Generell Bruksanvisning
VIKTIGE ADVARSLER

Dette produktet er til bruk i husholdningen. Det skal alltid, spesielt når barn er til stede, tas grunnleggende sikkerhetsforholdsregler ved
bruk av elektriske artikler, deriblant:

les alle instruksjoner før bruk
FARE – for å redusere risikoen for dødelige elektriske støt:
• Skal ikke brukes under bading.
• Ikke plassér eller oppbevar produktet et sted hvor det er i
fare for falle eller dyttes ned i vaskeservant eller badekar.
• Må ikke settes oppi eller mistes ned i vann eller annen
væske.
• Ikke ta i dette utstyret hvis det   har falt ned i vann. Ta
umiddelbart ut kontakten.
ADVARSEL – For å redusere risikoen for forbrenning, dødelige
elektriske støt, brann eller skade på personer:
• Må overvåkes nøye når det benyttes av,   på eller i
nærheten av barn eller uføre.
• Dette apparatet må bare brukes i overensstemmelse
men den beregnede bruk, slik det er beskrevet denne
manualen.
• Dette produktet må ikke brukes hvis ledningen eller
pluggen er ødelagt eller ikke fungerer normalt, hvis det
har falt i bakken eller blitt ødelagt eller blitt sluppet
i vannet. Det skal leveres tilbake til kjøpsstedet eller
servicekontoret for å bli undersøkt og reparert.
• Apparatet skal ikke settes på et mykt underlag som en
seng eller sofa. Pass på at det ikke kommer lo, hår eller
lignende inn i luftåpninger.
• Skal ikke brukes utendørs eller benyttes der hvor aerosol
(spray-)produkter er i bruk eller der det brukes oksygen.
• Likestrømsadapteren som følger med enheten er produsert
spesielt for dette apparatet. Denne må ikke benyttes
sammen med annet utstyr og det må ikke benyttes adapter
fra et annet elektrisk apparat som erstatning.
• Enkelte Dry & Store-enheter rengjør med bakteriedrepende
ultrafiolett lys (UV). Dette lyset er slukket når lokket er
åpent. Ingen komponenter må endres eller overstyres slik
at utilsiktet belysning med UV lys kan forekomme.*
• Hvis lampen* blir knust, må støpselet straks trekkes ut.
Benytt hansker når glasskår fjernes. Avhend på forsvarlig
måte.
merk – Dette produktet er ikke utformet for å kunne
diagnostisere, forhindre, overvåke, behandle eller
lindre sykdom.

DRIFTSBETINGELSER

Driftstemperaturen for dette apparatet er 35° til 40 °C (95° til
104 °F). Dette apparatet fungerer riktig ved en
omgivelsestemperatur på 18° til 30 °C (65° til 86 °F) innendørs.

TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE
Innledning

Dette produktet er utformet for alle slags hørselsinstrumenter,
deriblant hørselshjelpemidler, støymaskering, øremonitorer
og implantasjonsutstyr. Daglig bruk kan hjelpe de fleste
hørselsinstrumenter til å gi bedre lyd, vare lengre og yte med
en større grad av pålitelighet, og under meget fuktige forhold
kan sink-luft-batterier oppnå lengre levetid. Den eksklusive
Dry-Max™-teknologien gjør   Dry & Store i stand til å fjerne
skadelig oppsamling av fuktighet, tørke ørevoks og rense
overflater som belyses med den bakteriedrepende lampen (der
denne anvendes).

Før førstegangs bruk (viktig)
1.

2.

Aktivering av dessikatoren: En Dry-Brik til engangsbruk,
som skal skiftes ut hver annen måned, følger med. Dry-Brik
har tre viktige funksjoner: (1) å fjerne fuktighetsmolekylene
som frigjøres fra enhetene under tørkesyklus permanent; (2)
å senke den relative fuktigheten inne i boksen til et langt
lavere nivå enn hva som er mulig med bare et varmeapparat
og derved maksimere tørkekapasiteten og (3) å suge opp
lukter.
Fjern foliebelegget (figur 1) for å
aktivere Dry-Brik. Ikke fjern folien
før du er klar til å bruke Dry Brik,
fordi straks folien er fjernet, vil Dry
Brik begynne å absorbere fuktighet.

