Gebruiksaanwijzing
LEES DE VOLLEDIGE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Dit product is voor huishoudelijk gebruik. Bij het gebruik van
elektrische producten, vooral in de buurt van kinderen, dienen
altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht genomen te
worden, waaronder:

GEVAAR – Om het risico van elektrocutie te verminderen:
• Niet gebruiken tijdens het baden.
• Plaats of bewaar het product niet op een plaats waar het
kan vallen of in een badkuip of gootsteen terecht kan
komen.
• Laat het apparaat niet met water of andere vloeistoffen in
contact komen.
• Indien het apparaat in het water is gevallen, verwijder
eerst de stekker en pak het dan uit het water.
WAARSCHUWING – Om het risico op brandwonden,
elektrocutie, brand of letsel aan personen te verminderen:
• Houd nauwlettend toezicht op het gebruik van het product
door kinderen of gehandicapte personen of wanneer deze
in de buurt zijn.
• Gebruik dit product alleen voor het beoogde doel zoals
beschreven in deze handleiding.
• Gebruik dit product nooit als het snoer of de stekker
beschadigd is, als het niet goed werkt, als het gevallen
of beschadigd is of als het in water is gevallen. Breng het
terug naar de leverancier of servicecentrum voor controle
en reparatie.
• Plaats het product nooit op een zachte ondergrond, zoals
een bed. Houd eventuele luchtopeningen vrij van pluisjes,
haar en stof.
• Gebruik niet buitenshuis of op plaatsen waar (h)airspray
producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt
toegevoegd aan de ruimte.
• De AC-adapter die bij uw apparaat wordt geleverd,
is speciaal voor dit product gemaakt. Gebruik het niet
met een ander apparaat en gebruik geen adapter van een
ander elektrisch apparaat.
• Alleen DryMax UV: De lamp brandt alleen als de
klep gesloten is om blootstelling aan het UV-Clicht te voorkomen. Onderdelen niet wijzigen en de
veiligheidsfunctie niet negeren. Kijk niet rechtstreeks naar
de UV-C-lamp terwijl deze brandt. Als de lamp stuk gaat,
de stekker onmiddellijk uit het stopcontact verwijderen.
Niet gebruiken tot het apparaat is gerepareerd door een
erkend servicecentrum. Draag handschoenen wanneer
u in contact komt met glasdeeltjes. Verwijder op de
voorgeschreven manier.
OPMERKING: Dit product is niet ontworpen om ziekten
te diagnosticeren, voorkomen, controleren, behandelen
of verlichten.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Inleiding

Dit product is ontworpen voor alle soorten hoortoestellen,
inclusief gehoorapparaten, geluidsmaskers, oormonitoren,
oordopjes, versterkers en implantatieapparatuur. Bij dagelijks
gebruik kan het apparaat helpen de meeste hoortoestellen beter
laten klinken, langer laten meegaan en betrouwbaarder presteren.
Dry & Store verwijdert schadelijk vocht, droogt oorsmeer,
isoleert geuren en kan bij hoge luchtvochtigheid de levensduur
van de zink-luchtbatterij verlengen. Bovendien verbetert het
DryMax UV model het comfort door de bacteriën te doden
die de meest voorkomende oorzaak zijn van huidirritatie bij
gebruikers van gehoorapparaten.

Voor ingebruikname (belangrijk)

1. Activeer het droogmiddel: Een disposable Dry-Brik Mini,
die elke maand moet worden vervangen, is inbegrepen.
De Dry-Brik vervult drie belangrijke functies: (1) om de
vochtmoleculen die vrijkomen uit de apparaten tijdens de
droogcyclus permanent te verwijderen, (2) om de relatieve
vochtigheid in de box naar een veel lager niveau te brengen
dan mogelijk is met alleen een verwarmingstoestel, waardoor
het droogvermogen wordt gemaximaliseerd, en (3) om
geuren te isoleren.
Om de Dry-Brik Mini te activeren, verwijdert u de
folieafdekking. Verwijder de folie pas als u klaar bent om de
Dry-Brik te gebruiken, want zodra deze is verwijderd, begint de
Dry-Brik met het adsorberen van
vocht.
2. Noteer de activeringsdatum: Om
u te waarschuwen wanneer het tijd
is voor vervanging, is een etiket
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bevestigd aan elke Dry-Brik. Noteer
de datum waarop de Dry-Brik in
gebruik is genomen op deze kaart.
OPMERKING:
Dry-Brik
Mini
om maximale
garanderen.

Vervang
de
elke
maand
prestaties te

3. Plaats de geactiveerde Dry-Brik
Mini in uw toestel, zoals weergegeven
in Figuur 3.
4. Sluit de AC-adapter aan: De microUSB-stekker past op de achterkant
van het apparaat. Niet forceren; het
moet gemakkelijk schuiven. Sluit
tot slot de AC-adapter aan op een
werkend stopcontact.
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BEDRIJFSTEMPERATUUR

De bedrijfstemperatuur van dit apparaat is van 95° tot 104°F (35°
tot 40°C). Dit apparaat werkt optimaal bij een binnentemperatuur
van 65° tot 86°F (18° tot 30°C).
Sommige modellen bevatten geen lamp die bacteriën doodt. Als dit van toepassing is op uw apparaat, moet u elke instructie of opmerking negeren die verwijst
naar germicidal, blauw licht, ultraviolet, UV, UV-C of lamp.
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1. Veeg overtollig vocht en oorsmeer van uw hoortoestellen af
voordat u ze in de droogkamer plaatst.
U mag meerdere Toestellen in het droogcompartiment
plaatsen zolang de luchtstroom niet geblokkeerd wordt.
U kunt de batterijen erin laten, maar open de batterijklep om
luchtcirculatie mogelijk te maken.
2. Sluit de klep en tik licht op de
startknop aan de rechterkant op het
apparaat. (Figuur 5).
Een groene indicator net boven de
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startknop licht op. DryMax wordt na
8 uur automatisch uitgeschakeld.
De beste resultaten vereisen een volledige cyclus van 8 uur,
maar perioden van slechts 30 minuten kunnen ook nuttig
zijn.
3. Het is belangrijk dat de Dry-Brik Mini een maand na activering wordt vervangen om het hoogste niveau van zorg voor
uw hoortoestellen te waarborgen. Gooi de lege Dry-Brik
Mini weg bij het huisvuil.

