Driftinstruktioner

viktiga skyddsåtgärder

Den här produkten är avsedd för användning i hushållet. Vid användning av elektriska produkter, speciellt med barn närvarande, måste en
del skyddsåtgärder alltid iakttagas inklusive:

läs samtliga instruktioner innan användning
fara – Minska risken för elektrisk chock:
• Använd inte apparaten i badet.
• Placera eller förvara inte apparaten där den kan falla i ett
kar eller i en diskho.
• Placera inte eller tappa i vatten eller annan vätska.
• Försök inte att ta i apparaten om den har ramlat i vatten.
Dra ur kontakten omedelbart.
varning – Minska risken för brännskador, elektrisk stöt eller
personskada:
• Övervaka noggrant användning på eller nära barn eller
handikappade.
• Använd produkten enbart för vad den är avsedd till, som
det beskrivs i den här bruksanvisningen.
• Använd aldrig apparaten om den har en skadad sladd
eller kontakt, om den inte fungerar riktigt, har tappats
eller skadats, eller har tappats i vatten. Returnera den till
inköpsstället eller servicecentralen för undersökning och
reparation.
• Placera aldrig produkten på en mjuk yta, som en kudde
eller säng. Håll alla luftöppningar fria från bomullsfibrer,
hår och liknande.
• Använd inte apparaten utomhus eller där sprejprodukter,
eller syrgas används.
• AC-adaptern som levereras med apparaten är tillverkad
speciellt för den. Använd inte apparaten med någon
annan anordning, och använd inte en adapter från någon
annan enhet i stället.
• Vissa Dry & Store-enheter använder bakteriedödande
ultraviolett ljus (UV) för rengöring. Denna lampa tänds
inte när locket är öppet. Modifiera eller kringgå ej några
komponenter som kan medföra exponering av UV-ljus.*
• Om lampan* går sönder ska den genast kopplas ur.
Använd handskar när glasbitar tas bort. Kasseras korrekt.
notera – Denna produkt är inte framtagen för att
diagnostisera, förebygga, övervaka, behandla eller
lindra sjukdom.

driftförhållanden

Arbetstemperaturen för denna apparat är 35° till 40° C (95° to
104° F). Denna apparat fungerar korrekt vid inomhustemperaturer
från 18° till 30° C (65° to 86° F).

spara instruktionerna

Introduktion

Denna produkt är konstruerad för alla typer av hörhjälpmedel
inklusive hörapparater, brusapparater, öronsnäckor och tillbehör
till implantat. Används produkten dagligen kan den få de flesta
hörhjälpmedel att låta bättre, hålla längre samt fungera mer
pålitligt och zinkluftsbatteriernas livslängd kan förlängas i
hög luftfuktighet. Med sin exklusiva Dry-Max™-teknologi tar
Dry & Store bort skadliga fuktansamlingar, torkar öronvax och
rengör ytor som exponeras för den bakteriedödande lampan (om
denna finns).

Före första användning (Viktigt)

1.	Aktivera dessikanten: En Dry-Brik för engångsbruk
är inkluderad, vilken måste bytas varannan månad.
Dry-Brik har tre viktiga funktioner: (1) att permanent ta bort
fuktmolekyler som frigörs från enheterna under torkningen;
(2) att minska den relativa fuktigheten i boxen till en mycket
lägre nivå än vad som är möjligt med bara en värmare vilket
maximerar torkkapaciteten; och (3) att ta bort dålig lukt.
Aktivera Dry-Brik genom att ta bort
skyddsfolien (Figur 1). Eftersom
Dry-Brik börjar absorbera fukt så fort
folien tas bort ska folien inte tas bort
förrän du är redo att använda DryBrik.
2.	Anteckna aktiveringsdatum: Ett
kort har fästs på varje Dry-Brik som
uppmärksammar dig på när det är
dags för byte. Anteckna datumet när
Dry-Brik aktiverades på detta kort
(Figur 2).
OBS: För att säkerställa maximal
prestanda ska Dry-Brik bytas
varannan månad.
3.

Placera en aktiverad Dry-Brik i din
enhet, som Figur 3 visar.

4.	Anslut nätadaptern: Den lilla runda
kontakten passar på baksidan av
enheten (Figur 4). Ta inte i för hårt,
den ska glida in lätt. Sätt slutligen i
nätadaptern i ett aktivt eluttag.
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Bruksanvisning
1.

Torka bort fukt och öronvax från din hörapparat innan du
placerar den i torkkammaren. Öppna luckan och placera din

Vissa modeller har ingen bakteriedödande lampa. Om detta gäller din apparat vänligen bortse från instruktioner och kommentarer som berör ”bakteriedödande”,
”blått ljus”, ”ultraviolett” och ”lampa”.
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hörapparat eller implantatet i det stora utrymmet till höger.
Du kan låta batterierna vara kvar, men öppna luftluckan för
cirkulationens skull.
2.

