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Elektronické vysušovací pouzdro
PerfectDry Lux

Bezpečnostní pokyny
 Udržujte mimo dosah dětí.
 Servis zařízení může provádět pouze autorizovaný servis.
 Zamezte kontaktu pouzdra či napájecí soustavy s vodou nebo jinou
tekutinou.
 Používejte pouze originální komponenty, které jsou součástí balení.
 Pokud je nějaký komponent vadný, přestaňte ho ihned používat a
vyhledejte pomoc prodejce nebo servisního technika.
 Pouzdro umístěte na rovný, suchý a stabilní povrch
 Pokud je nutné vyjmout napájecí soustavu, pak tahejte za konektor, a ne
za kabel.
 Nedívejte se do UV‐C zářivky.
 Výrobce ani prodejce neodpovídá za poškození, která byla způsobena
nesprávným ovládáním či špatnou obsluhou.

Péče o výrobek

Pokud je nutné výrobek čistit, pak používejte pouze měkký, lehce navlhčený
hadřík. Tento výrobek není schráněn proti postříkání vodou – neumisťujte ho
proto pod nádoby s vodou (např. konvička nebo váza). Neumisťujte přístroj
také blízko otevřeného ohně (např. krb nebo svíčka). Nikdy nepoužívejte na
čištění alkoholy, ředidla ani jiná organická rozpouštědla. Nevystavujte tento
výrobek po dlouhou dobu přímému slunečnímu záření. Výrobek musí být také
chráněn proti extrémní teplotě, vlhkosti a prudkým mechanickým otřesům.

Návod k použití
Děkujeme Vám za zakoupení elektronického vysušovacího pouzdra. Věříme, že
při správném a pravidelném používání Vám prodlouží životnost Vašich
sluchadel.

Popis funkce
Pouzdro PerfectDry Lux sluchadlo nejen vysušuje, ale i desinfikuje. Pouzdro je
vybaveno krátkovlnnou 360° UV‐C zářivkou (253.7 nm, 2 W), která zajistí
desinfekci sluchadel ze všech úhlů. Desinfekce eliminuje 99% nežádoucích
organismů a bakterií a výrazně tak snižuje riziko ušních infekcí. Proces
desinfekce probíhá automaticky prvních cca 5 minut, následně se zářivka vypne
a plynule pokračuje vysušování.
Vysušování probíhá patentovanou systémem pulsního vysušování. Tím je
možné výrazně zkrátit dobu vysušování a snížit tím i spotřebu energie.
Mikroprocesor optimalizuje tok vzduchu, řídí ventilaci a udržuje teplotu
vysušování, která nikdy nepřekročí 45°C.
Doporučujeme používat pouzdro každý den, prodloužíte si tím životnost
Vašich sluchadel!

Začínáme

1. Vybalte pouzdro PerfectDry Lux, připojte kabel do
konektoru microUSB na zadní straně a na druhou
stranu kabelu připojte síťový adaptér. Vždy
používejte pouze originální komponenty! Po
zapojení do elektrické sítě (230 V) se na čelním
panelu rozsvítí modrá indikační dioda, čímž máte
jistotu, že je vše v pořádku. Tento indikátor se
automaticky vypne po cca 30 sekundách.

2. Připravte sluchadla – očistěte
je (ušní maz se vysušováním
neodstraní), vyjměte z nich
baterie a nechte otevřená
bateriová dvířka nebo víčka.
Otevřete horní víčko pouzdra
a vložte do něj sluchadla.

3. Ujistěte se, že jsou sluchadla
správně vložena a že je horní
víčko pouzdra ve správné
pozici. Následně stiskněte
dotykový sensor na čelní
straně. Modrá indikační dioda
začne blikat (pulsovat) a tím
je celý proces spuštěn.
Neotvírejte během procesu
horní víčko pouzdra, nebo
integrovaný auto‐stop systém z důvodu bezpečnosti celý proces
zastaví!

Pouzdro je plně automatické a po ukončení procesu se samo vypne. Délka
celého procesu je cca 45 minut.
Technická data
Pouzdro:
Vnější rozměry: 93x76 mm, výška 48 mm
Vnitřní rozměry: 71x52 mm, výška 21 mm
Hmotnost pouzdra: 142 g
Hmotnost pouzdra včetně kabelu a adaptéru: 186 g
Maximální výkon: 4 W
Pohotovostní spotřeba: <0.02 W
Adaptér:
Vstup: 100‐240 V AC, 50‐60 Hz
Výstup: 5 V DC
Tento adaptér se certifikován a splňuje požadavky na elektrickou bezpečnost a
elektromagnetickou kompatibilitu.
Vyrobeno ve Francii.
CE – Tento produkt je v souladu se všemi evropskými normami vztahující se na
zdravotnické prostředky.
Produkt je vyroben z ABS s recyklačním kódem 7.

Nakládání s odpady
Použité elektrické a elektronické přístroje musí být podle směrnic
EU odevzdány do sběrných dvorů. Symbol na produktu nebo na
obalu produktu ukazuje, že nemá být vyhozen do normálního
smíšeného odpadu, ale má být odevzdán do příslušného sběrného
dvoru. Chráníte tím životní prostředí a zdraví lidí. Životní prostředí
a zdraví lidí je špatným nakládáním s odpady ohroženo. Recyklace materiálů
pomáhá snižovat spotřebu přírodních zdrojů. Informace o sběrných dvorech
dostanete na příslušném místním úřadu, případně od prodejce.

Zařízení splňuje:

Postup pro uplatnění reklamací
Kupující je oprávněn uplatnit u společnosti WIDEX LINE spol. s r.o., se sídlem
Bohušovická 230/12, Střížkov, 190 00, Praha 9, IČ: 457 86 381, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17126
(dále jen: „prodávající“) práva z vadného plnění pro vady výrobku, které se
vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Vadou se rozumí
kupujícím nezaviněná vada, která nevznikla při mechanickém, chemickém či
tepelném poškození výrobku, či vlivem výskytu nadměrného množství ušního
mazu či jiné tekutiny, nebo po neodborném zásahu do výrobku osobou
neautorizovanou prodávajícím, ani běžným opotřebením výrobku.
Kupující je povinen v případě zjištění vady výrobku tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. Kupující je při uplatnění
reklamace povinen předložit reklamovaný výrobek, tento dokument a doklad o
zakoupení výrobku a současně je povinen uvést konkrétní popis vady výrobku,
své kontaktní údaje a zvolený způsob reklamace dle zákona.
V případě opravy výrobku prodávajícím uhradí kupující prodávajícímu za
opravu sjednanou cenu, s tím, že prodávající je povinen informovat kupujícího
předem o odhadované výši ceny za opravu výrobku a opravený výrobek
kupujícímu zaslat až po odsouhlasení odhadované ceny za opravu výrobku,
pouze v případě, přesahuje‐li celková odhadovaná cena za opravu výrobku
částku 1.500,‐Kč (bez poštovného). Podrobnější informace o opravách
naleznete na webových stránkách prodávajícího www.widex.cz.

Datum prodeje: ………………………………………………..

Výrobní číslo: ………………………………………
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