Οδηγίες λειτουργίας

σημαντικά μέτρα προφύλαξης

Το προϊόν αυτό προορίζεται για οικιακή χρήση. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά προϊόντα, ειδικά
θα πρέπει να ακολουθείτε πάντοτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

παρουσία

παιδιών,

διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση
κίνδυνος – Για να ελαττωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:
• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ κάνετε μπάνιο.
• Μην τοποθετείτε και μη φυλάσσετε το προϊόν σε θέση από
όπου μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή
νεροχύτη.
• Μην το τοποθετείτε και μη το ρίχνετε μέσα σε νερό ή άλλο
υγρό.
• Μην προσπαθήσετε να πιάσετε τη συσκευή αυτή εάν έχει πέσει
μέσα σε νερό. Αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα.
προειδοποίηση – Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων,
ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή τραυματισμού στα πρόσωπα:
• Να επιβλέπετε στενά τη χρήση από, σε ή κοντά σε παιδιά ή
ανάπηρα άτομα.
• Χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό μόνο για τη χρήση για
την οποία προορίζεται, όπως περιγράφεται στο παρόν
εγχειρίδιο.
• Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία το προϊόν αυτό εάν το καλώδιο
ρεύματος ή το φις του έχουν υποστεί ζημιά, εάν δε λειτουργεί
σωστά, εάν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά ή εάν έχει
πέσει μέσα σε νερό. Επιστρέψτε το στο κατάστημα αγοράς ή
στο κέντρο σέρβις για εξέταση και επισκευή.
• Ποτέ να μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν πάνω σε μια μαλακή
επιφάνεια όπως για παράδειγμα ένα κρεβάτι. Διατηρείτε
τυχόν ανοίγματα αέρα χωρίς χνούδι, τρίχες και παρόμοια
υλικά.
• Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο και μην το θέτετε
σε λειτουργία σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα
αερολύματος (σπρέι) ή σε χώρους όπου χορηγείται οξυγόνο.
• Ο
προσαρμογέας
εναλλασσόμενου
ρεύματος
που
συμπεριλαμβάνεται με τη μονάδα σας είναι κατασκευασμένος
ειδικά για το προϊόν αυτό. Μην τον χρησιμοποιείτε με
άλλη συσκευή και μη χρησιμοποιείτε προσαρμογέα από
οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή στη θέση του.
• Ορισμένες
μονάδες
χρησιμοποιούν
μικροβιοκτόνο
υπεριώδες φως (UV) για απολύμανση. Το φως αυτό δεν
ανάβει όταν το καπάκι είναι ανοικτό. Μην τροποποιείτε και
μην παρακάμπτετε οποιαδήποτε εξαρτήματα που ενδέχεται
να επιτρέπουν έκθεση στο υπεριώδες φως.*
• Σε περίπτωση θραύσης της λυχνίας*, αποσυνδέστε αμέσως
τη συσκευή από την πρίζα. Φοράτε γάντια κατά την
αφαίρεση των γυάλινων σωματιδίων. Απορρίψτε τη συσκευή
κατάλληλα.
σημείωση: Το προϊόν αυτό δεν είναι σχεδιασμένο για να εκτελεί
διάγνωση, πρόληψη, παρακολούθηση, αντιμετώπιση ή ανακούφιση
νόσου.

συνθήκες λειτουργίας

Το εύρος λειτουργίας αυτής της συσκευής βρίσκεται από 35° έως
40° C (95° έως 104° F). Η συσκευή αυτή θα λειτουργεί σωστά υπό
περιβαλλοντική θερμοκρασία 18° έως 30° C (65° έως 86° F).

