Norādījumi Lietotājiem

Svarīgi drošības pasākumi

Šis produkts ir paredzēts lietošanai mājās. Lietojot elektroierīces, sevišķi, ja tuvumā ir bērni, vienmēr ir jāievēro drošības pamatnoteikumi,
kas ietver:

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

BĪSTAMI – Lai samazinātu elektriskā trieciena risku:
• Nelietojiet vannā.
• Nenovietojiet vai neglabājiet ierīci tādā vietā, no kurienes
tā var iekrist vai tikt ierauta vannā vai izlietnē.
• Nelieciet to mitrumā, neiemetiet ūdenī vai citā šķidrumā.
• Nepieskarieties šai ierīcei, ja tā ir iekritusi ūdenī. Izslēdziet
no tīkla nekavējoties.
BRĪDINĀJUMS – Lai samazinātu apdegumu, elektriskā
trieciena, aizdegšanās vai cilvēku ievainošanas risku:
• Cieši uzraugiet, ja šo ierīci lieto bērni vai invalīdi, vai viņu
tuvumā.
• Izmantojiet šo ierīci tikai tai paredzētajiem nolūkiem, kā
tas aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
• Nekad nelietojiet šo ierīci, ja tai ir bojāts tīkla vads vai
spraudnis, ja tā nedarbojas normāli, ja tā ir nomesta zemē
vai bojāta, vai ir iemesta ūdenī. Nogādājiet to pirkšanas
vietā vai servisa centrā pārbaudei un remontam.
• Nekad nenovietojiet šo ierīci uz mīkstas virsmas,
piemēram, dīvāna vai gultas. Neļaujiet gaisa cirkulācijas
atverēs iekļūt pūkām, matiem un līdzīgām daļiņām.
• Nelietojiet to ārā vai tur, kur izmanto aerosolu
(izsmidzināmus) produktus vai lieto skābekli.
• Šai ierīcei pievienotais maiņstrāvas pārveidotājs ir speciāli
izgatavots šai ierīcei. Nelietojiet to ar citām ierīcēm,
nizmantojiet tā vietā pārveidotājus no citām ierīcēm.
• Dažās Dry & Store ierīcēs sanācijai izmanto baktericīdo
ultravioleto (UV) gaismu. Šī gaisma nespīdēs pie atvērta
vāka. Nepārveidojiet un neizslēdziet komponentus, kas
nodrošina apstarošanu ar UV gaismu.*
• Ja šī lampa* saplīst, nekavējoties atvienojiet ierīci no
tīkla. Savācot stikla lauskas, lietojiet cimdus. Iznīciniet
piemērotā veidā.
Ievērojiet – šī ierīce nav paredzēta slimību
diagnostikai, profilaksei, monitoringam, ārstēšanai vai
atvieglošanai.

Lietošanas vide

Šīs ierīces darba temperatūra ir robežās no 95° līdz 104° F
(35 līdz 40 °C). Šī ierīce darbosies pareizi iekštelpu temperatūrā
no 65° līdz 86° F (18 līdz 30 °C).

Saglabājiet šos norādījumus

Ievads

Šī ierīce ir izveidota visu veidu dzirdes uzlabošanas
intsrumentiem, ieskaitot dzirdes aparātus, trokšņa maskētājus,
ausu monitorus un implantu ierīces. Lietojot katru dienu, tā var
palīdzēt visiem dzirdes uzlabošanas instrumentiem skanēt labāk,
kalpot ilgāk un darboties uzticamāk, kā arī paildzināt cinka
baterijas darba mūžu augsta mitruma apstākļos. Ar ekskluzīvo
Dry-Max™ tehnoloģiju Dry & Store novērš kaitīgā mitruma
uzkrāšanos, izžāvē ausu vasku un sanē virsmas, kas ir pavērstas
pret baktericīdo lampu (kur piemērojams).

Pirms pirmās lietošanas reizes (svarīgi)
1.

2.

Aktivējiet žāvētāju: Komplektā ir vienreiz lietojams
Dry-Brik, kas jānomaina ik pēc diviem mēnešiem.
Dry-Brik veic trīs svarīgas funkcijas: (1) paliekoši saista
mitruma molekulas, kas atbrīvojas no ierīcēm žāvēšanas
ciklā un (2) pazemina relatīvo mitrumu ierīcē daudz zemākā
līmenī nekā tas būtu iespējams ar sildītāju vien, tā maksimāli
palielinot žāvēšanas iespēju, un (3) saista smakas.
Lai aktivētu Dry-Brik, noņemiet
folijas apsegu (1. attēls). Nenoņemiet
apsegu pirms esat gatavi lietot
Dry Brik, jo pēc apvalka noņemšanas
Dry Brik sāks uzsūkt mitrumu.
Pierakstiet aktivēšanas datumu:
lai jūs brīdinātu, ka pienācis laiks
nomaiņai, katram Dry Brik ir
pielikta kartīte. Uzrakstiet uz šīs
kartītes datumu, kad tika sākta
Dry-Brik lietošana (2. attēls).

