คำแนะนำในการใช้ งาน

การรักษาความปลอดภัยทีส่ ำคัญ
ผลิตภัณฑ์น้ ีทำขึ้นสำหรับใช้งานในครัวเรื อน ขณะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า โปรดปฏิบตั ิตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อมีเด็กอ
ยูใ่ กล้เคียง:

อันตราย – เพื่อลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้ าดูด:

•
•

•
•

อ่ านคำแนะนำให้ ครบถ้ วนก่ อนใช้ งาน

ห้ามใช้งานขณะอาบน้ำ
ห้ามวางหรื อจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในที่ที่สามารถหล่นหรื อสามารถดึงเข้าไป
ในอ่างน้ำหรื ออ่างล้างมือได้
ห้ามวางหรื อจุ่มลงในน้ำและของเหลวอื่นๆ
ห้ามจับอุปกรณ์น้ ีหากอุปกรณ์ตกลงไปในน้ำ ถอดปลัก๊ ออกทันที

คำเตือน – เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดแผลไหม้ ไฟฟ้ าดูด ไฟไหม้

หรื อการบาดเจ็บ:
• ห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์ หรื อถ้ามีการใช้งาน
ต้องกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
• ใช้ผลิตภัณฑ์น้ ีตามจุดมุ่งหมายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้เท่านั้น
• ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์น้ ีหากสายไฟหรื อปลัก๊ มีความเสี ยหา
ย, อุปกรณ์ทำงานไม่ถกู ต้อง, อุปกรณ์ตกพื้นหรื อเสี ยหาย
หรื อตกลงไปในน้ำ ส่ งคืนสถานจำหน่ายอุปกรณ์หรื อศูนย์บริ การเพื่อรับ
การตรวจสอบและซ่อมแซม
• ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่นิ่มเช่นเตียงนอน ระวังอย่าให้ขยุ ผ้า
เส้นผม และสิ่ งสกปรกเข้าไปในช่องอากาศ ห้ามใช้งาน
กลางแจ้งหรื อใช้งานในที่ที่มีการพ่นแอโร ซอล (สเปรย์)
หรื อสถานที่ที่มีการจ่ายออกซิ เจน
• อะแดปเตอร์ AC ที่ให้มากับอุปกรณ์น้ นั สร้างขึ้นสำหรับอุปกรณ์น้ ีโดยเ
ฉพาะ ห้ามใช้อะแดปเตอร์กบั เครื่ องใช้ไฟฟ้ าอื่นและห้ามใช้อะแดปเตอร์
ของอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นกับผลิตภัณฑ์
• ชุดอุปกรณ์ของ Dry & Store บางรุ่ นใช้แสง UV (อัลตราไวโอเลต)
เพื่อฆ่าเชื้อโรค แสงนี้จะไม่ติดสว่างขึ้นเมื่อเปิ ดฝา ห้ามดัดแปลงหรื อคว
บคุมชิ้นส่ วนใดๆ ที่อาจจำเป็ นจะต้องสัมผัสกับแสง UV*
• ถ้าหลอดไฟ* แตก ให้ถอดปลัก๊ ทันที สวมใส่ ถุงมือขณะนำเศษแก้วที่แต
กไปทิ้ง และจัดทิ้งด้วยวิธีที่ถกู ต้อง

บทนำ

ผลิตภัณฑ์น้ ีออกแบบเพื่ออุปกรณ์สำหรับการฟังทุกชนิด รวมถึงเครื่ องช่วยฟัง,
เครื่ องป้ องกันเสี ยงรบกวน, อุปกรณ์ตรวจสอบหู และอุปกรณ์ปลูกถ่าย เ
มื่อใช้ทุกวันจะช่วยให้อุปกรณ์สำหรับการฟังส่ วนใหญ่ให้เสี ยงที่ดีข้ ึน
มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และทำงานด้วยความน่าเชื่อถือมากขึ้น นอ
กจากนี้อายุแบตเตอรี่ ซิงค์อากาศจะยาวนานขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีคว
ามชื้นสู ง ด้วยเทคโนโลยี Dry-Max™ เฉพาะจากเราทำให้ Dry & Store
สามารถกำจัดความชื้นสะสม และคราบสกปรกจากหูที่แห้งติดอุปกรณ์ พร้อม
รักษาความสะอาดพื้นผิวด้วยหลอดไฟฆ่าเชื้อ (ถ้ามี)

ก่ อนการใช้ งานครั้งแรก (สำคัญ)
1.

