Operating Instructions
Οδηγίες λειτουργίας (Greek)
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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
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 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 activate 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.
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.

using 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 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. The timer 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.

4

about the uv Sanitizing cycle

5

using Dry & Store Global with cochlear Implants

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.

Implant hardware must be kept dry to function properly, and regular Dry & Store use
can eliminate moisture that accumulates from the environment and/or perspiration. For some, Dry & Store can make a
significant difference in zinc-air battery life, especially in hot and humid weather. Individual results will vary. Here are
some specific suggestions:
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•
•

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 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 Problems
•

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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Οδηγίες λειτουργίας του Dry & Store® Global
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν αυτό προορίζεται για οικιακή χρήση. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά
προϊόντα, ειδικά παρουσία παιδιών, θα πρέπει να ακολουθείτε πάντοτε τις βασικές
προφυλάξεις ασφαλείας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Για τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας:

• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ κάνετε μπάνιο.
• Μην τοποθετείτε και μη φυλάσσετε το προϊόν σε θέση από όπου μπορεί να πέσει ή α
τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή νεροχύτη.
• Μην το τοποθετείτε και μη ρίχνετε μέσα σε νερό ή άλλο υγρό.
• Μην προσπαθήσετε να πιάσετε τη συσκευή αυτή εάν έχει πέσει μέσα σε νερό.
Αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Για τη μείωση του κινδύνου εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας,
πυρκαγιάς ή τραυματισμού σε άτομα:

• Να επιβλέπετε στενά τη χρήση από, σε ή κοντά σε παιδιά ή ανάπηρα άτομα.
• Χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται, όπως
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
• Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία το προϊόν αυτό εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις του
έχουν υποστεί ζημιά, εάν δε λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει ή υποστεί ζημιά ή εάν
έχει πέσει μέσα σε νερό. Επιστρέψτε το στο κατάστημα αγοράς ή το κέντρο σέρβις για
εξέταση και επισκευή.
• Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν πάνω σε μαλακή επιφάνεια, όπως καναπέ ή κρεβάτι.
Διατηρείτε τυχόν ανοίγματα αέρα χωρίς χνούδι, τρίχες και παρόμοια υλικά.
• Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο και μην το θέτετε σε λειτουργία σε χώρους
όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αερολύματος (σπρέι) ή σε χώρους όπου χορηγείται
οξυγόνο.
• Το Dry & Store Global χρησιμοποιεί μικροβιοκτόνο υπεριώδες φως (UV) για απολύμανση.
Το φως αυτό δεν ανάβει όταν το καπάκι είναι ανοικτό. Μην τροποποιείτε και μην
παρακάμπτετε οποιαδήποτε εξαρτήματα που ενδέχεται να επιτρέπουν έκθεση στο
υπεριώδες φως.
• Σε περίπτωση θραύσης της λυχνίας, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα.
Φοράτε γάντια κατά την αφαίρεση των γυάλινων σωματιδίων. Απορρίψτε τη συσκευή
κατάλληλα.
• Ο προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος που συμπεριλαμβάνεται με τη μονάδα
σας είναι κατασκευασμένος ειδικά για το προϊόν αυτό. Μην τον χρησιμοποιείτε με
άλλη συσκευή και μη χρησιμοποιείτε προσαρμογέα από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική
συσκευή στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το Dry & Store δεν έχει σχεδιαστεί για τη διάγνωση, την πρόληψη, την
παρακολούθηση, την αντιμετώπιση ή την ανακούφιση νόσου.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το Dry & Store Global λειτουργεί σε εύρος θερμοκρασίας 36° C έως 40° C (97° F έως 104° F).
Θα λειτουργεί κανονικά σε θερμοκρασίες εσωτερικού περιβάλλοντος από 18° C έως 30° C
(65° F έως 86° F).

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ
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Εισαγωγή

Το Dry & Store® Global έχει σχεδιαστεί για όλους τους τύπους ακουστικών οργάνων,
συμπεριλαμβανομένων των ακουστικών βοηθημάτων, συσκευών για την κάλυψη του
θορύβου, συσκευών παρακολούθησης αυτιού και εξοπλισμού κοχλιακού εμφυτεύματος. Όταν
χρησιμοποιείται καθημερινά, το Dry & Store αφαιρεί τη βλαβερή συσσώρευση υγρασίας,
στεγνώνει το ωτικό βύσμα και απολυμαίνει τις επιφάνειες που εκτίθενται στη μικροβιοκτόνο
λυχνία του. Το Dry & Store βελτιώνει τον ήχο των περισσότερων
ακουστικών οργάνων και μπορεί να παρατείνει επίσης τη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας ψευδαργύρου-αέρα σε χώρους με υψηλή υγρασία.

