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WAT IS INBEGREPEN
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VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK
1

DAGELIJKS GEBRUIK
3

STROOM AAN
Houd één (1) seconde
ingedrukt met gesloten deksel
Als u de cyclus moet
onderbreken:
UIT
Houd één (1) seconde vast of
open het deksel

6

Droogcyclus

Ontsmettingscyclus

4 UUR

5 MIN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij het gebruik van
elektrische producten, vooral als er kinderen in de buurt zijn, moeten altijd
de basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder:
GEVAAR–Om het risico op elektrocutie te verminderen:
• Niet gebruiken tijdens het baden.
• Plaats of bewaar het product niet op een plaats waar het kan vallen of
in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken.
• Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen
• Grijp niet naar dit apparaat als het in het water is gevallen. Koppel
onmiddellijk los.
WAARSCHUWING –Om het risico van brandwonden, elektrocutie, brand of
persoonlijk letsel te verminderen:
• Open NOOIT het droogcompartiment terwijl het UV-licht brandt. Als u
met het blote oog naar het UV-licht kijkt, kan dit ernstige
brandwonden aan het oog veroorzaken.
• Houd nauw toezicht op het gebruik door, op of in de buurt van kinderen
of invaliden.
• Gebruik dit product alleen waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven in
deze handleiding.
• Gebruik dit product nooit als het een beschadigd snoer of stekker heeft,
als het niet correct werkt, als het is gevallen of beschadigd, of in het
water is gevallen. Retourneer het naar de plaats van aankoop of het
servicecentrum voor onderzoek en reparatie.
• Plaats het product nooit op een zachte ondergrond zoals een bed. Houd
eventuele luchtopeningen vrij van pluisjes, haar en dergelijke.
• Niet buitenshuis gebruiken of bedienen waar aërosol (spray) producten
worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
• De AC-adapter die bij uw apparaat is geleverd, is speciaal voor dit
product gemaakt. Gebruik het niet met een ander apparaat en gebruik
in plaats daarvan geen adapter van een ander elektrisch apparaat.
OPMERKING: dit product is niet bedoeld voor het diagnosticeren,
voorkomen, bewaken, behandelen of verlichten van
ziekten.
BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
Bij een omgevingstemperatuur van 21°C (70°F) is de bedrijfstemperatuur
van dit apparaat 42-45°C (107-113°F).
De UV-lamp wordt uitgeschakeld als het deksel wordt geopend tijdens de
ontsmettingscyclus. De lamp gaat ook uit aan het einde van de cyclustijd
van 5 minuten.
Als de UV-droger langere tijd niet wordt gebruikt, kan het zijn dat de lamp
niet onmiddellijk gaat branden. Start het apparaat gewoon opnieuw op.
GARANTIESERVICE (BUITEN NOORD-AMERIKA)
Neem contact op met de vestiging waar u uw droogeenheid heeft gekocht.

UV-convectie droger

Snelstartgids
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