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Dry & Store® Global Operating Instructions
IMPORTANT SAFEGUARDS
This product is for household use. When using electrical products, especially when children are present,
basic safety precautions should always be followed, including:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
DANGER - To reduce the risk of electrocution:
•
•
•
•

Do not use while bathing.
Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
Do not place in or drop into water or other liquid.
Do not reach for this device if it has fallen into water. Unplug immediately.

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
•
•
•

Closely supervise use by, on or near children or invalids.
Use this product only for its intended use as described in this manual.
Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped
or damaged, or dropped into water. Return it to the place of purchase or service center for examination and
repair.
Never place the product on a soft surface such as a bed. Keep any air openings free of lint, hair, and the like.
Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being
administered.
Dry & Store Global uses germicidal ultraviolet light (UV) for sanitizing. This light will not illuminate when the
lid is open. Do not modify or override any components that may allow exposure to UV light.
If the lamp shatters, unplug immediately. Wear gloves when removing glass particles. Dispose of properly.
The AC adapter included with your unit is made specifically for this product. Do not use it with another
appliance, and do not use an adapter from any other electrical device in its place.

•
•
•
•
•

NOTE - Dry & Store is not designed to diagnose, prevent, monitor, treat, or alleviate disease.

Operating Conditions
Dry & Store Global operates at a temperature range of 97° to 104° F (36° to 40°C). It will function properly at indoor
ambient temperatures from 65° to 86° F (18° to 30° C).

SAVE THESE INSTRUCTIONS
Introduction
Dry & Store® Global has been designed for all types of hearing instruments, including hearing aids, noise maskers, ear
monitors, and cochlear implant equipment. Used daily, Dry & Store removes damaging moisture accumulation, dries
earwax and sanitizes surfaces exposed to its germicidal lamp. Dry & Store will make most hearing instruments sound
better, and it can also extend zinc-air battery life in high humidity locations.

Preparation for Use (Important)
The moisture-adsorbing Dry-Brik® desiccant must be properly activated, and the power cord must be connected before
the first use.
1.

Activate the desiccant: A disposable Dry-Brik, which must be replaced every two months, is included. Using
the pull tab, remove the foil cover, which activates the desiccant (Figure 1). Do not remove the foil until you are
ready to use the Dry-Brik, because once it is removed the Dry-Brik will begin adsorbing moisture.

2.

Start the Timestrip®: To alert you when it is time to replace the Dry-Brik, a timing device called a Timestrip is
included with each desiccant. Start the timer by firmly pressing your thumb down on the bubble in the middle
(Figure 2), which releases a red dye into the timer window. Other blunt objects, such as the eraser end of a pencil
may also be used (Figure 3). Do not use a sharp object to start the Timestrip!
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When the Timestrip has been successfully activated, a dark vertical line will be visible
on the left end of the timer window within a few minutes. If this line does not appear,
try again. Each day the red strip will get a little longer (fast at the beginning, slow as
it nears the end), and at the end of two months, the timer window will be completely
red. Replace it with a new Dry-Brik at that time, and dispose of the depleted Dry-Brik
in household refuse. NOTE: Starting the timer does NOT activate the Dry-Brik. It is
activated when the foil is removed.
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NOTE: Your Dry & Store will not work effectively
unless the Dry-Brik is changed every 2 months.
3.

Place the activated Dry-Brik in Dry & Store Global (Figure 4).

4.

Connect the AC adapter: The small circular plug fits into the rear of the unit
(Figure 5). Do not force; it should slide in easily. Finally, plug the AC adapter into a
non-switched electrical outlet. Your Dry & Store is now ready for use.
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Using Your Dry & Store
1.

2.

