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De dubbele schakelaarsluiting kan op 2 manieren worden gebruikt om de draadloze
ontvanger te activeren. Dit kan zowel zuigend als blazend op het rietje.
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1. Met behulp van de 3-beks montage klem kan de blaaspijp op de rolstoel of bedrail
of tafel, enz. gemonteerd worden. Als de buis eenmaal is vastgeklemd buigt u de
zwanenhals, zodat de buis op de juiste wijze is geplaatst.
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4. Steek het rietje in je mond. Door te blazen of te zuigen wordt de schakelaar net
zolang bekrachtigd als je blaast of zuigt.
• De blaaspijp vereist een lichte zuig- of blaaskracht
• Deze schakelaar is extreem gevoelig en kan in de “ON” positie blijven wanneer de
atmosferische druk verandert.
Als dit gebeurt, reset de schakelaar door de transparante slang, waar het samen
met de witte plastic connector is verbonden van elkaar af te halen en probeer het
vervolgens opnieuw.
Extra rietjes, set van 20 stuks, en Anti-besmettingsfilters, set van 6 stuks, kunnen
apart bijbesteld worden.
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Probleem oplossen:
Als het apparaat niet werkt of niet goed werkt.
Actie # 1: Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vast zitten (tussen rietjes en slangen,
tussen de adapter en schakelaar, tussen de adapter en het apparaat, enz.).
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raken, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Als het mogelijk is, is het ook een
goed idee om de schakelkast te boven het niveau van de mond van de gebruiker te
houden. Dit beperkt de hoeveelheid speeksel dat in de transparante slang komt.
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Onderhoud van de Eenheid: De zuig- en blaas schakelaar - de Dubbele sluiting kan
worden schoongeveegd met elk multifunctioneel schoonmaakmiddel, niet-schurend
reinigingsmiddel en desinfecterend middel. Verander het filter en rietje regelmatig. Gebruik
geen schuurmiddelen, aangezien deze het oppervlak van het apparaat bekrassen. Dompel
het toestel niet in water onder, omdat het de elektrische componenten zal beschadigen.
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