Προετοιμασία για χρήση (σημαντικό)

Το αποξηραντικό υλικό προσρόφησης υγρασίας Dry-Brik® πρέπει να
ενεργοποιείται κανονικά και το καλώδιο ισχύος πρέπει να συνδέεται
πριν από την πρώτη χρήση.
1.

2.

Ενεργοποίηση του αποξηραντικού υλικού: Συμπεριλαμβάνεται
ένα αναλώσιμο αποξηραντικό υλικό Dry-Brik που πρέπει να
αντικαθίσταται κάθε δύο μήνες. Χρησιμοποιώντας το γλωσσίδι,
τραβήξτε τη μεμβράνη κάλυψης, ενέργεια που ενεργοποιεί το
αποξηραντικό υλικό (Εικόνα 1). Μην αφαιρείτε τη μεμβράνη ώσπου
να είστε έτοιμος να χρησιμοποιήσετε το Dry-Brik, καθώς όταν
έχει αφαιρεθεί η μεμβράνη, το Dry-Brik θα αρχίσει να απορροφά
υγρασία.

Ενεργοποίηση του Timestrip®: Για να σας ενημερώσει όταν έρχεται
η ώρα να αλλάξετε το Dry-Brik, το κάθε αποξηραντικό υλικό
περιλαμβάνει μία σχετική συσκευή, το Timestrip. Εκκινήστε το
χρονόμετρο πιέζοντας σταθερά τον αντίχειρά σας στη φυσαλίδα
στο κέντρο (Εικόνα 2), ενέργεια που απελευθερώνει μία κόκκινη
βαφή στο παράθυρο του χρονομέτρου. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε άλλα αμβλεία αντικείμενα, όπως τη γόμα στο
πίσω μέρος ενός μολυβιού (Εικόνα 3). Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά
αντικείμενα για την ενεργοποίηση του Timestrip!
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Εντός μερικών λεπτών αφού έχετε ενεργοποιήσει επιτυχώς το
Timestrip, θα εμφανιστεί μία σκούρα κάθετη γραμμή στην αριστερή
πλευρά του παραθύρου του χρονομέτρου. Αν αυτή η γραμμή δεν
εμφανιστεί, προσπαθήστε ξανά. Κάθε ημέρα, η κόκκινη λωρίδα θα
μακραίνει λίγο περισσότερο (γρήγορα στην αρχή, πιο αργά προς
το τέλος) και έπειτα από 2 μήνες, το παράθυρο του χρονομέτρου
θα έχει γίνει εντελώς κόκκινο. Όταν γίνει αυτό, αντικαταστήστε
το με νέο Dry-Brik και διαθέστε το παλιό Dry-Brik με τα οικιακά
απορρίμματα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκκίνηση του χρονομέτρου ΔΕΝ
ενεργοποιεί το Dry-Brik. Η ενεργοποίηση γίνεται με την αφαίρεση
της μεμβράνης.

4

Τοποθετήστε το ενεργό Dry-Brik σε Dry & Store Global (Εικόνα 4).
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5

Η συσκευή Dry & Store θα λειτουργεί αποτελεσματικά μόνον εφόσον
αλλάζετε το αποξηραντικό υλικό Dry-Brik κάθε 2 μήνες.
3.
4.

Συνδέστε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος: Το μικρό
κυκλικό βύσμα συνδέεται στην πίσω πλευρά της μονάδας (Εικόνα 5). Μην το ωθείτε με
δύναμη. Πρέπει να εισχωρεί εύκολα. Τέλος, συνδέστε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου
ρεύματος σε μη διακοπτόμενη ηλεκτρική πρίζα. Η συσκευή Dry & Store είναι τώρα έτοιμη
για χρήση.
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Λειτουργία της συσκευής Dry & Store
1.

2.

Σκουπίστε την περίσσεια υγρασίας και ωτικού βύσματος από τα ακουστικά βοηθήματά
σας προτού τα τοποθετήσετε στο θάλαμο στεγνώματος. Ανοίξτε το καπάκι και
τοποθετήστε τα ακουστικά όργανά σας ή τον εξοπλισμό εμφυτευμάτων στο μεγάλο
διαμέρισμα που βρίσκεται στα δεξιά. Μπορείτε να αφήσετε τις μπαταρίες μέσα, αλλά
ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών για να επιτρέψετε την κυκλοφορία του αέρα.

