Eksploatacinės Instrukcijos

svarbios saugos priemonės

Šis prietaisas yra skirtas naudojimui namų ūkyje. Kai naudojate elektros prietaisus, ypatingai kai yra vaikų visada turite laikytis pagrindinių
atsargos priemonių, tame tarpe:

prieš naudojant perskaitykite visas instrukcijas
pavojus – žūties nuo elektros srovės rizikos sumažinimui:
• Nenaudokite kai maudotės.
• Nepadėkite ir nelaikykite prietaiso tose vietose nuo kurių
jis gali nukristi į vonią ar kriauklę.
• Nepanardinkite ir neleiskite vandeniui arba kitokiam
skysčiui varvėti ant jo.
• Neliekite šio prietaiso, jeigu jis įkrito į vandenį. Nedelsiant
ištraukite šakutę.
įspėjimas – nusideginimų, žūties nuo elektros srovės, gaisro
arba asmenų sužalojimo rizikai sumažinti:
• Atidžiai stebėkite kai naudoja vaikai arba neįgalūs
asmenys – kai naudoja patys arba naudojant šalia jų.
• Naudokite šį prietaisą tik pagal jo paskirtį kaip parašyta
vadove.
• Niekada neeksploatuokite prietaiso jeigu laidas arba
kištukas yra sugadinti, tinkamai neveikia, prietaisas
buvo numestas, arba sugadintas, arba įmestas į vandenį.
Sugrąžinkite jį į pirkimo vietą arba aptarnavimo centrą
patikrinimui ir pataisymui.
• Niekada nepadėkite prietaiso ant minkšto paviršiaus, tokio
kaip minkštasuolis arba lova. Saugokite, kad į oro anga
nepatektų pūkeliai, plaukai ir panašūs elementai.
• Nenaudokite lauke ir neeksploatuokite tose vietose
kur naudojami aerozolių (purškalų) produktai arba kur
skiriamas deguonis.
• AC adapteris yra komplektuojamas su šiuo įrengimu ir
yra specialiai pagamintas šiam prietaisui. Nenaudokite
su kitais prietaisais ir nenaudokite jokio kito elektrinio
prietaiso adapterio vietoje suteikiamo.
• Kai kuriuose Dry & Store gaminiuose valymui naudojama
baktericidinė ultravioletinė (UV) šviesa. Kai dangtelis
pakeltas, šviesa nebus skleidžiama. Nekeiskite ir
nepašalinkite sudedamųjų dalių, dėl ko gali atsirasti UV
apšvita.*
• Jei lempa* suskyla, iškart išjunkite. Išimdami stiklo šukes
mūvėkite pirštines. Šalinkite laikydamiesi nustatytos
tvarkos.
Pastaba. Šis gaminys nėra skirtas ligai diagnozuoti,
nuo jos apsaugoti, jai stebėti, gydyti arba malšinti.

eksploatavimo sąlygos

Šio prietaiso veikimo temperatūros ribos yra nuo 35° iki 40°
C (nuo 95° iki 104° F). Šis prietaisas tinkamai veiks vidaus
aplinkos temperatūroje nuo 18° iki 30° C (nuo 65° iki 86° F).

išsaugokite šias instrukcijas

Įvadas

Šis gaminys yra skirtas visų tipų klausos instrumentams,
įskaitant klausos aparatus, triukšmo slopinimo priemones,
monitorines ausines ir implantuojamas priemones. Kasdien
naudojamas gali pagerinti klausos priemonių garso funkcijas,
pratęsti jų naudojimo laiką ir užtikrinti jų patikimesnį veikimą.
itin drėgnomis sąlygomis gali pratęsti cinko-oro elemento
naudojimo laiką. Pasitelkiant išskirtinę Dry-Max™ technologiją,
Dry & Store šalina kenksmingą susikaupusią drėgmę, džiovina
ausies sierą ir sanitariškai apdoroja paviršius, kuriuos veikia
baktericidinė lempa (jei yra).

Prieš naudojant pirmą kartą (Svarbu)

1.	Sausiklio
aktyvinimas:
Pridedamas
vienkartinio
naudojimo Dry-Brik, kurį reikia keisti kas du mėnesius.
Dry-Brik atlieka tris svarbias funkcijas: (1) nuolat šalina
drėgmės molekules, išskiriamas iš prietaisų džiovinimo
ciklo metu; (2) generuoja daug mažesnį santykinį oro drėgnį
dėžutės viduje, nei tai įmanoma naudojant tik šildiklį, tokiu
būdu maksimaliai padidinant džiovinimo gebą; (3) šalina
kvapus.

2.

