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Zephyr Generell Bruksanvisning
VIKTIGE ADVARSLER
Dette produktet er til bruk i husholdningen. Det skal alltid, spesielt når barn er til stede, tas
grunnleggende sikkerhetsforholdsregler ved bruk av elektriske artikler, deriblant:

les alle instruksjoner før bruk
FARE – for å redusere risikoen for dødelige elektriske støt:
• Skal ikke brukes under bading.
• Ikke plassér eller oppbevar produktet et sted hvor det er i fare for falle eller dyttes ned i
vaskeservant eller badekar.
• Må ikke settes oppi eller mistes ned i vann eller annen væske.
• Ikke ta i dette utstyret hvis det  har falt ned i vann. Ta umiddelbart ut kontakten.

ADVARSEL – For å redusere risikoen for forbrenning, dødelige elektriske støt, brann eller skade på personer:
• Må overvåkes nøye når det benyttes av,  på eller i nærheten av barn eller uføre.
• Dette apparatet må bare brukes i overensstemmelse men den beregnede bruk, slik det er
beskrevet denne manualen.
• Dette produktet må ikke brukes hvis ledningen eller pluggen er ødelagt eller ikke fungerer
normalt, hvis det har falt i bakken eller blitt ødelagt eller blitt sluppet i vannet. Det skal leveres
tilbake til kjøpsstedet eller servicekontoret for å bli undersøkt og reparert.
• Apparatet skal ikke settes på et mykt underlag som en seng eller sofa. Pass på at det ikke
kommer lo, hår eller lignende inn i luftåpninger.
• Skal ikke brukes utendørs eller benyttes der hvor aerosol (spray-)produkter er i bruk eller der det
brukes oksygen.
• Likestrømsadapteren som følger med enheten er produsert spesielt for dette apparatet. Denne
må ikke benyttes sammen med annet utstyr og det må ikke benyttes adapter fra et annet elektrisk
apparat som erstatning.
MERK – Zephyr er ikke utformet for å kunne diagnostisere, forhindre, overvåke, behandle elle lindre sykdom.

DRIFTSBETINGELSER
Zephyr operer i et temperaturområde mellom 36° C og 40° C (97° F og 104° F). Det vil virke på riktig
måte ved innendørs temperaturer fra 18° C til 27° C (65° F til 80° F).

TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE
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Innledning

Ved daglig bruk vil Zephyr fjerne skadelig fuktighet, tørke ørevoks og fjerne lukt. Zephyr
får de fleste hørselsinstrumenter til å gi bedre lyd og vil også forlenge levetiden til sink-luftbatterier der fuktigheten er høy.

Montering
1.

2.
3.
4.

Aktivere tørkemiddelet: En Dry-Brik® til engangsbruk, som må
skiftes ut annenhver måned, følger med. Dry-Brik utfører to viktige
funksjoner: (1) Permanent fjerne fuktighetsmolekyler som frigis
fra enhetene i tørkesyklusen, og (2) føre den relative fuktigheten i
boksen til et mye lavere nivå enn hva som er mulig kun ved bruk
av et varmeelement, og dermed maksimere tørkekapasiteten.
Fjern foliedekket for å aktivere Dry-Brik (figur 1). Ikke fjern
folien før du er klar til å bruke Dry-Brik, fordi Dry-Brik begynner
å absorbere fuktighet med en gang folien fjernes.

Registrer aktiveringsdatoen: Et kort er festet på hver Dry-Brik
for å varsle når den skal skiftes ut. Noter datoen Dry-Brik ble tatt i
bruk på dette kortet (figur 2).

2.

2

Sett den aktiverte Dry-Brik inn i Zephyr (figur 3).

Kople til vekselstrømadapteren: Plugg vekselstrømadapteren inn
i en elektrisk kontakt uten bryter, og sett deretter den lille runde
pluggen inn i enden på enheten.

Bruke Zephyr
1.

1

3

Tørk av fuktighet og ørevoks fra høreapparatet før de settes inn foran i tørkekammeret..
Batteriene kan stå i, men batterilokket bør åpnes slik at luften får sirkulere.

Sett på lokket og trykk på på/av-knappen på høyre side av apparatet. Den grønne
indikatoren over på/av-knappen lyser i hele åtte timers-syklusen, og apparatet blir slått av
automatisk. Zephyr kan også slås av ved å trykke på på/av-knappen en gang til. De beste
resultatene kommer fra en hel åtte timers-syklus, men tørking vil forekomme i periode så
korte som 1 time.
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Bruke Zephyr med sneglehusimplantatutstyr

Prosessorer plassert bak øret og andre implantater må holdes tørre for å fungere riktig. Legg
prosessoren, hodebøylen og kabelen i tørkekammeret på forsiden. Vanlig bruk av Zephyr
kan også bedre levetiden til sink-luft batterier betydelig, spesielt i fuktige omgivelser
(individuelle resultater varierer). La sink-luft batteriene sitte i prosessoren (når dette er
mulig), men ta av batterilokket.

Behandling av utstyret

Ikke bruk Zephyr i rom med høy fuktighet, for eksempel på badet. Hold lokket stengt hele
tiden siden Dry-Brik blir mindre effektiv ved absorpsjon av fuktighet fra den omgivende
luften. Tørkes av med en myk klut. Bruk aldri kraftige vaskemidler eller flekkfjernere. Ikke
spray væske inn på brettet.

Feilsøke Zephyr-problemer
•

•

Apparatet starter ikke (grønn lampe lyser ikke): Sørg for at på/av-knappen er trykket
godt inn. Påse at vekselstrømsadapteren er ordentlig tilkoplet bak på enheten og i
strømuttaket. Kontrolleres uttaket/hovedstrømmen av en veggbryter? Hvis heller ikke
dette hjelper, forsøk en vekselstrømadapter (kan fås der hvor enheten ble kjøpt, et
servicesenter eller hos www.dryandstore.com). Skal bare skiftes ut med en adapter som
produsenten har godkjent.
Den grønne lampen lyser, men apparatet tørker ikke ordentlig: Er Dry-Brik-brikken
skiftet ut nylig? Det er viktig at denne skiftes ut hver annen måned i henhold til
bruksanvisningen. Se om viften beveger seg. Hvis det ikke høres viftelyd skal
utsalgsstedet eller et servicesenter kontaktes for vurdering.
Dersom problemet ikke kan løses ved hjelp av det ovenstående:

I Nord-Amerika, ring til Kundetjenesten på 1-888-327-1299 eller
gå til www.dryandstore.com
Utenfor Nord-Amerika skal utsalgsstedet eller et servicesenter
kontaktes for vurdering.
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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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