Használati Utasítás

fontos óvintézkedések

Ez a termék háztartási használatra készült. Elektromos termékek használatánál, különösen gyermekek jelenlétében, mindig be kell tartani
a következő alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

használat előtt olvassa el az összes utasítást
veszély – Az áramütés veszélyének elkerüléséhez:
• Ne használja fürdés közben!
• Ne helyezze vagy tárolja a terméket olyan helyen, ahonnan
a kádba vagy a mosdókagylóba juthat!
• Ne helyezze vagy ejtse vízbe vagy más folyadékba!
• Ne nyúljon a készülékért, ha az vízbe esett! Azonnal
szüntesse meg a hálózati csatlakozást!
vigyázat – Az égés, áramütés, tűz vagy személyi sérülés
elkerüléséhez:
• Gondosan felügyelje a használatot, ha azt gyermekek
vagy más személyek, illetve ezek közelében végzik!
• Kizárólag e kézikönyvben leírt célra használja a
készüléket!
• Sohase működtesse a terméket sérült csatlakozó zsinórral
vagy dugóval, ha az nem működik megfelelően, ha az
leesett vagy megsérült, illetve vízbe esett! Vizsgálat és
javítás céljából vigye vissza azt az értékesítőhöz vagy a
szerviz központba!
• Sohase helyezze a terméket puha felületre, például,
heverőre vagy ágyra! Tartsa a szellőzőnyílásokat szösztől,
hajtól és hasonlóktól mentesen!
• Ne használja szabadban, és ne működtesse olyan helyen,
ahol aeroszol (permetező) termékeket használnak, vagy
ahová oxigént vezetnek be!
• Az egységhez tartozó hálózati adapter kifejezetten ehhez
a termékhez készült. Ne használja ezt más készülékhez,
és ne használjon e helyett más elektromos készülékhez
tartozó adaptert!
• Bizonyos Dry & Store termékek baktériumölő ibolyántúli
(UV) fényt alkalmaznak a fertőtlenítéshez. A fedél
felnyitásakor az UV lámpa nem fog világítani. Ne
módosítson vagy hatástalanítson egyetlen olyan alkatrészt
sem, ami az ibolyántúli fényt szabaddá teheti!*
• Ha a lámpa fénye* halványul, azonnal csatlakoztassa le
a hálózatról. Az üvegszilánkok eltávolításánál viseljen
kesztyűt! Selejtezze le megfelelően!

Bevezetés

Ezt a terméket mindenféle hallásjavító készülékhez készítették,
beleértve a hallókészülékeket, zajszűrőket, füldugókat és az
implantált eszközöket. A napi használata hozzájárul ahhoz,
hogy a legtöbb hallásjavító készülék jobban működjön, tovább
tartson, és nagyfokú megbízhatósággal működjön, használatával
magas páratartalmú környezetben is megnövelhető a cink-levegő
elem élettartama. Az egyedülálló Dry-Max™ technológiának
köszönhetően a Dry & Store eltávolítja a felgyűlő ártalmas
nedvességet, a fülzsírt, és fertőtleníti a baktériumölő lámpa által
megvilágított felületeket (ahol van ilyen).

Az első használat előtt (Fontos)

1.	Aktiválja a szárító készüléket: Egy eldobható, kéthavonta
cserélendő Dry-Brik® a csomag része. A Dry-Brik három
fontos funkciót tölt be: (1) véglegesen eltávolítja a
nedvességet kiváltó, az eszközökből a szárítási ciklus során
felszabaduló molekulákat, (2) a dobozon belüli relatív
páratartalmat sokkal alacsonyabb szintre szorítja le, mintha
csupán légfűtést alkalmaznánk, ezáltal maximalizálja a
készülék szárító képességét, és (3) megköti az illatokat.
A Dry-Brik aktiválásához távolítsa el
a védőfóliát (1. ábra). Ne távolítsa el
a védőfóliát, amíg nem áll készen a
Dry-Brik használatára, mivel amint
eltávolította a védőfóliát, a Dry-Brik
azonnal elkezdi magába szívni a
nedvességet.

MEGJEGYZÉS:
A
maximális
teljesítmény érdekében kéthavonta
cserélje ki a Dry Brik terméket.
2.

megjegyzés – Ez a termék nem betegség
diagnosztizálására,
megelőzésére,
figyelésére,
kezelésére vagy enyhítésére készült.

üzemeltetési feltételek

A készülék működési hőmérséklet-tartománya 35 °C és 40 °C
(95 °F és 104 °F). Ez a készülék megfelelően fog működni 18 °C
és 30 °C (65 °F és 86 °F) közötti szobahőmérsékleten.