Norėdami suaktyvinti Dry-Brik,
pašalinkite folinę plėvelę (1 pav.).
Nenuimkite folinės plėvelės, kol
nebūsite pasiruošę naudoti Dry Brik,
nes ją pašalinus, Dry Brik pradės
įgerti drėgmę.
Užrašykite datą, kada pradėjote
naudoti. Siekiant priminti, kada
reikia keisti, prie kiekvieno Dry-Brik
pridedama kortelė. Toje kortelėje
užrašykite datą, kada Dry-Brik buvo
pradėtas naudoti. (2 pav.).

PASTABA.
Jei norite užtikrinti
geriausią jo veikimą, keiskite Dry
Brik kas 2 mėnesius.

1

2

3

3.	Įdėkite suaktyvintą Dry-Brik į savo
prietaisą, kaip parodyta 3 pav.

4.	Prijunkite kintamosios srovės
siejiklį. Mažas apvalus kištukas
4
įstatomas į prietaiso užpakalinę dalį
(4 pav.). Nekiškite per jėgą; ji turėtų įsistatyti gana lengvai.
Galiausiai, įjunkite kintamosios srovės siejiklį į veikiantį
elektros lizdą.

Kai kurie modeliai yra be baktericidinių lempų. Jei tai taikytina jūsų įtaisui, nepaisykite bet kokių nurodymų ar pastabų, kur minima: “baktericidinė”,
“mėlynoji šviesa”, “utravioletinė”, “UV” ar “lempa”.
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Naudojimo instrukcija

Bendra prietaiso priežiūra

2.

Trikčių diagnostika

1.

3.

Nuvalykite drėgmės perteklių ir ausų sierą nuo klausos
aparatų įdėkite juos į džiovinimo kamerą. Atidarykite
dangtelį ir įdėkite klausos instrumentus arba implantų
techninę įrangą dideliame skyriuje dešinėje. Baterijas galite
palikti viduje, bet atidarykite baterijos dangtelį ir leiskite
cirkuliuoti orui.

Uždarykite dangtelį ir paspauskite
Start (paleisti) mygtuką, esantį
prietaiso priekyje (5 pav.). Žalia
šviesa, sklindanti iš Start mygtuko,
bus matoma viso džiovinimo ciklo
5
metu, tai yra maždaug 8 valandas.
Visas 8 valandų ciklas užtikrina geriausius rezultatus,
tačiau net ir 30 minučių ciklai bus naudingi. Visos prietaiso
procedūros yra sustabdomos, kai dangtelis yra atidaromas;
tai perstato laikmatį.
Jei jūsų prietaise yra UV higieninė lempa, įjungus prietaisą
1½ minutės prietaiso viršuje bus matoma mėlyna šviesa; tai
rodo, kad valymo ciklas yra veikiantis.
Svarbu, kad Dry-Brik būtų pakeistas po dviejų mėnesių
nuo jo suaktyvinimo datos, siekiant užtikrinti jūsų klausos
instrumentų aukščiausio lygio priežiūrą. Išeikvotą Dry-Brik
šalinkite su buitinėmis atliekomis.

Norėdami, kad šis prietaisas optimaliai veiktų, nenaudokite jo
itin drėgnose vietose, tokiose kaip vonios kambarys. Laikykite
dangtelį uždarytą visą laiką, kadangi sausiklio veiksmingumą
gali sumažinti iš aplinkos sugeriama drėgmė. Valykite sausa
šluoste. Niekada nenaudokite valiklių ar švitrinimo priemonių.
Nepurškite jokio skysčio į dėklą ar ant UV lempos.
•

•

Apie UV sterilizavimo ciklą*

Klausos aparatuose ir klausos instrumentuose kaupiasi mikrobai
ir bakterijos. Kai kuriuose modeliuose yra baktericidinė
UV lempa, naikinanti tokius mikroorganizmus, dėl to daug
naudotojų jaus mažesnį niežėjimą ir dirginimą. Sterilizavimo
poveikis stipriausias arčiau lempos; su atstumu jis mažėja.
Tačiau šis prietaisas nėra sterilizatorius, ir gamintojas nedaro
jokių pareiškimų dėl bakterijų naikinimo laipsnio. Jis nėra
skirtas diagnozuoti ligą, nuo jos apsaugoti, ją stebėti, gydyti arba
malšinti. UV lempą galima išimti, neįtakojant džiovinimo gebos;
ji nėra kaitinimo ciklo dalis.

