
 PerfectDry®

Elektrisch droogsysteem 
voor hoorapparaten
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 PerfectDry®

Gebruiksaanwijzing Informatie-etiket
Dit etiket bevindt zich op de onderzijde van de 
PerfectDry®.

Betekenis van de afkortingen:
Volt (voedingsspanning)

Ampère (stroomverbruik) 

Symbool van de usb-voeding

Voor gebruik binnenshuis

Het product is gemaakt van ABS en heeft de 
recyclingcode 7. 

Dit product voldoet aan de van toepassing zijnde 
Europese richtlijnen.

AFVALVERWERKING
Onbruikbaar geworden apparaten moeten op 
ecologisch verantwoorde wijze worden verwerkt. 
Deze apparaten bevatten recycleerbare materialen 
die kunnen worden teruggewonnen. Voer daarom 
uw onbruikbaar geworden apparaten af via een 
geschikte gescheiden huisvuilinzameling.

Technische gegevens

Eigenschappen
– Externe afmetingen: l x h x d (mm): 155 x 40 x 70 
– Interne afmetingen: l x h x d (mm): 147 x 30 x 60
– Gewicht: 145 g
– Elektrische voeding: 5 Vdc / 0,4 A
– Vermogen: 2W
– Droogtemperatuur: < 42 °C
– Werktemperatuur: 12 tot 40 °C 
– Opslagtemperatuur: -20 tot 65°C
– Software: 00 PD-LOG V0100

Stroomadapter
– Ingang: 100-240 Vac / 50-60 Hz 
– Uitgang: 5 Vdc / 1 A

Beschrijving
De PerfectDry® is een elektrisch apparaat voor het 
optimaal drogen van alle typen hoorapparaten. Het 
drogen gebeurt door de verspreiding van hete lucht 
middels natuurlijke convectie. 

Een regelmatig gebruik van de PerfectDry® veroorzaakt 
geen beschadiging aan de hoorapparaten (ook niet 
aan de componenten en harsen).

Ontworpen en 
getest in 
Frankrijk

De PerfectDry® wordt gegarandeerd gedurende een 
periode van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. 
In geval van storing kunt u contact opnemen met 
uw hoorapparatenspecialist. Voor elke reparatie door 
de serviceafdeling binnen de garantieperiode is een 
bewijs van de aankoop vereist. Deze garantie is niet 
van toepassing voor gebreken die het gevolg zijn van 
een ongeval of een hiermee te vergelijken incident of 
beschadiging, het binnendringen van een vloeistof, 
onachtzaamheid, onjuist gebruik, enigerlei demontage of 
een gebrek aan onderhoud door de gebruiker. Bovendien 
is deze garantie niet van toepassing in geval van storing 
veroorzaakt door blikseminslag of een andere variatie van 
de elektrische spanning. Wij raden u aan om in geval van 
onweer uit voorzorg de PerfectDry® los te koppelen van 
het stopcontact.

Garantie
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Veiligheidsinstructies 
Lees voorafgaand aan het eerste gebruik van uw 
PerfectDry® aandachtig deze gebruiksaanwijzing 
en bewaar hem voor latere raadpleging. Een 
onjuist gebruik ontheft de fabrikant van elke 
aansprakelijkheid.
De PerfectDry® moet worden gebruikt door een 
persoon die over volledige intellectuele capaciteiten 
beschikt. Aan de gebruiker worden verder geen andere 
eisen gesteld.
Buiten bereik van kinderen houden.
Elke handeling aan het apparaat anders dan het 
schoonmaken en het gebruikelijke onderhoud door de 
klant, moet worden uitgevoerd door de serviceafdeling 
van de fabrikant of door een erkende professional. 
Dompel de PerfectDry®, de voedingskabel of de 
stroomadapter niet in water of een andere vloeistof. 
Als de voedingskabel of de stroomadapter beschadigd 
is het apparaat niet meer gebruiken en de beschadigde 
elementen zo snel mogelijk vervangen. Vervang de 
stroomadapter alleen door het originele model. 
Gebruik nooit een oplosmiddel of een schurend 
product voor het onderhoud van uw PerfectDry®.
Het niet in acht nemen van deze instructies annuleert 
de garantie. De fabrikant kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor schade veroorzaakt door een 
onjuist gebruik of een onjuiste behandeling. 

Sluit de USB-kabel aan op de ingang aan de rechterzijde 
van de PerfectDry®. Sluit de kabel daarna aan op een 
usb-poort of via de bijgeleverde stroomadapter op een 
stopcontact. Het lampje gaat kort branden om aan te 
geven dat het apparaat onder spanning staat.

Druk op de startknop om de 2.15 uur durende cyclus 
te starten. PerfectDry® stopt automatisch aan het einde 
van de cyclus (het lampje gaat uit). De droogcyclus kan 
op elk gewenst moment worden gestopt door op de 
knop te drukken.

Sluit de USB-kabel aan op de ingang aan de rechterzijde 
van de PerfectDry®. Sluit de kabel daarna aan op een 
usb-poort of via de bijgeleverde stroomadapter op een 
stopcontact. Het lampje gaat kort branden om aan te 
geven dat het apparaat onder spanning staat.
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