2.

กระตุ้นการทำงานของสารดูดความชื้น: อุปกรณ์จะมีสารดูดความชื้น
Dry Brik ที่มีอายุการใช้งานสองเดือนแถมมาให้ Dry-Brik
ทำหน้าที่สำคัญสามประการได้แก่: (1) กำจัด
โมเลกุลความชื้นความชื้นที่ปล่อยออกมาจาก
ระยะอบแห้งอย่างถาวร (2) เพื่อลดความชื้นสั
มพัทธ์ภายในกล่องใส่ ให้มีค่าต่ำ ซึ่งมีประสิ ท
1
ธิภาพมากกว่าการใช้เครื่ องทำความร้อนเพียง
อย่างเดียว เพิม่ ประสิ ทธิภาพการอบแห้ง และ
(3) เพื่อดูดกลิ่น
กระตุน้ การทำงานของ Dry-Brik
โดยแกะฟอยล์หุม้ (รู ปภาพ 1) ห้ามแกะฟอยล์
2
ถ้ายังไม่พร้อมใช้งาน Dry Brik เนื่องจาก
Dry Brik จะเริ่ มดูดความชื้นทันทีที่แกะออ
กมา
จดบันทึกวันทีเ่ ริ่มใช้ งาน: เพื่อเตื
อนให้ทราบว่าได้เวลาเปลี่ยนใหม่
3
เราได้เตรี ยมบัตรติดไว้กบั
Dry Brik แต่ละชิ้น ให้เขียนวันที่เริ่ มใช้
Dry-Brik ลงบนบัตรนี้ (รู ปภาพ 2)

หมายเหตุ – ผลิตภัณฑ์น้ ีไม่ได้ออกแบบขึ้นสำหรับการวินิจฉัย ป้ องกัน

หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

สภาวะในการปฏิบัตงิ าน

3.

ตรวจสอบ รักษา หรื อบรรเทาอาการของโรค

อุณหภูมิในการปฏิบตั ิงานของอุปกรณ์น้ ีอยูร่ ะหว่าง 35° ถึง 40° C (95° ถึง
104° F) อุปกรณ์น้ ีจะทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อใช้งานในร่ มที่อุณหภูมิต้ งั แต่
18° ถึง 30° C (65° ถึง 86° F)

เก็บคำแนะนำฉบับนีเ้ อาไว้

ให้เปลี่ยน Dry Brik ทุก 2 เดือน

4.

4

วาง Dry Brik ที่กระตุน้ การทำงานแล้วลงบน
อุปกรณ์ของคุณ ดังแสดงในรู ปภาพ 3
เชื่อมต่ ออะแดปเตอร์ AC : เสี ยบป
ลัก๊ วงกลมขนาดเล็กที่ดา้ นหลังอุปก
5
รณ์ (รู ปภาพ 4) ห้ามฝื นออกแรงดัน
ปลัก๊ ควรจะเสี ยบเข้าไปได้โดยง่าย สุ ดท้ายให้เสี ยบอะแดปเตอร์ AC เข้า
กับเต้ารับไฟฟ้ าที่ใช้งานได้

อุปกรณ์บางรุ่นไม่มี หลอดไฟฆ่าเชื ้ อโรค หากอุปกรณ์ของคุณไม่มี หลอดไฟนี ้ ไม่จำเป็ นต้องปฏิ บตั ิ ตามคำแนะนำหรื อข้อคิ ดเห็ นที ่ เกี ่ ยวข้องกับ “การฆ่าเชื ้ อโรค” “แสงสี น้ ำเงิ น” “อัลตราไวโอเลต”
“UV” หรื อ “หลอดไฟ”

G2/BZ RV1 0811
THAI

คำแนะนำในการใช้ งาน
1.

2.

3.

