Norādījumi par Zephyr Lietošanu
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.tais
maiņstrāvas pārveidotājs ir speciāli izgatavots šai
ierīcei. Nelietojiet to ar citām ierīcēm, nizmantojiet tā
vietā pārveidotājus no citām ierīcēm.
• Šai ierīcei pievienotais maiņstrāvas pārveidotājs ir
speciāli izgatavots šai ierīcei. Nelietojiet to ar citām
ierīcēm, nizmantojiet tā vietā pārveidotājus no citām
ierīcēm.

PIEZĪME - Zephyr nav paredzēts slimību
diagnostikai, proﬁlaksei, ārstēšanai vai
atvieglošanai.
LIETOŠANAS VIDE
Zephyr darbojas temperatūru diapazonā no 36° līdz 40° C
(97° līdz 104° F). Tā darbosies pareizi iekštelpu temperatūrā
no 18° līdz 27° C (65° līdz 80° F).

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Ievads

Lietojot katru dienu, Zephyr novērš kaitīga mitruma
uzkrāšanos, izžāvē ausu vasku un neitralizē smakas.
Zephyr var uzlabot skaņu dzirdes aparātiem un var arī
pagarināt cinka-gaisa bateriju mūžu ļoti mitrās vietās.
Sakārtošana

1. Aktivējiet žāvēšanas līdzekli: ievietots vienreiz
lietojams Dry-Brik®, kas jānomaina ik pēc
diviem mēnešiem. Dry-Brik veic divas svarīgas
funkcijas: (1) paliekoši saista mitruma molekulas,
kas atbrīvojas no ierīcēm žāvēšanas ciklā un
(2) pazemina relatīvo mitrumu daudz zemākā
līmenī nekā tas būtu iespējams ar sildītāju vien, tā
maksimāli palielinot žāvēšanas iespēju.

Lai aktivētu Dry-Brik, noņemiet folijas apsegu
(1. attēls). Nenoņemiet
apsegu pirms esat gatavi
lietot Dry-Brik, jo pēc
apvalka noņemšanas Dry
1
Brik sāks uzsūkt mitr umu.

2. Pierakstiet aktivēšanas
datumu: lai jūs
brīdinātu, ka pienācis
laiks nomaiņai, katram
Dry-Brik ir pielikta
katīte. Uzrakstiet uz šīs kartītes, kas tika sākta
Dry-Brik lietošana (2. attēls).
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PIEZĪME - Lai nodrošinātu maksimālu veiktspēju,
mainīt Dry-Brik ik pēc 2 mēnešiem.
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3. Ievietojiet aktivēto
Dry-Brik ierīcē Zephyr
(3. attēls).

Vispārējā ierīces aprūpe

Zephyr lietošana

Zephyr kļūmju novēršana

2. Aizveriet vāku un nospiediet pogu ON/OFF
(IESLĒGT/IZSLĒGT) ierīces labajā pusē. Zaļais
indikators virs pogas spīdēs visā astoņas stundas
ilgajā ciklā, pēc tam ierīce automātiski izslēgsies.
Zephyr var arī izslēgt, nospiežot otrreiz pogu
ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT). Vislabākos rezultātus dod
pilns astoņu stundu darba cikls, bet žāvēšana var
notikt jau tik īsā laikā kā viena stunda.

•

4. Pievienojiet maiņstrāvas
3
pārveidotāju. Iespraudiet
maiņstrāvas pārveidotāju
ligzdā, kurai pastāvīgi pieslēgta strāva, pēc tam
ievietojiet ierīces aizmugurē mazo apaļo aizbāzni.
1.

Pirms ievietošanas priekšējā žāvēšanas kamerā
noslaukiet no Jūsu dzirdes aparāta lieko mitrumu
un ausu vasku. Jūs varat atstāt baterijas ierīcē, bet
atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, lai gaiss varētu
cirkulēt.

Zephyr lietošana kohleārā implanta ierīcei

Lai tā darbotos pareizi, aiz auss novietotie procesori
un cita implanta aparatūra ir jātur sausa. Ievietojiet
procesoru, uz galvas nēsājamo daļu un kabeli priekšējā
žāvēšanas nodalījumā. Regulāra Zephyr lietošana
var nozīmīgi uzlabot cinka-gaisa bateriju mūžu, īpaši
mitrās vietās (individuālie rezultāti var būt dažādi).
Atstājiet cinka-gaisa baterijas procesorā (ja tā ir
paredzēts), bet noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu.

Nelietojiet Zephyr vietās ar augstu mitrumu,
piemēram, vannas istabās. Turiet vāciņu aizvērtu
visu laiku, jo Dry-Brik efektivitāte samazināsies, ja
mitrums tiks uzsūkts no apkārtējā gaisa. Tīriet virsmas
ar sausu drāniņu. Nekad nelietojiet stiprus tīrīšanas
līdzekļus vai abrazīvus. Nesmidziniet šķidrumus
paplātē.
•

Ierīce nestartē (nav zaļās gaismiņas):
Pārliecinieties, vai ir stingri nospiesta poga on/
off (ieslēgts/izslēgts). Pārbaudiet, vai maiņstrāvas
pārveidotājs ir stingri iesprausts ierīces aizmugurē
un ligzdā/tīklā. Vai ligzda nav ieslēdzama ar
slēdzi? Ja joprojām nav panākumu, izmēģiniet citu
maiņstrāvas pārveidotāju (dabūjams pirkuma vietā,
servisa centrā vai no www.dryandstore.com).
Nomainiet tikai ar ražotāja piegādātu pārveidotāju.
Zaļā gaismiņa spīd, bet ierīce nežāvē pietiekami
labi. Vai Dry-Brik ir ticis regulāri nomainīts?
Ir svarīgi to nomainīt ik pēc diviem mēnešiem
atbilstoši norādījumiem. Pārbaudiet, kā darbojas
ventilators. Ja nav saklausāma ventilatora skaņa,
nododiet ierīci pirkuma vietā vai servisa centrā tās
pārbaudei.

Ja neviena no augstāk aprakstītajām darbībām
neatrisina problēmu:

Ziemeļamerikā zvaniet pa telefonu 1-888-327-1299
vai apmeklējiet vietni: www.dryandstore.com
Ārpus Ziemeļamerikas ierīces pārbaudei vērsieties
pārbaudei pirkuma vietā vai servisa centrā.
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