تعليمات تشغيل

إجراءات وقائية هامة

وخاص ةيف وجود األطفال,هناك تدابير أمنية أساسية يجب اتباعها ,منها
هذا المنتج مخصص لالستخدام المنزلي .عند استخدام المنتجات الكهربائية,
ً
ما يلي:

اقرأ جميع التعليمات قبل االستخدام

مقدمة

تم تصميم هذا المنتج لجميع األجهزة السمعية بمايف ذلك المساعدات
السمعية وحواجب الضوضاء ومراقبات الصوت ومعدات الزراعة.
وباالستخدام اليومي فيمكن لهذا المنتج أن يساعديف جعل صوت أغلب
المعدات السمعية أفضل وذات عمر افتراضي أطول وأداء أكثر اعتمادية،
كما تمكن زيادة عمر بطارية الزنك والهواءيف ظروف الرطوبة العالية .وبفضل
تقنية ™ Dry-Maxفإن  Dry & Storeيزيل أي تراكم للرطوبة قد يسبب
التلف ويجفف شمع األذن ويطهر األسطح المعرضة للمصباح القاتل
للجراثيم (كما يناسب).

قبل أول استخدام (هام)

 .1تفعيل  :Dry-Brikإن تفعيل التجفيف مادة المتاح الذي
يجب استبدال كل شهرين .تقوم  Dry-Brikبأداء ثالث وظائف
هامة )1( :اإلزالة التامة لجزيئات الرطوبة المنبعثة من األجهزة أثناء دورة
التجفيف؛ ( )2تخفيض درجة الرطوبة النسبية داخل الصندوق إلى
مستوى أقل بكثير مما يمكن تحقيقه باستخدام جهاز تسخين ،مما
يضاعف القدرة على التجفيف؛ و ( )3احتجاز الروائح.

لتشغيل الـ- Dry-Brikانزع الغطاء القصديري(-شكل  .)1ال تنزع
الغطاء حتى تكون مستعدا ً الستخدام  ،Dry-Brikألنه بمجرد نزعه تبدأ
الـDry-Brikيف امتصاص الرطوبة.

 .2سجل تاريخ التشغيل :لتنبيهك عندما يحين موعد االستبدال توجد
بطاقة ملصقة على كل  .Dry-Brikاكتب تاريخ بدء استخدام
 Dry-Brikعلى هذه البطاقة( .شكل .)2
مالحظة :لضمان األداء األفضل ،غير ال ـ Dry-Brikكل شهرين.

 .3ضع الـ Dry-Brikالتي تم تشغيلهايف وحدتك كما هو موضحيف ال
شكل .3
 .4أوصل محول التيار المتردد :يتم تثبيت القابس الدائري الصغيريف مؤخرة
الوحدة (شكل  .)4ال تقم بدفعه بقوة ،بل ينبغي أن ينزلق بسهولة إلى
الداخل .وفي النهاية قم بإيصال محول التيار المتردد بقابس كهربائي
سليم.

تعليمات االستخدام

 .1قم بمسح الرطوبة الزائدة والمادة الشمعية باألذن من سماعات األذن
الخاصة بك قبل وضعهايف مكان التجفيف .قم بفتح الغطاء وضع األجهزة
السمعية الخاصة بك أو قم بتركيب المكونات الماديةيف الجزء المستقل
الكبير على اليمين .قد تترك البطاريات بداخله ,ولكن قم بفتح الغطاء
للسماح للهواء باالنتشار.

خطر – للتقليل من خطر الصعق بالكهرباء:
•
•

•
•

ال تستخدمه أثناء االستحمام.
ال تقم بوضع المنتج أو تخزينهيف مكان يمكن أن يقع منه أو أن ينجذب
داخل بانيو أو حوض.
ال تضعهيف أو تُ سقطه داخل الماء أو سائل آخر.
وإذا سقط هذا الجهازيف الماء فال تقم باإلمساك به .وافصل الجهاز عن
الكهرباء بأسرع ما يمكن.

تحذير – للتقليل من خطر وقوع الحروق أو الصعق بالكهرباء أو االشتعال
أو إيذاء لألشخاص:
•
•
•
•
•
•
•
•

قم بمراقبة عن كثب لألطفال أو المرضى حال استخدامهم للجهاز أو
وضعه عليهم أو بالقرب منهم.
استخدم هذا المنتج للغرض المقصود فقط كما هو موصوفيف هذا
الدليل.
ال تقم أبدً ا بتشغيل هذا المنتجيف حالة تلف وتر أو سدادة به أو عدم عمله
على نحو صحيح أو سقوطه أو تلفه أويف حالة سقوطه داخل الماء .أعده
إلى مكان الشراء أو مركز الخدمة لفحصه وإصالحه.
ال تضع المنتج أبدً ا على سطح ل ّي ن كأن تضعه على أريكة أو سرير .ابق
أي فتحات هواء خالية من ال ُن َس الة والوبر وما شابه.
ال تستخدم المنتج بالخارج أو ال تقم بتشغيلهيف مكان استعمال منتجات
األيروسول (رش) أو حيث ينتشر األوكجسين.
خصيص ا لهذا المنتج .ال
وقد ُص نع محول  ACالمرفق بوحدتك
ً
تستخدمه مع جهاز آخر ,وال تستخدم محوال من أي جهاز كهربائي آخر
بدال منه.
تستخدم بعض وحدات  Dry & Storeاألشعة فوق البنفسجية ()UV
القاتلة للجراثيميف التطهير .لن تضيء هذه األشعة عند فتح الغطاء .ال تقم
بتعديل أو إبطال عمل أي مكونات قد تعرضك لألشعة فوق البنفسجية*.
إذا تحطم المصباح* ،قم فورا ً بنزع القابس الكهربائي .ارتد القفازات أثناء
إزالة القطع الزجاجية .تخلص من هذه القطع بطريقة مناسبة.

