
Zephyr Betjeningsvejledning

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter, særligt når børn er til stede, bør 
elementære sikkerhedsforanstaltninger altid følges, inklusive: 

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG

FARE – For at mindske risikoen for elektrisk stød: 

• Anvend ikke mens der bades. 

• Placér eller opbevar ikke produktet, hvor det kan tabes eller 

skubbes ned i et badekar eller en håndvask.

• Stil ikke i vand eller andet fl ydende materiale. 

• Ræk ikke ud efter produktet hvis det falder i vand. Tag stikket  

 ud med det samme. 

ADVARSEL – for at reducere risikoen for forbrændinger, elektrisk 

stød, brand, eller personskader: 

• Hold nøje opsyn ved anvendelse af børn eller i nærheden af 

dem eller invalide. 

• Anvend kun dette produkt efter hensigten som beskrevet i 

denne vejledning. 

• Betjen aldrig dette produkt hvis det har beskadiget ledning 

eller stik, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det har været 

tabt eller beskadiget, eller tabt ned i vand. Returner det til 

anskaffelsesstedet eller til et service center til eftersyn og 

reparation. 

• Placér aldrig produktet på en blød overfl ade såsom en sofa eller 

en seng. Hold alle ventilationsåbninger fri for støv, hår o. lign. 

• Anvend ikke produktet udenfor og betjen det ikke hvor  

drivgas- (spray) produkter bliver anvendt, eller hvor oxygen 

bliver administreret. 

• Den inkluderede strømforsyning er specielt udviklet til dette 

produkt. Anvend den derfor ikke med andre produkter, og 

anvend ikke en anden omformer fra en anden elektrisk enhed 

med dette produkt. 

BEMÆRK – Zephyr er ikke designet til at diagnosticere, 
forhindre, overvåge, behandle, eller lindre sygdom.

DRIFTSBETINGELSER

Zephyr fungerer ved temperaturer mellem 36° og 40 °C (97° 

til 104° F). Det vil fungere korrekt ved omgivende indendørs 

temperaturer fra 18° til 27° C (65° til 80° F).

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Indledning
Når Zephyr anvendes hver dag, fjerner det skadelig 
fugtighed, udtørrer ørevoks og fjerner lugte. Zephyr kan få 
høreapparater til at lyde bedre, og kan kan også forlænge 
zink-batteriets levetid i omgivelser med høj fugtighed.

Samling
1. Aktiver tørremidlet: Der medfølger en Dry-Brik® 

til engangsbrug, som skal udskiftes hver anden 
måned. Dry-Brik har to vigtige funktioner: (1) Fjerner 
fugtighedsmolekyler, der frigives fra anordningen under 
tørrecyklussen, permanent, og (2) gør den relative 
fugtighed inde i kassen meget lavere, end det er muligt 
med blot en varmer, så tørreevnen maksimeres.

 Dry-Brik aktiveres ved at fjerne stanniollåget 

 (fi gur 1). Låget må ikke 
fjernes, før  Dry-Brik skal 
bruges, for når først det er 
fjernet, begynder Dry-Brik at 
absorbere fugtighed.

2. Skriv aktiveringsdatoen ned: 
Til brug for at vide, hvornår 
Dry-Brik skal udskiftes, 
sidder der et lille kort på hver 
Dry-Brik. Skriv datoen, på hvilken Dry-Brik blev sat i 
drift på kortet (fi gur 2). 

BEMÆRK - at sikre maksimal ydelse, ændre 
Dry-Brik hver 2. måned.
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3. Anbring den aktiverede  
Dry-Brik i Zephyr (fi gur 3).

4. Tilslutning af AC-adapteren: 
Sæt AC-adapteren i 
enslukketstikkontakt, og sæt 
dernæst det lille runde stik i på bagsiden af enheden.

Betjening af Zephyr
1. Tør overskydende fugtighed og ørevoks af dine 

høreapparater, inden du lægger dem i det forreste 
tørrekammer. Lad blot batterierne blive i, men luk 
batterilemmen op, så luften kan cirkulere.

2. Luk låget, og tryk på ON/OFF-knappen på højre side 
af enheden. Den grønne lampe over ON/OFF-knappen 
tænder og forbliver tændt i de otte timers arbejdstid, og 
enheden slukker derefter sig selv. Man kan også slukke 
for Zephyr ved at trykke på ON/OFF-knappen en gang til. 
Det bedste resultat opnås ved at lade enheden køre sine 
fulde otte timer, men der sker tørring inden for en så 
kort periode som en time.

Anvendelse af Zephyr med Cochlear 
implanteret udstyr
Høreapparater der sidder bag øret samt andre implantater 
skal holdes tørre for at de kan fungere korrekt. Anbring 
høreapparatet, hovedstykket og kablet i det forreste 
tørrekammer. Anvendes Zephyr regelmæssigt, kan 
det også forlænge zink-luft-batteriets levetid, især i 
fugtige omgivelser (forskellig grad af fordel). Lad                      
zink-luft-batterierne sidde i høreapparatet (hvis der fi ndes 
sådanne), men tag batterilemmen af.

Almindelig produktpasning
Kør ikke med Zephyr i meget fugtige omgivelser, så 
som på et badeværelse. Hold låget lukket hele tiden, idet              
Dry-Brik’s virkningsgrad ellers reduceres på grund af at den 
opsuger fugtighed fra luften i omgivelserne. Rengør alle 
overfl ader med en blød klud. Der må ikke anvendes stærke 
rengøringsmidler eller slibende midler. Der må ikke sprøjtes 
nogen væsker ned i bakken.

Fejlfi nding på Zephyr
• Enheden vil ikke starte (ikke nogen grøn lampe tændt): 

Forvis dig selv om at du har trykket på ON/OFF-knappen 
hårdt nok. Kontrollér at AC-adapteren er ordenligt 
sluttet til hhv. bagsiden af enheden og en stikkontakt.  
Er der slukket for stikkontakten? Hvis der stadig ikke 
kan tændes, så prøv med en anden AC-adapter (kan fås 
der hvor du har købt Zephyr, på et service-center eller 
på www.dryandstore.com). Der må only kun anvendes 
en adapter, som er leveret af fabrikanten.

• Den grønne lampe er tændt, men enheden tørrer ikke 
ordentligt: Er Dry-Brik blevet skiftet regelmæssigt? 
Det er vigtigt at den skiftes hver anden måned som 
angivet i vejledningen. Tjek ventilatoren om den kører.          
Hvis ventilatoren ikke kan høres, skal du kontakte det 
sted købet er foretaget eller et service-center, som vil se 
på den.

Hvis ingen af ovennævnte muligheder løser problemet:

I Nordamerika kan du ringe på 1-888-327-1299 

eller gå ind på www.dryandstore.com

I andre verdensdele skal du kontakte 
det sted købet er foretaget eller et 

service-center, som vil se på enheden.
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