Zephyr’i Kasutusjuhend

TÄHTSAD OHUTUSNÕUDED
Käeolev toode on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises. Elektrilisi seadmeid kasutades, eriti laste
juuresolekul, tuleb alati järgida esmaseid ohutusabinõusid, nagu:
LUGEGE JUHENDIT ENNE KASUTAMIST
OHTLIK – et vähendada elektrivooluga

surmasaamise riski:
• Ärge kasutage vannis.
• Ärge asetage või säilitage toodet seal, kust see võib
alla kukkuda või kust seda saaks alla tõmmata kas
vanni või kraanikaussi.
• Ärge asetage või pillake vette või mõnda teise
vedelikku.
• Ärge haarake antud tootest, kui see on juba vette
kukkunud. Viivitamatult katkestage vooluühendus.

HOIATUS – et vähendada põletuste, elektrivooluga

surmasaamise, tuleohu või inimvigastuste riski:
• Kontrollige tähelepanelikult, kui toodet kasutavad
lapsed või invaliidid või kui seda kasutatakse nende
juures või läheduses.
• Kasutage käesolevat toodet vaid otstarbel, milleks
toode on ette nähtud ning nii, nagu käesolevas
juhendis kirjeldatud.
• Ärge kunagi käivitage käesolevat toodet, kui selle
juhe või pistik on katki, kui see ei tööta korralikult,
kui see on maha kukkunud või katki või kui toode
on kukkunud vette. Tagastage toode kauplusse või
teeninduskeskusse kontrolliks ning paranduseks.
• Ärge kunagi asetage käesolevat toodet pehmele
alusele, nagu diivan või voodi. Hoidke kõiki õhuavausi
puhtana ning jälgige, et sinna ei satuks ebemeid, karvu
ning muud sarnast.
• Ärge kasutage õues või käitage, kui kasutatakse
aerosool (sprei) tooteid või kui antakse hapnikku.
• Komplektis olev vahelduvvoolu adapter on
valmistatud kasutamiseks ainult koos käesoleva
tootega. Ärge seda teiste seadmetega kasutage ning
ärge kasutage mõnd suvalist elektriseadme adapterit
selle asemel.

MÄRKUS – Zephyr ei ole mõeldud haiguste
diagnoosimiseks, ennetamiseks, jälgimiseks,
raviks või leevendamiseks.

PÕHITINGIMUSED

HOIDKE KÄESOLEV JUHEND ALLES
Sissejuhatus
Igapäevasel kasutamisel väldib Zephyr kahjulikku
niiskuse kogunemist, kuivatab kõrvavaigu ja eemaldab
lõhnad. Zephyr võib muuta kuuldeaparaatide kõla
paremaks ning pikendada tsink-õhk toiteallika eluiga
kõrge niiskusega kohtades.
Kokkupanek

1. Kuivatusaine aktiveerimine. Seadme komplektis
on ühekordselt kasutatav kuivatusbrikett
Dry-Brik®, mis tuleb asendada iga kahe kuu
järel. Dry-Brik täidab kahte tähtsat funktsiooni:
(1) eemaldab kuuldeaparaadist kuivatamise
ajal eraldunud niiskuse molekulid; (2) alandab
kuivatuskarbi niiskusesisaldust palju madalamale
tasemele, kui seda on võimalik saavutada
küttekehaga ja suurendab sellega kuivatusvõimet.
Dry-Briki aktiveerimiseks eemaldage sellelt
fooliumkate (joonis 1). Ärge eemaldage fooliumit
enne, kui soovite Dry-Brik
kasutama hakata, sest niipea
kui see on Dry-Brik maha
võetud, hakkab Dry-Brik
1
niiskust imama.
2. Märkige üles
aktiveerimiskuupäev.
Kuivatusbriketi asendamise
2
aja meeldetuletamiseks on
Dry-Brik silt. Kirjutage
Dry-Brik kasutuselevõtmise kuupäev sellele sildile
(joonis 2).
NOTE - tagada maksimaalne jõudlus, muuta
Dry-Brik iga 2 kuu tagant.

