Інструкція з експлуатації
важливі застереження

Цей прилад призначений для домашнього вживання. При використанні електричного обладнання завжди потрібно дотримуватись
основних застережних заходів, особливо у присутності дітей. Ці заходи включають:

ПЕРЕД КОРИСТУВАННЯМ ПРИЛАДОМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ УСЮ ІНСТРУКЦІЮ
НЕБЕЗПЕКА – Щоби зменшити ризик ураження електричним
струмом:
• Не використовуйте під час купання.
• Не розміщуйте і не зберігайте прилад у такому місці, де він
може впасти або де ви можете випадково скинути його у
ванну або умивальник.
• Не розміщуйте чи не опускайте прилад у воду або будь-яку
іншу рідину.
• Не намагайтеся дістати цей прилад, якщо він впав у воду.
Негайно вимкніть з розетки.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – Дотримуйтесь наступних інструкцій для
зменшення ризику отримання опіків, ураження електричним
струмом, виникнення пожежі чи нанесення травм іншим:
• Уважно контролюйте використання приладу дітьми, або
коли прилад є на дитині чи на інваліді або коло них.
• Використовуйте цей прилад лише за призначенням, яке
описане у цій інструкції.
• Ніколи не використовуйте цей прилад, якщо в ньому
пошкоджено шнур чи штекер, якщо він не функціонує
належним чином, якщо він впав чи був ушкоджений, або
побував у воді. Поверніть прилад до місця купівлі чи центру
обслуговування для перевірки та ремонту.
• Ніколи не лишайте цей прилад на м’якій поверхні, напр.,
на дивані чи на ліжку. Запобігайте проникненню пуху,
волосся і т.п. в отвори для повітря.
• Не використовуйте поза домом; не користуйтесь приладом
водночас із використанням аерозолів чи спреїв, або під час
процедури надання кисню.
• В комплект входить адаптер змінного струму, який
було виготовлено спеціально для цього приладу. Не
використовуйте його із жодним іншим приладом; також
не використовуйте жодний інший адаптер разом із цим
приладом.
• Для гігієнічної обробки в деяких приладах Dry & Store
використовується ультрафіолетове випромінювання (УФ).
Це світло не буде випромінюватись, коли відкрита кришка.
Не змінюйте і не заміщуйте жоден компонент, оскільки
це може призвести до опромінення ультрафіолетовим
світлом.*
• Якщо лампа* розіб’ється, негайно вимкніть прилад із
розетки. Виймайте уламки скла лише в рукавичках.
Утилізуйте уламки належним чином.
ПРИМІТКА. Цей виріб не призначений для
діагностики, профілактики, моніторингу, лікування
чи покращення самопочуття при хворобі.

РЕЖИМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Діапазон робочої температури цього приладу становить 35° –
40° C (95° – 104° F). Прилад функціонуватиме оптимальним
чином при кімнатній температурі від 18° до 30° C (від 65° до
86° F).

Вступ

Цей прилад створено для всіх видів слухових пристроїв,
включно зі слуховими апаратами, маскерами шуму та
кохлеарними імплантатами. За умови щоденного використання
більшість слухових пристроїв звучатиме краще, працюватиме
довше та з вищим ступенем надійності; він також може
подовжити термін використання повітряно-цинкової батарейки
у місцевостях із високою вологістю. Завдяки ексклюзивній
технології Dry-Max™ прилад Dry & Store усуває шкідливе
накопичення вологи, очищає від вушної сірки та проводить
гігієнічну обробку поверхонь, які опромінює бактерицидна
лампа приладу (якщо це можливо).

Перед першим використанням (важливо!)
1.

2.

Активізуйте поглинач вологи: В комплект входить
змінний Dry‑Brik®, котрий потрібно заміняти кожні два
місяці. Dry-Brik виконує три важливі функції: (1) постійно
видаляє молекули вологи, що виділяють прилади під час
циклу сушки; (2) змінює відносну вологість в коробці
до набагато меншого рівня, ніж це можливо завдяки
тільки обігрівачу, таким чином збільшуючи сушильні
властивості; та (3) усуває запахи.