Wipe excess moisture and earwax from your hearing aids before placing them in the
drying chamber. Open the lid and place your hearing instruments or implant hardware
in the large compartment on the right. You may leave the batteries in, but open the
battery cover to allow for air circulation.
Close lid and gently press the <on> button (Figure 6). Both the blue and the green
indicators will illuminate. The blue light will go off after three minutes, indicating
that the sanitizing cycle is over, and the green light will stay on for the remainder
of the eight-hour cycle. Times are approximate. Best results come from an entire
Dry & Store cycle, but conditioning can occur over periods as short as 30 minutes.
Dry & Store Global is reset each time the lid is opened.
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Rechargeable Canister Desiccant (optional)
A small number of international configurations are shipped with a metal canister desiccant
instead of a Dry-Brik. The protective label should be removed from both sides before
use. As moisture is adsorbed by the desiccant, the indicator will change from orange to
clear (or from blue to light pink, depending on the model). The color change signals that
the desiccant can no longer adsorb moisture. To restore function, place the metal can in a
conventional (not microwave) oven for 2 hours or more at a temperature of 105°-150°C
(225°-300°F). Use care when removing the metal desiccant can from the oven. Allow it
to cool before handling. Never place metal in a microwave oven! Best results will occur
if the can is covered by a drinking glass during the cooling period.
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About the UV Sanitizing Cycle

6
Ear molds and hearing aids harbor germs and bacteria. The ultraviolet light in your
Dry & Store unit can kill such organisms, and many users will experience reduced itching
and irritation. However, Dry & Store is not a sterilizer, and the manufacturer makes no claims as to degree
of bacterial kill. Dry & Store is not designed to diagnose, prevent, monitor, treat, or alleviate disease. The
UV lamp may be removed without affecting the drying capability, as it is not part of the heating cycle.
Using Dry & Store Global with Cochlear Implants
Implant hardware can also benefit from Dry & Store care. For example, microphone performance can suffer
from moisture accumulation from the environment and/or perspiration. For some, regular Dry & Store use can
make a significant difference in zinc-air battery life, especially in hot and humid weather. Individual results will
vary. Here are specific suggestions:
•

Behind-the-ear speech processors: Leave zinc-air batteries in the processor (where applicable) but remove
the battery cover. Place the processor, headpiece and cable in the drying compartment on the right. Do not put
anything except the desiccant on the left side of the tray.
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•

Body-worn speech processors: Place as many components in the drying compartment as will comfortably fit
without crowding. Size limitations might mean that the processor will need to be conditioned separately from
other hardware. If this is the case, the microphone assembly should be conditioned more frequently than the
processor, as it is more susceptible to moisture damage. The battery pack may need to be removed from some
processors.

General Product Care
To keep your Dry & Store working properly, do not operate it in high-humidity locations such as a bathroom. Keep the
lid closed at all times, because the effectiveness of the desiccant will be reduced due to moisture adsorption from the
surrounding air. Clean with a soft cloth. Never use strong cleaning agents or abrasives. Do not spray any liquid into the
tray or onto the UV lamp.

Troubleshooting
•

No lights illuminate after pressing the <on> button: Is the lid closed tightly and has the <on> button been pushed?
If yes, verify that the AC adapter is securely connected to both the Dry & Store Global unit and the outlet/mains
and that the outlet/mains is not controlled by a wall switch which is in the off position. Next, try another AC
adapter (available from the place of purchase, a service center, or at www.dryandstore.com). Replace it only with
an adapter provided by the manufacturer. If the unit still will not start, the internal electronics are probably faulty,
so return it to the place of purchase or service center for evaluation. NOTE: this condition does NOT indicate a
bad UV lamp.

•

No blue light is visible during first three minutes of the operating cycle, but the green light is on: Check that the
UV lamp is firmly positioned in its sockets. If not, remove and reposition the lamp, then re-start the unit with
the lid closed tightly. If the blue light does not illuminate during the first three minutes, replace the UV lamp
(available from the place of purchase, a service center, or at www.dryandstore.com). Replace it only with the
special lamp provided by the manufacturer. If both blue and green lights fail to light, see “No lights illuminate…”
above.

