Instruções de funcionamento
recomendações importantes

Esta produto destina-se a utilização doméstica. Ao utilizar produtos eléctricos, especialmente quando estão presentes crianças, devem ser sempre seguidas
as precauções de segurança básicas, incluindo:

antes de utilizar, ler todas as instruções

perigo – Para reduzir o risco de electrocussão:
• Não utilizar durante o banho.
•

•
•

Não colocar nem guardar o produto onde possa cair ou ser
puxado para uma banheira ou lavatório.
Não colocar nem deixar cair em água ou outro líquido.

 ão tentar alcançar o produto, se  tiver caído dentro de água.
N
Desligar imediatamente.

aviso – Para reduzir o risco de queimaduras, electrocussão, fogo ou
ferimentos a pessoas:
• Controlar atentamente a utilização por parte de ou perto de
crianças ou inválidos.
•

•

•
•
•

•

•

instrumentos de audição têm um melhor som além de prolongar a vida
da bateria de zinco especialmente em locais de elevada humidade.
Antes de usar pela primeira vez (Importante)
1. Activar o dissecante: encontra-se incluído um Dry-Brik
descartável que deve ser substituído a cada dois meses. O
Dry-Brik desempenha duas funções importantes: (1) remoção das
moléculas de humidade que se libertam dos aparelhos durante o
ciclo de secagem e (2) reduzir a humidade relativa dentro da caixa
para níveis bastantes mais inferiores do que seria possível apenas
com um aquecedor, maximizando, desta forma, a capacidade de
secagem.
Para activar o Dry-Brik, remova a película
de alumínio (Figura 1). Não remova o
alumínio enquanto não estiver pronto
a utilizar o Dry-Brik, porque depois de
o remover, o Dry-Brik irá começar a
absorver a humidade.

Utilizar apenas este produto para o fim a que se destina como
descrito neste manual.

Nunca utilizar este produto se tiver um cabo ou ficha
danificados, se não estiver a funcionar correctamente,
se tiver caído ou danificado ou se tiver caído dentro de água.
Devolvê-lo ao local de compra ou centro de assistência para
examinação e reparação.

Nunca colocar o produto numa superfície macia como por
exemplo numa cama. Manter todas as aberturas isentas de
cotão, cabelos ou produtos semelhantes.

Não utilizar no exterior nem funcionar onde estejam a ser
utilizados aerossóis (spray) nem onde esteja a ser administrado
oxigénio.

O adaptador CA incluído com a unidade foi fabricado
especificamente para este produto. Não utilizar com outro
aparelho e não utilizar um adaptador de outro equipamento em
substituição deste.
Algumas unidades Dry & Store utilizam luz ultravioleta (UV)
germicida por questões sanitárias. Esta luz não ilumina quando
a tampa está aberta. Não modificar nem substituir quaisquer
componentes que possam permitir a exposição à luz UV.*

No caso de a lâmpada se partir, desligar imediatamente. Utilizar
luvas quando remover as partículas de vidro. Eliminar de forma
adequada.

NOTA – Este produto não foi concebido para diagnosticar, prevenir,
verificar, tratar ou aliviar doenças.
condições de funcionamento
O intervalo da temperatura de funcionamento deste aparelho é de 35°
a 40° C (95° a 104° F). Este aparelho funciona adequadamente a uma
temperatura ambiente interior de 18° a 30° C (65° a 86° F).

guardar estas instruções
Introdução
Este produto foi concebido para todos os tipos de instrumentos
de audição, incluindo auxiliares de audição, protectores de ruído,
monitores de ouvido e equipamento de implante coclear. Utilizado
diariamente, remove a acumulação de humidade, seca a cera do ouvido
e limpa as superfícies expostas à lâmpada germicida. A maior parte dos

2.

1

Registe a data de activação: para alertálo da altura de substituição, encontra-se
ligado um cartão a cada Dry-Brik. Escreva
nesse cartão a data em que o Dry-Brik foi
activado (Figura 2).

