Bedieningsinstructies

belangrijke voorzorgsmaatregelen

Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Wanneer u elektrische producten gebruikt, met name wanneer er kinderen in de buurt
zijn, moet u altijd bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen, zoals:

alle aanwijzingen voor gebruik lezen
Gevaar – Vermijd het risico van elektrocutie:
• Niet gebruiken wanneer u een bad neemt.
• Het product niet plaatsen of bewaren op een plaats waar
het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden
getrokken.
• Niet in het water zetten of water of andere vloeistof op het
apparaat laten vallen.
• Dit apparaat niet vastpakken als het in het water is gevallen.
Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
Waarschuwing – Voorkom het risico van brandwonden,
elektrocutie, brand of persoonlijk letsel:
• Het apparaat door kinderen of invaliden onder toezicht laten
gebruiken.
• Dit apparaat alleen gebruiken waarvoor het is bedoeld.
• Het product nooit gebruiken als het netsnoer of de stekker
is beschadigd, als het niet goed werkt, als het is gevallen of
beschadigd, of als het in het water is gevallen. Terugbrengen
naar de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of naar een
servicecentrum voor controle en reparatie.
• Het product nooit op een zacht oppervlak zetten, zoals een
bed. Pluksel en haar verwijderen uit luchtopeningen.
• Niet buitenshuis gebruiken of gebruiken op een plaats waar
aërosolproducten worden gebruikt of waar zuurstof wordt
toegediend.
• De wisselstroomadapter die bij de eenheid is inbegrepen,
is speciaal voor dit product gemaakt. Niet gebruiken met
andere producten, en geen adapter gebruiken van een ander
elektronisch apparaat.
• Sommige Dry & Store eenheden gebruiken bacteriedodende
ultraviolette straling (UV) voor het schoonmaken. Deze lamp
brandt niet wanneer het deksel is geopend. Componenten
die aan de UV-straling kunnen worden blootgesteld, niet
wijzigen of vervangen.*
• Als de lamp* breekt, haalt u onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact. Draag handschoenen wanneer u de glazen deeltjes
vervangt. Weggooien conform de milieuvoorschriften.
OPMERKING: Dit product is niet ontworpen om ziekte
te diagnosticeren, te voorkomen, te controleren, te
behandelen of te verlichten.

Omgevingstemperatuur

Dit product werkt bij een temperatuur van 35° tot 40° C (95° tot
104° F). Dit product werkt correct binnenshuis bij een temperatuur
van 18° tot 30° C (65° tot 86° F).

bewaar deze instructies

Inleiding

Dit product is ontworpen voor allerlei soorten gehoorhulpmiddelen,
zoals gehoorapparaten, geluidsmaskers, oormonitors en
slakkenhuisimplantaten. Bij dagelijks gebruik wordt opgehoopt
vocht verwijderd, oorwas gedroogd en de oppervlakken gereinigd
die aan de bacteriedodende lamp worden blootgesteld. De meeste
slakkenhuisimplantaten klinken klinken; tevens wordt de levensduur
van de zink-luchtbatterij verlengd, met name in omgevingen met een
hoge vochtigheidsgraad. Met zijn exclusieve Dry-Max™ technologie,
Dry & Store verwijdert schadelijke vochtophoping, droogt oorsmeer,
en reinigt oppervlakken blootgesteld aan de kiemdodende lamp
(indien van toepassing).

Voor het eerste gebruik (Belangrijk)

1. Activeer het dehydratie-apparaat: Een wegwerp Dry‑Brik,
die iedere twee maanden moet worden vervangen, is bijgeleverd.
De Dry-Brik heeft drie belangrijke functies: (1) permanent
verwijderen van de vochtmoleculen die tijdens de droogcyclus
vrijkomen uit de apparaten; (2) relatieve luchtvochtigheid in de
doos verlagen tot een niveau dat lager is dan mogelijk is met
een verwarmer, waardoor de droogcapaciteit wordt verhoogd; en
(3) te vangen geuren.
Verwijder de folie-afdekking om de
Dry-Brik te activeren (Afbeelding 1).
Verwijder de folie niet voordat u de
Dry‑Brik gaat gebruiken; nadat de folieafdekking is verwijderd, zal de Dry‑Brik
beginnen met het absorberen van vocht.