•

Unit is noisy: Noise problems are usually fan-related. Sound resonates inside the unit, so some noise is to be
expected, even from the high-quality ball-bearing fan used in Dry & Store. If the fan noise varies in intensity or
frequency, disconnect the unit from power and check for obstructions. If none, have the unit serviced.

•

Lights illuminate, but unit is not drying properly: Has the Dry-Brik been replaced regularly? It is important that
it be replaced every two months according to the instructions. Check for fan movement. If no fan sound can be
heard, return the unit to the place of purchase or service center for evaluation.

•

Metal bead inside UV lamp: This is perfectly normal with bulbs made by Sankyo-Denki or Ushio. It is a result of
their environmentally-sensitive manufacturing process.
If none of the above solves the problem:
In North America, call Customer Service at 1-888-327-1299 or visit www.dryandstore.com
Outside North America, contact the place of purchase or a service center for evaluation.
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Návod k obsluze přístroje Dry & Store® Global
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Tento výrobek je určen k domácímu použití. Při používání elektrických výrobků, zvláště za přítomnosti
dětí, se musí vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, a to zejména:

PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM VŠECHNY POKYNY
NEBEZPEČÍ - Pro snížení rizika usmrcení elektrickým proudem:
•
•
•
•

Nepoužívejte při koupání.
Nepokládejte ani neukládejte výrobek na místa, kde by mohl spadnout do výlevky či vany nebo být do ní vtažen.
Nedávejte jej ani jej nenechte spadnout do vody nebo jiné kapaliny.
Nesahejte na toto zařízení, pokud upadlo do vody. Okamžitě jej odpojte ze zásuvky.

VAROVÁNÍ - Pro snížení rizika popálenin, usmrcení elektrickým proudem, požáru nebo poranění osob:
• Pozorně dohlížejte na používání zařízení dětmi či zdravotně postiženými osobami, na nich nebo v jejich blízkosti.
• Používejte tento výrobek pouze ke stanovenému účelu popsanému v tomto návodu.
• Nikdy s tímto výrobkem nepracujte, pokud má poškozenou šňůru nebo zástrčku nebo pokud nepracuje řádně,
spadl na zem, byl poškozen nebo spadl do vody. Vraťte jej prodejci nebo do servisního střediska k prozkoušení a
opravě.
• Nikdy nedávejte výrobek na měkkou podložku, například na pohovku nebo postel. Udržujte větrací otvory
průchodné, zbavené vláken, vlasů a podobných nečistot.
• Nepoužívejte v otevřeném prostoru ani s ním nepracujte v prostředí, kde se používají aerosolové výrobky (spreje)
nebo kde se podává kyslík.
• Dry & Store Global používá k dezinfekci ultrafialové záření (UV), které ničí choroboplodné zárodky. Toto
světlo nesvítí, když se otevře víko. Neupravujte ani nevyřazujte z provozu žádné díly, protože by tak mohlo dojít
k expozici UV záření.
• V případě prasknutí žárovky odpojte přístroj okamžitě od sítě. Při odstraňování částic skla používejte rukavice.
Řádně je uložte.
• Napájecí adaptér dodávaný s přístrojem je vyroben konkrétně pro toto zařízení. Nepoužívejte jej s jiným
zařízením a také namísto něj nepoužívejte adaptér od žádného jiného přístroje.
POZNÁMKA - Dry & Store není určen k diagnostikování, prevenci, sledování, léčení či úlevě od nemoci.
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Dry & Store Global pracuje v rozmezí teplot 36° až 40° C (97 ° až 104° F). Bude řádně fungovat při teplotách vnitřního
prostředí od 18° až 30° C (65° do 86° F).

TENTO NÁVOD USCHOVEJTE
Úvod
Dry & Store® Global byl navržen pro všechny typy sluchadel včetně sluchových pomůcek, maskérů hluku, ušní
monitory a zařízení kochleárního implantátu. Při každodenním používání Dry & Store odstraňuje škodlivé nahromadění
vlhkosti, suší ušní maz a dezinfikuje povrchy, které jsou vystaveny působení jeho germicidním lampy. Dry & Store
způsobuje lepší zvuk většiny sluchadel a rovněž může prodloužit životnost zinko-vzduchové baterie v místech
s vysokou vlhkostí.

