Návod k Obsluze Přístroje

důležitá bezpečnostní upozornění

Tento výrobek je určen k domácímu použití. Při používání elektrických výrobků, zvláště za přítomnosti dětí, se musí vždy dodržovat
základní bezpečnostní opatření, a to zejména:

PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM VŠECHNY POKYNY
NEBEZPEČÍ – Pro snížení rizika usmrcení elektrickým
proudem:
• Nepoužívejte při koupání.t
• Nepokládejte ani neukládejte výrobek na místa, kde by
mohl spadnout do výlevky či vany nebo být do ní vtažen.
• Nedávejte jej ani jej nenechte spadnout do vody nebo jiné
kapaliny.
• Nesahejte na toto zařízení, pokud upadlo do vody. Okamžitě
jej odpojte ze zásuvky.
VAROVÁNÍ – Pro snížení rizika popálenin, usmrcení
elektrickým proudem, požáru nebo poranění osob:
• Pozorně dohlížejte na používání zařízení dětmi či zdravotně
postiženými osobami, na nich nebo v jejich blízkosti.
• Používejte tento výrobek pouze ke stanovenému účelu
popsanému v tomto návodu.
• Nikdy s tímto výrobkem nepracujte, pokud má poškozenou
šňůru nebo zástrčku nebo pokud nepracuje řádně, spadl na
zem, byl poškozen nebo spadl do vody. Vraťte jej prodejci
nebo do servisního střediska k prozkoušení a opravě.
• Nikdy nedávejte výrobek na měkkou podložku, například
na pohovku nebo postel. Udržujte větrací otvory průchodné,
zbavené vláken, vlasů a podobných nečistot.
• Nepoužívejte v otevřeném prostoru ani s ním nepracujte
v prostředí, kde se používají aerosolové výrobky (spreje)
nebo kde se podává kyslík.
• Napájecí adaptér dodávaný s přístrojem je vyroben
konkrétně pro toto zařízení. Nepoužívejte jej s jiným
zařízením a také namísto něj nepoužívejte adaptér od
žádného jiného přístroje.
• Jednotky Dry & Store Global používají k dezinfekci
ultrafialové záření (UV), které ničí choroboplodné zárodky.
Toto světlo nesvítí, když se otevře víko. Neupravujte ani
nevyřazujte z provozu žádné díly, protože by tak mohlo
dojít k expozici UV záření.*
• Pokud se lampa* roztříští, okamžitě odpojte přístroj ze
zásuvky. Při odstraňování částic skla používejte rukavice.
Řádně je uložte do odpadu.
poznámka – Tento výrobek není určen k
diagnostikování, prevenci, sledování, léčení či úlevě
od nemoci.

Úvod

Tento výrobek byl navržen pro všechny typy sluchadel včetně
sluchových pomůcek, maskérů hluku, ušní monitory a zařízení
kochleárního implantátu. Při každodenním používání může
napomoci k lepšímu výkonu většiny naslouchadel, jejich delší
trvanlivosti a provozu s vyšším stupněm spolehlivosti a životnost
vzduchově-zinkové baterie se může prodloužit v prostředí
vysoké vlhkosti. Díky výlučné technologii Dry-Max™ zařízení
Dry & Store odstraňuje nahromadění škodlivé vlhkosti, vysušuje
ušní maz a dezinfikuje povrchy vystavené působení lampy ničící
choroboplodné zárodky (pokud je to vhodné).

Před prvním použitím (důležité)

1.

Vysoušedlo
Dry-Brik
aktivujte
sejmutím krycí fólie- (obrázek 1).
Fólii nesnímejte dříve, než budete
připraveni vysoušedlo Dry-Brik
použít, protože po jejím sejmutí
začne vysoušedlo Dry-Brik pohlcovat
vlhkost.
2.

tento návod uschovejte

Zaznamenejte si datum aktivace:
K upozornění na dobu výměny je
ke každému vysoušedlu Dry Brik
připevněna karta. Na tuto kartu si
zapište datum, kdy bylo vysoušedlo
Dry-Brik aktivováno. (obrázek 2).

POZNÁMKA: Pro zajištění maximální
výkonnosti vyměňujte vysoušedlo
Dry-Brik každé 2 měsíce.
3.