مالحظة – هذا المنتج غير مصمم لتشخيص أو منع أو مراقبة أو عالج أو
تخفيف المرض.

شروط التشغيل

مجال درجة حرارة تشغيل هذا الجهاز هو  95درجة إلى  104درجات
فهرنهايت ( 35درجة إلى  40درجة سيليسيوس) .سيعمل هذا الجهاز جيدا ً
في درجات الحرارة الداخلية المحيطة التي تتراوح بين  65درجة و 86درجة
فهرنهايت ( 18درجة و 30درجة سيليسيوس).

احفظ هذه التعليمات

 .2أغلق الغطاء واضغط زر بدء التشغيل بلطف والذي يوجديف الوجه
األمامي للوحدة (شكل  .)5ستتمكن من رؤية ضوء أخضر خلف زر بدء
التشغيل طوال مدة دورة التجفيف والتي تستمر لمدة  8ساعات تقريب ًا.
تتحقق أفضل النتائج من دورة تجفيف ذات  8ساعات كاملة لكن
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بعض الطرازات ال تحتوي على مصباح قاتل للجراثيم .إذا كان ذلك منطبق ًا على جهازك ،تجاهل أية تعليمات أو تعليقات تشير إلى "قاتل للجراثي "م أو "ضوء أزرق" أو "فوق
البنفسجية" أو " "UVأو "مصباح".
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العناية العامة بالمنتج

ألفضل النتائج ال تشغل هذا الجهازيف األماكن ذات الرطوبة العالية مثل
الحمام .حافظ على إغالق الغطاءيف جميع األوقات ألن فاعلية مادة التجفيف
ستقل نتيجة المتصاص الرطوبة من الهواء المحيط .نظف باستخدام قطعة
قماش طرية .ال تستخدم المواد المنظفة أو الكاشطة القوية أبداً .ال تقم برش
أي سائليف الدرج أو على مصباح الـ.UV

دليل حل المشكالت

• ال توجد أي أنوار مضيئة بعد ضغط زر بدء التشغيل :هل الغطاء مغلق
جيدا ً وهل تم ضغط زر بدء التشغيل بالفعل؟ إذا كانت اإلجابة بنعم،
تأكد من أن محول التيار المتردد متصل بإحكام بكل من الجهاز ومصدر
الكهرباء وأن مصدر الكهرباء غير مرتبط بزريف الحائط مضبوط على وضع
اإلغالق .إذا لم تنجحيف ذلك ً
أيض ا ,جرب محول  ACآخر (متوفر من مكان
الشراء أو مركز خدمة أو بالموقع  .))www.dryandstore.comاستبدله
الم صنع .إذا استمرت الوحدةيف التوقف عن العمل فقد
فقط بمحول يوفره ُ
تكون المكونات اإلليكترونية الداخلية مختلة ،لذا قم بإعادة الجهاز إلى
مكان الشراء أو مركز الخدمة للتقييم.
• الوحدة الصاخبة  :عا ًدة ما تتعلق مشاكل الضوضاء بالمروحة .يتردد
الصوت داخل الوحدة ،لذا تتوقع بعض الضوضاء حتى من المروحة ذات
مسند الكرات ذات الجودة العالية والمستخدمةيف هذا المنتج .إذا كانت
الضوضاء التي تصدرها المروحة متنوعة من حيث القوة والتكرار,
قم بفصل الوحدة من مصدر الطاقة وافحصها لمعرفة ما إذا كان هناك
انسدادات .إذا لم تجد انسدادات ,قم بخدمة الوحدة.

• الوحدة ال تجفف بشكل جيد :هل تم استبدال الـ Dry-Brikبشكل
منتظم؟ من المهم أن يتم استبداله ً
وفق ا للتعليمات .إذا لم يمكن سماع
صوت للمروحة ,قم بإعادة الوحدة إلى مكان الشراء أو مركز الخدمة من
أجل تقييمها.