Příprava k použití (důležité informace)
Před prvním použitím musí být správně aktivováno vysoušedlo Dry-Brik® k pohlcování vlhkosti a musí být připojen
napájecí kabel.
1.

Aktivace vysoušedla: Součástí balení je vysoušedlo Dry-Brik pro jednorázové použití, jež musí být každé dva
měsíce vyměněno. Použitím proužku na otevírání stáhněte krycí fólii, čímž aktivujete vysoušedlo (obrázek 1).
Fólii neodstraňujte, pokud nejste k použití vysoušedla Dry-Brik připraveni, neboť po jejím sejmutí začne
vysoušedlo Dry-Brik pohlcovat vlhkost.
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2.

Spuštění indikátoru Timestrip®: Součástí každého balení je časovací zařízení
Timestrip, jež upozorní na dobu výměny vysoušedla Dry-Brik. Časovač spustíte
pevným stisknutím bublinky uprostřed palcem (obrázek 2), čímž se vypustí červené
barvivo do okénka časovače. Můžete použít i jiné tupé předměty, například gumu
na konci tužky (obrázek 3). Ke spuštění časovače Timestrip nepoužívejte ostré
předměty!
Po úspěšném spuštění časovače Timestrip se na levém konci okénka časovače do
několika minut objeví tmavá svislá linie. Jestliže se linie neobjeví, pokus opakujte.
Červená páska se bude každý den o něco prodlužovat (na začátku rychle, ke konci
pomalu) a po uplynutí dvou měsíců bude okénko časovače zcela vyplněno červenou
barvou. V této době vysoušedlo Dry-Brik nahraďte novým a vypotřebované vyhoďte
do domovního odpadu. POZNÁMKA: Spuštění časovače NEAKTIVUJE vysoušedlo
Dry-Brik. Vysoušedlo se aktivuje sejmutím fólie.

1

2

Vaše zařízení Dry & Store nebude efektivně pracovat,
pokud nebudete vysoušedlo Dry-Brik každé 2 měsíce měnit.
3.

Vysoušedlo Dry-Brik umístěte do zařízení Dry & Store Global (obrázek 4).

4.

Zapojte síťový adaptér: Malá kruhová zástrčka se zasune do zadní části přístroje
(obrázek 5). Nepoužívejte sílu; měla by jít zasunout snadno. Nakonec zapojte
síťový adaptér do elektrické zásuvky bez vypínače. Váš přístroj Dry & Store je nyní
připraven k používání.
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Obsluha přístroje Dry & Store® Global
1.

2.

Předtím, než umístíte sluchadla do sušicí komory, setřete z nich vlhkost a ušní maz.
Otevřete víko a vložte do velkého prostoru vpravo svá sluchadla a hardware pro
implantát. Baterie můžete nechat vevnitř, ale otevřete kryt bateriového prostoru, aby
vzduch mohl cirkulovat.

