Operating Instructions

Instruções de funcionamento (Portuguese)

1

Rev B

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.
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about the uv Sanitizing cycle
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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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Instruções de funcionamento
Dry & Store® Global
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.
• Dry & Store Global utiliza luz ultravioleta (UV) germicida por questões sanitárias. Esta  luz não ilumina quando
a tampa está aberta. Não modificar nem substituir quaisquer componentes que possam permitir a exposição à luz
UV.
• No caso de a lâmpada se partir, desligar imediatamente. Utilizar luvas quando remover as partículas de vidro.
Eliminar de forma adequada.
• 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 30° C (65° a 86° F).

guardar estas instruções
Introdução

Dry & Store® Global foi concebido para todos os tipos de instrumentos de audição, incluindo auxiliares de audição,  
protectores de ruído, monitores de ouvido e equipamento de implante coclear. Utilizado diariamente, o Dry & Store
remove a acumulação de humidade, seca a cera do ouvido e limpa as superfícies expostas à lâmpada germicida.
Dry & Store faz com que os instrumentos de audição tenham um melhor som além de prolongar a vida da bateria de
zinco em locais de grande humidade.
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preparação para uso (Importante)

O dissecante absorvente da humidade Dry-Brik® deve ser devidamente activado, e o cabo eléctrico deve ser ligado
antes da primeira utilização.
1.

active o dissecante: Encontra-se incluído um Dry-Brik descartável, que deve ser
substituído a cada dois meses. Utilizando a patilha de separação, remova a cobertura de
alumínio, o que activa o dissecante (Figura 1). Não remova o alumínio enquanto não
estiver pronto a utilizar o Dry-Brik, porque depois de remover o alumínio, o Dry-Brik
irá começar a absorver a humidade.

2.

active o Timestrip®: Para o alertar quando for necessário substituir o Dry-Brik, é
fornecido um dispositivo de temporização, designado Timestrip, com cada dissecante.
Inicie o temporizador premindo firmemente o seu polegar sobre a bolha no meio
(Figura 2), o que liberta uma tinta vermelha para dentro da janela do temporizador.
Pode também utilizar outros objectos rombos, tais como a extremidade com uma
borracha de um lápis (Figura 3). Não utilize um objecto afiado para activar o
Timestrip!
Depois do Timestrip ter sido devidamente activado, uma linha vertical preta irá estar
visível na extremidade esquerda da janela do temporizador dentro de alguns minutos.
Se esta linha não surgir, tente novamente. A cada dia, a tira vermelha irá ficar um
pouco mais longa (rápido no início, lento à medida que se aproxima do fim), e no final
dos dois meses, a janela do temporizador irá estar completamente vermelha. Substitua
o Dry-Brik por um novo nessa altura, e descarte o Dry-Brik gasto juntamente com o
lixo doméstico. NOTA: Iniciar o temporizador NÃO active o Dry-Brik. Este é activado
quando remover o alumínio.
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3

O aparelho Dry & Store não trabalha de forma eﬁcaz se
não substituir o Dry-brik a cada 2 meses.
3.

Coloque o dry-Brik activado no dry & Store global (Figura 4).

4.

Ligue o adaptador Ca: A pequena ficha circular encaixa na parte traseira da unidade
(Figura 5). Não force; deve entrar facilmente. Finalmente, ligue o adaptador CA numa
ficha eléctrica não ligada. O seu Dry & Store está pronto a utilizar.
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utilizar o Dry & Store
1.

Limpe o excesso de humidade e cera dos seus dispositivos de audição antes de os
colocar na câmara de secagem. Abra a tampa e coloque os instrumentos de audição
ou hardware de implante no compartimento grande à direita. Pode deixar as baterias
colocadas, mas abra a tampa da bateria para permitir a circulação do ar.

2.

Feche a tampa e prima suavemente no botão “ON” (Figura 6). Tanto o indicador azul
como o verde acendem. A luz azul apaga após três minutos, indicando que o ciclo de
limpeza Acabou e a luz verde continua acesa para o restante ciclo de oito horas. Os
tempos são aproximados. Os melhores resultados são obtidos com um ciclo completo
do Dry & Store, mas podem ocorrer tratamentos por períodos tão curtos como 30
minutos. O temporizador é reposto cada vez que a tampa é aberta.