เช็ดความชื้นและคราบสกปรกจากหูออกจากเครื่ องช่วยฟังก่อนวางลงใ
นห้องอบแห้ง เปิ ดฝาและวางอุปกรณ์ช่วยฟังหรื ออุปกรณ์ปลูกถ่ายลงใน
ช่องเปิ ดขนาดใหญ่ที่ดา้ นขวามือ คุณสามารถใส่ แบตเตอรี่ ไว้ในอุปกรณ์
ก็ได้ แต่ให้เปิ ดฝาครอบแบตเตอรี่ ไว้เพื่อให้อากาศถ่ายเท
ปิ ดฝาเครื่ องและกดปุ่ มเริ่ มต้นทำงานที่ดา้ นหน้าเครื่ อง (รู ปภาพ 5) ไฟสี เ
ขียวด้านหลังปุ่ มเริ่ มต้นจะติดสว่างขึ้น และจะติดสว่างตลอดในระหว่าง
รอบการทำงาน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 8 ชัว่ โมง เครื่ องจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุ
ดหากทำงานครบ 8 ชัว่ โมง แต่การทำงานเพียง 30 นาทีกเ็ ป็ นผลดีกบั อุป
กรณ์ของคุณแล้ว การทำงานทั้งหมดจะหยุดลงเมื่อเปิ ดฝาเครื่ อง ซึ่งจะทำ
ให้ตวั จับเวลาเริ่ มต้นใหม่
ถ้าอุปกรณ์ของคุณมีหลอดไฟ UV สำหรับฆ่าเชื้อโรค คุณ
จะมองเห็นแสงสี นำ้ เงินที่ดา้ นบนของเครื่ องเป็ นเวลา 1½
นาทีหลังจากอุปกรณ์เริ่ มทำงาน เพื่อบอกว่าอุปกรณ์กำลังฆ่าเชื้อโรคอยู่
Iการเปลี่ยน Dry-Brik ใหม่ทุกสองเดือนนับตั้งแต่วนั ที่เร่ มใช้งานเป็ นสิ่ ง
ที่สำคัญ เพื่อการดูแลอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณอย่างด้วยประสิ ทธิภาพสู งสุ
ด ทิ้ง Dry-Brik ที่ใช้แล้วรวมกับขยะในครัวเรื อน

ข้ อมูลเกีย่ วกับการฆ่ าเชื้อด้ วย UV*

ชิ้นส่ วนสำหรับสวมใส่ หูและอุปกรณ์ช่วยฟังต่างๆ เป็ นแหล่งสะสมของเชื้อโร
คและแบคทีเรี ย อุปกรณ์บางรุ่ นได้เตรี ยมหลอดไฟ UV สำหรับฆ่าเชื้อดังกล่าว
ช่วยลดอาการคันและระคายเคืองในผูใ้ ช้หลายราย ประสิ ทธิภาพการฆ่าเชื้อ
จะเพิ่มสูงสุ ดหากอุปกรณ์ช่วยฟังอยูใ่ กล้กบั หลอดไฟ และประสิ ทธิภาพจะล
ดลงเมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ของเราไม่ใช่เครื่ องฆ่าเชื้อ แ
ละผูผ้ ลิตไม่รับรองระดับการฆ่าแบคทีเรี ยของอุปกรณ์ อุปกรณ์ของเราไม่ได้
ออกแบบเพื่อวินิจฉัย ป้ องกัน ตรวจสอบ รักษา หรื อบรรเทาอาการของโรค
คุณสามารถถอดหลอดไฟ UV ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในกา
รอบแห้ง เนื่องจากหลอดไฟดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความร้อน