2

NOTA – Para garantir o desempenho
máximo, troque o Dry-Brik a cada 2 meses.
3.

Coloque o Dry‑Brik activado na sua
unidade, conforme se ilustra na Figura 3.

4.

Ligue o transformador CA: A pequena
ficha circular encaixa na parte de trás
da unidade (Figura 4).  Não force; deve
entrar facilmente. Finalmente, ligue o
transformador CA a uma tomada eléctrica
funcional.

3

Instruções de utilização
1. Limpe o excesso de humidade e cera
dos seus dispositivos de audição antes
de os colocar na câmara de secagem.
Abra a tampa e coloque os instrumentos
de audição ou hardware de implante no
compartimento grande à direita. Pode
deixar as pilhas colocadas, mas retire a
tampa do compartimento das pilhas para
permitir a circulação de ar.
2.

4

5

Feche a tampa e prima com cuidado o botão “ligar” na frente da unidade
(Figura 5 ). Durante todo o ciclo de secagem, que dura 8 horas,
estará presente um brilho verde atrás do botão “ligar”. O ciclo de 8
horas completo fornece os melhores resultados, mas períodos de até
30 minutos serão benéficos. Todas as operações são interrompidas
quando a tampa é aberta e o temporizador é reiniciado.
Se sua unidade tiver uma lâmpada de desinfecção UV, uma luz

 lguns modelos não têm lâmpada germicida. Se isto se aplicar ao seu aparelho, ignore as instruções ou comentários relacionados com “germicida”, “luz azul”,
A
“ultravioleta”, “UV” ou “lâmpada”.
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azul ficará visível no topo da unidade por 1½ minuto após ligar a
unidade, indicando que o ciclo de desinfecção está em operação.
Se a sua unidade tiver uma lâmpada UV de sanitização, será visível
uma luz azul na parte de cima da unidade durante um minuto e
meio depois de a unidade ter sido ligada, indicando que o ciclo de
sanitização foi activado.
3.

É importante que o Dry-Brik seja substituído dois meses após ter
sido activado, para garantir o nível de cuidado máximo para os
seus instrumentos auditivos. Elimine o Dry-Brik gasto juntamente
com os resíduos domésticos.

Sobre o Ciclo de Sanitização UV*
Os moldes e auxiliares auditivos albergam germes e bactérias.
Alguns modelos incluem uma lâmpada UV germicida que destrói
esses organismos e muitos utilizadores notam, por isso, uma menor
irritação e comichão. O efeito de sanitização é mais forte próximo da
lâmpada e diminui com a distância. No entanto, este aparelho não é
um esterilizador e o fabricante não aceita reclamações sobre o nível de
destruição de bactérias. Não foi concebido para diagnosticar, prevenir,
verificar, tratar ou aliviar doenças. A lâmpada UV pode ser removida
sem afectar as capacidades de secagem, uma vez que não faz parte do
ciclo de aquecimento.
Utilização com equipamento de implante
O hardware de implante tem de permanecer seco para funcionar
adequadamente e a utilização regular deste aparelho pode eliminar
a humidade do ambiente acumulada e/ou a perspiração. Alguns
utilizadores poderão notar uma melhoria na duração da bateria de
zinco-ar, especialmente em clima quente e húmido. Os resultados
individuais variam. Algumas sugestões específicas:
•

•

 rocessadores de fala atrás da orelha: deixe as baterias de
P
zinco-ar no processador (se aplicável), mas retire a tampa da
bateria. Coloque o processador, a peça e o cabo no compartimento
de secagem à direita. Não coloque nada excepto o dessecante no
lado esquerdo do tabuleiro.

 rocessadores de fala usados no corpo: coloque tantos
P
componentes no compartimento de secagem quantos couberem
sem ficarem demasiado apertados, para não obstruir o fluxo de ar.
As limitações de espaço podem significar que o processador vai
precisar de ser sujeito a manutenção em separado das restantes
peças. Se for este o caso, o conjunto do microfone deve ser objecto
de uma manutenção mais frequente do que o processador, uma
vez que é mais susceptível a danos provocados pela humidade.
O conjunto de baterias poderá ter de ser removido de alguns
processadores, se o tamanho total for muito grande para o
compartimento de secagem.