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah provozní teploty tohoto zařízení je 95°F až 104°F
(35°C až 40°C). Toto zařízení bude řádně fungovat při teplotách
vnitřního prostředí od 65° F do 86°F (18° C až 30°C).

Aktivujte desikant: Součástí balení je přípravek Dry-Brik®
k jednorázovému použití, jenž musí být každé dva měsíce
vyměněn. Vysoušedlo Dry-Brik plní tři důležité funkce: (1)
trvale pohlcuje molekuly vlhkosti uvolňované zařízením
během cyklu vysoušení, (2) reguluje relativní vlhkost v
obalu na mnohem nižší úroveň, než jaké by bylo možné
dosáhnout pouze ohřívačem, což maximalizuje proces
vysoušení, a (3) zachycuje zápach.

4.

Umístěte aktivované vysoušedlo
Dry-Brik do své jednotky, jak je
zachyceno na obrázku 3.
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Zapojte síťový adaptér: Malá kruhová zástrčka se zasune
do zadní části přístroje (Obrázek 4). Nepoužívejte sílu; měla
by jít zasunout snadno. Nakonec zapojte síťový adaptér do
aktivní elektrické zásuvky.

Některé modely neobsahují lampu ničící choroboplodné zárodky. Pokud to platí v případě Vašeho zařízení, neberte v úvahu žádný pokyn nebo připomínku,
která uvádí, že “ ničí choroboplodné zárodky”, “modré světlo”, “ultrafialový”, “UV” nebo “lampa”.
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Návod k použití
1.

Předtím, než umístíte sluchadla do sušicí komory, setřete z
nich vlhkost a ušní maz. Otevřete víko a vložte do velkého
prostoru vpravo svá sluchadla a hardware pro implantát.
Baterie můžete nechat vevnitř, ale otevřete kryt bateriového
prostoru, aby vzduch mohl cirkulovat.

2.

Uzavřete víko a jemně stlačte tlačítko
start, které je na přední straně
jednotky (obrázek 5). Během celého
sušicího cyklu, který je přibližně 8
5
hodin, se rozsvítí zelené podsvícení
tlačítka start. Nejlepších výsledků se dosahuje při úplném
8hodinovém cyklu, ale prospěšná jsou i období krátká jen
30 minut. Při otevření okna, které vynuluje časový spínač,
se zastaví všechny operace.

Všeobecná péče o výrobek

Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud toto zařízení nebudete
používat v místech s vysokou vlhkostí, jako je například koupelna.
Po celou dobu držte víko zavřené, protože účinnost vysoušedla se
sníží absorpcí vody z okolního vzduchu. Čistěte měkkou látkou.
Nikdy nepoužívejte silná čisticí činidla ani brusné materiály.
Misku nebo UV lampu nenamáčejte ani neošetřujte sprejem.

Odstraňování potíží
•

Po stisknutí tlačítka start se nerozsvítí žádná světla: Je
víko pevně uzavřeno a je stisknuté tlačítko start? Pokud
ano, ověřte, že je síťový adaptér připojen jak k zařízení,
tak vývodu/síťové zástrčce a že vývod/síťová zástrčka není
ovládán vypínačem na stěně, který je v poloze vypnuto. Pak
zkuste jiný síťový adaptér (je k dostání v místě nákupu,
servisním středisku nebo na internetové adrese www.
dryandstore.com). Používejte pouze náhradní adaptér
dodávaný výrobcem. Pokud se jednotka přesto nespustí,
může se jednat o závadu elektroniky, proto ji ke kontrole
předejte prodejci nebo servisnímu centru.

•

Přístroj je hlučný: Hlučnost obvykle souvisí s ventilátorem.
Zvuk rezonuje uvnitř jednotky, proto je třeba s určitým
hlukem počítat, i když se ve v tomto výrobku používají
vysoce kvalitní kuličková ložiska. Pokud intenzita či
frekvence hluku ventilátoru kolísá, odpojte jednotku od sítě
a zkontrolujte, zda-li nedošlo k ucpání. Pokud ne, nechte
jednotku opravit v servisu.

•

Jednotka se nesuší správně: Měnili jste pravidelně
vysoušedlo Dry-Brik? Je důležité, aby se vyměňovala podle
pokynů. Jestliže není slyšet ventilátor, vraťte jednotku
prodejci či servisnímu středisku k přezkoumání.