Användning med implantatutrustning

Implantathårdvara måste hållas torr för att fungera korrekt och
regelbunden användning av denna apparat kan motverka fukt
som uppstår på grund av miljöfaktorer och/eller svett. Vissa
användare kan märka en förbättring av zinkluftsbatteriets
livslängd, särskilt i varmt och fuktigt klimat. Individuella resultat
varierar. Här följer ett par förslag:

•

Inga ljus tänds efter att du tryckt på start-knappen: Är locket
ordentligt stängt och har du tryckt in start-knappen? Om ja,
kontrollera att nätadaptern är ordentligt kopplad till både
apparaten och eluttaget samt att eluttaget inte är avstängt
med eventuell avstängningsknapp. Om det fortfarande inte
fungerar fšrsšker du med en annan adapter på inkšpsstŠllet,
ett servicecenter eller på www.dryandstore.com). Byt
endast mot en adapter som levereras av tillverkaren. Om
enheten ändå inte startar kan den inbyggda elektroniken
vara skadad. Lämna i detta fall apparaten på inköpsställe
eller servicecenter för kontroll.

•

Enheten bullrar: Bullerproblem är normalt relaterade till
fläkten. Ljud resonerar inuti enheten, så vissa oljud kan
förväntas, även från den högkvalitativa kullagersfläkt som
används i denna produkt. Om fläktljudet varierar i intensitet
och frekvens kopplar du bort enheten från strömmen och
kontrollerar med avseende på hinder. Om du inte hittar
något lämnar du in enheten för service.

•

Enheten torkar inte ordentligt: Har Dry-Brik bytats ut
regelbundet? Det är viktigt att den byts i enlighet med
anvisningarna. Om inga fläktljud hörs returnerar du enheten
till inköpsstället eller servicecentret för utvärdering.

Det är viktigt att byta ut Dry-Brik två månader efter
aktivering för att bästa möjliga skötsel av din hörapparatur
ska kunna säkerställas. Kassera förbrukad Dry-Brik med
hushållsavfall.

Om UV-saneringscykeln*
Öroninsatser och hörapparatur härbärgerar mikrober och
bakterier. Med vissa modeller medföljer en bakteriedödande UVlampa som dödar dessa organismer, vilket resulterar i att många
användare upplever mindre irritation och klåda. Den rengörande
effekten är starkast närmast lampan och minskar med avståndet.
Denna apparat är dock inte steriliserande, och tillverkaren gör
inga påståenden angående graden av bakteriedödande effekt.
Den är inte framtagen för att diagnostisera, förebygga, övervaka,
behandla eller lindra sjukdom. UV-lampan kan avlägsnas utan
att påverka uttorkningsfunktionen eftersom den inte är en del av
uppvärmningscykeln.

•

•

Stäng locket och tryck försiktigt på
start-knappen på framsidan av enheten
(Figur 5). Ett grönt ljus kommer att
synas bakom start-knappen under hela
5
rengöringen som tar cirka 8 timmar.
En komplett rengöring på 8 timmar ger bäst resultat men
även så kort som 30 minuter gör nytta. När locket öppnas
stannar apparaten och timern återställs.
Om din enhet har en UV-lampa för rengöring kommer
en blå lampa lysa på enheten 1½ minut efter att enheten
startats. Detta indikerar att rengöring pågår.

3.

Felsöka problem

Talprocessorer bakom örat: Lämna zinkluft-batterierna
bakom örat (om det går) men ta bort batteriluckan. Placera
processorn, huvuddel och kabel i torkfacket till höger.
Placera ingenting annat än desickanten till vänster i lådan.
Kroppsburna talprocessorer: placera så många
komponenter i torkfacket som får plats utan att de trängs
ihop och hindrar luftflödet. Storleksbegränsningar kan
innebära att processorn måste underhållas separat från
annan hårdvara. Om detta är fallet bör mikrofonanordningen
underhållas oftare än processorn, då denna är känsligare
för fuktskador. Batteripaketet kan avlägsnas från vissa
processorer, om den kombinerade storleken är för stor för
torkfacket.

För enheter som innehåller en UV-lampa:
•
Det blå ljuset lyser inte under den första 1½ minuten av
rengöringscykeln, men det gröna ljuset är på: Kontrollera
att UV-lampan är ordentligt kopplad till kontakterna. Om
inte placerar du om lampan och startar sedan enheten med
locket ordentligt stŠngt. Om det fortfarande inte kommer
blått ljus under de fšrsta 1½ minuterna byter du UV-lampa
(finns på inkšpsstŠllet, ett servicecenter eller på www.
dryandstore.com). Byt endast mot en speciallampa som
levereras av tillverkaren. Om både den blå och gršna lampan
inte lyser, se ”Inga lampor lyser...” ovan.
•

Metallkula i UV-lampan: Vissa lampor, beorende på
tillverkare, har en metallkula inuti röret, vilket är helt
normalt. Det är ett resultat av deras miljösensitiva
tillverkningsprocess.

Om du inte kan åtgärda problemet med något av ovanstående:
I Nordamerika ringer du Customer Service på
1-888-327-1299 eller besöker www.dryandstore.com
Utanför Nordamerika kontaktar du inköpsstället eller
en servicecentral för evaluering.

Allmän produktskötsel

För bästa resultat bör denna apparat ej användas i fuktiga miljöer
såsom badrum. Locket bör hållas stängt då den uttorkande
effekten reduceras av fuktupptagning från den omgivande luften.
Rengör med en mjuk trasa. Använd aldrig starka rengöringsmedel
eller slipmedel. Spraya inte vätska i facket eller på UV-lampan.

Vissa modeller har ingen bakteriedödande lampa. Om detta gäller din apparat vänligen bortse från instruktioner och kommentarer som berör ”bakteriedödande”,
”blått ljus”, ”ultraviolett” och ”lampa”.

G2/BZ RV1 0811
SWEDISH