2. Noteer de activeringsdatum: Om u
te waarschuwen wanneer het is tijd om
de Dry‑Brik te vervangen, is aan elke
Dry-Brik een label bevestigd. Schrijf de
datum op waarop de Dry-Brik in gebruik
is genomen op deze kaart (Afbeelding
2).
OPMERKING: Vervang de Dry-Brik
voor de beste resultaten om de twee
maanden.
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3. P
 laats de geactiveerde Dry‑Brik in de
eenheid, zoals in Afbeelding 3 wordt
getoond.

4. Sluit de wisselstroomadapter aan: De
4
kleine, ronde plug past in de achterkant
van de eenheid (Afbeelding 4). Forceer de
aansluiting niet, u moet de plug gemakkelijk naar binnen kunnen
schuiven. Steek ten slotte de stekker van de wisselstroomadapter
in een actief stopcontact.

Sommige modellen hebben geen bacteriedodende lamp. Als dit het geval is voor uw apparaat, kunt u instructies of opmerkingen die verwijzen naar
“bacteriedodend”, “blauw licht”, “ultraviolet” “UV” of “lamp” negeren.
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Aanwijzing voor gebruik

1. V
 eeg het overtollige vocht en oorsmeer van uw gehoorapparaat
voordat u dit in de droogkamer plaatst. Open het deksel en plaats
uw gehoorhulpmiddel of implantaat in het grote compartiment
aan de rechterkant. U kunt de batterijen er in laten zitten, maar
open het batterijvak om luchtcirculatie mogelijk te maken.

2. S
 luit het deksel en druk zachtjes op de
startknop, die zich is de voorzijde van
de eenheid bevindt (Afbeelding 5).
Een zwak groen licht, zichtbaar achter
de startknop, is gedurende de gehele
5
droogcyclus van 8 uur aanwezig. De
beste resultaten krijgt u van een complete 8-uur cyclus, maar
perioden van slechts 30 minuten geven ook aanvaardbare
resultaten. Alle operaties worden gestopt wanneer het deksel
wordt geopend, waardoor de timer wordt gereset.

Als uw eenheid UV-straling gebruikt voor het schoonmaken, dan
wordt, na het starten de eenheid, een blauw licht zichtbaar op de
bovenzijde van de eenheid; dit licht blijft 1½ minuut branden en
geeft aan dat de schoonmaakcyclus is begonnen.

3. H
 et is belangrijk dat de Dry-Brik twee maanden na de
activeringsdatum wordt vervangen voor de beste verzorging van
uw hoorhulpmiddelen. Gooi de uitgewerkte Dry-Brik bij het
huishoudelijke afval.

Info over de UV*-schoonmaakcyclus

Oorschimmel en gehoorapparaten herbergen ziektekiemen en
bacteriën. Sommige modellen hebben een bacteriedodende
UV-lamp die dergelijke organismen kan doden en vele
gebruikers zullen daarom minder jeuk en irritatie ondervinden.
Het schoonmaakeffect is het krachtigst dicht bij de lamp en wordt
minder naarmate de afstand groter wordt. Dit product is echter geen
sterilisatieapparaat en de fabrikant kan niet garanderen in welke
mate de bacteriën worden gedood. Het product is niet ontworpen
om ziekte te diagnosticeren, te voorkomen, te controleren, te
behandelen of te verlichten. U kunt de UV-lamp verwijderen zonder
dat dit invloed heeft op de droogcapaciteiten, omdat de lamp tijdens
de verwarmingscyclus niet wordt gebruikt.

Gebruik met implantatie-apparatuur

Implantatie-apparatuur moet droog blijven voor een goede werking,
en regelmatig gebruik van dit product kan vocht verwijderen, dat
zich heeft opgehoopt uit de omgeving en/of perspiratie. Sommige
gebruikers merken wellicht een aanmerkelijk verschil in de
levensduur van de zink-luchtbatterij, met name bij heet en vochtig
weer. De resultaten zijn voor elke persoon verschillend. Hier volgt
een aantal specifieke suggesties:
•• Spraakprocessors achter het oor: Laat zink-lucht-batterijen
in de processor zitten (waar van toepassing) maar verwijder de
batterij-afdekking. Plaats de processor, het hoofdgedeelte en de
kabel in het droogcompartiment aan de rechterkant. Plaats alleen
het droogmiddel en niets anders in de lade aan de linkerkant.

