Operating Instructions
Betjeningsvejledning
Kasutusjuhend
Käyttöohje
(Finnish)

Norādījumi Lietotājiem
Eksploatacinės Instrukcijos
Generell Bruksanvisning
Driftinstruktioner
2

Rev F

Zephyr Käyttöohje
tärkeitä turvallisuusohjeita
Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Käytettäessä sähkölaiteita tulee aina
noudattaa seuraavia turvallisuusohjeita, etenkin jos paikalla on lapsia:

lue kaikki käyttöohjeet ennen laitteen käyttämistä
VAARA - sähköiskujen välttämiseksi:
•
•
•
•

Älä käytä laitetta kylvyssä.
Älä aseta tai varastoi tuotetta paikkaan, josta se voi pudota kylpyammeeseen tai käsienpesualtaaseen.
Älä aseta tai pudota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä tartu laitteeseen, jos se on pudonnut veteen. Irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.

VAROITUS - Palovammojen, sähköiskujen, tulipalojen ja henkilövahinkojen ehkäisemiseksi:

• Valvo lasten tai liikuntarajoitteisten laitteenkäyttöä.
• Käytä tuotetta vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen.
• Älä koskaan käytä tuotetta, jos sen johto tai pistoke on vahingoittunut, se ei toimi kunnolla, se on
pudonnut, vahingoittunut tai tippunut veteen. Palauta se takaisin jälleenmyyjälle tai huoltopisteeseen
tutkittavaksi ja korjattavaksi.
• Tuotetta ei saa asettaa pehmeälle pinnalle kuten sohvalle tai vuoteelle. Puhdista kaikki aukot nukasta,
hiuksista yms.
• Laitetta ei saa käyttää ulkona tai tiloissa, joissa käytetään aerosolia (suihke) tai käsitellään happea.
• Laitteen mukana tuleva AC-virtasovitin on valmistettu erityisesti tätä tuotetta varten. Älä käytä sitä
muiden laitteiden kanssa, äläkä korvaa sitä muiden laitteiden virtasovittimilla.

huomaa - Zephyr-laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi sairauksien diagnosointiin, ehkäisyyn,
seurantaan, hoitoon tai lievittämiseen.

käyttöolosuhteet
Zephtr-laitteen käyttölämpötila on 36°- 40° C (97°-104° F). Se toimii asianmukaisesti sisälämpötiloissa
18° - 27° C (65°- 80° F).

säilytä tämä käyttöohje
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Johdanto

Päivittäin käytettynä Zephyr poistaa vahingollisen kosteuden kertymisen, kuivattaa
korvavahan ja poistaa hajut. Zephyr parantaa kuulolaitteiden ääntä ja se voi myös pidentää
sinkki-ilma-pariston käyttöikää kosteissa olosuhteissa.

Kokoaminen
1.

2.

3.
4.

Aktivoi kuivausaine: Mukana toimitetaan kertakäyttöinen
Dry‑Brik®, joka on vaihdettava kahden kuukauden välein.
Dry‑Brikillä on kaksi tärkeää tehtävää: (1) kuivaussyklin aikana
laitteista vapautuvien kosteusmolekyylien poistaminen pysyvästi
sekä (2) suhteellisen kosteuden ohjaaminen laatikkoon paljon
alhaisemmalla tasolla kuin pelkän lämmityslaitteen avulla
maksimoiden näin kuivauskyvyn.

1

Voit aktivoida Dry-Brikin poistamalla alumiinisen suojakalvon
(kuva 1). Älä poista kalvoa, ennen kuin olet valmis käyttämään
Dry-Brikiä. Kun kalvo on poistettu, Dry-Brik alkaa adsorboida
kosteutta.

Merkitse aktivointipäivämäärä muistiin: Kaikissa
Dry‑Brikeissä on kortti, joka auttaa muistamaan, milloin on aika
vaihtaa se. Kirjoita korttiin Dry-Brikin käyttöönottopäivämäärä
(kuva 2).

2

Aseta aktivoitu Dry-Brik -aine Zephyr-laitteeseen (kuva 3).
Liitä vaihtovirtasovitin: Liitä vaihtovirtasovitin ei-kytkettyyn verkkovirtalähteeseen,
kytke sen jälkeen pieni pyöreä pistoke laitteen takaosaan.

3

Zephyr-laitteen käyttö

1.

Puhdista kuulolaitteesi kosteudesta ja korvavahasta ennen kuin asetat sen edessä
olevaan kuivauskoteloon. Voit jättää paristot laiteeseen, mutta avaa paristokotelon kansi
ilmankierron mahdollistamiseksi.
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2.