őrizze meg ezeket az utasításokat!

Jegyezze fel az aktiválás dátumát:
Minden Dry-Brik egy kártyával
rendelkezik az oldalán, mely
figyelmeztet arra, mikor esedékes a
cseréje. Jegyezze fel erre a kártyára
azt a dátumot, amikor a Dry-Brik
használatát először megkezdte (2.
ábra).

A Dry&Store készüléke csak akkor fog
hatékonyan működni, ha a Dry‑Briket
minden 2. hónapban kicseréli.
3.
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Helyezze az aktivált Dry Brik terméket a készülékbe, a 3.
ábra szerint.

4.	A hálózati adapter csatlakoztatása: A kis hengeres
csatlakozó dugó az egység hátuljába illeszkedik (4. ábra).

Bizonyos típusok nem tartalmaznak baktériumölő lámpát. Ha ez érvényes az Ön készüléke esetében is, akkor h agyjon figyelmen kívül minden olyan utasítást
és megjegyzést, mely az alábbiakra utal: „baktériumölő”, „kék fény”, „ibolyántúli”, „UV” és „lámpa”.
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Ne erőltesse, mivel annak könnyen kell becsúsznia!
Végül csatlakoztassa a hálózati adaptert egy aktív hálózati
aljzathoz!

más részegységektől külön kell kezelni. Ilyen esetben a
mikrofont gyakrabban kell kezelni, mint a processzort,
mivel az hajlamosabb a nedvesség okozta károsodásra.
Az elemcsomagot valószínűleg el kell távolítani bizonyos
processzorokból, ha a kombinált méretük a szárító rekeszhez
képest túl nagy.

Használati utasítás
1.

2.

3.

Törölje le a felesleges nedvességet és fülzsírt
hallókészülékeiről, mielőtt a szárítókamrába helyezi
azokat! Nyissa fel a fedelet és helyezze hallásjavító
készülékeit vagy implantátumai külső részeit a jobboldali
nagy rekeszbe! Bennhagyhatja az elemeket, de nyissa ki az
elemtartó fedelét a levegő keringés biztosításához!

Zárja le a fedelet,és finoman nyomja
meg a start gombot, mely a készülék
elülső oldalán található (5. ábra).
A start gomb mögött zöldes fény
5
jelenik meg a szárítási ciklus teljes
időtartamára, mely körülbelül 8 óra. A legjobb eredményt
egy teljes 8 órás ciklus nyújtja, de az akár 30 percnyi
időszakok is hatásosak. A készülék működése leáll, ha a
fedelet felnyitják, és ekkor a számláló is visszaáll a kezdő
állapotra.

A termék általános gondozása

A legjobb eredmény érdekében ne működtesse ezt a készüléket
magas nedvességtartalmú helyeken, például fürdőszobában.
Tartsa a fedelet állandóan zárva, mivel a szárítószer hatékonyságát
csökkenti a környező levegőből elnyelt nedvesség. Végezze a
tisztítást puha ronggyal! Sose használjon erős tisztító- vagy
súrolószert! Ne permetezzen semmilyen folyadékot a tálcába
vagy az UV lámpára!

Hibaelhárítás
•

Nem világítanak a lámpák a start gomb megnyomása után:
Szorosan zárva van a fedél és megnyomta a start gombot? Ha
igen, ellenőrizze, hogy a váltóáramú adapter jól kapcsolódik-e
mind a készülékhez, mind a hálózati aljzathoz, és hogy a
hálózati aljzat nincs-e olyan falikapcsolóval szabályozva,
amely ki van kapcsolva. Ez után próbáljon ki egy másik
adaptert (beszerezhető a vásárlás helyén, a szerviz központban,
vagy a www.dryandstore.com oldalon). Csak a gyártó által
szolgáltatott adapterrel helyettesítse. Ha az egység még
mindig nem indul el, valószínűleg a belső elektronikája lehet
hibás, ezért juttassa vissza a vásárlás helyére vagy a szerviz
központba, hogy megvizsgálják.

•

Az egység zajos: A zaj általában a ventilátorral kapcsolatos. A
készülékben rezonál a hang, ezért valamennyi zaj tapasztalható
még a termékben található magas minőségű csapágyas
ventilátortól is. Ha a ventilátorzaj erőssége vagy frekvenciája
változik, csatlakoztassa le az egységet a hálózatról és
ellenőrizze az akadályt! Ha nincs akadály, szervizeltesse az
egységet!

