Kasutusjuhend

tähtsad ohutusnõuded

Käeolev toode on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises. Elektrilisi seadmeid kasutades, eriti laste juuresolekul, tuleb alati järgida
esmaseid ohutusabinõusid, nagu:

lugege juhendit enne kasutamist

OHTLIK – et vähendada elektrivooluga surmasaamise riski:
• Ärge kasutage vannis.
• Ärge asetage või säilitage toodet seal, kust see võib alla
kukkuda või kust seda saaks alla tõmmata kas vanni või
kraanikaussi.
• Ärge asetage või pillake vette või mõnda teise vedelikku.
• Ärge haarake antud tootest, kui see on juba vette kukkunud.
Viivitamatult katkestage vooluühendus.
HOIATUS – et vähendada põletuste, elektrivooluga surmasaamise,
tuleohu või inimvigastuste riski:
• Kontrollige tähelepanelikult, kui toodet kasutavad lapsed
või invaliidid või kui seda kasutatakse nende juures või
läheduses.
• Kasutage käesolevat toodet vaid otstarbel, milleks toode on
ette nähtud ning nii, nagu käesolevas juhendis kirjeldatud.
• Ärge kunagi käivitage käesolevat toodet, kui selle juhe
või pistik on katki, kui see ei tööta korralikult, kui see on
maha kukkunud või katki või kui toode on kukkunud vette.
Tagastage toode kauplusse või teeninduskeskusse kontrolliks
ning paranduseks.
• Ärge kunagi asetage käesolevat toodet pehmele alusele,
nagu diivan või voodi. Hoidke kõiki õhuavausi puhtana ning
jälgige, et sinna ei satuks ebemeid, karvu ning muud sarnast.
• Ärge kasutage õues või käitage, kui kasutatakse aerosool
(sprei) tooteid või kui antakse hapnikku.
• Komplektis olev vahelduvvoolu adapter on valmistatud
kasutamiseks ainult koos käesoleva tootega. Ärge seda teiste
seadmetega kasutage ning ärge kasutage mõnd suvalist
elektriseadme adapterit selle asemel.
• Teatavates Dry & Store seadmetes kasutatakse
desinfitseerimiseks bakteritsiidset ultraviolettvalgust (UV).
Avatud kaanega see valgus ei sütti. Ärge muutke ega lülitage
välja ühtki komponenti, mis võib võimaldada kokkupuudet
UV-valgusega.*
• Lambi* purunemisel tõmmake see kohe pistikupesast välja.
Klaasitükkide eemaldamisel kandke kindaid. Hävitage
nõuetekohaselt.
NB – See toode ei ole ette nähtud haiguste
diagnoosimiseks,
ennetamiseks,
jälgimiseks,
ravimiseks ega leevendamiseks.

Sissejuhatus

Toode on mõeldud igat liiki kuulmist abistavatele instrumentidele,
kaasa arvatud kuuldeaparaadid, mürasummutid, kõrvamonitorid
ja implanteeritavad seadmed. Kui seda iga päev kasutada, võib
see aidata parandada enamiku kuulmist abistavate instrumentide
heli, pikendada nende kasutusiga ja suurendada töökindlust,
niisketes tingimustes võib ka pikeneda tsink-õhk akude
kasutusiga. Ainulaadse Dry-Max™ tehnoloogiaga Dry & Store
eemaldab kahjuliku kogunenud niiskuse, kuivatab kõrvavaiku ja
desinfitseerib pindu bakteritsiidse lambiga (kui see on olemas).

Enne esmakordset kasutamist (tähtis)
1.

2.

Dry-Briki aktiveerimiseks eemaldage
sellelt fooliumkate (joonis 1). Ärge
eemaldage fooliumi enne, kui olete
valmis Dry-Briki kasutama, sest
pärast fooliumi eemaldamist hakkab
Dry-Brik kohe niiskust neelama.

Märkige üles aktiveerimiskuupäev.
Kuivatusbriketi
asendamise
aja meeldetuletamiseks on Dry
Brikil silt. Kirjutage Dry-Briki
kasutuselevõtmise kuupäev sellele
sildile (joonis 2).

MÄRKUS. Maksimaalse efektiivsuse
saavutamiseks vahetage Dry Brik
iga 2 kuu järel.
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3.

Sisestage aktiveeritud Dry Brik oma
seadmesse, nagu näidatud joonisel 3.

4.

