Prevádzkové Pokyny pre Zariadenie
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Výrobok je určený len na použitie v domácnosti. Pri používaní elektrických výrobkov, najmä v prítomnosti detí, vždy dodržiavajte základné
bezpečnostné opatrenia vrátane:

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY
VÝSTRAHA – Zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom:
• Nepoužívajte pri kúpaní.
• Neodkladajte a neskladujte výrobok na miestach, kde by
mohol spadnúť alebo kde by ho mohlo vtiahnuť do odpadu
alebo výlevky.
• Nevkladajte a nepúšťajte do vody alebo inej kvapaliny.
• Zariadenie, ktoré spadlo do vody, nevyberajte. Ihneď ho
odpojte od elektrickej siete.
VAROVANIE – Zníženie rizika popálenia, úrazu elektrickým
prúdom, požiaru alebo zranenia osôb:
• Dávajte dobrý pozor, keď zariadenie používajú deti alebo
invalidi a keď sa používa v ich blízkosti.
• Výrobok používajte len na určený účel, ako je opísané
v tomto návode.
• Výrobok nikdy nepoužívajte, ak má poškodený kábel
alebo zástrčku, ak nepracuje správne, ak spadol alebo sa
poškodil alebo spadol do vody. Vráťte ho na miesto predaja
alebo do servisného strediska na kontrolu a opravu.
• Výrobok neumiestňujte na mäkký povrch, ako je pohovka
alebo posteľ. Všetky vzduchové otvory udržiavajte
priechodné bez vlákien, vlasov a podobne.
• Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí a v prostredí, kde
sa používajú aerosolové výrobky (spreje) alebo kde sa
používa kyslík.
• Sieťový adaptér dodaný s jednotkou je vyrobený špeciálne
pre tento výrobok. Nepoužívajte ho s iným spotrebičom
a nepoužívajte namiesto dodaného adaptéra adaptér určený
pre iný elektrický spotrebič.
• V niektorých jednotkách Dry & Store sa na dezinfekciu
používa germicídne ultrafialové svetlo (UV). Toto
svetlo neožaruje, keď je kryt otvorený. Neupravujte a
nemeňte žiadne súčasti, ktoré môžu umožniť expozíciu
ultrafialovým svetlom.*
• Ak sa lampa rozbije*, okamžite ju odpojte od siete. Pri
odstraňovaní častíc skla používajte rukavice. Likvidujte
vhodným postupom.
Poznámka – Tento výrobok nie je určený na
diagnostiku, prevenciu, sledovanie, liečbu ani
zmiernenie choroby.

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Rozsah prevádzkových teplôt tohto prístroja je 95 ° až 104 °F
(35 ° až 40 °C). Tento prístroj bude správne fungovať v interiéri
pri teplote okolia od 65 ° do 86 °F (18 ° až 30 °C).

POKYNY SI ODLOŽTE

Úvod

Tento výrobok je určený pre všetky typy načúvacích prístrojov
vrátane pomôcok na počúvanie, masiek šumu, monitorov sluchu
a implantovaných zariadení. Pri každodennom používaní môže
zlepšiť zvuk väčšiny načúvacích prístrojov, ich životnosť
a vysoko spoľahlivý účinok a predĺžiť životnosť zinkovej
vzduchovej batérie v podmienkach s vysokou vlhkosťou.
Pomocou exkluzívnej technológie Dry-Max™ dokáže zariadenie
Dry & Store odstrániť škodlivé nahromadenie vlhkosti, vysušiť
ušný maz a dezinfikovať plochy vystavené germicídnej lampe
prístroja (ak je ňou prístroj vybavený).

Pred prvým použitím (Dôležité upozornenie)
1.

2.

Aktivujte sušiaci prostriedok: Jednorazový sušiaci
prostriedok Dry-Brik®, ktorý treba vymieňať každé dva
mesiace, je súčasťou dodávky. Prostriedok Dry-Brik plní
tri dôležité funkcie: (1) natrvalo odstraňuje molekuly
vlhkosti, ktoré sa uvoľňujú zo zariadení počas sušiaceho
cyklu, (2) znižuje relatívnu vlhkosť vnútri boxu na oveľa
nižšiu úroveň, než je možné len použitím ohrievača, čím sa
maximalizuje sušiaca schopnosť, a (3) zadržiava zápach.
Ak chcete aktivovať prostriedok
Dry-Brik, odstráňte kryciu fóliu
(obrázok 1). Fóliu odstraňujte až
tesne pred použitím prostriedku DryBrik, pretože po odstránení začne
Dry-Brik hneď adsorbovať vlhkosť.
Zapíšte si dátum aktivácie: Aby
ste vedeli, kedy je čas na výmenu,
ku každému prostriedku Dry-Brik
je pripojená karta. Na túto kartu si
zapíšte dátum, kedy bol prostriedok
Dry-Brik uvedený do prevádzky
(Obrázok 2).

