Splošna Navodila za Delovanje
pomembna opozorila

Ta proizvod je namenjen vsakodnevni uporabi. Kadar uporabljate električne aparate, posebno v prisotnosti otrok, je potrebno vedno
upoštevati nekaj varnostnih ukrepov, ki vključujejo:

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA
nevarnost – Za zmanjšanje nevarnosti elektrošoka:
• Ne uporabljajte med kopanjem.
• Proizvoda ne odlagajte ali shranjujte na mestih, kjer lahko
pade ali pa ga lahko potegne v cev ali odtok.
• Ne polagajte ali spuščajte v vodo ali drugo tekočino.
• Ne dotikajte se te naprave, če je že padla v vodo. Takoj jo
povlecite iz vtičnice.
opozorilo – Za zmanjšanje tveganja opeklin, električnega
šoka, ognja ali poškodbe oseb:
• Uporabo skrbno nadzorujte, če napravo uporabljajo, ali pa
so v bližini otroci ali invalidi.
• Ta proizvod uporabljajte samo v namene, opisane v teh
navodilih.
• Te naprave nikoli ne uporabljajte, če ima poškodovano
žico ali vtikač, če ne deluje pravilno, če je padla na tla ali
je poškodovana, ali pa je padla v vodo. Vrnite jo na mesto
nakupa ali servis, da jo pregledajo in popravijo.
• Proizvoda nikoli ne odlagajte na mehko podlago kot sta
kavč ali postelja. Vse odprtine morajo biti brez kosmov, las
in podobnega.
• Ne uporabljajte zunaj ali kjer so prisotni proizvodi na
osnovi aerosolov (spreji) ali kjer se nadzoruje količina
kisika.
• AC adapter, ki je priložen vaši napravi, je narejen posebej
zanjo. Ne uporabljajte ga z drugo napravo, niti ne uporabljajte
adapterja kakšne druge naprave namesto tega.
• Nekatere naprave Dry & Store uporabljajo za razkuževanje
ultraviolično svetlobo (UV), ki uničuje klice. Ta luč
ne sveti, ko je pokrov odprt. Ne smete spreminjati ali
menjati komponente, ki bi omogočile izpostavljenost UV
svetlobi.*
• Če se žarnica* razbije, jo morate takoj odklopiti. Pred
odstranjevanjem steklenih delcev nadenite rokavice.
Poskrbite za pravilno odlaganje.
opomba – Ta izdelek ni namenjen za diagnozo,
preprečevanje, opazovanje, zdravljenje ali lajšanje
bolezni.

delovni pogoji

Temperaturno območje delovanja te naprave je 35° do 40°C
(95° do 104°F). Ta naprava bo pravilno delovala v prostorih s
temperaturo od 18° do 30°C (65° do 86°F).

SHRANITE TA NAVODILA

Uvod

Ta izdelek je primeren za vse vrste slušnih aparatov, vključno
s slušnimi pripomočki, odstranjevalci šuma, slušnimi monitorji
in vsajeno opremo. Pri vsakodnevni uporabi pomaga večini
slušnih aparatov, da imajo boljši zvok, delujejo dlje časa in bolj
zanesljivo, poleg tega pa v vlažnih razmerah lahko podaljša
življensko dobo cinkovo-zračne baterije. S pomočjo edinstvene
Dry-Max™ tehnologije Dry & Store odstranjuje škodljivo
nabrano vlago, suši ušesno maslo in razkužuje površine, ki jih
obseva žarnica proti klicam (če jo naprava vsebuje).

Pred vašo prvo uporabo (pomembno)
1.

Aktivirajte sušilno sredstvo. Priložen je sušilni vložek
Dry‑Brik® za enkratno uporabo, ki ga morate zamenjati
vsake dva meseca. Dry-Brik opravlja tri pomembne
naloge: (1) v celoti odstrani molekule vlage, ki se sprostijo
iz naprav med sušilnim ciklusom, (2) zniža stopnjo relativne
vlažnosti v notranjosti sušilnega prostora na nižjo raven,
kot je to mogoče doseči z grelnikom, kar maksimira sušilne
zmogljivosti, in (3) veže vonjave.
Za aktiviranje vložka Dry-Brik
odstranite folijo, ki ga prekriva
(Slika 1). Ne odstranite folije pred
uporabo vložka Dry Brik, saj po njeni
odstranitvi Dry Brik takoj prične
vpijati vlago.

