Упутство за руковањe

ВАЖНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ МЕРЕ
Овај производ је намењен само за кућну употребу. При употреби електричних производа, нарочито у присуству деце, увек се морате
придржавати основних безбедносних мера:

ПРЕ УПОТРЕБЕ ПРОЧИТАЈТЕ СВА УПУТСТВА

ОПАСНОСТ – да би се смањио ризик од струјног удара:
•

Производ немојте да користите док се купате.

•

Производ немојте стављати у воду или неку другу
течност

•

•

Производ немојте стављати или чувати на месту са кога
може упасти или бити повучен у каду или умиваоник

Ако уређај упадне у воду, немојте покушавати да га
дохватите руком. Одмах га искључите из напајања.

УПОЗОРЕЊЕ – да би се смањио ризик од опекотина, струјног
удара, пожара или повреде особа:
•
•
•

•
		
•

•

•

Неопходан је строг надзор када уређај користе деца или
инвалиди или се уређај користи на њима или у њиховој
близини.

Увод

Овај производ је намењен за све типове слушних инструмената,
укључујући слушна помагала, уређаје за маскирање шума,
ушне мониторе и опрему за имплантате. Његовом свакодневном
употребом већина слушних инструмената ће боље звучати,
дуже трајати и радити са већом поузданошћу, а цинк-ваздушне
батерије могу дуже трајати у условима високе влажности
ваздуха. Својом посебном Dry-Max™ технологијом, Dry & Store
уклања штетну накупљену влагу, суши ушну маст и дезинфикује
површине изложене светлу гермицидне лампе (код уређаја који
имају лампу).

Пре прве употребе (важно)
1.

Производ користите искључиво за његову намену
описану у овом приручнику.

Ни у ком случају немојте користити овај производ ако
му је оштећен кабл или утикач, ако не ради исправно,
ако сте га испустили или оштетили или ако је упао у
воду. Вратите га у продавницу у којој сте га купили или
сервисни центар ради прегледа и поправке.
Никада немојте стављати уређај на меку површину као
што је кревет. На отворима за ваздух не сме бити влакана,
длака и сл.
Немојте користити напољу, као ни у средини у којој се
користе аеросоли (спрејеви) или у којој се примењује
кисеоник.

AC адаптер (адаптер за наизменичну струју) који сте
добили уз уређај направљен је посебно за овај производ.
Овај адаптер немојте користити са неким другим уређајем
и немојте уместо њега користити адаптер неког другог
електричног уређаја.
Неки уређаји Dry & Store користе гермицидно
ултраљубичасто светло (UV) за дезинфекцију. Уређај
неће одавати то светло док је поклопац отворен. Немојте
вршити измене нити нарушавати рад било ког дела који
може довести до излагања UV светлу.*

Ако се лампа* разбије, одмах искључите уређај из
напајања. Носите рукавице приликом уклањања делића
стакла. Одложите на отпад на одговарајући начин.

НАПОМЕНА – овај производ није намењен за дијагностику,
превенцију, праћење, лечење и ублажавање болести.
РАДНИ УСЛОВИ
Радни температурни опсег овог уређаја креће се од 35 °C до
40 °C (95 °F до 104 °F). За исправан рад овог уређаја потребно
је да температура у просторији буде од 18 °C до 30 °C (65 °F до
86 °F).

2.

Активирајте десикант: Са уређајем
ћете добити Dry-Brik за једнократну
употребу који се мора заменити
свака два месеца. Dry-Brik обавља
три важне улоге: (1) трајно уклања
молекуле влаге које испуштају
уређаји током циклуса сушења; (2)
снижава релативну влажност у кутији
до много нижег нивоа од оног који се
може постићи само грејачем, чиме се
максимално поспешује способност
сушења и (3) упија непријатне
мирисе.