Щоб
активувати
Dry-Brik,
зніміть обгортку з фольги (мал.
1). Знімайте обгортку тільки
тоді, коли ви готові вживати
Dry-Brik, оскільки Dry-Brik починає
поглинати вологу одразу ж після
знімання обгортки.
Запис дати активації: щоб
нагадати вам про необхідність
заміни, для кожного пристрою
Dry-Brik є картка. Запишіть на цій
картці дату заміни Dry-Brik в центрі
обслуговування (мал. 2).

ПРИМІТКА. Для забезпечення
максимального терміну служби
замінюйте Dry-Brik щодва місяці.
3.
4.

Розмістіть активований Dry-Brik
у вашому приладі, як показано на
мал. 3.

1

2

3

Під’єднайте адаптер змінного
струму: вставте маленький круглий
4
штекер в гніздо з тильного боку
приладу (мал. 4). Не вставляйте штекер із зусиллям – він
має легко увійти у гніздо. Потім вставте адаптер змінного
струму в робочу електричну розетку.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ
Деякі моделі не оснащені бактерицидною лампою. Якщо це стосується вашого приладу, не беріть до уваги інструкції чи коментарі, що стосуються
„бактерицидної”, „синьої лампочки”, „ультрафіолетової”, „УФ” чи „лампи”.
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Інструкції з користування
1.

2.

3.

Перш ніж ви розмістите ваші слухові апарати у сушильній
камері, витріть з них надмірну вологу та вушну сірку.
Відкрийте кришку та покладіть ваші слухові пристрої чи
імплантат у великий відділ з правої сторони. Ви можете
лишити батарейки у пристроях, але відкрийте кришку
відділу для батарейок, щоб забезпечити циркуляцію
повітря.

Закрийте кришку та злегка натисніть
на кнопку запуску на передній
панелі приладу (мал. 5). Зелене
світло за кнопкою запуску горітиме
протягом усього циклу сушки,
5
що триває приблизно 8 годин.Для
досягнення найкращих результатів радимо виконувати
весь 8-годинний цикл, але очищення буде помітним
навіть через півгодини.Усі операції припиняються, якщо
відкрити кришку: ця операція скидає лічильник часу.

Догляд за приладом

Для досягнення найкращих результатів не користуйтеся
цим приладом у місцях із підвищеним рівнем вологості,
наприклад, у ванній кімнаті. Завжди закривайте кришку,
оскільки вбирання вологи із атмосферного повітря зменшить
ефективність поглинача. Протирайте м’якою ганчіркою. В
жодному разі не використовуйте сильні засоби для чищення
чи абразиви. Не розпилюйте рідину у лоток чи на УФ-лампу.

Діагностика і пошук несправностей
•

Якщо ваш прилад оснащено УФ-лампою гігієнічної
обробки, зверху приладу світитиметься блакитне світло
протягом 1½ хвилини після увімкнення приладу на
позначення того, що цикл дезінфекції розпочато.
Важливо замінити Dry-Brik через два місяці після дати
активації, аби забезпечити найвищий рівень догляду за
вашими слуховими пристроями. Викиньте використаний
Dry-Brik із побутовим сміттям.

•

Інформація про цикл гігієнічної обробки
ультрафіолетовим світлом*

На вушних вкладишах і слухових пристроях накопичуються
мікроби та бактерії. Окремі моделі оснащено бактерицидною
УФ-лампою, яка знищує такі мікроорганізми, тож багато
користувачів зауважує зменшення свербежу та подразнень.
Ефект гігієнічної обробки найсильніший поряд із лампою та
слабшає на відстані від неї. Однак цей прилад – не стерилізатор,
і виробник не робить жодних заявок щодо рівня знищення
бактерій. Він не призначений для діагностики, профілактики,
моніторингу, лікування чи покращення самопочуття при
хворобі. Якщо ви витягнете УФ-лампу, це не вплине на
сушильні властивості, оскільки лампа не є частиною циклу
нагрівання.