Zephyr töötab temperatuuril vahemikus 36° … 40° C
(97° … 104° F). Seade töötab korralikult sisetingimustes,
kui keskkonna temperatuur on 18° … 27° C (65° … 80° F).
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3. Asetage aktiveeritud DryBrik Zephyr’i (joonis 3).

4. Ühendage
3
vahelduvvooluadapter.
Ühendage vahelduvvooluadapter mittelülitatavasse
seinakontakti ning seejärel väike silindriline pistik
seadme tagaküljel asuvasse pesasse.
Zephyr’i kasutamine
1. Enne kui asetate kuuldeseadme esiküljel asuvasse
kuivatuskambrisse, pühkige seadmelt ülemäärane
niiskus ja kõrvavaik. Toiteallikad võite jätta
seadmesse, kui avage õhuringluse tagamiseks
patareisektsiooni kaas.
2.

Sulgege kaas ja vajutage seadme paremal küljel
asuvat sisse-väljalülituse nuppu. Sisse-väljalülituse
nupu kohal asuv roheline märgutuli põleb
8-tunnise ajavahemiku jooksul ning seade lülitub
automaatselt välja. Zephyr’i saab välja lülitada ka
sisse-väljalülituse nupu teistkordse vajutamisega.
Parimad tulemused saadakse 8-tunnise täieliku
tsükli jooksul, kuid kuivatamine leiab aset alates
ühe tunnisest ajavahemikust.

Zephyr’i kasutamine koos Cochlear’i implanaadiga

Lisaks kuulmisprotsessorile tuleb ka teised
kuuldeaparaadi osad hoida nende õigeks
funktsioneerimiseks kuivana. Asetage protsessor,
kõrvaklapp ja juhe esiküljel asuvasse kuivatusruumi.
Korrapärane Zephyr’i kasutamine võib oluliselt
pikendada ka tsink-õhk toiteallika eluiga, seda eriti
niisketes kohtades (üksiktulemused võivad erineda).
Jätke tsink-õhk toiteallikad protsessorisse (kui on
rakendatav), kuid eemaldage toiteallika kate.

Toote üldine hooldamine

Ärge kasutage Zephyr’i kõrge niiskustasemega
kohtades nagu vannituba. Hoidke kaas pidevalt
suletuna, kuna Dry-Brik’i efektiivsus väheneb
niiskuse neelamisel ümbritsevast õhust. Puhastage
pinnad pehme riidelapiga. Ärge kasutage tugevaid
puhastusvahendeid ega abrasiivaineid. Ärge pihustage
kandikule vedelikke.
Zephyr’il esineda võivate probleemide kõrvaldamine
•

Seade ei käivitu (roheline märgutuli ei sütti).
Veenduge, et sisse-väljalülituse nuppu on
vajutatud piisava tugevusega. Veenduge, et
vahelduvvooluadapter on kindlat ühendatud
seadme tagaseinas oleva pesa ja seinakontaktiga.
Kas seinakontakti saab välja lülitada? Kui
viga ei õnnestu kõrvaldada, proovige teist
vahelduvvooluadapterit (saadaval seadme
ostukohas, hoolduskeskuses, veebilehel www.
dryandstore.com). Vahetamisel kasutage ainult
tootja poolt tarnitavat adapterit.

•

Roheline märgutuli põleb, kuid seade ei
kuivata ettenähtud viisil. Kas Dry-Brik’i on
vahetatud korrapäraselt? On oluline, et seda
vahetataks iga kahe kuu möödudes vastavalt
juhistele. Kontrollige ventilaatori pöörlemist.
Kui ventilaatori müra pole kuulda, pöörduge
kontrollimiseks seadme ostukohta või
hoolduskeskusesse.
Kui ükski ülaltoodud tegevustest ei lahenda
probleemi:
Põhja-Ameerikas helistage 1-888-327-1299
või külastage www.dryandstore.com
Väljaspool Põhja-Ameerikat
pöörduge kontrollimiseks seadme
ostukohta või hoolduskeskusesse.
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