Naudokite su implantuojamomis priemonėmis

•

•

Už ausies patalpinami kalbos procesoriai: Palikite cinkooro baterijas procesoriuje (kai tai taikoma), bet nuimkite
baterijos dangtelį. Patalpinkite procesorių, laikiklį ir laidą
į džiovinimo skyrių dešinėje. Nedėkite nieko išskyrus
desikantą kairėje dėklo pusėje.
Ant kūno dėvimi kalbos procesoriai: Į džiovinimo kamerą
dėkite tiek sudedamųjų dalių, kiek jų galėtų tilpti perdaug
nesugrūdus, kad oro srovė galėtų nevaržomai cirkuliuoti.
Dydžio apribojimas gali reikšti, kad procesorius turės būti
apdorojamas atskirai nuo techninės įrangos. Tokiu atveju
mikrofono sąranka turėtų būti apdorojama dažniau nei
procesorius, kadangi jis labiau pažeidžiamas drėgmės. Iš
kai kurių procesorių gali prireikti išimti elemento pakuotę,
jei jie kartu netelpa į džiovinimo kamerą.

Įrenginys kelia pašalinį garsą: Pašalinio garso problemos
yra įprastai susijusios su ventiliatoriumi. Prietaiso viduje
girdisi garsas; normalu, kai prietaisas skleidžia šiek tiek
garso, net ir iš aukštos kokybės sukamo guolinio feno, kuris
naudojamas šiame gaminyje. Jeigu ventiliatoriaus triukšmo
intensyvumas arba dažnis įvairuoja, atjunkite įrengimą iš
elektros ir patikrinkite kliūtis. Jeigu nėra, pateikite įrengimą
aptarnavimui.

Prietaisas nedžiovina tinkamai: Ar Dry Brik buvo reguliariai
keičiamas? Svarbu, kad jis būtų pakeičiamas pagal
instrukcijas. Jeigu visiškai negirdite garso, sugrąžinkite
įrengimą įvertinimui į pirkimo vietą arba aptarnavimo
centrą.

Vienetai, UV lempos:
•

Kad tinkamai veiktų, implantų techninė įranga turi būti laikoma
sausai, todėl reguliariai naudojant šį prietaisą galima pašalinti
drėgmę, besikaupiančią iš aplinkos ir (arba) dėl prakaitavimo.
Kai kurie naudotojai gali pastebėti, kad cinko-oro elemento
naudojimo trukmė yra ilgesnė, ypač karšto ir drėgno oro
sąlygomis. Individualūs rezultatai gali įvairuoti. Pateikiame
kelis tikslius pasiūlymus:
•

Paspaudus Start mygtuką, neįsižiebia šviesos: Ar dangtelis
sandariai uždarytas, ir Start mygtukas buvo paspaustas?
Jei taip, patikrinkite, kad kintamosios srovės siejiklis
būtų patikimai prijungtas prie prietaiso ir įjungtas į lizdą
(maitinimo tinklą), ir ar lizdas (maitinimo tinklas) nėra
kontroliuojamas sieniniu jungikliu, kuris gali būti išjungtas.
Paskui Išmėginkite kitą AC adapterį (kurį galima įsigyti
pirkimo vietoje, aptarnavimo centre arba www.dryandstore.
com). Pakeiskite tik gamintojo suteikiamu adapterius. Jei
prietaiso vis tiek negalima įjungti, galbūt vidinė elektroninė
įranga yra sugedusi; tada grąžinkite jį įvertinti ten, kur
pirkote, ar į aptarnavimo centrą.

•

Nesimato mėlynos šviesos per pirmąsias veikimo ciklo1½
minutės, tačiau dega žalia šviesa. Patikrinkite, kad UV
lempa būtų tvirtai įstatyta patrone. Jie ne, Išimkite Ir Iš
naujo patalpinkite lemputę, tada iš naujo paleiskite įrangą
su sandariai uždarytu dangteliu. Jei per pirmąsias 1½
veikimo ciklo minutes nesimato mėlynos spalvos šviesos,
pakeiskite UV lempą (kurią galima įsigyti pirkimo vietoje,
aptarnavimo centre arba www.dryandstore.com). Pakeiskite
tik gamintojo suteikiama specialia lempa. Jei abi mėlyna
ir žalia lemputės neužsidega, aukščiau žr. “Neužsidega nei
viena lemputė…”.
Metalo granulės UV lempoje: Tai priklauso nuo lempos
gamintojo; kai kurių lempų vamzdelių viduje yra metalo
granulių, ir tai visiškai normalu. Tai yra aplinkai jautraus
gamybos proceso rezultatas.

Jeigu nei vienas iš nurodytųjų punktų neišsprendžia jūsų problemos:
Šiaurės Amerikoje, skambinkite Klientų aptarnavimo tarnybai
telefonu: 1-888-327-1299 arba apsilankykite
www.dryandstore.com
Už Šiaurės Amerikos ribų įvertinimui, susisiekite su vieta,
kurioje pirkote arba aptarnavimo centru.

Kai kurie modeliai yra be baktericidinių lempų. Jei tai taikytina jūsų įtaisui, nepaisykite bet kokių nurodymų ar pastabų, kur minima: “baktericidinė”,
“mėlynoji šviesa”, “utravioletinė”, “UV” ar “lempa”.
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