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Toque 1 vez = ciclo rápido
30 min.

Toque 2 vezes ciclo intensivo
1h 

Ligue a fonte de alimentação USB na parte 
de trás do PerfectDry Lux®. Em seguida, 
conecte o cabo entrada USB ou na tomada 
eléctrica. Intermitentes, luzes piloto, 
indicando que o dispositivo está ligado. 

Antes de colocar as próteses no PerfectDry 
Lux®, limpe-os para remover cera e 
impurezas. Se for possível, coloque o seu 
aparelho auditivo com o compartimento 
da bateria aberto para um melhor processo 
de desumidificação. Feche a tampa do 
PerfectDry Lux®.

Toque no botão de partida para selecionar 
a sua secagem :
  Toque uma vez para iniciar um ciclo 

de secagem rápida de 30 minutos, a 
luz do lado esquerdo é ligada.

  Toque duas vezes para iniciar ciclo de 
secagem intensiva de 1h, os duas 
luzes se acendem.

Depois de um minuto, sem nenhuma 
ação, o PerfectDry Lux® irá ativar o stand-
bymodo e as luzes desligam-se -toque no 
botão de arranque uma vez para reativar o 
dispositivo, em seguida, selecione o ciclo 
de secagem que você precisa.

O PerfectDry Lux® para automaticamente 
no fim do ciclo de secagem e as luzes piloto 
iram desligar-se. Se você precisa parar um 
ciclo de secagem em curso, basta abrir a 
tampa e ele vai parar automaticamente 
(recurso de segurança).
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Precaução de uso
- Colocar a PerfectDry Lux® numa base estável e seca.
-  Não olhe diretamente para a luz UV-C localizada no 

interiorda câmara de secagem.
-  Para desligar o aparelho da tomada, puxe ocabo de 

alimentação diretamente, mas não puxe o cabo de 
alimentação.

Conselhos de manutenção
Limpe com um pano macio. Não use nenhum produto 
de limpeza abrasivos para limpar o PerfectDry Lux®. 
Não borrife qualquer líquido dentro da caixa. Mantenha 
o PerfectDryLux® com a tampa fechada quando não 
estiver em uso para evitaro depósito de impurezas nas 
lâmpadas UV-C.
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Instruções de segurança
Leia as instruções cuidadosamente antes da primeira 
utilização e mantê-lo para próximas utilizaçoes. 
Qualquer uso que não esteja em conformidade com 
as instruções irá libertar o fabricante de qualquer 
responsabilidade.
O PerfectDry Lux® deve ser utilizado por uma pessoa 
com plenas capacidades intelectuais. Nenhuma 
outra restrição se aplica ao utilizador. Manter fora do 
alcance das crianças. Qualquer intervenção, além da 
limpeza habitual e manutenção por parte do utilizador, 
devem ser operados pelo Serviço pós-venda ou de um 
profissional. Nunca coloque o seu PerfectDry Lux®, ou 
cabo de alimentação debaixo de água ou qualquer 
outro líquido. Se o cabo de alimentação estiver 
danificado, não utilize o aparelho. Deve substituir o 
seu cabo de alimentação com um original. Nunca use 
detergente ou produto corrosivo para limpar o seu 
PerfectDry Lux®.
Aviso: Qualquer uso que não esteja em conformidade 
com estas instruções cancela a garantia. 

O fabricante não pode ser responsabilizado por danos 
causados   por uma má utilização ou manipulação do 
produto.

Descrição
O PerfectDry Lux® é um dispositivo electrónico para 
amanutenção e armazenamento de todos os tipos de 
aparelhos auditivos. 
Esta manutenção é assegurada pela combinação de 
umsistema de ventilação forçada de ar-secagem e raios 
UV-C desinfecção.

Nota: 
-  A luz UV-C é um desinfectante de superfície e que 

tem poucos ou sem qualidades penetrantes, o 
que significa que não podedanificar o molde dos 
aparelhos auditivos.

UV-C desinfecção
O PerfectDry Lux® está equipado com um emissor 
de ondas curtas, lâmpada UV-C, cujo 360º disposição 
circular que permite alcançar todas as superfícies 
dos aparelhos auditivos. A exposição da superfície a 
luz UV-C permite destruir 99% dos fungos e bactérias, 
e dramaticamente reduz a coceira e as infecções do 
canal auditivo. A lâmpada irá desligar-se durante os 
primeiros cinco minutosdo ciclo de secagem, em 
seguida, desliga-se automaticamente 

Desumidificação - Secagem
O PerfectDry Lux® está equipado com um ventilador 
de ar força do sistema de secagem, o que permite 
reduzir a potência e tempo necessário para o ciclo 
de secagem. A temperatura da câmara de secagem é 
controlada por um sistema electrónico, a fim de manter 
uma temperatura constante de 45° C, seja qual for o 
ambiente e a temperatura em torno do dispositivo, e 
evitar quais quer dano nos aparelhos auditivos.

Dados técnicos

Característica
- Dimensões externas (mm): 92 x 48 x 755
- Dimensões internas (mm): 70 x 21 x 51
- Peso (g): 160
- Alimentação: 5Vdc / 0,5 A
- Potência máxima: 2.5W
- Stand de energia: <0.02W
- UV-C de comprimento de onda: 253.7 nm
- Nível Acústico <20 dba
- Temperatura de secagem: 45º C +/-3
- Temperaturas de operação: de 12 ° a 40° C
- Storage conditions: from -20° to 65°C
- Software Versão 01.00
- Comprimento do cabo USB: 1.5m

Conector de alimentação
- Entrada: 100-247Vac - 50-60Hz - 0.15A
- Saída: 5Vdc / 1A

Informações de identificação
Você vai encontrar a folha de dados sob o seu 
PerfectDry Lux®.

Abreviatura significação:
Volts (tensão de alimentação)

Ampere (consumo de energia)
 
Símbolo do USB

Dentro de usar

Este produto é uma produção de ABS reciclado 
para 7%

Este produto está em conformidade com o aplicável 
nas Directivas europeias.

ELImINAr
Coloque o material antigo fora, sempre de 
uma forma ecológica. Os aparelhos antigos são 
feitos com material de reciclagem que tem de 
ser reciclado. Tenha cuidado ao colocar o seu 
velhodispositivo fora do sistema de reciclagem de 
direito.

O PerfectDry Lux® tem garantia de 24 meses a partir 
dadata de compra. Por qualquer falha ou avaria, contacte 
o seu especialista auditivo. A prova de compra será 
solicitado a partir de Serviço Pós-Vendadurante o período 
de garantia. Esta garantia não será válida para qualquer 
utilização deacordo com estas instruções, por um acidente, 

umintrodução líquido, negligência, a falta de manutenção 
ou qualquer outra circunstância causada pelo utilizador. 
Além disso, a garantia não será válida para qualquer 
problema causado por relâmpagos ou uma variação na 
electricidade. Como medida de precaução, recomendamos 
que desligue o dispositivo emcaso de tempestades.
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 PerfectDry Lux®

UV-C desinfecção e 
desumidificação rápida de 

aparelhos auditivos

Este kit inclui:

- 1 PerfectDry Lux®
- 1 Cabo USB-
- 1 Cabo de energia-
- 1 Manual do usuário