Over de UV-C Sanitizing Cycle*

Problemen oplossen
•

•

•

(Alleen het DryMax-UV)

Als uw apparaat een UV-C-ontsmettingslamp (DryMax-UV
model) heeft, is er 1-1/2 minuut een blauw licht zichtbaar nadat de
toestel is ingeschakeld om aan te geven dat de ontsmettingscyclus
actief is.
OPMERKING: Alle handelingen stoppen wanneer de klep
wordt geopend, waardoor ook de timer wordt gereset.

De lamp in de DryMax-UV doodt kiemen, bacteriën en
schimmels door UV-C-licht uit te stralen op een golﬂengte
met een piek van (254 nm) die kiemen en bacteriën doodt.
Veel gebruikers zullen hierdoor verminderde jeuk en irritatie
ervaren. Dit apparaat is echter geen sterilisator en de fabrikant
doet geen uitspraken over de mate van bacteriedoding. Het
is niet ontworpen om ziekten te diagnosticeren, voorkomen,
controleren, behandelen of verlichten. De UV-C-lamp heeft geen
invloed op de verwarmings- / droogcyclus.

Gebruik met implantaatapparatuur

De hardware van het implantaat moet droog worden gehouden om
goed te kunnen werken, en regelmatig gebruik van dit apparaat
elimineert het vocht dat zich uit de omgeving en / of transpiratie
ophoopt. Laat zink-lucht-batterijen in de processor zitten (indien
van toepassing) maar verwijder het batterijklepje. Plaats de
processor, oorstuk en de kabel in het droogcompartiment.

•

Als er geen lampjes oplicht na het aanraken van de
startknop: Is de klep volledig gesloten en is de startknop
aangeraakt? Zo ja, controleer dan of de AC-adapter goed
is aangesloten op zowel het apparaat als het stopcontact
en of het stopcontact een wandschakelaar heeft die
is uitgeschakeld. Probeer vervolgens een andere ACadapter (verkrijgbaar bij de plaats van aankoop of op
www.dryandstore.com). Vervang deze alleen met een
adapter die door de fabrikant wordt geleverd. Als het
apparaat nog steeds niet start, is de interne elektronica
mogelijk defect. Breng het apparaat ter evaluatie naar de
plaats van aankoop of het servicecentrum.
Als het apparaat lawaai maakt: Geluidsproblemen
worden meestal door de ventilator veroorzaakt. Het
geluid resoneert in het apparaat, dus geluid horen is
normaal, zelfs van de hoogwaardige kogellagers die in
dit product worden gebruikt. Als het ventilatorgeluid
varieert in intensiteit of frequentie, stuurt u het apparaat
terug naar de plaats van aankoop of het servicecentrum
voor evaluatie.
Als het apparaat niet goed droogt: Wordt de
Dry-Brik Mini regelmatig vervangen? Het is belangrijk dat
deze elke maand volgens de instructies wordt vervangen.
Aangezien het apparaat net boven lichaamstemperatuur
werkt, moet het binnen 30 minuten na het opstarten
warm aanvoelen wanneer u de palm van uw hand op de
klep legt. Controleer ook of de ventilator beweegt door
goed te luisteren of door met uw hand op het deksel een
zeer lichte trilling te voelen.
Als het blauwe lampje niet brandt (alleen bij DryMaxUV): Opmerking: De UV-C-lamp gaat na 2 tot 3
seconden branden nadat de startknop op de klep van de
DryMax-UV is aangeraakt. Het lampje blijft 90 seconden
branden. De klep moet volledig gesloten zijn om de lamp
in te schakelen en het lampje dooft wanneer de klep
wordt geopend. De lampfunctie heeft geen invloed op de
temperatuur of de duur van de 8-uurs droogcyclus. Als
het blauwe lampje niet brandt, moet het apparaat worden
nagekeken.

Neem contact op voor service als deze tips
het probleem niet oplossen:
Bezoek www.dryandstore.com/help of neem contact op met
de leverancier of een servicecentrum voor evaluatie.

Voor twee sets cochlear implantaten kan de Dry-Brik Mini
tussen de twee worden geplaatst om de magneten van elkaar te
scheiden.

Algemene verzorging

Voor de beste resultaten dient dit apparaat niet gebruikt te worden
op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad, zoals een badkamer.
Houd de klep te allen tijde gesloten, omdat de werking van de
Dry-Brik Mini afneemt als gevolg van adsorptie van vocht uit
de omringende lucht. Reinig met een zachte doek. Gebruik nooit
krachtige schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen. Spuit geen
vloeistof in de lade of op de UV-lamp.

Sommige modellen bevatten geen lamp die bacteriën doodt. Als dit van toepassing is op uw apparaat, moet u elke instructie of opmerking negeren die verwijst
naar germicidal, blauw licht, ultraviolet, UV, UV-C of lamp.
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