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USB napajalni kabel vključite na zadnji
strani PerfectDry Lux®. Nato drugi del
vključite v USB režo ali preko napajalnika v
električno vtičnico. Lučka stanja utripa, kar
pomeni, da je naprava vključena.
Preden slušne aparate vstavite v PerfectDry

2 Lux®, jih očistite in obrišite, da z njih

odstranite ušesno maslo in nečistoče.
Če je mogoče, vstavite slušne aparate s
povsem odprtimi baterijskimi predalčki, da
bo proces izsuševanja potekal optimalno.
Zaprite pokrov PerfectDry Lux®.
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Pritisnite tipko za start, da izberete sušilni
cikel:
	Pritisnite enkrat, za zagon hitrega
sušilnega cikla, ki traja 30 minut. Lučka
na levi strani stalno sveti.
	Pritisnite dvakrat, za zagon intenzivnega
sušilnega cikla, ki traja 1 uro. Obe lučki
svetita.
Če ničesar ne pritisnete, bo PerfectDry Lux®
po eni minuti preklopil v stanje mirovanja
in lučki se ugasneta. Za ponovno aktiviranje
naprave enkrat pritisnite na tipko start, nato
izberite želeni sušilni cikel.

PerfectDry Lux®

PerfectDry Lux® se po zaključku sušilnega
cikla samodejno ugasne. Ugasneta se tudi
lučki. Če med postopkom sušenja želite
proces ustaviti, enostavno odprite pokrov
in naprava se takoj ugasne (varnostna
funkcija).

Pritisnite 1 x = Hitri cikel
30 minut.

Pritisnite 2 x = Intenzivni cikel
1ura
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Navodila za uporabo | PerfectDry Lux®

Varnostni ukrepi

Nasvet za vzdrževanje

- PerfectDry Lux® postavite na stabilno in suho podlago.
- Ne glejte neposredno v UV-C svetilko, ki se nahaja v
notranjosti sušilne komore.
- Da napravo odklopite iz omrežne vtičnice, potegnite
za vtikač. Ne vlecite za kabel.

Očistite z mehko krpo. Za čiščenje PerfectDry Lux® ne
uporabljajte močnih ali abrazivnih čistilnih sredstev. V
sušilno komoro ne pršite nobenih tekočin. Ko PerfectDry
Lux® ne uporabljate, ga hranite z zaprtim pokrovom, da se
izognete nalaganju nečistoč na UV-C svetilko.
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Varnostna navodila
Pred prvo uporabo pozorno preberite navodila za
uporabo in jih shranite za naslednjo uporabo.
Vsakršna uporaba, ki ni v skladu z navodili, proizvajalca
oprosti vsake odgovornosti.
PerfectDry Lux ® lahko uporablja le oseba z normalnimi
intelektualnimi sposobnostmi. Drugih omejitev za
uporabnika ni.
Hraniti izven dosega otrok.
Vsak poseg, razen običajnega čiščenja in vzdrževanja,
lahko opravi le serviser.
Nikoli ne dajajte PerfectDry Lux ®napajalnika ali kabla pod
vodo oz. v katero drugo tekočino. Če je vtikač ali napajalni
kabel poškodovan, naprave ne uporabljajte. Napajalni del
zamenjajte z originalnim novim. Za čiščenje PerfectDry
Lux ® nikoli ne uporabljajte detergenta ali jedkih sredstev.
Opozorilo: 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.

Opis
PerfectDry Lux® je elektronska naprava za vzdrževanje
in shranjevanje vseh vrst slušnih aparatov.
Vzdrževanje je zagotovljeno s kombinacijo prisilnega
prezračevanja, ki ga omogoča ventilator in UV-C žarki
za dezinfekcijo.

Opomba:

-
UV-C žarnica površinsko razkužuje in ima malo
oz. nič učinkov v globino, kar pomeni, da ne more
poškodovati ušesne olive ali ohišja slušnega aparata.

UV-C razkuževanje
PerfectDry Lux® je opremljen žarnico, ki oddaja
kratkovalovno UV-C svetlobo. Krožna 360° razporeditev
svetlobe omogoča, da žarki dosežejo vse površine
slušnih aparatov. Izpostavitev površine UV-C svetlobi
omogoča uničenje 99% gliv in bakterij, ter dramatično
zmanjša srbenje in infekcije v sluhovodu. Svetilka se
samodejno vklopi za prvih pet minut sušilnega cikla,
nato pa se samodejno izklopi.

Tehnični podatki

Podatki za identifikacijo

Lastnosti
- Zunanje mere DxVxG (mm): 92 x 48 x 75
- Notranje mere DxVxG (mm): 70 x 21 x 51
- Teža (g): 160
- Napajanje: 5Vdc / 0,5A
- Največja moč: 2.5W
- Moč v mirovanju: <0.02W
- UV-C valovna dolžina: 253.7nm
- Raven zvoka <20 dBA
- Temperatura sušenja: 45°C +/-3
- Obratovalne temperature: od 12° do 40°C
- Pogoji skladiščenja: od -20° do 65°C
- Programska oprema verzija 01.00
- Dolžina USB kabla: 1.5m

Priključek za napajanje
- Vhod: 100-247Vac - 50-60Hz - 0.15A
- Izhod: 5Vdc / 1A

V
A

Pomen kratic:
Volt (napajalna napetost)
Amper ( Poraba energije)

PerfectDry Lux®

Simbol za USB napajanje
Za notranjo uporabo
Ta proizvod je iz ABS proizvodnje, reciklirane do 7%
Ta izdelek je skladen z veljavnimi Evropskimi
direktivami.
ODSTRANJEVANJE
Zastarele naprave odstranite na ekološki način.
Naprava je narejena iz materiala, ki ga je potrebno
reciklirati. Bodite previdni, da odsluženo napravo
razrstite v pravi sistem recikliranja.

UV-C dezinfekcija in
hitro sušenje slušnih aparatov

Razvlaževanje – Sušenje
PerfectDry Lux® je opremljen z ventilatorjem za
vzpostavitev prisilnega kroženja zraka, kar omogoča,
da se zmanjšata potrebna moč in čas, ki sta potrebna
za sušilni cikel.
Temperatura sušilne komore je nadzorovana z
elektronskim sistemom, da se ohranja konstantna
temperatura 45°C, ne glede na zunanjo temperaturo
okoli naprave, in da se prepreči kakršnakoli poškodba
slušnih aparatov.

Navodila za uporabo

Podatkovni list se nahaja na spodnji strani
PerfectDry Lux®.

Garancija
Za PerfectDry Lux® velja 36 mesecev garancije, z izjemo
napajalnika (24 mesecev) - od dneva nakupa. Za vse
morebitne napake ali okvare, se obrnite na vaš slušni center.
Za uveljavljanje garancije morate imeti 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.

Komplet vsebuje:
- 1 PerfectDry Lux®
- 1 USB kabel
- 1 Napajalnik
- 1 Navodila za uporabo
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