4

Uzavřete víko a jemně stiskněte tlačítko „ON“ (obrázek 6). Rozsvítí se jak modrá,
tak zelená kontrolka. Po třech minutách zhasne modré světlo, to signalizuje, že je
ukončen dezinfekční cyklus a zůstane svítit zelené světlo po zbytek osmihodinového
cyklu. Časy jsou uváděny jako přibližné. Nejlepších výsledků se dosáhne při úplném
cyklu Dry & Store, ale úprava podmínek prostředí může nastat během krátkých, již
třicetiminutových, období. Časový spínač se vynuluje pokaždé, když se otevře víko.
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Informace o dezinfekčním UV cyklu
Ušní tvarovky a sluchové pomůcky obsahují choroboplodné zárodky a bakterie.
Ultrafialové záření z Vaší jednotky Dry & Store může takové organismy zlikvidovat
a mnoho uživatelů rázem zjistí, že svědění a dráždění pokleslo. Nicméně Dry & Store
není sterilizátor a výrobce nevydává žádná tvrzení ohledně stupně likvidace bakterií.
Dry & Store není určen k diagnostikování, prevenci, sledování, léčení či úlevě od nemoci.
UV lampu lze odstranit, aniž by to ovlivnilo sušicí schopnosti Dry & Store, protože není
součástí ohřívacího cyklu.
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Používání přístroje Dry & Store® Global s kochleárními implantáty
Z péče poskytované Dry & Store může mít prospěch i hardware pro implantáty. Například nahromaděná vlhkost
z prostředí a/nebo srážek může nepříznivě ovlivňovat výkon mikrofonu. Například pravidelné používání Dry & Store
může způsobit podstatný rozdíl v životnosti zinko-vzduchové baterie, zejména v horkém a vlhkém počasí. Individuální
výsledky budou odlišné. Uvádíme některé konkrétní návrhy.
•

Závěsné řečové procesory:
Nechte zinko-vzduchové baterie v procesoru (pokud je to vhodné), ale odstraňte kryt baterií. Umístěte procesor,
ušní tvarovku a kabel do sušicího prostoru vpravo. Na levou stranu misky nic dalšího kromě vysoušedla
nevkládejte.
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•

Zvukovodové řečové procesory:
Do sušicího prostoru uložte co nejvíce dílů, kolik jich jen bude možné uspořádat bez toho, že by se překrývaly.
Omezení velikosti by mohlo znamenat, že procesor bude nutné ošetřit odděleně od zbývajícího hardwaru. Pokud
k tomu dojde, ošetřujte soupravu s mikrofonem častěji než procesor, protože je náchylnější k poškození vlhkostí.
Sadu baterií bude možná nutné z některých procesorů vyjmout.

Všeobecná péče o výrobek
Pokud má Dry & Store trvale správně fungovat, neprovozujte jej v místech s vysokou vlhkostí, například v koupelně.
Po celou dobu držte víko zavřené, protože účinnost vysoušedla se sníží absorpcí vody z okolního vzduchu. Čistěte
měkkou látkou. Nikdy nepoužívejte silná čisticí činidla ani brusné materiály. Misku nebo UV lampu nenamáčejte ani
neošetřujte sprejem.

Odstraňování potíží
•

Po stisknutí tlačítka „ON“ nesvítí žádné světlo: Je víko pevně uzavřeno a bylo stisknuto tlačítko „ON“? Pokud
ano, ověřte, zda je síťový adaptér pevně připojen k jednotce Dry & Store Global i k síťové zásuvce, a zda není
síťová zásuvka ovládána vypínačem, který je vypnutý. Pak zkuste jiný síťový adaptér (je k dostání v místě nákupu,
servisním středisku nebo na internetové adrese www.dryandstore.com). Používejte pouze náhradní adaptér
dodávaný výrobcem. Nelze-li jednotku stále spustit, je pravděpodobně vadná vnitřní elektronika. Vraťte produkt v
místě nákupu nebo jej předejte k posouzení servisnímu středisku. POZNÁMKA: tento stav NENÍ známkou vadné
UV lampy.

•

Během prvních tří minut provozního cyklu není vidět žádné modré světlo, avšak zelené světlo svítí: Zkontrolujte,
zda je UV lampa pevně usazena ve paticích. Pokud ne, lampu vyjměte, znovu ji usaďte a potom jednotku s pevně
uzavřeným víkem znovu spusťte. Pokud se modré světlo během prvních tří minut nerozsvítí, vyměňte UV lampu
(je k dostání v místě nákupu, servisním středisku nebo na internetové adrese www.dryandstore.com). Používejte
pouze náhradní speciální lampu dodávanou výrobcem. Nesvítí-li modré ani zelené světlo, viz „Nesvítí žádné
světlo…“ výše.

