WASVOORSCHRIFTEN

INMU

ONDERHOUD:
De buitenhoes van de INMU kan worden verwijderd en gewassen. Volg de wasinstructies voor de
beste resultaten.
De goede kwaliteit van de hoes kan gewaarborgd worden door de wasinstructies zorgvuldig op te
volgen.
De INMU is niet wasbaar, maar kan worden gedroogd met een vochtige doek.
WASINSTRUCTIE:
De buitenhoes kan gewassen worden in de wasmachine.
Het is raadzaam om het op ruim 40 °C te wassen.
Gebruik geen wasverzachter en/of chloor.
OPMERKING: wassen op hogere temperaturen, kan niet worden gegarandeerd.
Aantal stappen voor het wassen:
1. Buitenhoes.
2. Draai de hoes binnenstebuiten doe de rits dicht, laat echter ongeveer 4 cm open
zodat je de rits weer kunt pakken.
3. Doe het in de wasmachine en begin met wassen
DROGEN:
Laat de buitenhoes plat liggend aan de lucht drogen.
Niet in de droger.
Tip: om krimpen te verminderen, kunt u de hoes voorzichtig in zijn vorm trekken terwijl de hoes nog
vochtig is.
MONTAGE:
Om de buitenhoes op de juiste manier om de INMU te plaatsen, ·moet het waslabel zich vóór de
ronde laadstekker bevinden.
Allergenen:
De INMU is gelabeld en gemaakt van allergie vriendelijk materiaal.
Veiligheidsinstructie:
De INMU mag niet buitenshuis worden gebruikt..
Het product mag niet worden gebruikt bij temperaturen lager dan
5 graden Celsius of boven 45 graden Celsius.
De INMU of oplader mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.
De INMU binnenhoes is waterdicht, vermijdt echter om deze in contact met water te brengen dit is
geen garantie.
Het product kan een maximale druk aan van 100kg. Vermijd het gooien van de INMU naar puntige of
harde voorwerpen.
Bewaar de INMU nooit in de buurt van brandbare apparaten.
Alleen de bijbehorende oplader en het snoer mogen worden gebruikt voor het opladen van de INMU.

Hoe wordt de INMU opgeladen:
De INMU stuurt een waarschuwingsgeluid (twee pieptonen) wanneer de batterij bijna leeg is.
1. Plaats de laadstekker in de ingangspoort van de INMU
2. Plaats de oplader in het stopcontact. De INMU geeft een kort geluidssignaal dat aangeeft dat de
lading bezig is.
Tijdens het opladen zal de ingang een zwak zoemend geluid weergeven.

De INMU laadt op.
3. Verwijder na het opladen de stekker.
4. Volledig opgeladen kan de INMU ongeveer 3 weken gebruikt worden
Volume instelbaar
Steek de stekker van de oplader in de INMU na 3 seconden kunt u de INMU indrukken waarbij er elke
keer een volume geluid te horen is. Volume is instelbaar in 3 verschillende geluidsniveaus.
Opslag en transport
Tijdens transport en opslag wordt het aanbevolen om de Iaadkabel aan te sluiten aan de INMU
waardoor deze wordt uitgeschakeld.
VERWIJDERING EN RECYCLING:
Dit product is gemaakt van materialen die gerecycled kunnen worden.
De INMU bevat een oplaadbare lithium-ion-accu die voldoet aan de EU-richtlijn
2006/66 / EC.
Controleer de lokale inzamelingsregels voor batterijen.
Neem voor vragen contact op met:
Dementie-winkel.nl
info@dementie-winkel.nl
035 - 523 95 06

