnost z evropskimi predpisi
Ta naprava je v skladu z direktivami glede elektronskih
naprav, zlasti z Direktivo 2014/35/EU.

Tehnični podatki
Lastnosti
Notranje mere DxVxG (mm): 70 x 21 x 51
Zunanje mere DxVxG (mm): 93 x 48 x 76
Teža (g): 144
UV-C valovna dolžina: 253.7nm
Največja moč: 4W
Moč v mirovanju: <0.04W

Temperatura sušenja: <45°C

Trajanje cikla sušenja: 30 min
Obratovalne temperature:
od 12° do 40°C

Priključek za napajanje
Vhod: 100 – 240 Vac 50-60Hz
Programska oprema verzija: 00PDL-LOG-02.00
Izhod: 5V DC
Pogoji skladiščenja: od -20° do 65°C
Priključki: USB kabel – mikro USB
Število ciklov: 1
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Varujem okolje, zato napravo PerfectDry Lux ® po
končanem čiščenju vedno izključim.

Varnostna navodila
PerfectDry Lux ® lahko uporabljajo le osebe z normalnimi
duševnimi sposobnostmi. Drugih omejitev za uporabnika ni.
Hraniti izven dosega otrok. Vsak poseg, razen običajnega
čiščenja in vzdrževanja, lahko opravi le serviser. PerfectDry Lux
® napajalnika ali kabla nikoli ne dajajte v vodo oz. v katero
drugo tekočino. Če je vtikač ali napajalni kabel poškodovan,
naprave ne uporabljajte. Napajalni del zamenjajte z novim in
originalnim.

Navodila za uporabo

PerfectDry Lux®

Napravo PerfectDry Lux® postavite na stabilno in suho
podlago. Nikoli ne glejte neposredno v UV-C svetilko, ki se
nahaja v notranjosti sušilne komore. Napravo odklopite iz
omrežja tako, da pri tem vlečete za vtikač in ne za kabel.
Za čiščenje PerfectDry Lux® nikoli ne uporabljajte detergenta
ali jedkih sredstev. Vsaka uporaba, ki ni v skladu s temi
navodili pomeni, da garancija ni več veljavna. Proizvajalec ne
more nositi odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi
nepravilne ali malomarne uporabe izdelka.

Nasveti za vzdrževanje

Očistite z mehko krpo. Za čiščenje PerfectDry Lux® ne
uporabljajte močnih ali abrazivnih čistilnih sredstev. V sušilno
komoro ne pršite nobenih tekočin. Kadar PerfectDry Lux® ne
uporabljate, ga hranite z zaprtim pokrovom, da se izognete
nalaganju nečistoč v in na napravi.

Garancija
Za napravo PerfectDry Lux® velja 12 mesečna (napajalnik in
napajalni kabel vključena) garancija od dneva nakupa. Za vse
morebitne napake ali okvare, se obrnite na vaš slušni center.
Za uveljavljanje garancije imejte s seboj račun. Garancija ne
velja za kakršnekoli napake, ki nastanejo zaradi neupoštevanja
teh navodil, za mehanske poškodbe, razlitja tekočin,
malomarnosti, pomanjkanja vzdrževanja, ali katerekoli druge
krivde s strani uporabnika. Poleg tega garancija ne velja v
primeru strele ali zaradi nihanja v električni napetosti. Kot
previdnosti ukrep priporočamo, da napravo v primeru nevihte
izključite iz električnega omrežja.

UV-C dezinfekcija in
hitro sušenje slušnih
aparatov

Paket vsebuje:
- 1 PerfectDry Lux®
- 1 USB kabel
- 1 napajalni adapter
- 1 Navodila za uporabo