Sobre o ciclo de limpeza uv

5

6

Os moldes e auxiliares auditivos albergam germes e bactérias. A luz ultravioleta na unidade Dry & Store consegue
destruir esses organismos e muitos utilizadores notam uma menor irritação e comichão. No entanto, o Dry & Store não
é um esterilizador e o fabricante não aceita reclamações sobre o nível de destruição de bactérias. O Dry & Store não foi
concebido para diagnosticar, prevenir, verificar, tratar ou aliviar doenças. A lâmpada UV pode ser removida sem afectar
as capacidades de secagem do Dry & Store, uma vez que não faz parte do ciclo de aquecimento.
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Utilizar o Dry & Store Global com Implantes cocleares

O hardware de implantes também podem beneficiar dos cuidados de Dry & Store. Por exemplo, o desempenho do
microfone pode ser afectado pela acumulação de humidade do ambiente e/ou transpiração. Para alguns, a utilização
regular de Dry & Store pode fazer uma diferença significativa na vida da bateria de zinco-ar, especialmente em clima
quente e húmido. Os resultados individuais variam. Algumas sugestões específicas:
•

•

Processadores de fala atrás da orelha:
Deixe as baterias zinco-ar no processador (sempre que se aplique) mas retire a tampa da bateria. Coloque o
processador, peça e cabo no compartimento de secagem à direita. Não coloque nada excepto o dessecante no lado
esquerdo do tabuleiro.

Processadores de fala usados no corpo:
Coloque tantos componentes no compartimento de secagem quantos couberem sem ficarem demasiado apertados.
As limitações de espaço podem significar que o processador vai precisar de ser limpo em separado das restantes
peças. Se for este o caso, o conjunto do microfone deve ser limpo com maior frequência do que o processador,
uma vez que é mais susceptível a danos por humidade. O conjunto de baterias tem de ser removido de alguns
processadores.

Cuidados Gerais com o Produto

Para manter o Dry & Store a funcionar correctamente, não o ligue em locais de elevada humidade como, por exemplo,
uma casa-de-banho. Mantenha a tampe sempre fechada, porque a eficácia do dessecante é reduzida com a absorção
de humidade do ar ambiente. Limpar com um pano macio. Nunca utilizar agentes de limpeza fortes ou abrasivos. Não
despejar nenhum líquido no tabuleiro ou na lâmpada UV.

Resolução de problemas
•

•

•

•
•

As luzes não se acendem depois de premir o botão <on>: A tampa está bem fechada e carregou no botão
<on>? Se sim, certifique-se de que o adaptador da corrente CA se encontra devidamente ligado à unidade
Dry & Store Global e à ficha e que esta não é controlada por um interruptor da parede que se encontra
desligado. Em seguida, tente outro adaptador CA (disponível no local de compra, centro de assistência ou em
www.dryandstore.com). Substituir apenas por um adaptador fornecido pelo fabricante. Se a unidade não ligar,
é provável que haja uma avaria dos componentes electrónicos internos, pelo que devolva-a ao local onde a
comprou ou centro de assistência para fins de avaliação. NOTA: esta condição NÃO indica uma lâmpada de
UV estragada.
Não se encontra visível nenhuma luz azul durante os primeiros três minutos do ciclo de funcionamento, mas
a luz verde está acesa: Verifique se a lâmpada está bem colocada na ficha. Caso contrário, retire e reposicione
a lâmpada, e depois volte a ligar a unidade com a tampa devidamente fechada. Se a luz azul não se acender
durante os primeiros três minutos, substitua a lâmpada de UV (disponível no local de compra, um centro
de assistência ou em www.dryandstore.com). Substituir apenas por uma lâmpada especial fornecida pelo
fabricante. Se ambas as luzes azul e verde não se acenderem, consulte a secção “As luzes não se acendem…”
acima.
A unidade faz barulho: Os problemas de ruído estão, geralmente, relacionados com a ventoinha. O som ressoa
dentro da unidade, pelo que é previsível algum ruído, mesmo com a ventoinha de rolamentos de esferas de
elevada qualidade utilizados no Dry & Store. se o barulho da ventoinha variar de intensidade ou frequência,
desligue a unidade da corrente e verifique se existem obstruções. Se não existir, envie a unidade para
reparação.
As luzes acendem, mas a unidade não seca bem: O Dry‑Brik tem sido substituído com regularidade? É
importante que seja substituído de acordo com as instruções. Se não conseguir ouvir qualquer ruído da
ventoinha, devolva  a unidade ao local de compra ou centro de assistência para avaliação.
Pequenos rolamentos dentro da lâmpada UV.: É perfeitamente normal com as lâmpadas fabricadas pela SankyoDenki ou Ushio. É um resultado do seu processo de fabrico sensível ao ambiente.
Se nenhuma medida das acima indicadas resolver o problema:
Na América do Norte, contactar o Apoio a Clientes em 1-888-327-1299 ou visitar www.dryandstore.com
For a da América do Norte, contacte o local de compra ou um centro de assistência para avaliação.
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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).

Rev B

1

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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