Ühendage vahelduvvooluadapter.
Väike ümmargune pistik tuleb
ühendada seadme tagaküljele (joonis
4
4). Mitte suruda, see peaks kergesti
sisse libisema. Lõpuks ühendage vahelduvvooluadapter
töötavasse elektrikontakti.

põhitingimused
Seadme töötemperatuuri vahemik on 95–104 °F (35–40 °C). Seade
töötab nõuetekohaselt toatemperatuuril 65–86 °F (18–30 °C).

hoidke käesolev juhend alles

Aktiveerige desikant: Komplektis on ühekordse kasutusega
Dry-Brik, mida peab välja vahetama iga kahe kuu tagant.
Dry-Brik täidab kolme tähtsat funktsiooni: (1) eemaldab
püsivalt kuuldeaparaadist kuivatamise ajal eraldunud niiskuse
molekulid; (2) alandab kuivatuskarbi niiskusesisaldust palju
rohkem, kui seda on võimalik saavutada küttekehaga, ja
suurendab sellega kuivatusvõimet; ja (3) imab endasse
lõhnu.

Kasutusjuhend
1.

Enne kuivatuskambrisse asetamist pühkige kuuldeaparaadilt
liigne niiskus ja vaik. Avage kaas ja asetage kuuldeaparaat

Teatavad mudelid bakteritsiidset lampi ei sisalda. Kui teie seade seda ei sisalda, jätke arvestamata kõik juhised või märkused, mis puudutavad “bakteritsiidsust”, “sinist valgust”, “ultraviolettvalgust”, “UV-d” või “lampi.”
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2.

või implantaadi riistvara paremapoolsesse suurde anumasse.
Patareid võite sisse jätta, kuid õhu ringvoolu tagamiseks
avage patareide sahtli kate.
Sulgege kaas ja vajutage kergelt
käivitusnuppu, mis asub seadme
esiküljel (joonis 5). Roheline kuma
on käivitusnupu
taga näha kogu
kuivatamistsükli
jooksul,
mis
5
kestab ligikaudu 8 tundi. Parimad
tulemused saadakse täieliku 8-tunnise tsükliga, kuid kasu
on ka lühikestest, näiteks 30-minutilistest tsüklitest. Kaane
avamisel kogu töö katkeb ja taimer läheb algasendisse.
Kui teie seadmel on desinfitseeriv UV-lamp, põleb seadme
peal 1½ minuti jooksul pärast seadme käivitamist sinine tuli,
mis näitab desinfitseerimistsükli tööd.

3.

Tähtis on vahetada Dry-Brik kahe kuu möödumisel
aktiveerimiskuupäevast, et teie kuulmist abistavad
instrumendid oleksid kvaliteetselt hooldatud. Visake tühi
Dry-Brik olmeprügi hulka.

Veaotsing
•

Pärast käivitusnupu vajutamist ükski tuli ei sütti. Kas kaas
on kindlalt suletud ja kas on vajutatud käivitusnuppu? Kui on,
kontrollige, kas vahelduvvooluadapter on kindlalt ühendatud nii
seadmega kui ka pistikupessa/vooluvõrku ning et pistikupessa/
vooluvõrku ei ole seinalülitist välja lülitatud. Järgmiseks
proovige kasutada mõnda teist vahelduvvoolu adapterit
(müügil vastavates kauplustes, hoolduskeskuses või veebis
www.dryandstore.com). Asenduseks kasutage üksnes tootja
poolt pakutavat adapterit. Kui seade ikka veel ei käivitu, võib
sellel olla sisemine elektroonikarike, seetõttu viige seade
läbivaatamiseks selle müügikohta või hoolduskeskusesse.

•

Seade on lärmakas: Müra probleemid on tavaliselt seotud
ventilaatoriga. Heli resoneerub seadmes, seega võib esineda
teataval määral müra, kuigi tootes on kasutatud kvaliteetset
kuullaagriga ventilaatorit. Kui ventilaatori müra varieerub kas
intensiivsuse või sageduse osas, lülitage seade vooluvõrgust
välja ja kontrollige, kas pole mingeid takistusi. Kui neid ei
ole, tuleks seade teenindusse viia.

•

Seade ei kuivata õigesti. Kas Dry-Briki on vahetatud
korrapäraselt? On väga tähtis, et see vahetatakse välja
vastavalt juhendi nõuetele. Kui ventilaatorit pole üldse
kuulda, tagastage seade ekspertiisiks müügikohta või
teeninduskeskusse.