POZNÁMKA: V záujme maximálneho
účinku
vymieňajte
prostriedok
Dry-Brik každé 2 mesiace.
3.
4.

1

2

3

Aktivovaný prostriedok Dry-Brik
vložte do jednotky ako na obrázku 3.

Pripojenie
sieťového
adaptéra:
Malý kruhový konektor sa zapojí do
4
zadnej časti jednotky (Obrázok 4).
Konektor nezasúvajte nasilu, vsúva sa ľahko. Nakoniec
zapojte sieťový adaptér do aktívnej elektrickej zásuvky.

Niektoré modely neobsahujú germicídnu lampu. Ak ide aj o váš prístroj, ignorujte všetky pokyny alebo poznámky, v ktorých sa uvádzajú slová „germicídna“,
„modré svetlo“, „ultrafialová“, „UV“ alebo „lampa“.
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Návod na použitie
1.

2.

3.

Pred umiestením do sušiacej komory utrite z načúvacej
pomôcky nadbytočnú vlhkosť a ušný maz. Otvorte kryt
a umiestnite načúvacie prístroje alebo súčasti implantátu
do väčšieho oddelenia na pravej strane. Batérie môžete
ponechať na mieste. Otvorte však kryt priestoru na batérie,
aby sa umožnila cirkulácia vzduchu.
Zatvorte kryt a zľahka stlačte
spúšťacie tlačidlo, ktoré sa nachádza
v prednej časti jednotky (obrázok
5). Po celý sušiaci cyklus, ktorý trvá
5
približne 8 hodín, bude za spúšťacím
tlačidlom vidieť zelenú žiaru. Najlepšie výsledky sa
dosiahnu pri úplnom 8-hodinovom cykle, užitočné sú ale
aj doby trvajúce len 30 minút. Po otvorení krytu všetky
činnosti prestanú, čím sa resetuje časovač.

Všeobecná starostlivosť o výrobok

Najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa tento prístroj nebude
používať na miestach s vysokou vlhkosťou, napríklad v kúpeľni.
Kryt ponechávajte vždy zatvorený, pretože v opačnom prípade
sa účinnosť sušiaceho prostriedku znižuje adsorpciou vlhkosti
zo vzduchu v prostredí. Na čistenie zariadenia používajte
mäkkú tkaninu. Nikdy nepoužívajte silné čistiace prostriedky
alebo abrazíva. Do schránky a na lampu UV nestriekajte žiadne
kvapaliny.

Odstraňovanie problémov
•

Ak je vaša jednotka vybavená dezinfekčnou UV lampou, v
hornej časti jednotky bude viditeľné modré svetlo po dobu
1,5 minúty od spustenia jednotky, čo znamená, že prebieha
dezinfekčný cyklus.

Prostriedok Dry-Brik je dôležité vymeniť po dvoch
mesiacoch odo dňa aktivácie, aby sa zabezpečila
starostlivosť o načúvacie prístroje na najvyššej úrovni.
Použitý prostriedok Dry-Brik zlikvidujte v odpade z
domácnosti.

•

Dezinfekčný cyklus UV*

Ušné odliatky a načúvacie prístroje predstavujú priaznivé
prostredie pre mikróby a baktérie. Niektoré modely zahŕňajú
germicídnu UV lampu, ktorá hubí tieto organizmy, v dôsledku
čoho mnohí používatelia uvádzajú zmiernenie svrbenia a
podráždenia. Dezinfekčný účinok je nasilnejší v blízkosti lampy
a vzialenosťou sa znižuje. Toto zariadenie však nie je sterilizátor
a výrobca neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa stupňa
likvidácie baktérií. Nie je určené na diagnostiku, prevenciu,
monitorovanie, liečenie ani zmierňovanie choroby. Lampa UV sa
môže odstrániť bez ovplyvnenia sušiacej výkonnosti zariadenia
Dry & Store, pretože nie je súčasťou zahrievacieho cyklu.

