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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.

•
•
•

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.

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

•
•
•
•
•

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
Instructions

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
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(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!
When the Timestrip has been successfully started, 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.
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.

Operating your Dry & Store
1.

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.

2.

Close the 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.

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

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
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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.

•

Body-worn speech processors: Place as many components in the drying compartment as will 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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Dry & Store® Global Käyttöohje
tärkeitä turvallisuusohjeita
Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Käytettäessä sähkölaiteita tulee aina noudattaa seuraavia
turvallisuusohjeita, etenkin jos paikalla on lapsia:

lue kaikki käyttöohjeet ennen laitteen käyttämistä

VAARA - sähköiskujen välttämiseksi:
•
•
•
•

Älä käytä laitetta kylvyssä.
Älä aseta tai varastoi tuotetta paikkaan, josta se voi pudota kylpyammeeseen tai käsienpesualtaaseen.
Älä aseta tai pudota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä tartu laitteeseen, jos se on pudonnut veteen. Irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.

VAROITUS - Palovammojen, sähköiskujen, tulipalojen ja henkilövahinkojen ehkäisemiseksi:

• Valvo lasten tai liikuntarajoitteisten laitteenkäyttöä.
• Käytä tuotetta vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen.
• Älä koskaan käytä tuotetta, jos sen johto tai pistoke on vahingoittunut, se ei toimi kunnolla, se on pudonnut,
vahingoittunut tai tippunut veteen. Palauta se takaisin jälleenmyyjälle tai huoltopisteeseen tutkittavaksi ja
korjattavaksi.
• Tuotetta ei saa asettaa pehmeälle pinnalle kuten sohvalle tai vuoteelle. Puhdista kaikki aukot nukasta, hiuksista
yms.
• Laitetta ei saa käyttää ulkona tai tiloissa, joissa käytetään aerosolia (suihke) tai käsitellään happea.
• Dry & Store Global käyttää taudinaiheuttajien puhdistamiseen ultravioletti (UV) -valoa. Tämä valo ei loista jos
kansi on auki. Älä muuta tai syrjäytä komponentteja, jotka voivat aiheuttaa altistumisen UV-valolle.
• Jos lamppu rikkoutuu, irrota laite välittömästi virtalähteestä. Käytä hansikkaita käsitellessäsi lasinsiruja. Hävitä
asianmukaisesti..
• Laitteen mukana tuleva AC-virtasovitin on valmistettu erityisesti tätä tuotetta varten. Älä käytä sitä muiden
laitteiden kanssa, äläkä korvaa sitä muiden laitteiden virtasovittimilla.

huomaa - Dry & Store-laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi sairauksien diagnosointiin, ehkäisyyn, seurantaan,
hoitoon tai lievittämiseen.
käyttöolosuhteet
Dry & Store Global-laitteen käyttölämpötila on 36°- 40° C (97°-104° F). Se toimii asianmukaisesti sisälämpötiloissa
18° - 30° C (65°- 86° F).

säilytä tämä käyttöohje
Esittely

Dry & Store® Global on suunniteltu käytettäviksi kaikentyyppisten kuulolaitteiden kanssa sisältäen kuulokojeet,
korvamonitorit sekä sisäkorvaimplantit. Päivittäin käytettynä Dry & Store estää haitallisen kosteuden muodostumisen,
kuivaa korvavahan ja puhdistaa sen taudinaiheuttajat tappavalle valolle altistuvat pinnat. Dry & Store parantaa
useimpien kuulolaitteiden ääntä ja se voi myös pidentää sinkki-ilma-pariston kestoaikaa kosteissa olosuhteissa.

Valmistus käyttöä varten (tärkeää)

Kosteutta imevä Dry-Brik® -kuivausaine tulee aktivoida oikeaoppisesti ja virtajohto tulee kytkeä ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
1.

Kuivausaineen aktivointi: Laitteen mukana tulee kertakäyttöpakkauksessa Dry-Brik®-kuivausaine, joka tulee
vaihtaa kahden kuukauden välein. Irrota kuivausaineen aktivoiva metallisuoja vetämällä läpästä (kuva 1). Älä
poista metallisuojaa, ennen kuin olet valmis käyttämään Dry-Brik-kuivausainetta, koska suojan poiston jälkeen
Dry-Brik-kuivausaine alkaa imemään kosteutta.
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2.