1

2

Да бисте активирали Dry-Brik,
скините заштитну фолију (Слика
1). Немојте скидати фолију све док
не будете спремни да користите DryBrik, јер чим је скинете Dry-Brik ће
почети да упија влагу.

3

Запишите датум активације: На
сваки Dry-Brik је прикачена картица
како бисте знали када треба да га
замените. На картицу запишите датум
када сте почели да користите Dry-Brik
(Слика 2).

4

НАПОМЕНА: Да бисте осигурали
максимални учинак, Dry-Brik замените
свака 2 месеца.
3.
4.

5

Убаците активирани Dry-Brik у уређај на начин приказан
на Слици 3.

Прикључите АC адаптер: Мали кружни утикач се
прикључује на задњој страни уређаја (Слика 4). Немојте
прикључивати на силу; утикач би требало лако да уђе. На
крају утакните AC адаптер у активну струјну утичницу.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО
Неки уређаји немају гермицидну лампу. Ако је ни ваш уређај нема, занемарите сва упутства или коментаре који се односе на „гермицидно,“ „плаво
светло,“ „ултраљубичасто“, „UV“ и „лампу“.
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Упутство за употребу
1.

Избришите влагу и ушну маст са слушног помагала пре него
што га убаците у комору за сушење. Отворите поклопац и
ставите слушне инструменте или опрему за имплантате у
велики, десни одељак. Можете да оставите батерије унутра,
али отворите поклопац одељка за батерије да би циркулисао
ваздух.

2.

десиканта смањити услед упијања влаге из ваздуха из околине.
Уређај чистите нежном крпом. Никада немојте користити јака
или абразивна средства за чишћење. Немојте прскати никакву
течност по унутрашњости уређаја и UV лампи.

Решавање проблема
•

Затворите поклопац и лагано притисните дугме за почетак
које се налази на предњој страни уређаја (Слика 5). Током
читавог циклуса сушења, који износи око 8 часова, иза
дугмета за почетак светлеће зелено светло. Најбољи
резултати се постижу целим 8-часовним циклусом, али
ће од користи бити и периоди од најмање 30 минута. Када
отворите поклопац све радње се прекидају и мерач времена
се враћа на почетак.
Ако ваш уређај има UV лампу за дезинфекцију, када
покренете уређај на горњој страни уређаја 1½ минут ће
светлети плаво светло, означавајући да је у току циклус
дезинфекције.

3.

Како би се обезбедио највиши ниво неге за ваше слушне
инструменте, веома je важно да Dry-Brik замените два
месеца од датума активације. Истрошени Dry-Brik одложите
са кућним смећем.

•

О циклусу UV дезинфекције*

У ушним калупима и слушним инструментима се стварају клице
и бактерије. Неки модели имају гермицидну UV лампу која
уништава те организме, што ће код многих корисника довести до
смањења свраба и иритације. Дезинфекционо дејство се смањује
са удаљеношћу од лампе тако да је оно најјаче поред лампе.
Ипак, овај уређај није стерилизатор и произвођач не пружа
никакве гаранције у погледу степена уништавања бактерија.
Уређај није намењен за дијагностику, превенцију, праћење,
лечење и ублажавање болести. UV лампа се може уклонити без
утицаја на способност сушења пошто она не учествује у циклусу
загревања.

Употреба са опремом за имплантате

Опрема за имплантате се мора одржавати сувом како би
исправно радила, а редовном употребом овог уређаја може се
елиминисати влага која се накупила из околине и/или знојењем.
Неки корисници ће можда приметити да им цинк-ваздушне
батерије трају дуже, нарочито при топлим и влажним временским
условима. Резултати се разликују од појединца до појединца. Ево
неких конкретних предлога:
•

•

Процесори звука који се носе иза ува: Оставите цинкваздушне батерије у процесору (где је применљиво), али
скините поклопац одељка за батерије. Ставите процесор,
слушалицу и кабл у одељак за сушење на десној страни.
У леви одељак немојте стављати ништа осим десиканта.