1

Noter aktiveringsdatoen: For å
minne deg om når det er på tide med
utskifting er det festet et kort til hver
Dry Brik. Skriv ned datoen når du tar
i bruk Dry-Brik på kortet. (Figur 2).

2

MERK: Skift Dry Brik annenhver
måned for å sikre maksimal ytelse.
3.

Plasser den aktiverte Dry Brik i
enheten som vist i figur 3.

4.

Kople til vekselstrømadapteren:
Den lille, runde pluggen passer på
baksiden av enheten (figur 4). Ikke
bruk makt, den skal være lett å føre
inn. Sett til slutt vekselstrømadapteren
inn i en strømførende stikkontakt.
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Enkelte modeller inneholder ikke en bakteriedrepende lampe. Hvis dette gjelder apparatet ditt, kan du hoppe over alle instruksjoner eller kommentarer som viser
til «bakteriedrepende,» «blått lys,» «ultrafiolett,» «UV» eller «lampe.»
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Bruksanvisning
1.

Tørk av fuktighet og ørevoks fra høreapparatet før de settes
inn i tørkekammeret. Åpne lokket og legg høreapparatet
eller implantat-utstyret i det store rommet til høyre.
Batteriene kan stå i men batterilokket bør åpnes slik at
luften får sirkulere.

2.

Lukk lokket og trykk startknappen
foran på enheten forsiktig ned (figur
5). Bak startknappen vil en grønn glød
kunne sees under hele tørkesyklusen,
5
omtrent 8 timer. Resultatet blir best
ved å gjennomføre hele syklusen på 8 timer, men selv så lite
som 30 minutter er gunstig. Alle funksjoner opphører når
lokket åpnes, inkludert tilbakestilling av tidtakeren.
Hvis enheten har en bakteriedrepende UV-lampe, vil et blått
lys kunne sees øverst på enheten i 1½ minutt etter at enheten
er startet for å vise at den bakteriedrepende syklusen
fungerer.

3.

Det er viktig å skifte Dry-Brik to måneder etter
aktiveringsdatoen for å sikre best mulig pleie av
hørselsinstrumentene dine. Brukt Dry-Brik kan kastes
sammen med husholdningsavfall.

Om UV rensesyklusen*

Øreformer og hørselsinstrumenter skjuler mikroorganismer og
bakterier. Enkelte modeller er utstyrt med en bakteriedrepende
UV-lampe som dreper slike organismer, og mange brukere
vil oppleve mindre kløe og irritasjon som et resultat.
Rengjøringseffekten er sterkest like ved lampen og avtar med
avstand. Dette apparatet er imidlertid ingen sterilisator, og
produsenten gir ingen tilsagn om graden av bakteriereduksjon.
Apparatet er ikke konstruert for å diagnostisere, forhindre,
overvåke, behandle eller lindre sykdom. UV-lampen er ikke en
del av oppvarmingssyklusen og kan fjernes uten at det går ut
over tørkeevnen.

Bruk med implantasjonsutstyr

Implantater må oppbevares tørt for å fungere riktig, og
regelmessig bruk av dette apparatet kan eliminere fuktighet som
akkumuleres fra omgivelsene og/eller svette. Enkelte brukere
kan oppleve at levetiden for sink-luft-batterier øker, særlig under
fuktige værforhold. Individuelle resultater varierer. Her er noen
spesielle forslag:
•

Taleprosessorer plassert bak øret: La sink-luft batteriene
sitte i (når dette er mulig), men ta vekk batterilokket. Legg
prosessoren, hodebøylen og kabelen i tørkekammeret til
høyre. La det ikke være noe annet enn tørkebrikken i venstre
side av brettet.