φυλάξτε αυτές τις οδηγίες

Εισαγωγή

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για όλους τους τύπους ακουστικών
οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των ακουστικών βοηθημάτων,
συσκευών για την κάλυψη του θορύβου, συσκευών παρακολούθησης
αυτιού και εξοπλισμού εμφυτεύματος. Όταν χρησιμοποιείται
καθημερινά, αφαιρεί τη βλαβερή συσσώρευση υγρασίας, στεγνώνει
το ωτικό βύσμα και απολυμαίνει τις επιφάνειες που εκτίθενται στη
μικροβιοκτόνο λυχνία του. Βελτιώνει τον ήχο των περισσότερων
ακουστικών οργάνων και μπορεί να παρατείνει επίσης τη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας ψευδαργύρου-αέρα ιδιαίτερα σε χώρους με
υψηλή υγρασία. Με την αποκλειστική Dry-Max™ τεχνολογία του,
Στεγνός & κατάστημα αφαιρεί τη βλαβερή συσσώρευση υγρασίας,
στεγνώνει το ωτικό βύσμα, και απολυμαίνει επιφάνειες που εκτίθενται
σε μικροβιοκτόνου λάμπα του (όπου εφαρμόζεται).

Πριν από την πρώτη σας χρήση (Σημαντικό)

1. Ενεργοποιήστε το αποξηραντικό υλικό: Συμπεριλαμβάνεται
ένα αναλώσιμο αποξηραντικό υλικό Dry‑Brik, που πρέπει
να αντικαθίσταται κάθε δύο μήνες. Το Dry‑Brik εκτελεί τρία
σημαντικές λειτουργίες: (1) αφαιρεί μόνιμα τα μόρια της υγρασίας
που ελευθερώνονται από τη συσκευή κατά τη διάρκεια του
κύκλου ξήρανσης, (2) μειώνει τη σχετική υγρασία στο εσωτερικό
του κουτιού σε ένα αρκετά χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που
θα ήταν εφικτό με μόνο το θερμαντήρα και κατ’ επέκταση
μεγιστοποιεί την ικανότητα ξήρανσης, και (3) να συλλάβει τις
οσμές.
Για την ενεργοποίηση του Dry-Brik,
αφαιρέστε το έλασμα κάλυψης (Εικόνα
1). Μην αφαιρέσετε το έλασμα μέχρις
ότου να είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε
το Dry-Brik, επειδή αφότου αφαιρεθεί θα
ξεκινήσει να απορροφά υγρασία.
2. Καταγράψτε
την
ημερομηνία
ενεργοποίησης: Για να ενημερωθείτε
για το χρόνο αντικατάστασης, υπάρχει
προσαρτημένη μια κάρτα σε κάθε
Dry‑Brik. Γράψτε πάνω στην κάρτα
την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε
η παροχή υπηρεσίας από το Dry-Brik
(Εικόνα 2).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη διασφάλιση της μέγιστη
απόδοσης, αλλάζετε το Dry-Brik κάθε 2
μήνες.
3. Τοποθετήστε
το
ενεργοποιημένο
Dry-Brik στη μονάδα σας, όπως φαίνεται
στο Σχήμα 3.

1

2

3

4. Σ
 υνδέστε
τον
προσαρμογέα
εναλλασσόμενου ρεύματος: Το μικρό
κυκλικό βύσμα συνδέεται στην πίσω
μεριά της μονάδος (Εικόνα 4). Μην το
4
ωθείτε με δύναμη, πρέπει να εισχωρεί
εύκολα. Τέλος, συνδέστε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου
ρεύματος σε μια ενεργή ηλεκτρική παροχή.