2.

Zabeležite datum aktiviranja: Da
vas spomni na potrebno zamenjavo,
je k vsakemu vložku Dry Brik
priložena kartica. Na kartico vpišite
datum aktiviranja vložka Dry-Brik.
(Slika 2).

OPOMBA: Za maksimalno delovanje
morate Dry Brik zamenjati vsake 2
meseca.
3.	Postavite aktivirani Dry Brik v vašo
napravo, kot je prikazano na Sliki 3.
4.

1

2

3

Priključite AC adapter: Mali
okrogli vtič vtaknite v odprtino na
4
zadnji stran naprave (Slika 4). Pri
tem ne uporabite sile - zdrsniti mora
zlahka. Na koncu vstavite AC adapter v napajano električno
vtičnico.

Nekateri modeli niso opremljeni z lučjo proti klicam. Če to velja tudi za vašo napravo, ne upoštevajte nobenih navodil v zvezi z izrazi “proti klicam”, “modra
svetloba” “ultraviolična” “UV” ali “luč”.
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Navodilo za uporabo
1.

S slušnih pripomočkov obrišite odvečno vlago in ušesno
maslo, preden jih namestite v sušilno komoro. Odprite
pokrov in namestite slušne pripomočke ali elektroniko
vsadkov v večji prostor na desni strani. Baterije lahko pustite
notri, vendar pokrov pri baterijah odprite, da omogočite
kroženje zraka.

Splošna skrb za proizvod

2.

Zaprite pokrov in nežno pritisnite na
tipko start, ki se nahaja na prednji
strani naprave (Slika 5). Zelena
svetloba za gumbom start bo svetila
5
ves čas sušilnega ciklusa, kar traja
približno 8 ur. Najboljše rezultate daje celoten 8-urni ciklus,
vendar pa so koristna tudi krajša obdobja dolžine vsaj 30
minut. Ko odprete pokrov, se vse operacije prekinejo in
časovnik se ponastavi.

Odpravljanje težav

Za doseganje dobrih rezultatov ne uporabljajte te naprave v
prostorih z visoko vlažnostjo, kot je kopalnica. Pokrov naj bo
vedno zaprt, saj je sicer učinkovitost sušilnega vložka zmanjšana
zaradi absorpcije vlage iz okoliškega zraka. Čistite z mehko
krpo. Nikoli ne uporabljajte močnih ali abrazivnih čistilnih
sredstev. Na pladenj ali na UV žarnico ne pršite nobene tekočine.
•

Nobena lučka ne sveti po pritisku na tipko start: Ali ste
pokrov dobro zaprli in na tipko start dovolj pritisnili? Če je
to v redu, se prepričajte, ali je AC adapter trdno priključen
tako na napravo kot na vtičnico, nato pa poglejte, ali ni
mogoče vtičnica izključena z zidnim stikalom. Če še vedno
ni uspeha, poskusite uporabiti drug AC adapter (lahko ga
dobite na mestu nakupa naprave, v servisnem centru ali na
spletni strani www.dryandstore.com). Zamenjajte ga le z
adapterjem, ki ga dobavlja proizvajalec vaše naprave. Če se
naprava še vedno ne vklopi, je notranja elektronika lahko v
okvari - za točno oceno pojdite z napravo na kraj nakupa ali
servis.

•

Naprava je hrupna: Težave s hrupnostjo so navadno
povezane z ventilatorjem. Iz naprave prihaja zvok - nekaj
vibracij lahko povzročajo tudi kroglični ležaji visoke
kakovosti v ventilatorju tega izdelka. Če se hrup ventilatorja
spreminja glede jakosti ali frekvence, napravo izključite in
preverite, če se kje zatika. Če ovir ni, nesite napravo na
servis.

•

Naprava ne suši ustrezno: Ali ste vložek Dry Brik zamenjali
v roku? Pomembno je, da je zamenjan v skladu z navodili.
Če se ne sliši nobenega zvoka ventilatorja, napravo vrnite v
trgovino ali servisni center za pregled.