Sulje kansi ja paina laitteen oikealla puolella olevaa on/off -virtakytkintä. on/
off -virtakytkimen yläpuolella oleva vihreä merkkivalo syttyy kahdeksan tunnin
käyttöjakson ajaksi, laite kytkeytyy sen jälkeen automaattisesti pois päältä. Zephyr
voidaan kytkeä pois päältä painamalla on/off -virtakytkintä toisen kerran. Parhaat
tulokset saavutetaan kahdeksan tunnin käyttöjakson aikana, mutta kuivuminen voi
tapahtua jopa yhdessä tunnissa.

Zephyr-laitteen käyttö yhdessä Cochlear-implanttilaitteiden
kanssa

Virheetön toiminta edellyttää, että korvan takana oleva prosessori ja muut implantit pidetään
kuivina. Sijoita prosessori, pääkappale ja johto edessä olevaan kuivaustilaan. Säännöllinen
Zephyr-laitteen käyttö voi vaikuttaa huomattavasti sinkki-ilma -pariston käyttöikään,
erityisesti kosteissa tiloissa (yksittäiset tulokset vaihtelevat). Jätä sinkki-ilma-paristot
prosessoriin (jos ne voidaan irrottaa), mutta poista paristokotelon kansi.

Laitteen yleinen huolto

Älä käytä Zephyr-laitetta erittäin kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa. Kansi tulee aina
pitää suljettuna, koska Dry-Brik-aineen teho saattaa heikentyä ympäröivän ilman kosteuden
tiivistyessä. Puhdista pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistus- tai hankausaineita.
Älä sumuta mitään nestettä tarjottimelle.

Zephyr-laitteen vianmääritys
•

•

Laite ei käynnisty (vihreää merkkivaloa ei näy): Varmista, että on/off -virtakytkintä
on painettu. Varmista, että vaihtovirtasovitin on kiinnitetty hyvin laitteen takaosaan
ja verkkovirtalähteeseen. Onko verkkovirtalähteessä seinäkytkin? Jos ongelmaa
toistuu, kokeile toista vaihtovirtasovitinta (saatavissa jälleenmyyjältä, huoltopisteestä
tai osoitteesta www.dryandstore.com). Vaihda sovitin vain saman valmistajan
virtasovittimeen.

Vihreä valo syttyy, mutta laite ei kuivata riittävän tehokkaasti: Onko Dry-Brik vaihdettu
säännöllisesti? On erittäin tärkeää vaihtaa se kahden kuukauden välein ohjeiden
mukaisesti. Tarkisa tuulettimen toiminta. Jos tuulettimen ääntä ei kuulu, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tai huoltopisteeseen tarkastusta varten.
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Jos ongelma ei ratkennut:

Soita Pohjois-Amerikassa numeroon 1-888-327-1299 tai vieraile osoitteessa
www.dryandstore.com

Ota Pohjois-Amerikan ulkopuolella yhteys jälleenmyyjään tai huoltopisteeseen laitteen
tarkistamista varten.
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Zephyr

by Dry & Store®

Physical Properties

• Outside dimensions are 150 mm x 92 mm x 72 mm (5.9" x 3.6" x 2.8").
• The drying tray has two compartments: the forward drying area measures 80 mm x 65 mm x 24 mm
(3.2" x 2.6" x 1.0"), and a small Dry-Brik® compartment is in the rear of the tray.
• Weight as shipped is approximately 582 g (1 lb, 4 oz).

Power Supply

Input: 100-240 volts AC, 50/60 Hz, 1.0A max. Output: 24 VDC at 15W max. Zephyr power supplies are
interchangeable with Dry & Store® Global and are CE Marked. They are certified to ETL, UL, and CSA
standards, and carry GS (Germany), PSE/JET (Japan), C-Tick (Australia/New Zealand), KC (Korea), and
SABS (South Africa) certifications.

Operating Features

• A ball-bearing fan continuously circulates warm, dry air for the entire operating cycle, causing moisture
to move out of the hearing instruments by diffusion. A desiccant in the airflow path strips the moisture
out of the air, ensuring continuous dry operation.
• Dry & Store will dry cerumen, making it easier to remove from the hearing instrument.
• Zephyr turns off automatically after 8 hours unless the on/off button on the side is pressed.
• Batteries do not have to be removed from hearing devices.
• Dry & Store is not designed to diagnose, prevent, monitor, treat, or alleviate disease.

Rechargeable Canister Desiccant (optional)

A small number of international configurations are shipped with an optional metal canister desiccant
instead of a Dry-Brik. The protective label should be removed from both sides before use. As moisture is
adsorbed by the desiccant, the indicator will change from orange (good) to green (bad). The color change
signals that the desiccant can no longer adsorb moisture. To restore function, place the metal can in a
conventional oven for a minimum of 3 hours at a temperature of 105°-150°C (225°-300°F). The color will
change back to orange. Warning: Never place metal in a microwave oven! After recharging, allow
the hot metal can to cool before use. Best results will occur if the can is covered by a glass during the
cooling period.
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Zephyr by Dry & Store® is protected by U.S. Patents D536,491 and 5,852,879.
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