Процесори звука који се носе на телу: У одељак за
сушење ставите онолико делова колико може да стане
а да не буде претрпано, како би се обезбедило несметано
струјање ваздуха. Ограничења у величини могу захтевати
да се процесор обрађује одвојено од остале опреме. У том
случају, склоп микрофона треба обрађивати чешће него
процесор пошто је подложнији оштећењу услед влаге. Из
неких процесора ће можда бити потребно да се извади
паковање батерија, ако је величина процесора заједно са
паковањем батерија превелика за одељак за сушење.

Општи савети за негу производа

Ради постизања најбољих резултата, немојте употребљавати овај
уређај у просторијама са великом влажношћу попут купатила.
Увек држите поклопац затвореним, јер ће се ефикасност

•

Када притиснем дугме за почетак, не пали се ниједно светло:
Да ли је поклопац добро затворен и да ли сте притиснули
дугме за почетак? Ако јесте, проверите да ли је AC адаптер
добро утакнут у уређај и у струјну утичницу/напајање, као
и да ли постоји зидни прекидач који контролише утичницу/
напајање који је можда у искљученом положају. Даље
можете покушати са новим AC адаптером (може се набавити
у продавници у којој сте купили уређај, сервисном центру
или на интернет адреси www.dryandstore.com). За замену
користите само адаптер који испоручује произвођач. Ако
уређај и даље неће да се укључи, могуће је да постоји квар
на унутрашњој електроници. Вратите уређај у продавницу
у којој сте га купили или сервисни центар где ће га
прегледати.

Уређај је бучан: Проблеми са буком обично имају везе са
пропелером. Звук одзвања унутар уређаја па се извесна
количина буке може очекивати, чак и ако потиче од
пропелера с кугличним лежајевима високог квалитета
који се користи у овом производу. Ако интензитет или
фреквенција буке пропелера варира, искључите уређај
са напајања и проверите да не постоји нека препрека која
омета рад пропелера. Ако нема препреке, пошаљите уређај
на сервисирање.
Уређај не суши како треба: Да ли сте редовно мењали DryBrik? Важно је да га замените свака два месеца, у складу са
упутствима. Проверите да ли се пропелер помера. Ако се не
чује никакав звук, вратите уређај у продавницу у којој сте
га купили или сервисни центар да га прегледају.

За уређаје који имају UV лампу:
•
Плаво светло не светли првих 1½ минута радног циклуса, а
зелено светло светли: Проверите да ли је UV лампа чврсто
постављена у њену чашицу. Ако није, извадите лампу и
поново је поставите, чврсто затворите поклопац и поново
покрените уређај. Ако плаво светло не светли првих
1½ минут и по, замените UV лампу (може се набавити у
продавници у којој сте купили уређај, сервисном центру
или на интернет адреси www.dryandstore.com). За замену
користите само посебну лампу коју испоручује произвођач.
Ако не светли ни плаво ни зелено светло, погледајте одељак
„Када притиснем дугме за почетак, не пали се ни једно
светло“ који се налази изнад.
•

У UV лампи се налази метална куглица: У зависности од
произвођача лампе, неке лампе имају металну куглицу у
цеви и то је сасвим нормално. Она је резултат еколошког
производног процеса којим се загађивачи који се преносе

ваздухом своде на минимум.

Ако ништа од горенаведеног не реши проблем:

У Северној Америци, позовите Кориснички сервис
на 1-888-327-1299 или посетите интернет странице
www.dryandstore.com

Изван Северне Америке, обратите се особљу продавнице
у којој сте купили уређај или сервисном центру
ради прегледа уређаја.

Неки уређаји немају гермицидну лампу. Ако је ни ваш уређај нема, занемарите сва упутства или коментаре који се односе на „гермицидно,“ „плаво
светло,“ „ултраљубичасто“, „UV“ и „лампу“.
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