
1  Tilslut PerfectDry Lux®. 
 Det blå lys fortæller, at der er strøm på,
 og såfremt du intet foretager dig, vil 
 lyset automatisk slukke efter 30 sek.

2 Rens dine høreapparater som du plejer
 at gøre. Åbn batteriskufferne på dine
 høreapparater. Batterier må gerne blive
 i høreapparater under tørreprocessen.
 Luk låget på boksen.

3 Tryk en enkelt gang på knappen for at  
 starte tørreprocessen. Det blå lys vil  
 blinke langsomt og processen er i gang.  
 Tørring vil kun finde sted når låget er 
 lukket og vil afsluttes efter 30 min.

 PerfectDry Lux®vil automatisk stoppe  
 og det blå lys vil slukke.

! Tjek, at låget på boksen er lukket. 
 Åbner man låget under processen, vil  
 PerfectDry Lux® af sikkerhedsmæssige  
 årsager stoppe, og man må starte forfra.

! Hvis blåt lys BLINKER er tørring i gang.
 Hvis blåt lys er KONSTANT, er boksen i  
 standby.

PerfectDry Lux® 
passer til alle typer
af høreapparater.

Denne pakke indeholder:
 1 stk. PerfectDry Lux®
 1 stk. USB-stik
 1 stk. strømforsyning
 1 stk. brugervejledning
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PerfectDry Lux®
Hurtig affugtning af dine høreapparater
med 360° UV-C stråling

Brugervejledning
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PerfectDry Lux®

Funktionsdetaljer
360° UV-C stråling
PerfectDry Lux® har en kortbølget UV-C-lampe, som
dækker over hele høreapparatets overflade takket være
en 360° udformning.

Høreapparaternes eksponering for UV-C-stråling 
reducerer kløe og irritation i øregangen betydeligt.

Affugtning
PerfectDry Lux® har et patenteret affugtningssystem, som 
affugter høreapparaterne ved hjælp af luft. Det er med til at 
reducere tørretiden samt mængden af strøm, der bruges på 
affugtningen. Temperaturen i boksen er kontrolleret af et 
elektronisk system for at kunne opnå maksimal temperatur 
på 45°C, uanset rumtemperaturen. Derved forhindres det, 
at høreapparaterne tager skade under affugtningen.
Det anbefales, at PerfectDry Lux® bruges dagligt for 
at opretholde høreapparaternes optimale kvalitet.

Gældende direktiver
Tørreboksen lever op til kravene i direktiv 93/42/EEC 
for medicinsk udstyr.

Tekniske data
Funktioner
Indvendig (lxbxd): 70x21x51 mm
Udvendig (lxbxd): 93x48x76 mm
Vægt (g): 144 g
UV-lampe: 253,7 nm
Max. strøm: 4W
Standby-strøm: 0,04W
Software: ØØ PDL-LOG-02.00
Opbevaringstemperatur
mellem -20°C til +65°C
Antal cyklusser: 1

Tørretemperatur: <45°C
Cyklusvarighed: 30 min.
Omgivende temperatur
under cyklus: Fra 12°C til 40°C

Strømforsyning 
Input: 100-240Vac 50-60Hz
Output: 5Vdc
Stik: USB-kabel – mikro USB

Sikkerhedsinstruktioner
PerfectDry Lux® må ikke benyttes af personer med 
svækkede kognitive funktioner. Derudover er der ingen 
gældende krav til brugeren.

Opbevares utilgængeligt for børn. Brugeren bør kun 
varetage den almindelig rengøring af PerfectDry Lux® 
Alt andet vedligehold eller reparation skal foretages af 
en professionel.

Placer ikke PerfectDry Lux®, strømforsyningskablet eller 
stikket i vand eller nogen anden form for væske. Brug ikke 
systemet, hvis strømforsyningskablet eller stikket er 
beskadiget. Udskift din netadapter med en original model.

Stil PerfectDry Lux® på en flad, tør og stabil flade.
Se ikke direkte på tørreboksens UV-C-lampe. Træk i stikket, 
og ikke i kablet, når systemet frakobles. 

Brug aldrig vaskemidler eller ætsende produkter under 
rengøring af PerfectDry Lux®. Der gives ingen garanti, 
såfremt disse anvisninger ikke følges. Producenten kan 
ikke stilles ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug 
eller håndtering.

Rengøring
Brug en blød klud til at rengøre produktet. Systemet tåler 
ikke slibemidler eller spray-væsker, som trænger ind i 
systemet.

Hold PerfectDry Lux® lukket, når systemet ikke anvendes, 
for at undgå aflejring af skidt.

Garanti
2 års reklamationsret (kabel og transformer er ikke 
inkluderet). Skulle systemet blive defekt, kontakt da din 
hørespecialist. Garantien gælder ikke for defekter, som er 
forårsaget af uheld eller en utilsigtet hændelse grundet 
brug af væsker, uagtsomhed, uegnet brug, demontering 
af enhver art, manglende pleje eller lignende, som er forår-
saget af brugeren. Derudover dækker garantien ikke, hvis 
defekten skyldes lynnedslag eller en  anden form for 
strømudsving. Som en sikkerhedsforanstaltning anbefales 
det, at PerfectDry Lux® frakobles strømforsyning under 
tordenvejr. 

Volt (strømforsyningsspænding)

Ampere (strømforbrug)
USB strømforsyningssymbol
Indendørs brug

ABS
Produktet er lavet af ABS med genbrugskode nr. 7

Produktet er kompatibelt med alle europæiske 
enheder gældende for medicinsk udstyr

Bortskaffes som elektronisk udstyr

Identifikationer
Disse informationer er at finde på din PerfectDry Lux®
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Sluk for PerfectDry Lux®, når den ikke er i brug – for at beskytte miljøet.