•

A készülék nem szárít megfelelően: Rendszeresen cserélte
a Dry Brik betétet? Fontos az utasítások szerinti rendszeres
csere elvégzése. Amennyiben nem hallható ventilátor zaj,
vigye vissza az egységet az értékesítőhöz vagy vigye a szerviz
központba, kiértékelés céljából!

Ha a készüléke tartalmaz fertőtlenítő UV lámpát, akkor a
készülék tetején kék fény lesz látható 1½ percig a készülék
elindítása után, mely azt jelzi, hogy a fertőtlenítő ciklus
működőképes.

Fontos, hogy az aktiválás dátumától számított két hónapon
belül cserélje le a Dry-Brik terméket annak érdekében, hogy
a hallásjavító készülékeinek legmagasabb szintű ápolását
tudja megvalósítani. Az elhasznált Dry-Brik terméket
helyezze a háztartási hulladékok közé.

Az ibolyántúli fénnyel végzett higienizálási ciklus*

A füldugókon és a hallásjavító készülékeken csírák, baktériumok
telepedhetnek meg. Bizonyos típusok tartalmaznak olyan
baktériumölő UV lámpát, mely ezen organizmusokat elpusztítja,
és számos felhasználó ennek eredményeként kevesebb viszkető
és irritáló érzésről számolt be. A fertőtlenítő hatás a lámpához
legközelebb a legerősebb, és a távolsággal csökken. Azonban
ez a készülék nem sterilizáló készülék, és a gyártó nem vállal
felelőséget a baktériumölő hatás mértékéért. A készülék
nem betegség diagnosztizálására, megelőzésére, figyelésére,
kezelésére vagy enyhítésére készült. Az UV lámpa eltávolítható
a szárítási teljesítmény befolyásolása nélkül, mivel az nem része
a melegítési munkaciklusnak.

Használat implantátum készülékkel

Az implantátumokat megfelelő működésük érdekében szárazon
kell tartani, a készülék rendszeres használata eltávolítja a
környezetből és/vagy a verejtékezéstől felgyűlő nedvességet.
Bizonyos felhasználók javulást érzékelhetnek a cink-levegő
elemek élettartamában, különösen forró és nedves időjárás
esetén. A hatások egyénenként változóak. Álljon itt néhány
jellemző javaslat:
•

•

Fül mögötti beszédprocesszorok: Hagyja a cink-levegő
elemeket a processzorban (ahol alkalmas), de távolítsa el
az elemtartó fedelét! Helyezze a processzort, a jelátvivőt és
a kábelt a jobboldali szárító rekeszbe! A szárítószeren kívül
semmit se helyezze a baloldali tálcába!
Testen viselt beszédprocesszorok: Helyezzen annyi
alkatrészt a szárító rekeszbe, amennyi kényelmesen,
túlzsúfolás nélkül elfér, hogy a légáramlás akadálytalan
legyen. A méretkorlátozás azt is jelentheti, hogy a processzort

For units that include a UV lamp:
•
Nincs látható kék fény a működési ciklus első 1½ percében, de
a zöld lámpa világít: Ellenőrizze, hogy az UV lámpa szilárdan
helyezkedik-e el a foglalatban. Ha nem, távolítsa el és helyezze
újra a helyére a lámpát, majd indítsa el újra az egységet
szorosan zárt fedővel. Ha a kék fény nem világít az első 1½
perc alatt, cserélje ki az UV lámpát (beszerezhető a vásárlás
helyén, a szerviz központban, vagy a www.dryandstore.com
oldalon). Csak a gyártó által szolgáltatott speciális lámpával
helyettesítse. Ha sem a kék, sem a zöld lámpa nem világít, lásd
fenn a „Nem világítanak a lámpák” címszónál.
•

Fémcsepp az UV lámpában: A lámpa gyártójától függően
bizonyos lámpáknál fémcsepp van a csőben, ami normális. Ez
a cége környezetkímélő gyártási folyamatának eredménye.

Amennyiben a fentiek egyike sem szünteti meg a problémát:
Észak-Amerikában hívja az ügyfélszolgálatot
az 1-888-327-1299 számon vagy látogasson a
www.dryandstore.com honlapra.

Észak-Amerikán kívül lépjen kapcsolatba az értékesítővel
vagy a szerviz központtal, kiértékelés céljából.

Bizonyos típusok nem tartalmaznak baktériumölő lámpát. Ha ez érvényes az Ön készüléke esetében is, akkor h agyjon figyelmen kívül minden olyan utasítást
és megjegyzést, mely az alábbiakra utal: „baktériumölő”, „kék fény”, „ibolyántúli”, „UV” és „lámpa”.
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