PIEZĪME:
lai
nodrošinātu
maksimālu
veiktspēju,
mainiet
Dry-Brik ik pēc 2 mēnešiem.
3.
4.

Ielieciet aktivēto Dry Brik ierīcē,
kā parādīts 3. attēlā.

1

2

3

Pievienojiet
maiņstrāvas
pārveidotāju:
mazais
apaļais
spraudnis ir iespraužams ierīces
4
aizmugurē (4. attēls). Nelietojiet
spēku, tam ir jāieslīd viegli. Noslēgumā iespraudiet
maiņstrāvas pārveidotāja spraudni aktīvā kontaktligzdā.

Lietošanas norādījumi
1. Pirms ievietošanas žāvēšanas kamerā noslaukiet no Jūsu
dzirdes aparāta lieko mitrumu un ausu vasku. Atveriet

Dažos modeļos nav baktericīdā lampa. Ja tas attiecas uz jūsu ierīci, ignorējiet visus norādījumus vai piezīmes ar atsauci uz “baktericīda”, “zilā gaisma”,
“ultravioleta”, “UV” vai “lampa”.
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2.

3.

vāciņu un ievietojiet savus dzirdes aparātus vai implantu
lielajā nodalījumā pa labi. Jūs varat atstāt baterijas ierīcē,
bet atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, lai gaiss varētu
cirkulēt.
Aizveriet vāku un viegli nospiediet
starta pogu, kas atrodas ierīces
priekšpusē (5. attēls). Zaļš spīdums,
kas redzams aiz starta pogas, būs
5
redzams visu žāvēšanas ciklu, kas
ilgst aptuveni 8 stundas. Vislabākie rezultāti iegūstami ar 8
stundu ciklu, bet pat tik īsi laika posmi kā 30 minūtes nāks
par labu. Kad tiek atvērts vāks, visas darbības tiek izbeigtas,
un taimeris atiestatās.
Ja jūsu ierīcē ir baktericīdā spuldze, ierīces virspusē pēc
ieslēgšanas 1½ minūti būs redzama zila gaisma, kas norāda,
ka sanācijas cikls darbojas.
Lai nodrošinātu visaugstāko aprūpes līmeni jūsu dzirdes
instrumentiem, ir svarīgi nomainīt Dry-Brik pēc diviem
mēnešiem no aktivācijas datuma. Izmetiet izlietoto DryBrik sadzīves atkritumos.

Par UV sterilizācijas ciklu*
Uz ausīs ievietojamām detaļām un dzirdes aparātiem uzkrājas
mikrobi un baktērijas. Dažos modeļos iekļauta baktericīdā
UV lampa, kas iznīcina šādus mikroorganismus, un rezultātā
daudziem lietotājiem samazinās nieze un kairinājums. Sanējošā
iedarbība visstiprākā ir lampas tuvumā un vājinās ar attālumu.
Taču šī ierīce nav sterilizators un ražotājs neuzņemas nekādas
garantijas par baktēriju iznīcināšanas pakāpi. Tā nav paredzēta
slimību diagnostikai, profilaksei, monitoringam, ārstēšanai vai
atvieglošanai. UV lampu var izņemt, neietekmējot žāvēšanas
spējas, jo tā nav vajadzīga sildīšanas ciklam.
Lietošana ar implantiem un ierīcēm
Lai implants darbotos pareizi, tas ir jāuztur sauss. Šīs ierīces
regulāra izmantošana var novērst mitruma uzkrāšanos no vides
un/vai sviedriem. Daži lietotāji var ievērot cinka baterijas darba
mūža pagarināšanos, īpaši karstā un mitrā laikā. Individuālie
rezultāti var būt mainīgi. Tālāk ir doti daži specifiski ieteikumi:
•

•

Aiz auss novietojami dzirdes aparāti: Atstājiet cinka-gaisa
baterijas elektronikas blokā (ja tā ir paredzēts), bet noņemiet
bateriju nodalījuma vāciņu. Ievietojiet elektronikas bloku,
ausī ievietojamo daļu un kabeli žāvēšanas nodalījumā
pa labi. Silītē kreisajā pusē nelieciet neko citu, kā tikai
žāvētāju.