•

Přístroj je hlučný: Hlučnost obvykle souvisí s ventilátorem. Zvuk rezonuje uvnitř jednotky, proto je třeba
s určitým hlukem počítat, i když se ve ventilátoru Dry & Store používají vysoce kvalitní kuličková ložiska. Pokud
intenzita či frekvence hluku ventilátoru kolísá, odpojte jednotku od sítě a zkontrolujte, zda-li nedošlo k ucpání.
Pokud ne, nechte jednotku opravit v servisu.

•

Kontrolky svítí, ale jednotka dobře nesuší: Prováděli jste výměnu Dry-Brik pravidelně? Je důležité, aby se
vyměňovala podle pokynů. Jestliže není slyšet ventilátor, vraťte jednotku prodejci či servisnímu středisku
k přezkoumání.

•

Uvnitř UV lampy se pohybují malé kapky: To je u žárovek vyráběných společností Sankyo-Denki nebo Ushio
naprosto normální. Je to důsledek jejich výrobního procesu příznivého k životnímu prostředí.

Pokud žádné ze shora uvedených řešení problém neodstraní:
V Severní Americe volejte zákaznickou službu na číslo 1-888-327-1299
nebo navštivte stránku www.dryandstore.com
V zemi mimo Severní Ameriku se obraťte na prodejce nebo servisní středisko k přezkoumání.
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Product Information
Physical Properties
• Outside dimensions: 180 mm x 99 mm x 91 mm (7.1” x 3.9” x 3.6”). Weight: 907 g (2 lb.).
• Drying tray has two compartments, a large drying area on the right which measures 102 mm x 90 mm x
25 mm (4” x 3.5” x 1”), and a small compartment on the left for the desiccant.

Power Supply
Input: 100-240 volts AC, 50/60 Hz, 1.0A maximum. Output: 24 VDC at 15W maximum.

Operating Features
•

Unit turns off automatically after eight hours unless interrupted, but the normal cycle can be interrupted
at any time by opening the lid. The germicidal lamp operates only during the first three minutes (see
below).
• In just three minutes, the UV germicidal lamp delivers more than 1,000 joules/square meter, producing
enough germicidal energy for a 99% kill on common microorganisms found in the external ear canal.
Elimination of this flora from hearing aids can significantly reduce itching and the reintroduction of
infection-causing bacteria into the ear canal. At 4 watts, the UV lamp is a surface sanitizer only, and it
has little to no penetrating power. This means that it is not damaging to plastics or earmolds. The UV
lamp has a life expectancy of many years, but it is user-replaceable if needed. (NOTE: Dry & Store is
not designed to diagnose, prevent, monitor, treat, or alleviate disease.)
• Ball-bearing fan continuously circulates warm, dry air for the entire operating cycle, causing moisture to
move out of the hearing instruments by diffusion. A desiccant in the airflow path strips the moisture out
of the air, ensuring continuous dry operation.
• Dry & Store will remove the moisture from cerumen, decreasing its volume and making it easy to
remove.

Desiccant
Dry & Store Global ships with a disposable Dry-Brik® desiccant that also adsorbs odors. The Dry-Brik
should be replaced every two months. A rechargeable can desiccant is available as an accessory in many
parts of the world.

Battery Removal
Batteries do not have to be removed from hearing aids before Dry & Store use. Independent tests by
Eveready Battery Co. on their Amplifier® zinc-air batteries showed a 10-20% gain in battery life under high
humidity conditions. This was confirmed by a user survey which showed that over half of Dry & Store
users noted longer zinc-air battery life.

Safety & Regulatory
Certified to ETL, UL, CSA standards. CE marked. PSE (Japan), C-Tick (Australia/New Zealand).
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Dry & Store® is protected by U.S. Patents 5,640,783; 5,852,879; D 467-394;
Australia 732268; EPO, France, & United Kingdom 0980267;
Germany DE 697 28 438 T2; Spain ES 2218681 T3; Japan 3705608.
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