Instruções de Operação

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Este produto destina-se à utilização doméstica. Ao utilizar produtos elétricos, especialmente na presença de crianças, devem ser sempre seguidas as
precauções básicas de segurança, incluindo:

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO
PERIGO – Para reduzir o risco de eletrocução:
• Não utilize durante o banho.
•

•
•

Não coloque nem guarde o produto em locais de onde ele possa
cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou pia.
Não coloque nem deixe cair na água ou em outro líquido.

Não tente alcançar este aparelho se ele tiver caído na água.
Desligue-o imediatamente.

ADVERTÊNCIA – Para reduzir o risco de queimaduras, eletrocução,
incêndio ou ferimentos às pessoas:
• Supervisione atentamente o uso do aparelho por crianças ou
próximo a crianças ou deficientes.
•

•

•

•

•

•

remove o acúmulo de umidade nocivo, seca a cera de ouvido e desinfeta
as superfícies expostas a sua lâmpada germicida (quando aplicável).
Antes de usar pela primeira vez (Importante)
1. Ative o dessecante: encontra-se incluído um Dry-Brik descartável
que deve ser substituído a cada dois meses. O Dry-Brik desempenha
três funções importantes: (1) remove permanentemente as
moléculas de umidade que são liberadas dos aparelhos durante o
ciclo de secagem; (2) leva a umidade relativa de dentro da caixa
para um nível muito mais baixo do que seria possível apenas com
um aquecedor, maximizando assim a capacidade de secagem; e
(3) captura odores.
Par ativar o Dry-Brik, remova a proteção
de alumínio (Figura 1). Não remova o
alumínio até que você esteja pronto para
usar o Dry-Brik pois, uma vez removido, o
Dry-Brik começará a absorver a
umidade.

Use este produto somente para o fim a que se destina, conforme
descrito neste manual.

Nunca opere este produto se houver um fio ou tomada
danificados, se ele não estiver funcionando adequadamente,
se tiver sido derrubado, danificado ou se tiver caído na água.
Devolva-o ao local de aquisição ou centro de assistência para
verificação e reparos.
Nunca coloque o produto em uma superfície mole, como em
uma cama. Mantenha todas as saídas de ar livres de fiapos,
cabelos e sujeiras semelhantes. Não o utilize em ambiente
externo nem o opere onde ocorra o uso de produtos em aerossol
(spray) ou administração de oxigênio.

O adaptador de CA incluso em sua unidade é projetado
especificamente para este produto. Não o utilize com qualquer
outro equipamento e não utilize um adaptador de qualquer
outro equipamento elétrico em seu lugar.

Algumas unidades Dry & Store utilizam luz ultravioleta
germicida (UV) para desinfecção. Esta luz não vai se acender
quando a tampa for aberta. Não modifique nem substitua
qualquer componente que possa permitir a exposição à luz
UV.*
Se a lâmpada* se quebrar, desligue imediatamente. Use luvas
para remover as partículas de vidro. Descarte adequadamente.

NOTA – Este produto não foi projetado para diagnosticar, prevenir,
monitorar, tratar ou aliviar doenças.
CONDIÇÕES OPERACIONAIS
A faixa de temperatura operacional deste aparelho é de 35º a 40º C
(95 a 104º F). Este aparelho funciona adequadamente a temperaturas
ambientes externas de 18º a 30º C (65º a 86º F).

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Introdução
Este produto foi projetado para todos os tipos de instrumentos
auditivos, incluindo auxiliares auditivos, mascaradores de zumbido,
monitores auditivos e equipamentos de implante. Usado diariamente,
ele pode ajudar a maioria dos instrumentos auditivos a soar melhor,
durar mais e ter um desempenho com alto grau de confiabilidade; além
disso, em condições de alta umidade, a vida da bateria zinco-ar pode
ser estendida. Com sua exclusiva tecnologia Dry-Max™, o Dry & Store

2.

Registre a data da ativação: Para alertálo sobre o momento de substituição, existe
um cartão afixado a cada Dry-Brik. Anote
a data em que o Dry-Brik foi ativado neste
cartão (Figura 2).

NOTA – Para garantir o desempenho
máximo, troque o Dry-Brik a cada 2 meses.
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3.

Coloque o Dry-Brik ativado na sua
unidade, conforme mostrado na Figura 3.

4.

Conecte o adaptador de CA: A pequena
tomada circular se encaixa na parte
traseira da unidade (Figura 4). Não a
force; ela deve se encaixar facilmente.
Finalmente, ligue o adaptador de CA a
uma tomada elétrica ativa.
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Instruções de uso
1. Limpe o excesso de umidade e cera dos
seus auxiliares auditivos antes de colocálos na câmara de secagem. Abra a tampa
e coloque os instrumentos auditivos ou
hardware de implante no compartimento
grande à direita. Você pode deixar as
pilhas colocadas, mas deve retirar a tampa
do compartimento das pilhas para permitir
a circulação de ar.
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2.
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Feche a tampa e aperte levemente o botão “ligar” na frente da
unidade (Figura 5 ).
Durante todo o ciclo de secagem, que dura 8 horas, você verá um
brilho verde atrás do botão “ligar”. O ciclo de 8 horas completo
fornece os melhores resultados, mas períodos de até 30 minutos
serão benéficos. Todas as operações são interrompidas quando a
tampa é aberta e o temporizador é reiniciado.

Alguns modelos não contêm uma lâmpada germicida. Caso isso se aplique a seu aparelho, desconsidere qualquer instrução ou comentário referente a "germicida",
"luz azul". "ultravioleta", "UV' ou "lâmpada".
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Se sua unidade tiver uma lâmpada de desinfecção UV, uma luz
azul ficará visível no topo da unidade por 1½ minuto após ligar a
unidade, indicando que o ciclo de desinfecção está em operação.
3.