Ορισμένα μοντέλα δεν περιέχουν μια μικροβιοκτόνο λυχνία. Εάν αυτό ισχύει για την συσκευή σας, αγνοήστε τις οποιεσδήποτε οδηγίες ή σχόλιο που
αναφέρεται στο “μικροβιοκτόνο,” “μπλε φως,” “υπεριώδης,” “UV,” ή “λυχνία.”
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Οδηγίες χρήσης

1. Σ
 κουπίστε την περίσσεια υγρασίας και ωτικού βύσματος από τα
ακουστικά βοηθήματά σας προτού τα τοποθετήσετε στο θάλαμο
στεγνώματος. Ανοίξτε το καπάκι και τοποθετήστε τα ακουστικά
όργανά σας ή τον εξοπλισμό εμφυτευμάτων στο μεγάλο
διαμέρισμα που βρίσκεται στα δεξιά. Μπορείτε να αφήσετε τις
μπαταρίες μέσα, αλλά ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών για να
επιτρέψετε την κυκλοφορία του αέρα.
2. Κ
 λείστε το καπάκι και πιέστε απαλά το
κουμπί ενεργοποίησης που βρίσκεται
στην μπροστινή όψη της μονάδας
(Εικόνα 5). Μια πράσινη λυχνία, η
οποία είναι ορατή πίσω από το κουμπί
5
εκκίνησης, θα είναι αναμμένη για
ολόκληρο τον κύκλο στεγνώματος, που διαρκεί περίπου 8 ώρες.
Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τον πλήρη κύκλο
των 8 ωρών, όμως οι βραχύτερες περίοδοι διάρκειας ακόμη και
30 λεπτών είναι ευεργετικές. Όλες οι λειτουργίες διακόπτονται
με το άνοιγμα του καπακιού, η οποία ενέργεια μηδενίζει το
χρονόμετρο.
Εάν η συσκευή σας διαθέτει λυχνία απολύμανσης με υπεριώδεις
ακτίνες (UV), ένα μπλε φως θα είναι ορατό στην κορυφή της
συσκευής για 1½ λεπτά μετά την εκκίνησή της, δείχνοντας ότι
λειτουργεί ο κύκλος απολύμανσης.
3. Ε
 ίναι σημαντικό να αντικατασταθεί το Dry-Brik μετά από δυο
μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής του για να διασφαλιστεί
το υψηλότερο δυνατό όριο φροντίδας των ακουστικών σας
οργάνων. Απορρίψετε το εξαντλημένο Dry-Brik στα οικιακά
απορρίμματα.

Γενική φροντίδα του προϊόντος

Για βέλτιστα αποτελέσματα μην λειτουργείτε αυτή τη συσκευή σε
χώρους με υψηλή υγρασία όπως το μπάνιο. Διατηρείτε το καπάκι
κλειστό συνεχώς, επειδή η αποτελεσματικότητα του αποξηραντικού
υλικού θα είναι μειωμένη λόγω της προσρόφησης υγρασίας από
τον περιβάλλοντα αέρα. Καθαρίζετε με μαλακό ύφασμα. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρούς παράγοντες καθαρισμού ή αποξεστικά
υλικά. Μην ψεκάζετε οποιοδήποτε υγρό μέσα στο δίσκο ή πάνω στη
λυχνία υπεριώδους φωτός.

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων
••

 ατώντας το κουμπί ενεργοποίησης, δεν ανάβουν οι λυχνίες:
Π
Είναι ερμητικά κλειστό το καπάκι και έχει πατηθεί το κουμπί
ενεργοποίησης; Αν ναι, επιβεβαιώστε ότι ο προσαρμογέας
εναλλασσόμενου ρεύματος είναι καλά συνδεδεμένος τόσο με τη
συσκευή όσο και την πρίζα/παροχή ρεύματος και ότι η πρίζα/
παροχή ρεύματος δεν ελέγχεται μέσω διακόπτη τοίχου που
είναι σβηστός. Στη συνέχεια, δοκιμάστε ένα άλλο προσαρμογέα
εναλλασσόμενου ρεύματος (διατίθεται από το κατάστημα
αγοράς, ένα κέντρο σέρβις ή στη διεύθυνση στο διαδίκτυο www.
dryandstore.com). Αντικαταστήστε μόνο με προσαρμογέα που
παρέχεται από τον κατασκευαστή. Εάν η συσκευή δεν ξεκινά
ακόμα, τα εσωτερικά ηλεκτρονικά μπορεί να έχουν υποστεί
βλάβη, για αυτό επιστρέψετε την στο κατάστημα αγοράς ή στο
κέντρο σέρβις για μια εκτίμηση.