Κλείστε το καπάκι και πιέστε απαλά το κουμπί “on” (Εικόνα 6). Θα ανάψει τόσο η μπλε
όσο και η πράσινη ενδεικτική λυχνία. Η μπλε ενδεικτική λυχνία θα σβήσει μετά από
τρία λεπτά, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο κύκλος απολύμανσης έχει ολοκληρωθεί
και η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη για το υπόλοιπο χρονικό
διάστημα του κύκλου οκτώ ωρών. Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση. Τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα λαμβάνονται από έναν ολόκληρο κύκλο της συσκευής Dry & Store, αλλά
είναι δυνατό να λάβει χώρα προετοιμασία σε πιο σύντομες περιόδους έως και 30 λεπτά.
Το χρονόμετρο μηδενίζεται κάθε φορά που ανοίγει το καπάκι.

Σχετικά με τον κύκλο απολύμανσης με υπεριώδεις ακτίνες

Τα εκμαγεία ωτός και τα ακουστικά βοηθήματα είναι δυνατό να αποτελέσουν εστία
μικροβίων και βακτηριδίων. Το υπεριώδες φως στη μονάδα Dry & Store είναι δυνατό να
φονεύσει τέτοιου είδους μικροοργανισμούς και πολλοί χρήστες θα παρουσιάσουν ελαφρύ
κνησμό και ερεθισμό. Ωστόσο, το Dry & Store δεν είναι αποστειρωτής και ο κατασκευαστής
δεν παρέχει καμία αξίωση όσον αφορά το βαθμό θανάτωσης βακτηριδίων. Το Dry & Store δεν
έχει σχεδιαστεί για τη διάγνωση, την πρόληψη, την παρακολούθηση, την αντιμετώπιση ή την
ανακούφιση νόσου. Η λυχνία υπεριώδους φωτός μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να επηρεαστούν
οι ικανότητες στεγνώματος του Dry & Store, καθώς δεν αποτελεί μέρος του κύκλου θέρμανσης.

Χρήση του Dry & Store Global με κοχλιακά εμφυτεύματα

Η φροντίδα του Dry & Store μπορεί επίσης να ωφελήσει τον εξοπλισμό εμφυτευμάτων. Για
παράδειγμα, η απόδοση των μικροφώνων μπορεί να μειωθεί από τη συσσώρευση υγρασίας
από το περιβάλλον ή/και την εφίδρωση. Για μερικά, η τακτική χρήση του Dry & Store μπορεί
να έχει σημαντική επίδραση στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ψευδαργύρου-αέρα, ειδικά σε
θερμό και υγρό καιρό. Τα εκάστοτε αποτελέσματα θα ποικίλουν. Στη συνέχεια αναφέρονται
μερικές ειδικές προτάσεις:
•

•

Οπισθοωτιαίοι επεξεργαστές φωνής:
Αφήστε τις μπαταρίες ψευδαργύρου-αέρα μέσα στον επεξεργαστή (όπου έχει εφαρμογή)
αλλά αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών. Τοποθετήστε τον επεξεργαστή, το
εξάρτημα κεφαλής και το καλώδιο στο διαμέρισμα στεγνώματος που βρίσκεται στα
δεξιά. Μην τοποθετείτε οτιδήποτε εκτός του αποξηραντικού υλικού στην αριστερή
πλευρά του δίσκου.

Επεξεργαστές φωνής σωματικού τύπου:
Τοποθετήστε στο διαμέρισμα στεγνώματος όσο το δυνατό περισσότερα εξαρτήματα
μπορούν να χωρέσουν άνετα χωρίς να υπερφορτωθεί. Οι περιορισμοί μεγέθους ενδέχεται
να σημαίνουν ότι ο επεξεργαστής θα χρειαστεί να προετοιμαστεί ξεχωριστά από τον
λοιπό εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή, η διάταξη του μικροφώνου θα πρέπει να
προετοιμαστεί πιο συχνά από ότι ο επεξεργαστής, καθώς είναι πιο ευαίσθητη σε ζημιά
λόγω υγρασίας. Η διάταξη μπαταριών ενδέχεται να χρειαστεί να αφαιρεθεί από μερικούς
επεξεργαστές.

Γενική φροντίδα του προϊόντος

Για να διατηρήσετε το Dry & Store σε καλή λειτουργική κατάσταση, μην το θέτετε σε
λειτουργία σε χώρους υψηλής υγρασίας όπως το μπάνιο. Διατηρείτε το καπάκι κλειστό
συνεχώς, επειδή η αποτελεσματικότητα του αποξηραντικού υλικού θα είναι μειωμένη λόγω
της προσρόφησης υγρασίας από τον περιβάλλοντα αέρα. Καθαρίζετε με μαλακό ύφασμα. Μη
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χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρούς παράγοντες καθαρισμού ή αποξεστικά υλικά. Μην ψεκάζετε
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο δίσκο ή πάνω στη λυχνία υπεριώδους φωτός.

