Instruções de Funcionamento Zephyr
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.
• Não o produto tiver caído dentro de água, não o tentar
alcançar. 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.
• 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
um sofá ou cama. Manter todas as aberturas afastadas 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.

NOTA – Dry & Store não foi concebido para
diagnosticar, prevenir, veriﬁcar, tratar ou aliviar
doenças.
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Dry & Store Global funciona num intervalo de temperaturas
de 36° a 40° C (97° a 104° F). Funciona adequadamente

a uma temperatura ambiente interior de 18° a 27° C
(65° a 80° F).

GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES
Introdução

Utilize o Zephyr diariamente para remover humidade nociva
acumulada, cera de ouvidos seca e odores. O Zephyr faz
com os aparelhos auditivos soem melhor, e também pode
prolongar a vida da pilha de zinco-ar em locais com um
elevado grau de 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,
1
maximizando, desta forma,
a capacidade de secagem.
Para activar o Dry-Brik,
remova a película de alumínio
2
(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..

2. Registe a data de activação: para alertá-lo da altura
de substituição, encontra-se ligado um cartão a cada DryBrik. Escreva nesse cartão a data em que o Dry-Brik foi
activado (Figura 2).
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NOTA: Para garantir o
desempenho máximo,
troque o Dry-Brik a cada 2
meses.
3.

4.

Coloque o Dry-Brik
activado no Zephyr
(Figura 3).

Cuidados gerais do produto

3

Ligue o transformador CA: A pequena ficha

circular encaixa na parte de trás da unidade. Não
force; deve entrar facilmente. Finalmente, ligue o
transformador CA a uma tomada eléctrica funcional.

Funcionamento do Zephyr
1. Limpe o excesso de humidade e cera dos ouvidos dos

aparelhos auditivos antes de os colocar na câmara de
secagem frontal. Pode deixar as pilhas colocadas, mas
retire a tampa do compartimento das pilhas para permitir
a circulação de ar.

2. Feche a tampa e prima o botão de activação/desactivação
(On/Off) situado no lado direito da unidade. O indicador
verde acima do botão de activação/desactivação (On/Off)
permanece aceso durante o ciclo de 8 horas, no ﬁnal do
qual a unidade se desligará automaticamente. Também
pode desactivar o Zephyr premindo o botão de activação/
desactivação (On/Off) novamente. Os melhores
resultados em termos de secagem derivam de um ciclo
completo de 8 horas, mas ela também pode ser alcançada
em períodos de 1 hora apenas..

Utilização do Zephyr com Equipamento de
implante coclear

Os processadores de colocação atrás da orelha e outro
hardware de implante devem ser mantidos secos para
funcionarem devidamente. Coloque o processador, peça
auricular e cabo no compartimento de secagem frontal. A
utilização regular do Zephyr também pode ter um impacto
signiﬁcativo na duração da pilha de zinco-ar, particularmente
em locais húmidos (os resultados individuais irão variar).
Deixe as pilhas de zinco-ar no processador (quando
aplicável) mas remova a tampa do compartimento das pilhas.

Não utilizar o Zephyr em locais com um elevado grau de
humidade, como uma casa-de-banho. Como a eﬁcácia do
Dry-Brik será reduzida devido à absorção de humidade do
ar circundante mantenha a tampa sempre fechada. Limpe
as superfícies com um pano suave. Nunca use agentes de
limpeza fortes ou abrasivos. Não pulverize quaisquer líquidos
sobre o tabuleiro.

Resolução de problemas do Zephyr
• A unidade não inicia (luz verde não se acendeu):
Certiﬁque-se de que premiu o botão de activação/
desactivação (On/Off) devidamente. Assegure a ligação
apropriada do transformador da corrente CA à traseira
da unidade bem como à tomada/alimentação. A tomada/
alimentação é controlada por um interruptor de parede?
Experimente outro transformador de corrente CA se estas
soluções não funcionarem (disponível no local de compra,
um centro de assistência ou em www.dryandstore.com). O
transformadorsó deve ser substituído por outro fornecido
pelo fabricante.
• Unidade emite ruídos: Veriﬁque se algo está a obstruir a
ventoinha. Contacte o local de compra ou centro de
assistência para solicitar uma avaliação se a unidade
continuar a emitir ruídos.
• A unidade não seca devidamente, embora a luz verde
esteja acesa: O Dry-Brik foi substituído regularmente? É
importante substituir o Dry-Brik a cada 2 meses segundo
as instruções. Inspeccione o movimento da ventoinha.
Contacte o local de compra ou centro de assistência para
solicitar uma avaliação se a ventoinha não emitir nenhum
som.

Se nenhuma das soluções apresentada solucionar o
problema:

Na América do Norte, ligue para o número 1-888-3271299 ou visite www.dryandstore.com.
Fora da América do Norte, contacte o local de compra
ou centro de assistência para solicitar uma avaliação..

ZEP REVF 0312
PORTUGUESE

