Használati útmutató

Dohm Sound Conditioner (Hangterápiás készülék)
Dohm NEU bright white modell
Termékszám: 700904
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Köszönjük!

és hangmagassága manuálisan beállítható.

Örülünk, hogy a Dohm Sound Conditioner
mellett döntött. Kívánjuk, hogy sok örömöt
leljen a készülékben.

Biztonsági tudnivalók:

Információk a használati útmutatóhoz
A használati útmutatóban fontos
információk vannak a Sound Conditioner
készülék szabályszerű és biztonságos
használatához. Olvassa el ezért teljesen
végig a használati útmutatót, mielőtt
használni kezdené a készüléket. Egyébként
veszélyek adódhatnak a személyek számára,
és a készülék is károsodhat.
Őrizze meg ezt a használati útmutatót.
Amennyiben a Sound Conditionert harmadik
személynek továbbadja, mellékelje a
használati útmutatót is.

FIGYELEM!
Ha a Sound Conditioner vezetéke vagy dugója
m egsérül, áramütés és tûz veszélye áll fenn.
- Vizsgálja meg rendszeresen a
termé ket, találhatók-e rajta sérülések.
- Csak olyan terméket használjon, amin
nincsenek sérülések.
- Távolítsa el a sérült terméket vagy
vizsg áltassa azt meg egy szakszervizben
és/vagy javíttasa azt meg.

FIGYELEM!
Ha folyadék kerül a készülékbe, akkor
ára mütés és tûz veszélye áll fenn.
- Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyat a
Sound Conditionerre.

Rendeltetésszerű használat.
A Dohm Sound Conditioner (hangterápiás,
alvássegítő készülék) arra szolgál, hogy kizárja
a nem kívánt és befolyásolhatatlan zajokat,
amik zavarják az alvását, a nyugalmát, a
koncentrációját. A készüléket a tápellátásra
kell csatlakoztatni, ekkor a kiáramló levegő
megnyugtató sustorgásával egy úgynevezett
"fehér zajt" (white noise) bocsát ki, ami
bizonyítottan kirekeszti széles sávban a
különböző frekvenciákat, és védőzajként
szolgál egyéb zavaró zajokkal szemben. Ennek
a sustorgásnak a hangereje

FIGYELEM!
Amennyiben a Sound Conditionert
átépít ik, áramütés és tûz ves zélye áll
fenn.
- Ne használja a Sound Conditionert
dimme rrel vagy más hasonló vezérlõ
készülékkel.
- Csak a típus táblán megadott tá pellátást
csatlakoztassa.

FIGYELEM!
Ezt a készüléket korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességû
szem élyek (gyermekeket beleértve), illetve a
m egfelelõ tapasztalattal és ismeretekkel nem
rendelkezõ személyek csak akkor
haszná lhatják, ha megfelelõ felügyeletetet
va gy útmutatást kapnak a készülék
használatára vonatkozóan egy felelõs
személytõl.

FIGYELEM!
A csomagolóanyagok szakszerûtlen kezelésé bõl
adódóan annak lenyelésének veszélye áll fenn.
- Ne hagyja felügyelet nélkül heverni a
csomagoló anyagot és ne használja azt játék
cé ljából.

Conditioner biztonságos tárolásához és
továbbadhatóságához. A szükségtelenné vált
csomagolóanyagot környezetbarát módon
távolítsa el.
Felállítás
FIGYELEM
Az elektromos csatlakozókábel nem
megfelelő elhelyezése botlásveszélyt okozhat.
- Ne helyezze a Sound Conditionert
közlekedési útvonalakba.

1.

2.
MEGJEGYZÉS
A légkiáramló nyílások blokkolása a Sound
Conditioner túlhevülését okozhatja, amitõl a
készülék meghibásodhat.
- Tartsa mindig szabadon a légkiáramló
nyílásokat.

Bekapcsolá
s
1.

Kicsomagolás
Csomagolja ki a szállítmányt, és
ellenőrizze a tartalmát teljesség és épség
szempontjából. Amennyiben hibát,
hiányosságot állapít meg, azonnal
forduljon a kereskedőhöz.
Tartsa meg a csomagolást, a Sound

Helyezze el a Sound Conditionert
egy bizonyos távolságra magától.
→ A Sound Conditioner által kibocsátott
zaj betölti az egész helyiséget.
Csatlakoztassa az
elektromos
csatlakozóvezetéket a
tápellátáshoz.

A Sound Conditioner a kapcsolóval
kapcsolható be:
→ I pozícióba, halk zajhoz
→ II pozícióba hangosabb zajhoz

A zavartalan alváshoz legjobb, ha a Sound
Conditionert egész éjjel bekapcsolva hagyja,
nagyon gazdaságos a fogyasztása.

Eltarthat egy ideig, amíg a Sound
Conditionerhez hozzászokik. Kb. egy hét után,
ha naponta vagy éjszakánként használja, meg
fogja szokni, és élvezni tudja az összes előnyét.
A hangmagasság és a hangerő beállítása
A fedél és/vagy az oldalborítás elforgatásával
szabályozhatja a légkibocsátást és így számos
különböző hangmagasságot és hangerőt
állíthat be.
1.

Forgassa el addig a fedelet és az
oldalborítást, amíg eléri a kívánt
hangmagasságot és hangerőt.
→ A fedélen található nyílások száma,
ahonnét a levegő kiáramlik, 3 - 8 nyílás
között állítható be.
→ Az oldalborítás nyílásai egy vékony és
egy széles véggel rendelkeznek, így lehet a
levegőkibocsátást szabályozni.

Tisztítás
MEGJEGYZÉS
Ha Ön a Sound Conditionert nem szakszerűen
tisztítja, károsodhat.
- Ne használjon semmilyen agresszív
tisztítószert vagy szivacsot.
A Sound Conditioner levegő kibocsátó nyílásai
az idő múlásával szennyeződnek. A megfelelő
működéshez ezért időről időre meg kell őket
tisztítani.
1.
2.

Válassza le a Sound Conditionert a
hálózati feszültségről.
A tisztításhoz használjon egy
enyhén nedvesített vagy száraz
ruhát.

Ezen túlmenően a Sound Conditioner nem
igényel karbantartást.

Hibaelhárítás
Ha nem hallható zaj, lehetséges, hogy a
következő hibák állnak fenn:
Ok
A Sound Conditioner nincs a
tápfeszültségre csatlakoztatva.
A Sound Conditioner nincs
bekapcsolva.
A Sound Conditioner tönkrement.
Eltávolítás
Az elektromos és elektronikus alkatrészeket
nem szabad a háztartási szemétbe dobni! Ha a
Sound Conditioner többé nem használható,
távolítsa azt el az eltávolításra vonatkozó helyi
törvényi előírások alapján.
Soha ne próbálja meg erőszakkal felnyitni.
Műszaki adatok
Üzemi feszültség: 240 V AC / 50 Hz
Teljesítmény: 43 W
Méret: (H x Sz x Ma) 14 x 14 x 9 cm Súly: 680 g

Segítség
Csatlakoztassa az elektromos
csatlakozóvezetéket a tápellátáshoz.
Állítsa a kapcsolót I vagy II pozícióba.
Forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.

Importáló
lived non food GmbH
Theodr-Heuss-Straße 3
D-38122
Braunschweig
Tel.: +49 (0) 531/224356-10
Fax: +49 (0) 531/224356-11
E-Mail: info@lived-nonfood.de www.lived-nonfood.de

Vevőszolgálat
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lived - X4-LIFE
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