Takuu
36 kuukautta (johto ja pistoke mukaan lukien). Jos
toimintahäiriöitä ilmenee, ottakaa yhteyttä hankintapaikkaan.
Takuuaikaset korjaukset suoritetaan vain ostotodistusta vastaan,
josta ilmenee tuotteen hankinta-aika. Tämä takuu ei koske vikoja,
jotka johtuvat tapaturmasta tai vastaavasta vahingosta, joka
johtuu laitteen kastumisesta, huolimattomasta tai sopimattomasta
käytöstä, laite on yritetty purkaa, hoidon puutteesta tai muista
käyttäjän aiheuttamista haitoista. Tämä takuu ei myöskään koske
salaman tai muun sähköisen jännitevaihtelun aiheuttamia
vaurioita. Irrottakaa PerfectDry Lux varotoimena ukkosmyrskyn
sattuessa.

PerfectDry Lux
Soveltuu kaikille kuulokojeille
(Myös ladattaville)

Säästämme ympäristöä. Sulkekaa laite aina käytön jälkeen!

Tunnistetiedot
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Nämä tiedot löytyvät PerfectDry Lux -laitteen alaosasta.
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Lyhenteiden merkitys:
Volttia (Virtalähteen jännite)
Ampeeri (Virrankulutus)
USB-virtalähteen symboli
Sisäkäyttöön
Tuote on valmistettu ABS:stä, jonka kierrätyskoodi on 7
Tämä laite on kaikkien lääkinnällisiin laitteisiin sovellettavien
eurooppalaisten direktiivien mukainen
HÄVITTÄMINEN
Hävittäkää tarpeettomat laitteet ekologisesti. Vanhat laitteet sisältävät
kierrätettäviä materiaaleja, jotka voidaan ottaa talteen. Siksi vanhat
laitteet tulee hävittää asianmukaista jätehuoltopalvelua käyttäen.
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Tekniset tiedot
Toiminnot
Ulkopuoli: 70x21x51 mm
Sisäpuoli: 93x48x76 mm
Paino (g): 144 g
UV lamppu: 253.7nm
Maks. teho: 4W
Valmiustila: 0.04W
Ohjelmisto: 00-PDLC-LOG-V0101
Säilytysolosuhteet -20°C - +65°C

MG Développement
ZA aéroport de Montpellier
34470 Pérols – FRANCE
Maahantuoja: Audmet Oy,
www.audmet.fi

Kuivauslämpötila: 35°C (95°F)
Syklin kesto: 45 min.
Ympäristön käyttölämpötila:
12°C - 40°C
Virtalähde:
Tulo: 100-240Vac 50-60Hz / Lähtö:
5Vdc
Liittimet: USB-kaapeli - mikro USB
4 PDLC02_A02
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Yhdistä PerfectDry Lux verkkovirtaan. Sininen
merkkivalo osoittaa, että se on päällä. Jos
laitetta ei käytetä 30 sekunnin sisällä, valo
sammuu.
Varmista, että kansi on kiinni, ennen kuin aloitat
kuivaamiseen. Älä avaa kantta, kun laite on
toiminnassa, koska silloin PerfectDry Lux
lopettaa toimintansa turvallisuuden
takaamiseksi.
PerfectDry Lux soveltuu kaikenlaisten
kuulokojeiden kuivaamiseen.

Yksityiskohtainen toiminta
360° UV-C
PerfectDry Lux sisältää UV-C lampun, jonka 360° asettelu
mahdollistaa kaikkien kuulokojeen pintojen tavoittamisen.
Kuumailmatuuletus takaa kosteudenpoiston kuulokojeista.
Lamppu syttyy huoltojakson viiden ensimmäisen minuutin ajaksi
ja sammuu sitten automaattisesti.
Ilmakuivaus
Laitteessa on patentoitu pulssi-ilmakuivausjärjestelmä, joka
lyhentää tarvittavan tehon ja kuivumisajan saavuttamista.
Kammion lämpötilaa tarkkaillaan elektronisesti, jotta
maksimilämpötila 35 °C (95 °F) säilytetään huonelämpötilasta
riippumatta ja samalla estetään puhdistettavien kuulokojeiden
vahingoittuminen.
Kuulokojeen hyvän suorituskyvyn säilyttämiseksi päivittäistä
PerfectDry Lux:in käyttöä suositellaan.

Turvallisuusohjeet

Suosittelemme puhdistamaan kuulokojeet ennen
kuivaamista. Avaa paristokotelo (paristo voidaan
jättää kuulokojeeseen kuivaamisen ajaksi).
Paina painiketta laitteen etuosassa aloittaaksesi
kuivauksen. Sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti.
PerfectDry Lux pysähtyy 45 minuutin kuluttua.
Merkkivalot:
Vilkkuva sininen > käynnissä
Tasainen sininen > valmis käyttöön

Säilyttäkää poissa lasten ulottuvilta. Valmistajan asiakaspalvelun tai
valtuutetun jälleenmyyjän on varmistettava kaikki huollot, paitsi
asiakkaan suorittama puhdistus ja rutiinihoito. Älkää asettako
PerfectDry Lux -laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai
mihinkään nesteeseen. Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut,
älkää käyttäkö laitetta ja vaihtakaa ne välittömästi. Vaihtakaa
verkkolaite alkuperäiseen malliin. Asettakaa laite tasaiselle, kuivalle
ja vakaalle pinnalle. Älkää katsoko suoraan
kosteudenpoistokammiossa sijaitsevaan UV-C-lamppuun.
Irrottaessanne verkkovirrasta, vetäkää pistokkeesta ei kaapelista.
Älkää koskaan käyttäkö syövyttäviä tai puhdistusaineita PerfectDry
Luxin puhdistamiseen. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen
mitätöi takuun. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka
aiheutuvat väärästä käytöstä tai käsittelystä.

Tuotteen hoito-ohjeet
Puhdistakaa pehmeällä liinalla. Älkää puhdistako PerfectDry Luxia
hankaavilla tuotteilla. Älkää suihkuttako nesteitä laitteeseen.
Pitäkää PerfectDry Lux suljettuna, kun sitä ei käytetä, jotta
vältetään epäpuhtauksien kertyminen laitteeseen.

Lääkinnällisiä laitteita koskeva direktiivi
Tämä laatikko täyttää lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin
93/42 / ETY vaatimukset.