•• Spraakprocessors die op het lichaam worden gedragen:
Plaats zo veel mogelijk onderdelen in het droogcompartiment
zonder ze dicht op elkaar te drukken, om te voorkomen dat de
luchtstroom wordt geblokkeerd. Vanwege de beperkte ruimte
moet de processor wellicht apart van de andere hardware worden
onderhouden. Als dit het geval is, moet de microfoon vaker dan
de processor worden onderhouden omdat die gevoeliger is en
meer schade door vocht kan oplopen. Uit sommige processors
moet u wellicht het batterijpak verwijderen, omdat de totale
grootte te groot is voor het droogcompartment.

Algemene productzorg

Voor de beste resultaten, mag het apparaat niet werken in een hoge
luchtvochtigheid locaties, zoals een badkamer. Laat het deksel altijd
gesloten omdat de doelmatigheid van het droogmiddel afneemt
door absorptie van vocht uit lucht in de omgeving. Reinigen met
een zachte doek. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen
of schuurmiddelen. Geen vloeistof op de lade of op de UV-lamp
spuiten.

Problemen opsporen en oplossen

•• E
 r gaat geen lampje branden na indrukken van de
startknop: Is de deksel goed gesloten en/of is de startknop
ingedrukt? Zo ja, controleer dat de wisselstroomadapter
goed aangesloten is op het product en op het elektriciteitsnet.
Controleer tevens of het elektriciteitsnet wordt bediend via
een wandschakelaar die uit staat. Probeer vervolgens een
andere wisselstroomadapter (verkrijgbaar bij de winkel waar
het product is aangeschaft of bij een servicecentrum of via
www.dryandstore.com. Als de eenheid nog steeds niet werkt, is
de oorzaak zeer waarschijnlijk van technische aard. In dat geval
kunt u zich het beste wenden tot de winkel waar de eenheid is
aangeschaft.

•• Eenheid is luidruchtig: Lawaai wordt meestal veroorzaakt door
de ventilator. Het geluid resoneert in de eenheid, dus kunt u
wat lawaai verwachten, zelfs met een ventilator hoge kwaliteit
met bal die in het product wordt gebruikt. Als het lawaai van
de ventilator varieert in intensiteit en frequentie, haalt u de
stekker uit het stopcontact en controleert u of het apparaat niet
is verstopt. Als u niets kunt vinden, laat u onderhoud aan de
eenheid uitvoeren.
•• Eenheid droogt niet goed: Is de Dry-Brik regelmatig vervangen?
Het is belangrijk dat deze iedere twee maanden volgens
de instructies wordt vervangen. Controleer of de ventilator
beweegt. Als u geen ventilatorgeluid kunt horen, breng de unit
dan terug naar de plaats van aankoop of naar een service center
voor evaluatie.

Voor eenheden met een UV-lamp*:

•• Er is geen blauw licht (maar het groene lampje brandt wel)
zichtbaar tijdens de eerste 1½ minuten van de werkcyclus:
Controleer of de UV-lamp goed in het voetstuk zit. Zo niet,
verwijder dan de lamp en plaats deze op de juiste wijze. Herstart
de eenheid met het deksel goed gesloten. Vervang de UV-lamp
als het blauwe licht niet zichtbaar wordt tijdens de eerste 1½
minuut. (De lamp is verkrijgbaar bij de winkel waar u deze hebt
aangeschaft of bij een servicecentrum of via www.dryandstore.
com.) Vervang de UV-lamp alleen door een bij de fabrikant
verkrijgbare lamp. Als zowel het groene en het blauwe lampje
niet branden, kunt u de bovenstaande aanwijzigingen volgen
onder “Er gaat geen lampje branden…”.

•• M
 etalen kraaltjes in de UV-lamp: in de buizen van de lampen
van sommige fabrikanten bevinden zich een metalen kraaltje; dit
is volledig normaal. Dit is het resultaat van een milieubewuste
fabricageproces.
Als geen van de bovenstaande acties het probleem oplost:

In Noord-Amerika, bel de klantenservice op 1-888-327-1299
of bezoek www.dryandstore.com
Buiten Noord-Amerika, neem contact op met de plaats van
aankoop of een service center voor evaluatie.

Sommige modellen hebben geen bacteriedodende lamp. Als dit het geval is voor uw apparaat, kunt u instructies of opmerkingen die verwijzen naar
“bacteriedodend”, “blauw licht”, “ultraviolet” “UV” of “lamp” negeren.
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