•

Taleprosessorer som bæres på kroppen: Legg så mange
komponenter i tørkekammeret som det er plass til uten at
det blir trangt, slik at luften kan strømme fritt. På grunn
av størrelsen må kanskje prosessoren behandles atskilt fra
resten av utstyret. I så fall må mikrofonkomponenten, som er
mer utsatt for fuktskader, behandles oftere enn prosessoren.
Batteripakken må kanskje fjernes fra enkelte prosessorer
hvis den totale størrelsen er for stor for tørkekammeret.

Behandling av utstyret

For å oppnå best mulig virkning må dette apparatet ikke brukes
i rom med høy fuktighet, som f.eks. baderom. Hold lokket
stengt til enhver tid siden tørkebrikken blir mindre effektiv
ved absorpsjon av fuktighet fra luften i omgivelsene. Rengjør
apparatet med en myk klut. Bruk aldri kraftige vaskemidler eller
skuremidler. Sprut ikke væske inn på brettet eller på UV-lampen.

Feilsøking

• Ingen lamper lyser når startknappen trykkes: Er lokket godt
lukket og startknappen trykket inn? Hvis ja, kontroller at
vekselstrømadapteren er koplet ordentlig til både apparatet
og stikkontakten samt at veggkontakten ikke styres av en
veggbryter som er slått av. Hvis ikke dette hjelper, forsøk en
annen vekselstrømsadapter (kan fås der hvor enheten ble kjøpt,
et servicesenter eller hos www.dryandstore.com). Skal kun
erstattes med en adapter som  er levert av produsenten. Hvis
enheten fortsatt ikke starter, kan det være feil i elektronikken,
og da må enheten leveres tilbake til utsalgsstedet eller til et
servicesenter for kontroll.
• Det kommer støy fra enheten: Støyproblemer har vanligvis å
gjøre med viften. Lyden gir gjenlyd inne i enheten slik at noe
støy er å forvente, selv om det brukes en vifte av høy kvalitet
med kulelager i dette produktet. Hvis viftestøyen varierer i
intensitet eller frekvens kan viften koples fra strømkilden og
undersøkes med hensyn på mulige forstyrrelser. Hvis det ikke
kan finnes noe må enheten leveres til service.
• Enheten tørker ikke skikkelig: Er Dry Brik blitt skiftet
regelmessig? Det er viktig at denne skiftes ut i henhold til
bruksanvisningen. Hvis det ikke høres viftelyd skal enheten
leveres tilbake til utsalgsstedet eller et servicesenter for å bli
vurdert.
For enheter som inkluderer en UV lampe:
• Det blå lyset er ikke synlig i det første 1½ minuttet av
driftssyklusen, men det grønne lyset er på: Kontroller at UVlampen sitter godt fast i sokkelen. Hvis ikke skal den tas ut og
settes in på nytt, deretter startes enheten på nytt med lokket
satt tett på. Hvis det blå lyset ikke tennes i løpet av de første 1½
minuttene skal UV-lampen skiftes (kan fås på utsalgsstedet,
ved et servicesenter eller hos www.dryandstore.com). Skal
kun erstattes med den spesielle lampen som   produsenten
leverer. Hvis verken det blå eller det grønne lyset virker, se
avsnittet ”Ingen lamper tennes…” ovenfor.
• Metallbånd inne i UV-lampen: Avhengig av lampeprodusenten
kan enkelte lamper ha et metallbånd inne i røret, noe
som er helt normalt. Det kommer av den miljøvennlige
produksjonsprosessen.

Dersom problemet ikke kan løses ved hjelp av det ovenstående:
I Nord-Amerika, ring til Kundetjenesten på 1-888-327-1299
eller gå inn på www.dryandstore.com
Utenfor Nord-Amerika skal utsalgsstedet eller et servicesenter
kontaktes for at en vurdering skal kunne gjøres.

Enkelte modeller inneholder ikke en bakteriedrepende lampe. Hvis dette gjelder apparatet ditt, kan du hoppe over alle instruksjoner eller kommentarer som viser
til «bakteriedrepende,» «blått lys,» «ultrafiolett,» «UV» eller «lampe.»
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