••

Η μονάδα είναι θορυβώδης: Τα προβλήματα θορύβου
σχετίζονται συνήθως με τον ανεμιστήρα. Ο ήχος αντηχεί εντός
της συσκευής, έτσι πρέπει να αναμένεται κάποιος θόρυβος,
ακόμη και από τον υψηλής ποιότητας ανεμιστήρα με ρουλεμάν
που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν. Εάν ο θόρυβος από τον
ανεμιστήρα κυμαίνεται σε ένταση ή συχνότητα, αποσυνδέστε
τη μονάδα από την παροχή ρεύματος και ελέγξτε για τυχόν
εμπόδια. Εάν δεν υπάρχει κανένα, κάνετε σέρβις στη μονάδα.

••

 μονάδα δεν στεγνώνει καλά: Γίνεται τακτικά η αντικατάσταση
Η
του Dry-Brik; Είναι σημαντικό να αντικαθίσταται κάθε δύο
μήνες σύμφωνα με τις οδηγίες. Ελέγξτε αν ο ανεμιστήρας
κινείται. Εάν δε μπορείτε να ακούσετε ήχο από τον ανεμιστήρα,
επιστρέψτε τη μονάδα στο κατάστημα που την αγοράσατε ή στο
κέντρο σέρβις για αξιολόγηση.

Σχετικά με τον κύκλο απολύμανσης με υπεριώδες φως*

Τα εκμαγεία ωτός και τα ακουστικά όργανα είναι δυνατό να
αποτελέσουν εστία μικροβίων και βακτηριδίων. Ορισμένα μοντέλα
περιλαμβάνουν την μικροβιοκτόνο λυχνία υπεριωδών ακτίνων
που σκοτώνει τέτοιους οργανισμούς και ως αποτέλεσμα πολλοί
χρήστες μπορεί να παρουσιάσουν ελαφρύ κνησμό και ερεθισμό.
Η απολυμαντική δράση είναι πιο ισχυρή πιο κοντά στη λάμπα και
λιγότερο ισχυρή όσο αυξάνεται η απόσταση από αυτήν. Ωστόσο,
η συσκευή αυτή δεν είναι αποστειρωτής και ο κατασκευαστής
δεν παρέχει καμία αξίωση όσον αφορά το βαθμό θανάτωσης των
βακτηριδίων. Η συσκευή αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για τη διάγνωση, την
πρόληψη, την παρακολούθηση, την αντιμετώπιση ή την ανακούφιση
νόσου. Η λυχνία υπεριώδους φωτός μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να
επηρεαστούν οι ικανότητες στεγνώματος, καθώς δεν αποτελεί τμήμα
του κύκλου στεγνώματος.

Για τις μονάδες που περιλαμβάνουν λυχνία υπεριώδους
φωτός:
••

Το μπλε φως δεν ανάβει κατά τα πρώτα 1½ λεπτά του κύκλου
λειτουργίας, αλλά η πράσινη λυχνία είναι αναμμένη. Ελέγξτε
εάν η λυχνία υπεριώδους φωτός είναι σταθερά τοποθετημένη
στις υποδοχές της. Αν όχι, αφαιρέστε και επανατοποθετήστε
τη λυχνία και επανεκκινήστε τη μονάδα με το καπάκι
ερμητικά κλειστό. Αν η μπλε λυχνία δεν ανάβει κατά τα πρώτα
1½ λεπτά, αντικαταστήστε τη λυχνία υπεριώδους φωτός
(διατίθεται από το κατάστημα αγοράς, ένα κέντρο σέρβις ή στη
διεύθυνση στο διαδίκτυο www.dryandstore.com). Αντικαταστήστε
τη μόνο με την ειδική λάμπα που παρέχεται από τον κατασκευαστή.
Αν δεν ανάβει τόσο η μπλε όσο και η πράσινη ενδεικτική λυχνία
δείτε το σημείο “Δεν ανάβουν οι λυχνίες...” παραπάνω.