É importante que o Dry-Brik seja substituído dois meses após
a data de ativação para garantir o nível de cuidado máximo
para os seus instrumentos auditivos. Elimine o Dry-Brick gasto
juntamente com os resíduos domésticos.

Sobre o Ciclo de Desinfecção UV*
Os moldes e auxiliares auditivos abrigam germes e bactérias. Alguns
modelos incluem uma lâmpada UV germicida que destrói esses
organismos, e muitos utilizadores notam, por isso, uma redução nas
sensações de irritação e coceira. O efeito de desinfecção é mais forte
próximo da lâmpada e diminui com a distância. No entanto, este
aparelho não é um esterilizador e o fabricante não aceita reclamações
sobre o nível de destruição de bactérias. O aparelho não foi projetado
para diagnosticar, prevenir, monitorar, tratar ou aliviar doenças. A
lâmpada UV pode ser removida sem afetar as capacidades de secagem,
uma vez que não faz parte do ciclo de aquecimento.
Uso com equipamento de implante
O hardware de implante tem de permanecer seco para funcionar
adequadamente, e a utilização regular deste aparelho pode eliminar a
umidade do ambiente acumulada e/ou a perspiração. Alguns usuários
poderão notar uma melhoria na duração da bateria de zinco-ar,
especialmente em clima quente e úmido. Os resultados individuais
variam. Algumas sugestões específicas:
•

•

Processadores de fala retroauriculares: Deixe as baterias zincoar no processador (sempre que aplicável), mas retire a tampa da
bateria. Coloque o processador, peça e cabo no compartimento de
secagem à direita. Não coloque nada além do dessecante no lado
esquerdo da bandeja.
Processadores de fala portáteis: Coloque quantos componentes
no compartimento de secagem couberem, sem que fiquem
excessivamente apertados para não obstruir o fluxo de ar. As
limitações de espaço podem significar que o processador vai
precisar de ser limpo em separado das peças restantes. Se for este o
caso, o conjunto do microfone deve receber uma manutenção mais
frequente do que o processador, uma vez que é mais suscetível a
danos provocados pela umidade. O conjunto de baterias poderá ter
de ser removido de alguns processadores se o tamanho total for
grande demais para o compartimento de secagem.

Cuidados gerais com o produto
Para obter os melhores resultados, não utilize este aparelho em locais com
elevado grau de umidade, como por exemplo num banheiro. Mantenha a
tampa sempre fechada, porque a eficácia do dessecante é reduzida com a
absorção de umidade do ar ambiente. Limpe com um pano macio. Nunca
use produtos de limpeza fortes ou abrasivos. Não borrife nenhum líquido
na bandeja ou na lâmpada UV.

Resolução de problemas
•
As luzes não se acendem depois de se pressionar o botão “ligar”:
A tampa está bem fechada e você apertou o botão “ligar”?. Se sim,
certifique-se de que o adaptador de  CA esteja devidamente ligado
à unidade e à tomada/alimentação e que esta não é controlada por
um interruptor de parede que esteja desligado. Em seguida, tente
outro adaptador de CA (disponível no local de compra, centro de
assistência ou em www.dryandstore.com). Substitua apenas por
um adaptador fornecido pelo fabricante. Se a unidade não ligar,
é provável que haja danos nos componentes eletrônicos internos;
então, devolva-a ao local de compra ou ao centro de assistência
para fins de avaliação.

•

•

Unidade emite ruídos: Os problemas de ruído estão, geralmente,
relacionados com a ventoinha. O som ressoa dentro da unidade,
e por isso algum ruído é previsível, mesmo com a ventoinha
de rolamentos de esferas de elevada qualidade utilizada neste
produto. Se o barulho da ventoinha variar de intensidade ou
frequência, desligue a unidade da alimentação e verifique se
existem obstruções. Se não houver, leve a unidade para conserto.

A unidade não seca devidamente: O Dry-Brik foi substituído
regularmente? É importante que ele seja substituído a cada dois
meses de acordo com as instruções. Inspecione o movimento da
ventoinha. Se não conseguir ouvir nenhum som da ventoinha,
devolva a unidade ao local de compra ou ao centro de assistência
para avaliação.

Para as unidades que incluem uma lâmpada UV:
•
A luz azul não fica visível durante o primeiro 1½ minuto do
ciclo operacional, mas a luz verde está acesa: Verifique se a
lâmpada UV está bem colocada em seu soquete. Caso contrário,
retire e reposicione a lâmpada e depois volte a ligar a unidade
com a tampa bem fechada. Se a luz azul não se acender durante
o primeiro 1½ minuto, substitua a lâmpada UV (disponível no
local de compra, em um centro de assistência ou no site www.
dryandstore.com). Substitua apenas por uma lâmpada especial
fornecida pelo fabricante. Se ambas as luzes azul e verde não se
acenderem, consulte a seção “As luzes não se acendem…” acima.

•

Conta de metal dentro da lâmpada UV: Dependendo do fabricante
da lâmpada, algumas lâmpadas possuem uma conta de metal
dentro do tubo, o que é perfeitamente normal. Este é o resultado
de um processo de fabricação sensível ao ambiente que minimiza
os poluentes em suspensão no ar.

Se nenhuma das soluções apresentadas resolver o problema:
Na América do Norte, ligue para o Serviço ao Cliente
no número 1-888-327-1299 ou visite o site www.dryandstore.com
Fora da América do Norte, entre em contato com o local de
compra ou um centro de assistência para avaliação.

Alguns modelos não contêm uma lâmpada germicida. Caso isso se aplique a seu aparelho, desconsidere qualquer instrução ou comentário referente a "germicida",
"luz azul". "ultravioleta", "UV' ou "lâmpada".
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