Використання з імплантатами

Щоб імплантат функціонував належним чином, він повинен
завжди бути сухим. Регулярне використання цього приладу
може усунути вологу, яка накопичується з атмосфери та/
або через спітніння. Окремі користувачі можуть зауважити
подовження терміну використання повітряно-цинкової
батарейки, особливо у гарячу і вологу погоду. Результати в
кожному окремому випадку можуть відрізнятись. Декілька
порад у конкретних випадках:
•

•

Мовні процесори завушного типу: Лишіть повітряноцинкові батарейки у процесорі (якщо це можливо), однак
зніміть кришку відділу для батарейок. Розмістіть процесор,
передавач і провід у сушильній камері справа. Зліва на
лотку можна розмістити лише поглинач вологи Dry-Brik.

Мовні процесори кишенькового типу: розмістіть якомога
більше компонентів у сушильному відділенні, уникаючи
надмірного скупчення, щоб уможливити безперешкодний
потік повітря. Можливо, через обмеження у розмірі вам
буде потрібно виконувати обробку процесора окремо
від решти імплантату. У цьому разі вам слід виконувати
обробку мікрофона частіше за процесор, оскільки він
інтенсивніше пошкоджується вологою. Імовірно, що вам
буде потрібно витягнути батареї з деяких процесорів,
якщо їхній загальний розмір завеликий для сушильного
відділення.

•

Не горять лампочки після того, як натиснуто кнопку
запуску: чи щільно закрито кришку, і чи натиснуто
кнопку запуску? Якщо ви це зробили, перевірте, чи
добре підключений адаптер змінного струму до приладу
й до електричної розетки. Якщо розетка має вимикач,
перевірте, чи цей вимикач не у вимкненому положенні.
Наступний крок: спробуйте використати інакший адаптер
змінного струму (який ви можете придбати у місці купівлі
приладу чи центрі обслуговування, або на сайті www.
dryandstore.com). Замініть його лише на адаптер, наданий
виробником. Якщо прилад все ще не працює, можливо,
несправна електронна частина приладу. Поверніть прилад
до місця купівлі або центру обслуговування для діагностики
проблеми.
Прилад шумить: Проблеми із шумом зазвичай стосуються
вентилятора. Звук резонує всередині приладу, отже,
певний рівень шуму є нормальним явищем, навіть при
використанні у цьому виробі високоякісного вентилятора
на підшипниках. Якщо рівень шуму змінює свою
інтенсивність або частоту, вимкніть прилад з розетки та
перевірте, чи немає перешкод. Якщо перешкод нема, тоді
вам потрібно віднести прилад у центр обслуговування.
Прилад не виконує сушку належним чином: чи виконано
регулярну заміну Dry-Brik? Згідно інструції, важливо
заміняти поглинач вологи щодва місяці. Перевірте, чи
рухається вентилятор. Якщо ви не чуєте, що вентилятор
працює, поверніть прилад до місця купівлі або центру
обслуговування для діагностики проблеми.

Для пристроїв, які включають УФ-лампи:
• Під час перших 1½ хвилини робочого циклу не світиться
синя лампочка, тоді як зелена – горить: перевірте, чи
добре вставлена УФ-лампа в пази. Якщо ні – тоді дістаньте
і ще раз вставте лампу, потім ще раз запустіть прилад, при
чому переконайтесь, що кришка щільно закрита. Якщо
синя лампочка не горить протягом перших 1½ хвилин,
тоді замініть УФ-лампу (її можна дістати у місці купівлі
приладу, у центрі обслуговування чи на сайті www.
dryandstore.com). Замініть її лише на спеціальну лампу,
надану виробником. Якщо не світяться ані синя, ані зелена
лампочка, див. вище пункт «Не горять лампочки...».

•

Металевий наліт у вигляді краплинок всередині УФлампи: залежно від виробника, деякі лампи мають
металевий наліт у трубці, що є цілком нормальним явищем.
Це пов’язане з їх турботою про охорону навколишнього
середовища і відповідним виробничим процесом.
Якщо жоден з цих варіантів не вирішує проблему:

У Північній Америці: зателефонуйте до центру підтримки
клієнтів за номером 1-888-327-1299 або відвідайте сайт
www.dryandstore.com

Поза Північною Америкою: зв’яжіться із місцем продажу або
центром обслуговування для діагностики

Деякі моделі не оснащені бактерицидною лампою. Якщо це стосується вашого приладу, не беріть до уваги інструкції чи коментарі, що стосуються
„бактерицидної”, „синьої лампочки”, „ультрафіолетової”, „УФ” чи „лампи”.
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