Uz ķermeņa nēsājami dzirdes aparāti: ievietojiet
komponentus žāvēšanas nodalījumā cik iespējams, to
nepārblīvējot, lai netiktu traucēta gaisa kustība. Ierobežotās
telpas dēļ elektronikas bloku var nākties kondicionēt
atsevišķi no citām detaļām. Šādā gadījumā mikrofona
komplektu ir jākondicionē biežāk par elektronikas bloku,
jo tas ir jūtīgāks pret mitruma radītiem bojājumiem. No
dažiem elektronikas blokiem var nākties izņemt bateriju
paku, ja to kopējais apjoms ir pārāk liels žāvēšanas kamerai.

Vispārējā ierīces aprūpe
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, nelietojiet šo ierīci ļoti
mitrās vietās, piemēram, vannas istabā. Turiet vāciņu aizvērtu
visu laiku, jo žāvētāja efektivitāte samazināsies, ja mitrums
tiks uzsūkts no apkārtējā gaisa. Tīriet ar mīkstu drāniņu. Nekad
nelietojiet stiprus tīrīšanas līdzekļus vai abrazīvus. Neuzšļakstiet
šķidrumu silītē vai uz UV spuldzes.
Kļūmju novēršanas problēmas
• Pēc pogas <on> nospiešanas neiedegas neviena gaisma:
Vai vāks ir stingri noslēgts un poga <on> nospiesta? Ja jā,
pārbaudiet, vai maiņstrāvas pārveidotājs ir kārtīgi savienots
ar Dry & Store Global ierīci un strāvas ligzdu, un vai strāvas
ligzda nav atslēgta no elektrotīkla ar slēdzi. Ja joprojām
nav panākumu, izmēģiniet citu maiņstrāvas pārveidotāju
(dabūjams pirkuma vietā, servisa centrā vai no www.
dryandstore.com). Nomainiet tikai pret ražotāja piegādātu
pārveidotāju. Ja ierīce joprojām nesāk darboties, varētu būt
bojāta elektronika, tāpēc nododiet ierīci pārbaudei pirkuma
vietā vai servisa centrā.
•

Ierīce ir trokšņaina: Troksnis parasti ir saistīts ar ventilatora
darbību. Skaņa rezonē ierīces iekšienē, tāpēc ir jārēķinās
ar zināmu troksni, pat no ventilatora ar augstas kvalitātes
lodīšu gultņiem, kas tiek izmantots šajā ierīcē. Ja mainās
ventilatora trokšņa skaļums vai frekvence, atvienojiet ierīci
no tīkla un pārbaudiet, vai nav kādi šķēršļi. Ja tādu nav,
nododiet ierīci servisā.

•

Ierīce nežāvē labi: vai Dry Brik ir regulāri nomainīts?
Ir svarīgi to nomainīt atbilstoši norādījumiem. Ja nav
saklausāma ventilatora skaņa, nododiet ierīci pirkuma vietā
vai servisa centrā tās pārbaudei.

Vienībām, kas ietver UV lampa:
• Pirmo 1½ minūšu darbības laikā nav redzama zila gaisma,
bet zaļā gaisma spīd: pārbaudiet, vai UV spuldze ir cieši
nostiprināta tās ligzdās. Ja jā, pārbaudiet, vai maiņstrāvas
pārveidotājs ir kārtīgi savienots ar ierīci un ar strāvas
ligzdu, un vai strāvas ligzda nav atslēgta no elektrotīkla
ar slēdzi. Ja joprojām nedeg zilā gaisma, nomainiet UV
lampu (dabūjama pirkuma vietā, servisa centrā vai no www.
dryandstore.com). Nomainiet tikai ar ražotāja piegādātu
speciālo lampu. Ja neiedegas zilā un zaļā gaisma, skatiet
augstāk “...neiedegas neviena gaisma”.
•

Metāla lodīte UV lampā: atkarībā no lampas ražotāja,
dažām lampām caurulē var būt metāla lodīte, tas ir pilnīgi
normāli. Tas ir saistīts ar videi draudzīgo ražošanas procesu.
Ja neviena no augstāk aprakstītajām
darbībām neatrisina problēmu:
Ziemeļamerikā zvaniet uz klientu servisu pa telefonu
1-888-327-1299 vai apmeklējiet www.dryandstore.com
Ārpus Ziemeļamerikas ierīces pārbaudei vērsieties pirkuma
vietā vai servisa centrā.

Dažos modeļos nav baktericīdā lampa. Ja tas attiecas uz jūsu ierīci, ignorējiet visus norādījumus vai piezīmes ar atsauci uz “baktericīda”, “zilā gaisma”,
“ultravioleta”, “UV” vai “lampa”.
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