
Popis zařízení e100.DS

Elektrická vysoušečka Cedis

e100.DS je určena pro důkladné 

vysoušení sluchadel jakékoliv 

značky. Není určena pro dobíjecí 

sluchadla.

Účinnost

• Dostatek prostoru pro sušení 

a skladování, např. pro sluchadla 

s ušními tvarovkami, sluchátka 

do uší atd.

• V prostorné hygienické komoře je 

vzduch rovnoměrně ohříván 

pomocí elektrického ovládání 

ohřevu a miniaturní ventilátor 

zajišťuje proudění vzduchu do 

komory.

• V komoře je dosahována teplota 

45°C ± 5°C, kdy pro bezpečnost 

je umístěn uvnitř komory senzor 

pro sledování teploty. 

• Ideální cirkulaci vzduchu zajišťuje 

separační jednotka 

• ve spodní části komory.

• Sluchadla jsou šetrně 

a spolehlivě zbavena vlhkosti 

• a potu.

Funkce

Dotykový přepínač režimů / 

zapnutí/vypnutí.

• 1,5hodinový režim pro běžnou 

akumulaci vlhkosti

• 3hodinový intenzivní režim 

pro silnou akumulaci vlhkosti

• Trvalá, vícestupňová kontrola 

teploty

• Bezpečnostní vypnutí v případě 

poruchy s vizuálním zobrazením 

chyby

• Automatické vypnutí po procesu 

sušení

Další vybavení

Víko s intuitivní drážkou 

pro otevírání a praktickým 

magnetickým uzávěrem.

Kosmetické zrcátko jako pomůcka 

pro vyjmutí/vložení výrobku.

Charakteristika výkonu

Napájecí jednotka: 

Vstup AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz; 

Výstup DC 5 V, 1 000 mA

Rozměry:

Vnější rozměry: W 95 x D 83,5 x H 

35 mm; 

Vnitřní: W 77 x D 55 x H 19 mm

Hmotnost: 120 g

Likvidace odpadů

Symbol s přeškrtnutou popelnicí 

znamená, že zařízení nesmíte odhodit 

do běžného domovního odpadu. 

Zařízení odevzdejte na sběrném místě 

určeném ke shromažďování 

elektronického odpadu. Správnou 

likvidací chráníte životní prostředí 

a zdraví.

Důležité informace

Pro evropské země:

• Zařízení může být používáno 

dětmi od 8 let věku a staršími 

a osobami se sníženou fyzickou a 

kognitivní schopností 

nebo nedostatkem zkušeností 

a znalostí pouze pod dozorem 

osoby odpovědné za jejich 

bezpečnost, nebo po obdržení 

pokynů k bezpečnému používání 

zařízení a porozumění 

souvisejících rizik.

• Zařízení nepatří do rukou dětem. 

Čištění a údržba nesmí být 

prováděna dětmi bez dohledu.

Pro ostatní země:  

• Zařízení není určeno k používání 

osobami (včetně dětí) 

se sníženými kognitivními 

schopnostmi nebo nedostatkem 

znalostí a zkušeností 

s používáním, pokud neprobíhá 

pod dohledem osob 

zodpovědných za jejich 

bezpečnost.

• Zařízení uchovávejte mimo dosah 

dětí, aby si s ním nehrály. 

• UV záření může poškodit kryt 

sluchadel. Zařízení je určeno 

pouze pro UV-odolné poslechové 

systémy/ tvarovky a sluchátka.

• Dojde-li k jakékoliv závadě 

nebo poruše na zařízení, vypněte 

ho a vraťte prodejci.

• Nezasahujte do zařízení 

a používejte pouze dodaný 

adaptér pro napájení.

• Zařízení obsahuje dva UV zářiče 

typu 3 (UV-C). Nedívejte se 
do zdrojů UV záření.

• Během údržby a servisu by měly 

být UV zářiče zcela vypnuty 

ze zásuvky.

Výrobce: Egger Otoplastik + Labortechnik GmbH, Aybühlweg 59, D-87439 Kempten/Německo, www.egger.online

Prodejce: REJA spol. s r. o., Sokolovská 100/96, 186 00 Praha 8, www.reja.cz / www.audiodum.cz
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