Timestrip®-laitteen käynnistys: Jokaisen kuivausaineen mukana toimitetaan
Timestrip-laite, joka ilmoittaa Dry-Brik-kuivausaineen vaihdon tarpeesta. Käynnistä
ajastin painamalla peukalolla lujasti keskellä olevaa kupua (kuva 2), jolloin punaista
väriä vapautuu ajastimen ikkunaan. Vaihtoehtoisesti painamiseen voidaan käyttää
muita tylppäpäisiä esineitä, kuten kynän pyyhekumipäätä (kuva 3). Älä käytä
teräväpäisiä esineitä Timestrip-laitteen aktivointiin!
Kun Timestrip-laite on käynnistetty onnistuneesti, tumma pystysuora viiva tulee
näkyviin muutaman minuutin sisällä ajastinikkunan vasempaan reunaan. Jos viivaa
ei näy, yritä aktivointia uudelleen. Joka päivä punaisesta suikaleesta tulee selvempi
(nopeammin alussa, myöhemmin hitaammin), ja kahden kuukauden kuluttua ajastimen
ikkunasta tulee täysin punainen. Vaihda tällöin tuote uuteen Dry-Brik-kuivausaineeseen
ja hävitä käytetty Dry-Brik-kuivausaine kotitalousjätteen mukana. HUOM. Ajastimen
käynnistys EI aktivoi Dry-Brik-kuivausainetta. Kuivausaine aktivoituu suojan poiston
yhteydessä.

1

2

Dry & Store-laite ei toimi kunnolla, ellei Dry-brikkuivausainetta vaihdeta 2 kuukauden välein.
3.
4.

aseta aktivoitu dry-Brik-kuivausaine dry & Store global – laitteeseen (kuva 4).

Liitä aC-virtasovitin: Pieni pyöreä liitin sopii laitteen takapuolella olevaan reikään
(kuva 5). Älä pakota liitintä; sen pitäisi liukua pistokkeeseen helposti. Liitä ACvirtasovitin lopuksi pistorasiaan, jota ei ole varustettu katkaisijalla. Dry & Store-laite
on nyt käyttövalmis.

Dry & Store-laitteen käyttö
1.

Puhdista kuulolaitteesi kosteudesta ja korvavahasta ennekuin asetat sen
kuivauskoteloon. Avaa kansi ja aseta kuulolaitteesi tai implanttisi oikealla olevaan
suureen lokeroon. Voit jättää paristot laiteeseen, mutta avaa paristokotelo ilmankierron
mahdollistamiseksi.

2.

Sulje kansi ja paina varovasti ”On” (päällä) - painiketta (kuva 6). Sekä sininen että
vihreä merkkivalo loistaa. Sininen valo sammuu kolmen minuutin kuluttua, ilmaisten
puhdistuskierron loppuneen ja vihreä valo loistaa koko kahdeksan tunnin kierron
ajan. Ajat ovat suuntaa-antavia. Paras tulos saadaan käyttämällä koko Dry & Store
kiertoaika, mutta tuloksia voidaan saavuttaa jo 30 minuutissa. Ajastin nollautuu aina
kun kansi avataan.

3

4

5

ultravioletti puhdistuskierto

Korvakuulokkeet ja kuulolaitteet keräävät taudinaiheuttajia ja bakteereja. Dry & Store6
laitteen ultraviolettivalo voi tappaa tällaisia organismeja ja monet käyttäjät kokevat kutinan
ja ärsytyksen helpottumista. Dry & Store-laite ei kuitenkaan ole sterilisointilaite, eikä valmistaja takaa bakteerien
tuhoutumista. Dry & Store-laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi sairauksien diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun,
hoitoon tai lievittämiseen. UV-valo voidaan poistaa, ilman että se vaikuttaa Dry & Store laitteen kuivauskykyyn, sillä
se ei ole osa kuummennuskiertoa.

Dry & Store Global-laitteen käyttö sisäkorvaimplanttien kanssa

Myös implanttilaitteille voi olla hyötyä Dry & Store-käsittelystä Esimerkiksi, mikrofonin toiminta voi kärsiä kostean
ympäristön tai hikoilun aiheuttamasta kosteuden tiivistymisestä. Joidenkin kohdalla Dry & Store-laitteen käyttö voi
pidentää sinkki-ilma-pariston elinikää huomattavasti, erityisesti kuumassa ja kosteassa ilmatilassa. Yksiölliset tulokset
voivat vaihdella. Tässä on joitakin ehdotuksia:
•

