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 מצב חיטוי וייבוש )30 דק'(
.UV-C מצב חיטוי וייבוש, משלב ביעילות פעולת ייבוש באמצעות מאוורר אלקטרוני וחיטוי באמצעות נורת

התוכנית מתחילה בפעולת חיטוי של המכשירים ומסיימת בזמן ייבוש נוסף להיגיינה מושלמת.

 מצב חיטוי )1 דק'(
מצב חיטוי וייבוש הינו תוכנית להיגיינה אופטימלית המפעילה את נורת ה-UV-C לטווח קצר. 

התוכנית מונעת באופן אקטיבי עד 99.9% מחיידקים, ובקטריות שנמצאים בסביבה הביתית.

שימוש ראשוני    
חברו את כבל ה-USB לכניסת ה-USB של ספק הכוח )בעל הכניסה הכפולה( ואת החיבור העגול    .1 

        לכניסה העגולה בחלק האחורי של קופסת הייבוש. 
     את כבל הUSB של מטען מכשיר השמיעה שלך ניתן לחבר ליציאת ה-USB השניה בספק הכח.

2.   חברו את ספק הכח לחשמל 

קופסת הייבוש מוכנה לשימוש.

הפעלת תכנית ייבוש וחיטוי אוטומטית )למשך 30 דקות(
3.   הניחו את קופסת הייבוש עם המכסה האקרילי מעל עמדת הטעינה עם מכשירי השמיעה הנטענים שלכם.

4.   לחצו על הכפתור השמאלי )Dryclean mode( והתכנית תתחיל באופן אוטומטי.
      o מאוור הייבוש המהיר נשלט ע”י מיקרו-מעבד ופועל במשך 30 דקות                        נורת LED קבועה
      o אור אולטרה סגול משמיד חיידקים ובקטריות בשיעור של 99.9% בתוך דקה אחת  נורת LED מהבהבת
      o אור האולטרה סגול UV-C נכבה באופן אוטומטי לאחר דקה אחת ותהליך הייבוש נמשך  נורת LED קבועה
     o בדקה האחרונה של התוכנית, מופעל שוב חיטוי באמצעות ה-UV-C להיגיינה אופטימלית   נורת LED מהבהבת
     o לאחר 30 דקות קופסת הייבוש נכבית ועוברת באופן אוטומטי למצב המתנה              נורת LED כבויה

 5.   הרימו את קופסת הייבוש מעמדת הטעינה של מכשירי השמיעה והוציאו את מכשירי השמיעה מעמדת
     הטעינה.
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תפעול ותחזוקה
הוראות הטיפול  נא הקפידו לקרוא את  הייבוש.  לניקוי קופסת  אנו ממליצים על שימוש במגבונים לחים 
והשימוש במכשירי השמיעה שלכם ובעמדת הטעינה שלהם. קופסת הייבוש הינה חסכונית באנרגיה, ניתן 
להשאיר את ספק הכח בשקע החשמל ולנתקו רק במקרה של היעדרות ממושכת. ניתן לעצור את תהליך 
הייבוש בתכנית ייבוש וחיטוי ע”י לחיצה על הכפתור למשך יותר משלוש שניות או ע”י הרמה והטיה של 

קופסת היבוש.

אזהרה!
הימנעו ממגע עם מים, אין להשתמש בקופסת הייבוש בסביבה רטובה בקרבת כיור/ברז וכד’.

במקרה של תקלה, נתקו את ספק הכח מהחשמל והעבירו את קופסת הייבוש למעבדת תיקונים. 
אל תפרקו את קופסת הייבוש והקפידו להשתמש אך ורק בספק הכח שסופק עמה. 

נא למנוע מילדים גישה לקופסת הייבוש.
אלא  מנטליות,  או  סנסוריות  מוטוריות  מוגבלויות  בעלי  לאנשים  בטיחותי  אינו  הייבוש  בקופסת  השימוש 

בפיקוח של אדם אחראי או לאחר קבלת הנחיות ובקרה על התפעול של קופסת הייבוש.

זהירות! אין להסתכל ישירות לתוך תאורת ה-UV, הדבר עלול לפגוע בעיניים ובעור.
לקופסת הייבוש חיישני בטיחות )3G(, חיישני ה-3G מכבים את קופסת הייבוש בזמן הזזה, טלטול או הטיה, 

לאחר ייצוב הקופסא יש להדליקה מחדש.
השימוש בנורת ה-UV בקופסת הייבוש מיועד אך ורק לחיטוי מכשירים ולעולם לא על בני אדם או בעלי חיים.
אין להשליך את המכשיר החשמלי בפסולת בלתי ממוינת, יש להשתמש במתקני פסולת נפרדים המיועדים 
לכך, השלכה בלתי מבוקרת עלולה לגרום לזליגת חומרים מסוכנים למי תהום, לכניסתם לשרשרת המזון

ולפגיעה בבריאות.
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חסכוני באנרגיה 
ובטוח לשימוש 

אחריות 
לשנה 

שליטה 
באמצעות 

מיקרו מעבד

כיבוי 
אוטומטי 
לאחר 
שעתיים

חיישן תזוזה 
לכיבוי בטיחותי

ייבוש, חיטוי 
וטעינה ע”י 
 USB תקן

כפול

ידידותי לסביבה
  ערך אנרגיה מותאם לפי תקן )0.1 וואט(

  ללא תוספים כימיים
  אינו רעיל

  שמירה על היגיינה 
  100% ניתן למחזור 

תפעול פשוט 
בלחיצת 

כפתור אחת 

עוצמת 
גלי אור כחול 

ידידותית

חיטוי היגייני 
באמצעות 

UV-C

ייבוש מהיר 
ויעיל ע”י 
מאוורר 
אלקטרוני
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