Če je vaša naprava opremljena z UV svetilko, bo na vrhu
naprave svetila modra luč 1½ minute po vklopu naprave,
kar označuje delovanje ciklusa dezinfekcije.
3.

Pomembno je, da Dry-Brik zamenjate dva meseca po
datumu aktiviranja, saj le tako zagotovite najvišjo raven
oskrbe vaših slušnih aparatov. Izrabljen vložek Dry-Brik
odložite v gospodinjske odpadke.

Cikel dezinfekcije z UV svetlobo*

Ušesni vstavki in slušni aparati so gojišča klic in bakterij. Nekateri
modeli vsebujejo UV žarnico, ki uničuje take organizme, kar
pri mnogih uporabnikih zmanjša srbenje in draženje. Učinek
dezinfekcije je največi blizu žarnice, z oddaljenostjo pa slabi.
Vendar pa ta naprava ni sterilizator in proizvajalec ne zagotavlja
stopnje uničevanja bakterij. Naprava ni namenjena diagnostiki,
preprečevanju, opazovanju, zdravljenju ali lajšanju bolezni. UV
žarnico lahko odstranite, ker nima vpliva na sušilne lastnosti, saj
ni del grelnega ciklusa.

Uporaba z vsajeno opremo

Da pravilno deluje, mora biti vsajena oprema stalno suha,
zato z redno uporabo te naprave lahko odstranjujete vlago, ki
se nabira iz okolice in/ali zaradi znojenja. Nekateri uporabniki
bodo opazili daljšo življensko dobo zinkovo-zračne baterije, še
posebej v vročem in vlažnem vremenu. Posamezni rezultati se
lahko razlikujejo. Tukaj je nekaj specifičnih primerov:
•

•

Govorni procesorji za ušesom: Pustite cinkovo-zračne
baterije v procesorju (kjer je to primerno) vendar odstranite
pokrov baterije. Namestite procesor, naglavni del in kabel v
sušilni del na desni strani. Ne dajajte ničesar razen sušilca
na levo stran odprtine.
Procesorji zvoka, ki se nosijo na telesu: V sušilni prostor
lahko vstavite več komponent, vendar pa ne smejo biti
preveč na tesnem, da ne ovirajo pretoka zraka. Omejitve
glede velikosti lahko pomenijo, da je potrebno procesor
vzdrževati ločeno od ostale opreme. V takem primeru je
potrebno sklop mikrofona vzdrževati bolj pogosto kot
procesor, saj je bolj dovzeten za poškodbe zaradi vlage.
Baterijski sklop je potrebno ločiti od procesorja, če je
skupna dimenzija prevelika za sušilni prostor.

Za enote, ki vsebujejo UV svetilka:
•
Modra svetloba ne sveti med začetno 1½ minuto delovnega
cikla, pač pa sveti zelena: Preverite, ali je UV žarnica
dobro nameščena v ležišču. Če ni, jo odstranite in ponovno
nastavite, potem pa enoto vnovič prižgite s tesno zaprtim
pokrovom. Če se modra svetloba v prvih 1½ minutah ne
pojavi, zamenjajte UV svetilko (dobite jo lahko na mestu
nakupa, v servisnem centru ali na spletni strani www.
dryandstore.com). Zamenjajte jo samo s posebno svetilko,
ki jo dobavlja proizvajalec vaše naprave. Če se ne pojavita
niti modra niti zelena svetloba, glejte zgornji razdelek
»Naprava ne sveti...«.
•

Kovinska osnova v UV žarnici: To je odvisno od proizvajalca
žarnic – nekatere žarnice imajo kovinsko osnovo v
notranjosti, zato je to povsem normalno. Je posledica
njihovega proizvodnega procesa, ki je občutljiv na okolje.
Če nič od zgoraj navedenega ne reši problema, se obrnite na:
V Severni Ameriki pokličite službo za pomoč uporabnikom
na št.: 1-888-327-1299 ali obiščite spletno stran
www.dryandstore.com
Zunaj Amerike se obrnite na mesto nakupa ali
servisni center za oceno problema.

Nekateri modeli niso opremljeni z lučjo proti klicam. Če to velja tudi za vašo napravo, ne upoštevajte nobenih navodil v zvezi z izrazi “proti klicam”, “modra
svetloba” “ultraviolična” “UV” ali “luč”.
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