การแก้ ไขปัญหา
•

•

•

สำหรับอุปกรณ์ ทมี่ หี ลอดไฟ UV*:
•

การใช้ งานกับอุปกรณ์ ปลูกถ่ าย

อุปกรณ์ปลูกถ่ายในร่ างกายจะต้องอยูใ่ นสภาพแห้งจึงจะทำงานได้อย่างถูกต้อ
ง และการใช้อุปกรณ์น้ ีเป็ นประจำจะช่วยกำจัดความชื้นสะสมที่เกิดจากสภาพ
แวดล้อมและ/หรื อเหงื่อไคล ผูใ้ ช้บางคนอาจพบว่าสามารถใช้แบตเตอรี่ ซิงค์-อ
ากาศของอุปกรณ์ปลูกถ่ายได้ยาวนานขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสภาวะอากาศ
ร้อนและชื้น ผลการใช้งานที่แต่ละคนได้รับอาจแตกต่างกันไป เรามีขอ้ เสนอแ
นะเฉพาะอุปกรณ์ดงั นี้:
• เครื่องประมวลผลเสี ยงพูดแบบสวมใส่ ด้านหลังหู: ปล่อยแบตเตอรี่ ซิงค์อากาศไว้ในเครื่ องประมวลผล (ถ้าทำได้) แต่ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ ออก
วางเครื่ องประมวลผล หูฟัง และสายไฟในห้องอบแห้งที่ดา้ นขวา ใส่ สา
รดูดความชื้นบนด้านซ้ายของถาดและห้ามใส่ สิ่งของอื่นใดลงไป
• เครื่องประมวลผลเสี ยงพูดแบบสวมใส่ บนร่ างกาย: วางชิ้นส่ วนในห้องอ
บแห้งลงไปให้มากที่สุดโดยที่ไม่เบียดกันแน่นเกินไป เพื่อการไหลเวียน
ของอากาศที่ไม่ติดขัด เนื่องจากเครื่ องประมวลผลมีขอ้ จำกัดเรื่ องขนาดจึ
งทำให้ตอ้ งดูแลเครื่ องประมวลผลแยกจากอุปกรณ์อื่นๆ ถ้าเป็ นเช่นนั้นค
วรดูแลรักษาชุดไมโครโฟนบ่อยกว่าเครื่ องประมวลผล เนื่องจากมีโอกา
สเสี ยหายจากความชื้นได้ง่ายกว่า อาจจำเป็ นต้องถอดชุดแบตเตอรี่ ออกจ
ากเครื่ องประมวลผลบางรุ่ น ถ้าขนาดของอุปกรณ์ท้ งั หมดใหญ่เกินกว่าห้
องอบแห้งจะรองรับได้

หลังจากกดปุ่ มเริ่มต้ นทำงานแล้ วไม่ มแี สงสว่ างติดขึน้ ม
า: ปิ ดฝาเครื่ องแน่นหนาแล้วหรื อไม่ และได้กดปุ่ มเริ่ มต้นทำง
านแล้วหรื อยัง ถ้าเรี ยบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์
AC เชื่อมต่อกับอุปกรณ์และเต้ารับ/ที่จ่ายไฟแน่นดีแล้ว
และสวิตช์ควบคุมเต้ารับ/ที่จ่ายไฟจะต้องไม่ปิดทำงาน
จากนั้นลองเปลี่ยนอะแดปเตอร์ AC อื่นแทน (มีจำหน่าย ณ
สถานจำหน่ายอุปกรณ์ ศูนย์บริ การ หรื อที่ www.dryandstore.
com) เปลี่ยนแทนด้วยอะแดปเตอร์ที่ผผู ้ ลิตจัดเตรี ยมให้เท่านั้น
ถ้าอุปกรณ์ยงั ไม่เริ่ มต้นทำงาน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในอาจเสี ยหาย ใ
ห้ส่งอุปกรณ์คืนไปยังสถานจำหน่ายหรื อศูนย์บริ การเพื่อรับการตรวจสอ
บ
อุปกรณ์ มเี สี ยงดัง: ปั หาเรื่ องเสี ยงรบกวนมักเกิดจากพัดลม เสี ยงที่เกิดจะ
สัน่ สะเทือนอยูภ่ ายในอุปกรณ์ดงั นั้นการเกิดเสี ยงระหว่างทำงานจึงเป็ นเ
รื่ องปกติ แม้วา่ พัดลมจะใช้แบริ่ งลูกบอลที่มีคุณภาพสู งก็ตาม แต่ถา้ พัดล
มให้เสี ยงรบกวนที่มีความดังและความถี่ไม่สม่ำเสมอ ให้ถอดปลัก๊ อุปกร
ณ์และตรวจสอบสิ่ งกีดขวาง ถ้าไม่มีให้ส่งอุปกรณ์ไปตรวจซ่อม
อุปกรณ์ ไม่ สามารถอบแห้ งได้ ตามปกติ: มีการเปลี่ยน Dry Brik
เป็ นประจำหรื อไม่ การเปลี่ยนทุกสองเดือนตามคำแนะนำเป็
นสิ่ งที่สำคัญในการทำงาน ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของพัดลม
ถ้าไม่ได้ยนิ เสี ยงพัดลม ให้ส่งอุปกรณ์คืนสถานที่จำหน่ายหรื อศูนย์บริ กา
รเพื่อรับการตรวจสอบ