بالنسبة للوحدات التي تتضمن مصباح األشعة فوق البنفسجية :

• ال تمكن رؤية الضوء األزرق خالل مدة الدقيقة ونصف األولى من دورة
التشغيل لكن الضوء األخضر يعمل :تأكد من أن مصباح الـ UVمثبت
جيداًيف مقابسه .إن لم يكن ،إلزالة وإعادة المصباح ،ثم أعد تشغيل وحدة
مع غطاء مغلق بإحكام .إذا كان ضوء أزرق ال يضيء خالل الدقائق / 1 1
 2األولى  ،يستعاض عن مصباح األشعة فوق البنفسجية (المتاحة من
مكان الشراء ،ومركز الخدمة  ،أو على .)www.dryandstore.com
استبدله فقط مع مصباح الخاصة التي توفرها الشركة المصنعة .إذا كان
كال أضواء زرقاء وخضراء تفشليف ضوء ذلك  ،يرى «ال تضيء مصابيح»...
أعاله.

• كرية معدنية داخل مصباح الـ :UVبحسب مصنع المصباح ،تحتوي
بعض المصابيح على كرية معدنية داخل األنبوب وهذا أمر طبيعي تمام ًا.
ويكون ذلك نتيجة لعلمية تصنيعها التي تتسم بالحساسية البيئية.

الفترات التي تبلغ مددا ً قصيرة تصل إلى  30دقيقة ستكون مفيدة.
تتوقف جميع العمليات عند فتح الغطاء والذي يعيد ضبط جهاز
التوقيت إلى وضع البداية.

إذا كانت وحدتك مزودة بمصباح  UVمطهر ،سترى ضوء ا ً أزرقيف أعلى
الوحدة يستمر لمدة دقيقة ونصف بعد تشغيل الوحدة مشيرا ً إلى أن دورة
التطهير تعمل.

 .3من المهم أن يتم استبدال الـ Dry-Brikبعد شهرين من تاريخ التشغيل
وذلك لضمان أعلى مستوى من العناية بمعداتك السمعية .اجعل الـ
 Dry-Brikالمستهلك ضمن النفايات المنزلية.

حول دورة التعقيم باألشعة فوق البنفسجية *()UV

تؤوي قوالب األذن واألجهزة السمعية الجراثيم والبكتيريا .تحتوي بعض
الطرازات على مصباح  UVقاتل للبكتيريا يقوم بقتل مثل هذه الكائنات
وسيعاني الكثير من المستخدمين من حكة والتهابات أقل نتيجة
لالستخدام .يكون التأثير التطهيرييف أقصى قوته قريب ًا من المصباح ويقل
مع المسافة .لكن هذا الجهاز ليس جهاز تعقيم وال تقوم الجهة المصنعة
بترويج أي دعاوى بشأن درجة قتله للبكتيريا .والمنتج غير مصمم
لتشخيص أو منع أو مراقبة أو عالج أو تخفيف المرض .تمكن إزالة مصباح
الـ UVدون التأثير على القدرة التجفيفية حيث أنها ليست جزء ا ً من دورة
التسخين.

االستخدام مع أجهزة الزراعة

تجب المحافظة على األجهزة المزروعة جافة لتعمل بشكل جيد واالستخدام
المنتظم لهذا الجهاز يمكن أن يزيل الرطوبة التي تتراكم من البيئة و\أو
العرق .قد يالحظ بعض المستخدمين تحسن ًايف عمر بطارية الزنك-الهواء
خاصةيف الطقس الحار والرطب .ستكون النتائج الفردية متفاوتة .سوف تتنوع
النتائج الفردية .ها هي بعض االقتراحات الخاصة:

• وحدات معالجة الكالم الموضوعة خلف األذن :اترك بطاريات الزنك
الهوائيةيف المعالج (في المكان المالئم) ولكن انزع غطاء البطارية .ضع
المعالج والخوذة والسلكيف جزء التجفيف المستقل على اليمين .ال تضع
أي شيء ما عدا المادة المجففة على الجانب األيسر من المنصة.

• معالجات التخاطب المرتداة عل ى الجسم :ضع أكبر عدد من المكونات
تتحمله حجرة التحفيف دون ازدحام لتسمح بتدفق غير معطل للهواء.
ً
منفصأل عن
قد تعني قيود الحجم أن المعالج سيحتاج إلى أن يجعل
المعدات األخرى.يف هذه الحالة تجب المحافظة على تركيب الميكروفون
أكثر من المعالج حيث أنه أكثر تعرض ًا للتلف بالرطوبة .قد يحتاج إلى
نزع حزمة البطاريات من بعض المعالجات إذا كان الحجم المركب كبيرا ً
جدا ً على حجرة التجفيف.

إذا لم يؤد أي من الحلول السابقة إلى حل المشكلة:

في أمريكا الشمالية ,اتصل بخدمة العمالء على رقم  1-888-327-1299أو
قم بزيارة الموقع .www.dryandstore.com
خارج أمريكا الشمالية ,اتصل
بمكان الشراء أو بمركز خدمة من أجل تقييم المنتج.

بعض الطرازات ال تحتوي على مصباح قاتل للجراثيم .إذا كان ذلك منطبق ًا على جهازك ،تجاهل أية تعليمات أو تعليقات تشير إلى «قاتل للجراثيم» أو «ضوء أزرق» أو «فوق
البنفسجية» أو « »UVأو «مصباح».
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