Cuidados gerais com o produto
Para obter os melhores resultados, não utilize este aparelho em locais
com um elevado grau de humidade, como por exemplo numa casade-banho. Mantenha a tampa sempre fechada, porque a eficácia do
dessecante é reduzida com a absorção de humidade do ar ambiente.
Limpar com um pano macio. Nunca usar agentes de limpeza fortes
ou abrasivos. Não aspergir nenhum líquido para o tabuleiro ou para a
lâmpada UV.

Resolução de problemas
•
As luzes não se acendem depois de premir o botão “ligar”:
a tampa está bem fechada e carregou no botão “ligar”?.
Se sim, certifique-se de que o transformador CA se encontra
devidamente ligado à unidade e à ficha/corrente e que esta
não é controlada por um interruptor de parede que se encontra
desligado. Em seguida, experimente outro transformador CA
(disponível no local de compra, no centro de assistência ou em
www.dryandstore.com). Substituir apenas por um transformador
fornecido pelo fabricante. Se a unidade não ligar, é provável que
haja uma avaria nos componentes electrónicos internos, pelo que
devolva-a ao local onde a comprou ou ao centro de assistência para
fins de avaliação.
•

•

 nidade emite ruídos: os problemas de ruído estão, geralmente,
U
relacionados com a ventoinha. O som ressoa dentro da unidade,
pelo que é previsível algum ruído, mesmo com a ventoinha de
rolamentos de esferas de elevada qualidade utilizada neste produto.
Se o barulho da ventoinha variar de intensidade ou frequência,
desligue a unidade da corrente e verifique se existem obstruções.
Se não existirem, envie a unidade para reparação.
 unidade não seca devidamente: o Dry-Brik foi substituído
A
regularmente? É importante que seja substituído a cada dois
meses de acordo com as instruções. Inspeccione o movimento
da ventoinha. Se não conseguir ouvir qualquer som da ventoinha,
devolva a unidade ao local de compra ou ao centro de assistência
para avaliação.

Para as unidades que incluem uma lâmpada UV:
•
Não se encontra visível nenhuma luz azul durante o primeiro
minuto e meio do ciclo de funcionamento, mas a luz verde
está ligada: Verifique se a lâmpada UV está bem colocada no
casquilho. Caso contrário, retire e reposicione a lâmpada e depois
volte a ligar a unidade com a tampa bem fechada. Se a luz azul não
se acender durante o primeiro minuto e meio, substitua a lâmpada
UV (disponível no local de compra, num centro de assistência ou
em www.dryandstore.com). Substituir apenas por uma lâmpada
especial fornecida pelo fabricante. Se ambas as luzes azul e verde
não se acenderem, consulte a secção “As luzes não se acendem…”
acima.

•

 onta de metal dentro da lâmpada UV: dependendo do fabricante
C
da lâmpada, algumas lâmpadas têm uma conta de metal dentro do
tubo o que é perfeitamente normal. É o resultado de um processo
de fabrico sensível ao ambiente que minimiza os poluentes em
suspensão no ar.

Se nenhuma das soluções apresentada solucionar o problema:
Na América do Norte, contactar o Apoio a Clientes
pelo 1-888-327-1299 ou visitar www.dryandstore.com.
Fora da América do Norte, contactar o local de compra
ou o centro de assistência para solicitar uma avaliação.

 lguns modelos não têm lâmpada germicida. Se isto se aplicar ao seu aparelho, ignore as instruções ou comentários relacionados com “germicida”, “luz azul”,
A
“ultravioleta”, “UV” ou “lâmpada”.
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