•

มองไม่ เห็นแสงสี ฟ้าในช่ วง 1½ นาทีแรกของการทำงาน
แต่ ไฟสี เขียวยังติดสว่ างอยู่: ตรวจสอบว่าหลอดไฟ UV นั้นติดตั้งในช่
องเสี ยบอย่างมัน่ คงแล้ว ถ้าไม่ ให้ถอดและติดตั้งหลอดไฟใหม่ จากนั้น
เริ่ มใช้งานอุปกรณ์ใหม่โดยปิ ดฝาให้แน่น ถ้าแสงสี ฟ้ายังไม่สว่างขึ้นใน
ช่วงระยะเวลา 1½ แรก ให้เปลี่ยนหลอดไฟ UV ใหม่ (เตรี ยมไว้ให้ ณ
สถานที่จำหน่าย ศูนย์บริ การ หรื อ www.dryandstore.com) เปลี่ยนแทน
ด้วยหลอดไฟพิเศษจากผูผ้ ลิตเท่านั้น ถ้าไฟสี ฟ้าและสี เขียวไม่ติดสว่าง
ให้อ่านวิธีแก้ไขปั ญหา “ไม่มีแสงติดสว่างขึ้นมา…” ด้านบน
เม็ดโลหะภายในหลอดไฟ UV: หลอดไฟบางตัวอาจมีเม็ดโลหะอยูภ่ ายใ
นหลอด โดยขึ้นกับผูผ้ ลิตหลอดไฟ การเกิดเม็ดโลหะเป็ นเรื่ องปกติ โดยเ
ป็ นผลมาจากกระบวนการผลิตเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อมซึ่งจะช่วยลดมลพิษ
ในอากาศ
ถ้าวิธีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้:

ในอเมริ กาเหนือ โทรศัพท์ติดต่อฝ่ ายบริ การลูกค้าได้ที่ 1-888-327-1299
หรื อเยีย่ มชม www.dryandstore.com
ผูท้ ี่อาศัยอยูภ่ ายนอกอเมริ กาเหนือ โปรดติดต่อสถานที่ซ้ื อหรื อศูนย์บริ การเพื่
อรับก รประเมิน

การดูแลผลิตภัณฑ์ โดยทัว่ ไป

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ห้ามใช้งานอุปกรณ์น้ ี ในบริ เวณที่มีความชื้นสัมพัทธ์
สูงเช่นห้องน้ำ ปิ ดฝาเครื่ องตลอดเวลา เนื่องจากถ้าเปิ ดไว้ สารดูดความชื้
นจะดูดความชื้นจากอากาศรอบข้างทำให้ประสิ ทธิภาพการทำงานลดลง
ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่ม ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่รุนแรงและสารขัดถู ห้
ามฉี ดของเหลวเข้าไปในถาดหรื อบนหลอดไฟ UV
อุปกรณ์บางรุ่นไม่มี หลอดไฟฆ่าเชื ้ อโรค หากอุปกรณ์ของคุณไม่มี หลอดไฟนี ้ ไม่จำเป็ นต้องปฏิ บตั ิ ตามคำแนะนำหรื อข้อคิ ดเห็ นที ่ เกี ่ ยวข้องกับ “การฆ่าเชื ้ อโรค” “แสงสี น้ ำเงิ น” “อัลตราไวโอเลต”
“UV” หรื อ “หลอดไฟ”
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