Pokud má Vaše jednotka dezinfekční UV lampu, na horním
okraji jednotky se objeví modré světlo na 1,5 minuty po
jejím spuštění, což signalizuje průběh dezinfekčního cyklu.
3.

Je důležité vyměnit vysoušedlo Dry-Brik za dva měsíce
ode dne aktivace, aby se zajistila nejvyšší úroveň péče pro
sluchové pomůcky. Využité vysoušedlo Dry-Brik zlikvidujte
uložením do domácího odpadu.

Informace o dezinfekčním UV cyklu*

Ušní tvarovky a sluchové pomůcky obsahují choroboplodné
zárodky a bakterie. Některé modely jsou vybaveny UV
lampou ničící choroboplodné zárodky, a mnoho uživatelů proto
nebude trpět svěděním a podrážděním. Dezinfekční účinek je
nejsilnější v blízkosti lampy a klesá se vzdáleností. Nicméně
toto zařízení není sterilizátor a výrobce nevydává žádná tvrzení
ohledně stupně likvidace bakterií. Není určen k diagnostikování,
prevenci, sledování, léčení či úlevě od nemoci. UV lampu lze
odstranit, aniž by to ovlivnilo sušicí schopnosti, protože není
součástí ohřívacího cyklu.

Použití s implantáty – zařízení

Hardware implantátu uchovávejte v suchu a pravidelné používání
tohoto zařízení může odstranit vlhkost, která se akumuluje
z prostředí a/nebo kvůli pocení. Někteří uživatelé mohou
zaznamenat zlepšení životnosti vzduchově-zinkové baterie,
zvláště v horkém a vlhkém počasí. Individuální výsledky budou
odlišné. Zde jsou některé konkrétní návrhy:
•

Závěsné řečové procesory: Nechte zinko-vzduchové
baterie v procesoru (pokud je to vhodné), ale odstraňte kryt
baterií. Umístěte procesor, ušní tvarovku a kabel do sušicího
prostoru vpravo. Na levou stranu misky nic dalšího kromě
vysoušedla nevkládejte.

•

Zvukovodové řečové procesory: Do sušicího prostoru
uložte co nejvíce dílů, kolik jich jen bude možné uspořádat
bez toho, že by se překrývaly. Omezení velikosti by mohlo
znamenat, že procesor bude nutné udržovat odděleně od
zbývajícího hardwaru. Pokud k tomu dojde, ošetřujte
soupravu s mikrofonem častěji než procesor, protože je
náchylnější k poškození vlhkostí. Bateriový blok bude
možná nutné vyjmout z některých procesorů, pokud je
kombinovaná velikost příliš velká pro sušicí prostor.

For units that include a UV lamp:
• Modré světlo není viditelné během prvních 1,5 minuty
provozního cyklu, ale je zapnuté zelené světlo: Zkontrolujte,
zda-li je UV lampa pevně usazena ve své patici. Pokud se
modré světlo během prvních 1½ minut nerozsvítí, vyměňte
UV lampu (je k dostání v místě nákupu, servisním středisku
nebo na internetové adrese www.dryandstore.com).
Používejte pouze náhradní speciální lampu dodávanou
výrobcem. Nesvítí-li modré ani zelené světlo, viz „Nesvítí
žádné světlo…“ výše.
•

Kapka kovu uvnitř UV lampy: V závislosti na výrobci lampy
mají některé lampy v trubici kapku kovu, což je zcela v
pořádku. Je to důsledek jejich výrobního procesu příznivého
k životnímu prostředí.
Pokud žádné ze shora uvedených řešení problém neodstraní:

V Severní Americe volejte zákaznickou službu na číslo
1-888-327-1299 nebo navštivte stránku www.dryandstore.com
V zemi mimo Severní Ameriku se obraťte na prodejce
nebo servisní středisko k přezkoumání.

Některé modely neobsahují lampu ničící choroboplodné zárodky. Pokud to platí v případě Vašeho zařízení, neberte v úvahu žádný pokyn nebo připomínku,
která uvádí, že “ ničí choroboplodné zárodky”, “modré světlo”, “ultrafialový”, “UV” nebo “lampa”.
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