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Airball

Cleaning CupCleaning Cup

Multi Tool

Cleaning Wipes

Cleaning Spray

Αυτό το σετ περιέχει τα απαραίτητα προϊόντα και εξαρτήματα για τον καθαρισμό του εκμαγείου.

Προϊόντα Περιγραφή

Starter Set

Σετ για το ξεκίνημα.

Καθαρισμός.

Περιεχόμενο
1 Θήκη
1 Εργαλείο Καθαρισμού
5 Μαντηλάκια Καθαρισμού
1 Σπρέι Καθαρισμού 30ml
4 Κάψουλες Αφύγρανσης
1 Κύπελλο Αφύγρανσης
1 Πανάκι Καθαρισμού

Προϊόντα Περιγραφή

Το πολυεργαλείο επιτρέπει τον καθαρισμό και την αφαίρεση της κυψελίδας από τα ακουστικά και τα εκμαγεία.

1 Λευκή Βούρτσα
- για την απομάκρυνση της ξερής κυψελίδας

1 Φυλλάδιο οδηγιών (μόνο εικόνες)

Περιεχόμενο
1 Μαύρη Βούρτσα
- περιλαμβάνει ένα μαγνήτη για την αφαίρεση των μπαταριών
- περιλαμβάνει τρίχες από νάιλον για τον καθαρισμό του ακουστικού
- περιλαμβάνει ένα μικρό άγκιστρο για τον καθαρισμό των ανοιγμάτων

Το μαντηλάκι καθαρισμού είναι εμποτισμένο με ειδικό διάλυμα ώστε να διασπάται 
αποτελεσματικά η κυψελίδα χωρίς να βλάπτεται το ακουστικό.

- 30ml (1-,01fl . Oz) διάλυμα καθαρισμού σε πλαστικό μπουκάλι για την αποτελεσματική διάσπαση της κυψελίδας.
-  

Τοποθετήστε μια ταμπλέτα καθαρισμού σε αυτό το κύπελλο καθαρισμού. 
- Γεμίστε τα δύο τρίτα με ζεστό νερό.
- Τοποθετήστε το εκμαγείο με το σωληνάκι στο πλαστικό κύπελο και αφήστε το εκεί για περίπου 30 λεπτά.
-  Αφαιρέστε το εκμαγείο, ξεπλύνετέ το με ζεστό νερό και στεγνώστε το εντελώς πριν το τοποθετήσετε στο ακουστικό.
- Αφαιρέστε την υγρασία από το σωληνάκι με την φούσκα.

Η λευκή βούρτσα χρησιμοποιείται για την πλήρη απομάκρυνση της ξερής κυψελίδας στο εσωτερικό των αεραγωγών.

Το μαύρο εργαλείο διαθέτει ένα μαγνήτη για να αφαιρούνται εύκολα οι μπαταρίες των ακουστικών και μία 
νάυλον βούρτσα για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των ακουστικών. Το εργαλείο περιλαμβάνει ένα μικρό 
άγκιστρο στο ένα άκρο του για τον καθαρισμό του άκρου του εκμαγείου και του αεραγωγού.

30 μαντηλάκια καθαρισμού .
- Προϊόν καθαρισμού για τη συντήρηση των ακουστικών και των εκμαγείων.
-   

- Συνιστάται ο καθημερινός καθαρισμός του ακουστικού και του εκμαγείου.
- Το μαντηλάκι καθαρισμού είναι μιας χρήσης .

Διαθέτει βαλβίδα, ψεκαστήρα και βούρτσα. Το κουμπί ψεκασμού διαθέτει μια λειτουργία που 
αποτρέπει την περιστροφή για εύκολη χρήση .
Η ειδική σύνθεση αυτού του σπρέι είναι συμμορφούμενη με τα πρότυπα ασφαλείας για το 
περιβάλλον και την υγεία.

Σχεδιασμένη για να απομακρύνει την υγρασία από το σωληνάκι που συνδέει το ακουστικό με το 
εκμαγείο μετά τον καθαρισμό.
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PerfectDry Lux

PerfectClean Refi ll

PerfectDry Lux

PerfectClean

-
-

Προϊόντα Περιγραφή

.

Η ειδική σύνθεση του διαλύματος είναι συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις του προτύπου 
βακτηριοκτόνων EN 1040 και του προτύπου μυκητοκτόνων NF EN 1275 (Candida Albicans) 
και είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ασφαλείας για το περιβάλλον και την υγεία.

Αφύγρανση.
Προϊόντα Περιγραφή

- Για την αφύγρανση ακουστικών και εκμαγείων .
-  

Ο κύκλος ζωής τους είναι περίπου 1 μήνας.

Προϊόντα Περιγραφή

Το PerfectDry Lux είναι μια ιατρική συσκευή για τη συντήρηση και την αποθήκευση όλων των 
τύπων ακουστικών βαρηκοΐας .

- Ο κύκλος συντήρησης είναι 30 λεπτά. Η διαδικασία διακόπτεται αυτόματα.
- Αφύγρανση με θερμαινόμενο αέρα 
- UV-C (5 λεπτά) 

Συστήματα.

Το PerfectClean προσφέρει τη μέγιστη φροντίδα για όλους τους τύπους ακουστικών βαρηκοίας: 
καθαρισμός, αφύγρανση και UV-C.

- Καθαρισμός (20 λεπτά)
- Αφύγρανση (125 λεπτά)
- UV-C (5 λεπτά) 
- Όταν το PerfectClean αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα υποδηλώνει ότι απαιτείται φόρτιση.

- Δοχείο με 30 ml διαλύματος.
- Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λύση αφαιρεί πλήρως την κυψελίδα. 
- Για χρήση με το PerfectClean.
-  Η συγκεκριμένη σύνθεση του διαλύματος είναι συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις του προτύπου

για τα βακτηριοκτόνα EN 1040 και του προτύπου για τα μυκητοκτόνα NF EN 1275 (Candida 
Albicans) και είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ασφάλειας για το περιβάλλον και την υγεία .

- Περιλαμβάνονται 20 ταμπλέτες καθαρισμού (5 πακέτα από 4 ταμπλέτες σε ξεχωριστή συσκευασία)
- Χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του εκμαγείου
- Αφαιρεί την κυψελίδα από το εκμαγείο
-  

- Τοποθετήστε μια κάψουλα αφύγρανσης, με την όψη προς τα πάνω, κάτω από το σφουγγάρι.
- Βάλτε το ακουστικό στο σφουγγάρι με την μπαταριοθήκη ανοιχτή.
- Κλείστε το κύπελλο και αφήστε την κάψουλα να δράσει όλη τη νύχτα.
- Θυμηθείτε να κλείνετε το κύπελλο μετά από κάθε χρήση.
- Αλλάξτε την κάψουλα όταν γίνει σχεδόν λευκή.
- Ο κύκλος ζωής της κάψουλας αφύγρανσης είναι περίπου 1 μήνας.

Οι κάψουλες αφύγρανσης διατίθενται σε ερμητικές ατομικές συσκευασίες. .

Η κάψουλα αφύγρανσης (μικρού μεγέθους) είναι μια ημιδιαφανής πλαστική κάψουλα διαμέτρου 
30 mm και ύψους 12 mm, η οποία περιέχει κρυστάλλους πορτοκαλί  silica gel και είναι 
σφραγισμένη .


