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Elektronické vysušovací pouzdro
DRY‐CUP UV

Návod k použití

Vysušovací a čistící mód (délka 30 minut)
Tento mód je plně automatický a kombinuje rychlé sušení za pomoci účinného ventilátoru s UV‐C
světlem, které sluchadlo desinfikuje od virů a baktérií. UV‐C světlo se sepne automaticky na začátku i
na konci cyklu.

Čistící mód (1 minuta)
Mód čištění je krátkodobý cyklus, který sepne UV‐C světlo, které účinně eliminuje až 99.9%
nežádnoucích virů, baktérií či plísní. Čistit můžete nejen sluchadla, ale i ostatní předměty, které se
pod víčko vejdou.

První použití:
1. Zapojte kabel – USB konektor kabelu do prvního USB konektoru síťového adaptéru. Kulatý
konektor kabelu do konektoru na zadní straně vysušovacího pouzdra. V případě, že bude pod víčko
dávat i nabíječku sluchadel, pak připojte USB kabel do druhého konektoru síťového adaptéru.
2. Připojte síťový adaptér do elektrické sítě (230 V). Nyní je vše připraveno pro použití.
Provozní režim (30 min)
3. Umístěte zařízení přes nabíječku se sluchadly, případně pouze přes sluchadla.
4. Stiskněte levé tlačítko a program se automaticky spustí.
 Rychlé vysušování za pomoci účinného ventilátoru je ovládáno mikroprocesorem a délka
procesu je 30 minut – LED dioda svítí.
 Ultrafialové světlo (253,7 nm) eliminuje 99.9% virů a baktérií po dobu 1 minuty – LED dioda
bliká.
 Po 1 minutě světlo automaticky zhasne a začne proces vysušování – LED dioda svítí.
 Po 30 minutách se proces vysušování ukončí a začne finální UV‐C čištění po dobu 1 minuty –
LED dioda bliká.
 Po ukončení se pouzdro automaticky vypne do stand‐by režimu – LED zhasne.
Nyní je vysušování a desinfekce kompletní, nabíjení sluchadel v nabíječce nadále pokračuje.
Nabíječku můžete klidně pod víčkem nechat až do úplného nabití sluchadel.
5. Nadzvedněte víčko a vyjměte nabíječku s připravenými sluchadly.

Provozní režim (1 min)
3. Umístěte zařízení přes nabíječku se sluchadly, případně pouze přes sluchadla.
4. Stiskněte pravé tlačítko a program se automaticky spustí.
 Ultrafialové světlo (253,7 nm) eliminuje 99.9% virů a baktérií po dobu 1 minuty – LED dioda
bliká.
 Po ukončení se pouzdro automaticky vypne do stand‐by režimu – LED zhasne.
5. Nadzvedněte víčko a vyjměte nabíječku s připravenými sluchadly.

Údržba a provoz
K čištění doporučujeme používat standardní vlhčené ubrousky. Před použitím si pečlivě přečtěte
návod k použití produktu a také návod k použití nabíječky. Zařízení DRY‐CAP UV je velmi energeticky
účinné, má velmi malou spotřebu. Pokud ho nebudete delší dobu používat, odpojte ho od elektrické
sítě. Proces vysušování můžete přerušit přidržením levého tlačítka po dobu cca 3 sekund nebo
naklopením zařízení.
Varování
Vyvarujte se kontaktu s vodou. Nepoužívejte zařízení v blízkosti umyvadel. V případě poruchy odpojte
napájecí zdroj od elektrické sítě a zašlete ho prodejci. Zařízení nerozebírejte, používejte pouze
dodané komponenty. Chraňte před dětmi, zařízení nemůže být používáno jako hračka. S ohledem na
vlastní bezpečnost by zařízení neměli používat osoby, které mají omezené fyzické, smyslové nebo
mentální schopnosti nebo ty, které nemají dostatečné znalosti tohoto zařízení, pokud tedy nejsou
pod dohledem odpovědné osoby.
Upozornění: Nedívejte se do UV‐C světla, protože to může poškodit Váš zrak i pokožku. Zařízení má
bezpečnostní senzor 3G. Pokud se zařízení během používání pohybuje, rotuje nebo naklápí, pak
senzor 3G zařízení vypne! V klidovém režimu musíte zařízení restartovat. S ohledem na UV‐C
používejte zařízení pouze pro čistitelné produkty, nikdy nepoužívejte na lidi nebo zvířata!

Nevyhazujte elektrické spotřebiče do netříděného komunálního odpadu, předejte ho na sběrný dvůr
nebo do nádob na elektroodpad. Pokud jsou spotřebiče likvidovány na skládkách, mohou do
podzemních vod unikat nebezpečné látky a ty se pak mohou dostat až do potravinových řetězců a
finálně mohou poškodit vaše zdraví.

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: ………………………………………

Razítko, podpis prodejce