•

•

Implantátové zariadenia sa musia udržiavať v suchu, aby
fungovali správne. Pravidelné používanie tohto prístroja môže
odstrániť vlhkosť, ktorá sa hromadí z prostredia alebo potu.
Niektorí používatelia môžu pozorovať zlepšenie životnosti
zinkovo-vzduchovej batérie, a to najmä v horúcom a vlhkom
počasí. V jednotlivých prípadoch sa výsledky môžu líšiť. V
nasledujúcej časti sú uvedené niektoré špeciálne odporúčania:

•

Rečové procesory umiestené za uchom: Batérie typu
zinok-vzduch sa ponechávajú v procesore (keď je to
vhodné), vyberá sa však kryt priestoru na batérie. Procesor,
slúchadlá a kábel sa umiestňujú do sušiaceho oddelenia
na pravej strane. Do oddelenia na ľavej strane schránky sa
neumiestňuje nič okrem sušiaceho prostriedku.
Rečové procesory nosené na tele: Do sušiaceho
priestoru sa umiestňuje toľko súčastí, koľko sa zmestí bez
preplnenia, aby bolo možné nerušené prúdenie vzduchu.
V prípade nedostatku priestoru sa údržba procesora musí
vykonať oddelene od ostatných súčastí. V takom prípade
sa údržba zostavy mikrofónu vykonáva častejšie ako
údržba procesoru, pretože sa ľahšie poškodí vlhkosťou.
Pri niektorých procesoroch je potrebné vybrať batériovú
jednotku, ak kombinovaná veľkosť na sušiaci priestor je
príliš veľká.

Jednotka je hlučná: Problémy s hlukom obyčajne spôsobuje
ventilátor. Zvuk rezonuje vo vnútri jednotky, určitý hluk
sa teda musí očakávať aj v prípade vysokokvalitného
ventilátora s guľkovým ložiskom, ktorý sa používa v
tomto výrobku. Ak sa intenzita alebo frekvencia hluku
mení, odpojte jednotku od napájania a skontrolujte, či sa
vo ventilátore nenachádzajú prekážky. Ak nie, nechajte
vykonať servis jednotky.
Sušenie v jednotke neprebieha správne: Vymieňa sa
pravidelne sušiace zariadenie Dry-Brik? Je dôležité, aby
sa vymieňal podľa pokynov. Ak nepočuť zvuk ventilátora,
vráťte jednotku na miesto predaja alebo do servisného
strediska na kontrolu.

For units that include a UV lamp:

Použitie s implantovaným vybavením

•

Po stlačení spúšťacieho tlačidla sa nerozsvietia žiadne
kontrolky: Je kryt pevne zatvorený a stlačili ste spúšťacie
tlačidlo? Ak áno, skontrolujte, či je adaptér bezpečne
zapojený do prístroja a do zásuvky a či zásuvka nie je
vypnutá vypínačom. Ďalej vyskúšajte iný sieťový adaptér
(je k dispozícii na mieste predaja, v servisnom stredisku
alebo na lokalite www.dryanstore.com). Na výmenu
používajte len adaptér dodaný výrobcom. Ak sa prístroj
nezapne, mohlo dôjsť k poruche vnútornej elektroniky,
preto prístroj vráťte na miesto predaja alebo do servisného
strediska na kontrolu.

•

Počas prvej 1,5 minúty prevádzkového cyklu nesvieti modrá
kontrolka, ale svieti zelená kontrolka: Skontrolujte, či je UV
lampa správne umiestnená v objímkach. Ak nie je, lampu
vyberte a znova nasaďte a potom prístroj zapnite znova s
pevne zatvoreným vekom. Ak sa modrý indikátor v priebehu
prvých 1½ minút nerozsvieti, vymeňte UV lampu (je k
dispozícii na mieste predaja, v servisnom stredisku alebo na
lokalite www.dryanstore.com). Na výmenu používajte len
špeciálnu lampu dodanú výrobcom. Ak nesvieti modrý ani
zelený indikátor, pozrite vyššie uvedenú časť „Po stlačení
vypínača sa nerozsvietia...“.
Kovová guľôčka v UV lampe: V závislosti od výrobcu
lampy majú niektoré lampy v trubici kovovú guľôčku, čo je
úplne normálne. Je to výsledok environmentálne citlivého
výrobného procesu.

Ak sa problém nevyrieši ani jedným z vyššie uvedených postupov:

V Severnej Amerike volajte zákaznícku službu
na čísle 1-888-327-1299 alebo navštívte lokalitu
www.dryandstore.com

Mimo Severnej Ameriky sa spojte s miestom predaja alebo
so servisným strediskom a požiadajte o kontrolu.

Niektoré modely neobsahujú germicídnu lampu. Ak ide aj o váš prístroj, ignorujte všetky pokyny alebo poznámky, v ktorých sa uvádzajú slová „germicídna“,
„modré svetlo“, „ultrafialová“, „UV“ alebo „lampa“.

G2/BZ RV1 0811
SLOVAKIAN