Puhastamisest UV kiirgusega*

Kõrvasisestel ja kuulmist abistavatel instrumentidel esineb
baktereid ja muid pisikuid. Teatavatel mudelitel on kaasas
bakteritsiidne UV-lamp, mis selliseid organisme hävitab ning
vähendab paljudel kasutajatel selle tulemusena kihelust ja ärritust.
Desinfitseeriv toime on kõige tugevam lambi lähedal ja kaugemal
väheneb. Samas ei ole see seade sterilisaator ja tootja ei taga
teatavat bakterite hävitamise astet. See ei ole ette nähtud haiguste
diagnoosimiseks, ennetamiseks, jälgimiseks, ravimiseks ega
leevendamiseks. UV-lambi võib eemaldada kuivatamisomadusi
halvendamata, sest see ei sisaldu soojendustsüklis.

Kasutamine koos implanteeritavate seadmetega

Implantaadi riistvara tuleb hoida õigeks toimimiseks kuiv ja selle
seadme regulaarne kasutamine võib eemaldada keskkonnast ja/
või higistamise tulemusena koguneva niiskuse. Kasutajad võivad
täheldada ka tsink-õhk aku kasutusea pikenemist, eriti kuuma ja
niiske ilmaga. Tulemused võivad üksikjuhtudel erineda. Siinkohal
mõned konkreetsed soovitused:
•

•

Kõrvatagused kõneprotsessorid: Jätke zinc-air-tüüpi
patareid protsessorisse (kui see on rakendatav), kuid
eemaldage patareide kate. Asetage protsessor, kuular ja juhe
parempoolsesse kuivatusanumasse. Anuma vasakpoolsesse
osasse ärge asetage midagi peale dessikandi.

Kehal kantavad kõneprotsessorid: Kuivatamiskambrisse
võib panna nii palju osi kui mahub õhuvoolu takistamata.
Suuruse piirang võib tähendada, et protsessorit on vaja
hooldada muust riistvarast eraldi. Sellisel juhul tuleb
mikrofonikomplekti hooldada protsessorist sagedamini, sest
see on niiskusekahjustuste suhtes tundlikum. Teatavatelt
protsessoritelt võib olla vaja akupakett eemaldada, kui nende
suurus koos akupaketiga on kuivatuskambri jaoks liiga suur.

For units that include a UV lamp:
•
Sinine valgus ei põle töötsükli esimese 1½ minuti jooksul,
kuid roheline tuli põleb. Veenduge, et UV-lamp on kindlalt
pessa kinnitatud. Kui mitte, siis võtke lamp välja ja pange
uuesti tagasi, siis käivitage seade uuesti, kaan tihedalt
kinni. Kui sinine tuli esimese 1½ minuti jooksul põlema
ei hakka, vahetage UV-lamp välja (müügil vastavates
kauplustes, hoolduskeskuses või veebis www.dryandstore.
com). Asenduseks kasutage üksnes tootja poolt pakutavat
spetsiaalset lampi. Kui põlema ei hakka ei sinine ega ka
roheline tuli, vaadake osa „Ükski tuli ei põle...“ eespool.
•

UV lambis on metallhelmes. Osal lampidest on olenevalt
tootjast lambipirni sees metallhelmes ning see on täiesti
normaalne. See on tingitud nende keskkonnatundlikust
tootmisprotsessist.
Kui ülaltoodud lahendused probleemi ei lahenda:
Põhja-Ameerikas helistage klienditeeninduskeskusse telefonil
1-888-327-1299 või külastage meie lehekülge
www.dryandstore.com
Väljaspool Põhja-Ameerikat võtke ekspertiisi teostamise osas
ühendust müügikoha või teeninduskeskusega.

Toote üldhooldus

Parimate tulemuste saamiseks ärge kasutage seda seadet niisketes
kohtades, näiteks vannitoas. Hoidke kaas pidevalt suletuna, kuna
desikandi efektiivsus väheneb niiskuse neelamisel ümbritsevast
õhust. Puhastage pehme riidelapiga. Ärge kasutage tugevaid
puhastusvahendeid ega abrasiivaineid. Ärge piserdage alusele ega
UV-lambile vedelikku.

Teatavad mudelid bakteritsiidset lampi ei sisalda. Kui teie seade seda ei sisalda, jätke arvestamata kõik juhised või märkused, mis puudutavad “bakteritsiidsust”, “sinist valgust”, “ultraviolettvalgust”, “UV-d” või “lampi.”
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