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων
•

•

•

•

•

Πατώντας το κουμπί <on>, δεν ανάβουν οι λυχνίες: Είναι ερμητικά κλειστό το
καπάκι και έχει πατηθεί το κουμπί <on>; Αν ναι, επιβεβαιώστε ότι ο προσαρμογέας
εναλλασσόμενου ρεύματος είναι καλά συνδεδεμένος με τη μονάδα Dry & Store Global και
την πρίζα και ότι η πρίζα δεν ελέγχεται μέσω διακόπτη τοίχου που είναι σβηστός. Εάν
το πρόβλημα παραμένει ακόμα, δοκιμάστε έναν άλλο προσαρμογέα εναλλασσόμενου
ρεύματος (διατίθεται από το κατάστημα αγοράς, ένα κέντρο σέρβις ή στη διεύθυνση στο
διαδίκτυο www.dryandstore.com). Αντικαταστήστε μόνο με προσαρμογέα που παρέχεται
από τον κατασκευαστή. Αν η μονάδα και πάλι δεν εκκινείται, ενδεχομένως υπάρχει
ελάττωμα στις εσωτερικές ηλεκτρονικές διατάξεις. Επιστρέψτε την στο σημείο αγοράς
ή κέντρο σέρβις για αξιολόγηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η κατάσταση δεν αποτελεί ένδειξη
ελαττωματικής λυχνίας υπεριώδους φωτός.

Δεν ανάβει μπλε φως κατά τα πρώτα τρία λεπτά του κύκλου λειτουργίας, αλλά η
πράσινη λυχνία είναι αναμμένη: Ελέγξτε εάν η λυχνία υπεριώδους φωτός είναι σταθερά
τοποθετημένη στις υποδοχές της. Αν όχι, αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τη λυχνία
και επανεκκινήστε τη μονάδα με το καπάκι ερμητικά κλειστό. Εάν δεν ανάβει ακόμα η
μπλε λυχνία κατά τα πρώτα τρία λεπτά, αντικαταστήστε τη λυχνία υπεριώδους φωτός
(διατίθεται από το κατάστημα αγοράς, ένα κέντρο σέρβις ή στη διεύθυνση στο διαδίκτυο
www.dryandstore.com). Αντικαταστήστε μόνο με την ειδική λυχνία που παρέχεται από τον
κατασκευαστή. Εάν δεν ανάβει τόσο η μπλε όσο και η πράσινη ενδεικτική λυχνία, δείτε το
σημείο “δεν ανάβουν οι λυχνίες” παραπάνω.
Η μονάδα είναι θορυβώδης: Τα προβλήματα θορύβου σχετίζονται συνήθως με τον
ανεμιστήρα. Ο ήχος αντηχεί εντός της μονάδας, έτσι πρέπει να αναμένεται κάποιος
θόρυβος, ακόμα και από τον υψηλής ποιότητας ανεμιστήρα με ρουλεμάν που
χρησιμοποιείται στο Dry & Store. Εάν ο θόρυβος από τον ανεμιστήρα κυμαίνεται σε
ένταση ή συχνότητα, αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος και ελέγξτε για
τυχόν εμπόδια. Εάν δεν υπάρχει κανένα, κάνετε σέρβις στη μονάδα.
Οι λυχνίες ανάβουν, αλλά η μονάδα δε στεγνώνει καλά: Έχει αντικατασταθεί τακτικά
το αποξηραντικό υλικό Dry‑Brik; Είναι σημαντικό να αντικαθίσταται σύμφωνα με τις
οδηγίες. Εάν δε μπορείτε να ακούσετε ήχο από τον ανεμιστήρα, επιστρέψτε τη μονάδα
στο κατάστημα που την αγοράσατε ή στο κέντρο σέρβις για αξιολόγηση.

Στο εσωτερικό της λυχνίας υπεριώδους φωτός κυλά ένα μικρό σφαιρίδιο: Αυτό είναι
απόλυτα φυσιολογικό με τις λυχνίες που κατασκευάζονται από την Sankyo-Denki ή την
Ushio. Είναι αποτέλεσμα της περιβαλλοντικά ευαίσθητης διαδικασίας κατασκευής τους.
Εάν καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν επιλύσει το πρόβλημα:
Στη Βόρεια Αμερική, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο
1-888-327-1299 ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση στο διαδίκτυο www.dryandstore.com
Εκτός της Βορείου Αμερικής, επικοινωνήστε με το κατάστημα
αγοράς ή με ένα κέντρο σέρβις για αξιολόγηση.
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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, and instructions can be found on page 4.

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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