••

Μεταλλικό σφαιρίδιο μέσα στη λυχνία υπεριώδους φωτός:
Ανάλογα με τον κατασκευαστή της λυχνίας, μερικές λυχνίες
περιέχουν ένα μεταλλικό σφαιρίδιο μέσα στο σωλήνα, και
αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα
μιας κατασκευαστικής διαδικασίας που είναι ευαίσθητη για το
περιβάλλον και ελαχιστοποιεί τους ρυπαντές που μεταφέρονται
με τον αέρα.

Χρήση με εξοπλισμό εμφυτεύματος

Ο εξοπλισμός εμφυτεύματος πρέπει να διατηρείται ξηρός για να
λειτουργήσει κανονικά, και η τακτική χρήση αυτής της συσκευής
μπορεί να ελαχιστοποιήσει την συσσωρεμένη υγρασία από το
περιβάλλον και την εφίδρωση. Μερικοί χρήστες μπορεί να προσέξουν
μια βελτίωση στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ψευδαργύρου-αέρα,
ειδικά σε θερμό και υγρό καιρό. Τα εκάστοτε αποτελέσματα θα
ποικίλουν. Στη συνέχεια αναφέρονται μερικές ειδικές προτάσεις:
••

Οπισθοωτιαίοι επεξεργαστές φωνής: Αφήστε τις μπαταρίες
ψευδαργύρου-αέρα μέσα στον επεξεργαστή (όπου αυτό ισχύει)
αλλά αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών. Τοποθετήστε
τον επεξεργαστή, το εξάρτημα κεφαλής και το καλώδιο στο
διαμέρισμα στεγνώματος που βρίσκεται στα δεξιά. Μην
τοποθετείτε οτιδήποτε εκτός του αποξηραντικού υλικού στην
αριστερή πλευρά του δίσκου.

••

Επεξεργαστές φωνής σωματικού τύπου: Τοποθετήστε στο
διαμέρισμα στεγνώματος όσο το δυνατό περισσότερα εξαρτήματα
μπορούν να χωρέσουν άνετα χωρίς να υπερφορτωθεί, ώστε να μην
εμποδίζεται η ροή του αέρα. Οι περιορισμοί μεγέθους ενδέχεται
να σημαίνουν ότι ο επεξεργαστής θα χρειαστεί να συντηρείται
ξεχωριστά από τον λοιπό εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή, η
διάταξη του μικροφώνου θα πρέπει να συντηρείται πιο συχνά
από ότι ο επεξεργαστής, καθώς είναι πιο ευαίσθητη σε ζημιά
λόγω υγρασίας. Η κασέτα μπαταρίας ενδέχεται να χρειαστεί να
αφαιρεθεί από μερικούς επεξεργαστές εάν το ολικό μέγεθος είναι
πολύ μεγάλο για το διαμέρισμα ξήρανσης.

Εάν καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν επιλύσει το πρόβλημα:
Στη Βόρεια Αμερική, καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών στο
1-888-327-1299 ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση στο διαδίκτυο
www.dryandstore.com
Εκτός της Βορείου Αμερικής, επικοινωνήστε με το κατάστημα
αγοράς ή με ένα κέντρο σέρβις για αξιολόγηση.

Ορισμένα μοντέλα δεν περιέχουν μια μικροβιοκτόνο λυχνία. Εάν αυτό ισχύει για την συσκευή σας, αγνοήστε τις οποιεσδήποτε οδηγίες ή σχόλιο που
αναφέρεται στο “μικροβιοκτόνο,” “μπλε φως,” “υπεριώδης,” “UV,” ή “λυχνία.”
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