Korvan takana pidettävät puheprosessorit:
Jätä sinkki-ilma-paristot prosessoriin (jos ne voidaan irrottaa), mutta poista paristokotelon suojus. Sijoita
prosessori, pääkappale ja johto oikealla olevaan kuivaustilaan. Älä laita muuta kuin kuivausaine kotelon
vasemmalle puolelle.
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•

Vartaloon kiinnitettävät puheprosessorit:
Aseta kuivaustilaan niin monta komponenttia kuin sinne mahtuu, ilman että sinun tarvitsee pakottaa niitä. Tilan
rajallisuuden vuoksi, prosessori saatetaan joutua käsittelemään erikseen. Tällaisessa tilanteessa mikrofoni tulee
käsitellä prosessoria useammin, koska se on alttiimpi kosteusvahingoille. Joidenkin prosessorien paristopakkaus
saatetaan joutua poistamaan.

Laitteen yleinen hoito

Dry & Store-laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi, sitä ei saa käyttää kosteissa tiloissa kuten
kylpyhuoneessa. Kansi tulee aina pitää suljettuna, koska kuivausaineen teho saattaa heikentyä ympäröivän ilman
kosteuden tiivistyessä. Puhdista pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistus- tai hankausaineita. Älä ruiskuta
koteloon tai UV-lamppuun mitään nestettä.

Vianmäärityksen ongelmia
•

Valot eivät syty <on> -painikkeen painalluksen jälkeen: Onko kansi tiukasti kiinni ja onko <on> -painiketta
painettu? Jos näin on, tarkista, että AC-sovitin on liitetty tiukasti sekä Dry & Store Global - yksikköön että
verkkovirtalähteeseen, ja ettei verkkovirtalähteen mahdollinen seinäkytkin ole off-asennossa. Kokeile sen jälkeen
toista AC-sovitinta (saatavilla myyntipisteestä, huoltopalvelusta tai verkkosivulta www.dryandstore.com). Korvaa
sovitin vain saman valmistajan virtasovittimella. Jos yksikkö ei vieläkään toimi, sen sisäinen elektroniikka on
todennäköisesti viallinen. Palauta laite siis myyntipisteeseen tai huoltopalveluun sen arviointia varten. HUOM.
tämä EI merkitse, että UV-lamppu olisi viallinen.

•

Käyttöjakson ensimmäisten kolmen minuutin aikana ei näy sinistä valoa, tämän sijaan vihreä valo palaa: Tarkista,
että UV-lamppu on kunnolla kiinni pistokkeissaan. Jos näin ei ole, irrota valo ja aseta se uudelleen paikalleen.
Käynnistä yksikkö tämän jälkeen uudelleen ja varmista, että kansi on tiukasti kiinni. Jos sininen valo ei syty
ensimmäisten kolmen minuutin aikana, vaihda UV-lamppu (saatavilla myyntipisteestä, huoltopalvelusta tai
verkkosivulta www.dryandstore.com). Korvaa lamppu vain saman valmistajan lamppuun. Jos kumpikaan sinisestä
ja vihreästä valosta ei syty, katso yllä olevaa kohtaa "Valot ei syty...".

•

Laite aiheuttaa melua: Äänihäiriöt liittyvät usein tuulettimeen. Ääni kaikuu laitteen sisällä, joten jonkin
verran ääntä muodostuu, vaikka Dry & Store-laitteessa on korkealaatuisen kuulalaakerit. Jos tuulettimen äänen
voimakkuus ja taajuus vaihtelee, irrota laite virtalähteestä ja tarkista, että laitteessa ei ole tukkeutumia. Jos
tukkeumia ei ole, toimita laite huollettavaksi.

•

Valot loistavat, mutta laite ei kuivaa kunnolla:  Onko Dry-Brik vaihdettu säännöllisesti? On erittäin
tärkeää vaihtaa se ohjeiden mukaisesti. Jos tuulettimen ääntä ei kuulu, palauta laite jälleenmyyjälle tai
huoltopisteeseen tarkastettavaksi.

•

UV-valon sisällä on irtonainen helmi: Tämä on täysin normaalia Sankyo-Denkin tai Ushion valmistamille
hehkulampuille. Se on johtuu heidän ympäristöystävällisestä valmistusprosessistaan.

Jos ongelma ei ratkennut:

Pohjois-Amerikka, asiakaspalvelu 1-888-327-1299 tai www.dryandstore.com
Muut alueet, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltopisteeseen laitteen tarkistamista varten.
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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.

Ear Technology Corporation
P.O. Box 1017
Johnson City, TN 37605-1017
USA
info@dryandstore.com
www.dryandstore.com
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