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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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Dry & Store® Global - Instrucţiuni de utilizare
MĂSURI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE

Acest produs destinat utilizării personale. Atunci când utilizaţi produse electrice, mai ales în prezenţa
copiilor, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă de bază, după cum urmează:

CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE
PERICOL - Pentru a reduce riscul de electrocutare:
•
•
•
•

Nu utilizaţi produsul atunci când faceţi baie.
Nu aşezaţi şi nu depozitaţi produsul în locuri de unde poate cădea sau poate fi tras într-o cadă sau o chiuvetă.
Nu îl puneţi şi nu îl scăpaţi în apă sau alt lichid.
Nu atingeţi acest produs dacă a căzut în apă. Scoateţi-l din priză imediat.

ATENŢIE - Pentru a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu sau accident:
•
•
•

•
•
•

•
•

Supravegheaţi de aproape produsul dacă este utilizat de copii sau invalizi sau în apropierea acestora.
Utilizaţi acest produs numai în scopul în care a fost conceput, conform descrierii din acest manual.
Nu utilizaţi niciodată acest produs dacă are cordonul de alimentare sau ştecărul deteriorate, dacă nu funcţionează
corespunzător, dacă a fost trântit sau deteriorat sau dacă a căzut în apă. Duceţi-l la magazinul de unde l-aţi cumpărat
sau la un centru de reparaţii pentru examinare şi reparaţii.
Nu puneţi niciodată produsul pe o suprafaţă moale, ca de exemplu o canapea sau un pat. Îndepărtaţi scamele, părul
şi alte asemenea obiecte care pot astupa gurile de aerisire.
Nu utilizaţi aparatul în aer liber sau în spaţii unde se utilizează produse pe bază de aerosoli (cu pulverizare) sau
unde se administrează oxigen.
Pentru dezinfectare, Dry & Store Global utilizează o lampă cu radiaţii ultraviolete (UV) germicide. Această lampă
nu luminează atunci când capacul este deschis. Nu modificaţi şi nu forţaţi nici o piesă care vă poate expune la
radiaţiile lămpii UV.
Dacă se sparge lampa, scoateţi imediat aparatul din priză. Folosiţi mănuşi atunci când îndepărtaţi cioburile de sticlă.
Eliminaţi produsul în mod corespunzător.
Adaptorul CA furnizat împreună cu aparatul este fabricat special pentru acest produs. Nu îl folosiţi pentru alte
aparate şi nu folosiţi în locul lui adaptoare de la alte aparate electrice.

NOTÃ - Dry & Store nu este conceput pentru diagnosticarea, prevenirea, monitorizarea, tratamentul sau calmarea

bolilor.

ONDIŢII DE FUNCŢIONARE
Temperatura de funcţionare a aparatului Dry & Store Global este cuprinsă în intervalul 36° - 40°C (97° - 104° F). Pentru
a funcţiona în mod corespunzător, temperatura ambiantă trebuie să se situeze în intervalul 18° - 30° C (65° - 86° F) .

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Introducere
Dry & Store® Global a fost conceput pentru toate tipurile de aparate auditive, inclusiv proteze auditive, atenuatoare
de zgomot, monitoare auriculare şi echipamente pentru implant cohlear. Utilizat zilnic, Dry & Store îndepărtează
umezeala acumulată, usucă ceara din urechi şi dezinfectează suprafeţele expuse acţiunii lămpii germicide. Dry & Store
ameliorează sunetul pentru majoritatea aparatelor auditive, putând de asemenea prelungi durata de viaţă a bateriilor
zinc-aer în zonele cu umiditate mare.

Pregătirea pentru utilizare (important)
Exsicatorul Dry-Brik® trebuie să fie activat în mod corespunzător, iar cordonul de alimentare trebuie să fie conectat
înainte de prima utilizare:
1.

Activarea exsicatorului: Exsicatorul consumabil Dry-Brik, furnizat împreună cu produsul, trebuie înlocuit din
două în două luni. Îndepărtaţi folia de protecţie trăgând de colţul prevăzut în acest scop, activând astfel exsicatorul
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(Figura 1). Nu îndepărtaţi folia până când nu sunteţi gata să utilizaţi Dry-Brik, deoarece
Dry-Brik va începe să absoarbă umezeala imediat după îndepărtarea foliei.
2.

Cum se porneşte Timestrip®: Fiecare exsicator conţine un dispozitiv de cronometrare
numit Timestrip, care vă avertizează atunci când Dry-Brik trebuie înlocuit. Porniţi
cronometrul apăsând cu putere cu degetul mare bulina din mijloc (Figura 2). În
fereastra cronometrului apare o dungă de culoare roşie. Puteţi folosi şi alte obiecte
neascuţite, cum ar fi o gumă sau un creion (Figura 3). Nu utilizaţi obiecte ascuţite
pentru a activa Timestrip!
După ce aţi activat cu succes Timestrip, o linie neagră verticală va apărea în partea
din stânga a ferestrei cronometrului timp de câteva minute. Dacă linia respectivă nu
apare, mai încercaţi o dată. În fiecare zi, dunga roşie se lungeşte tot mai mult (repede la
început, lent aproape de capăt), şi, după două luni, fereastra cronometrului va fi complet
roşie. În momentul respectiv, înlocuiţi cu un nou Dry-Brik, şi aruncaţi Dry-Brik uzat
în coşul cu deşeuri menajere. NOTĂ: Pornirea cronometrului NU activează Dry-Brik.
Acesta se activează după îndepărtarea foliei.

Aparatul dvs. Dry & Store nu va funcţiona corespunzător dacă
nu schimbaţi Dry-Brik din două în două luni.
3.

Puneţi Dry-Brik activat în Dry & Store Global (Figura 4).

4.

Conectarea adaptorului CA: Mufa mică circulară se cuplează în partea din spate a
aparatului (Figura 5). Nu forţaţi; trebuie să intre uşor. La sfârşit, conectaţi adaptorul CA
la o priză electrică dedicată. Aparatul dvs. Dry & Store este gata de utilizare.

Mod de utilizare
1.

Ştergeţi surplusul de umezeală şi ceară de urechi de pe aparatul dvs. auditiv înainte
de a-l introduce în camera de uscare. Deschideţi capacul şi puneţi aparatul auditiv
sau componentele implantului în compartimentul mare din partea dreaptă. Puteţi lăsa
bateriile înăuntru, dar trebuie să deschideţi capacul compartimentului bateriilor pentru a
lăsa aerul să circule.

2.

Închideţi capacul şi apăsaţi uşor butonul <on> (pornit) (Figura 6). Se va aprinde atât
lumina albastră cât şi cea verde. Lumina albastră se va stinge după trei minute, indicând
faptul că ciclul de dezinfectare s-a terminat, iar lumina verde va rămâne aprinsă pe
toată durata ciclului de opt ore. Perioadele indicate sunt aproximative. Pentru a obţine
rezultate optime, trebuie parcurs întregul ciclu Dry & Store, dar condiţionarea se poate
realiza şi pentru perioade de numai 30 de minute. Cronometrul este adus la zero la
fiecare deschidere a capacului.
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Despre ciclul de dezinfectare cu UV
Urechea favorizează dezvoltarea germenilor şi bacteriilor care se depun apoi pe aparatele auditive. Radiaţia ultravioletă
generată de aparatul dvs. Dry & Store poate elimina aceste organisme, efectul fiind pentru mulţi utilizatori reducerea
mâncărimilor şi a iritaţiei. Totuşi, Dry & Store nu este un sterilizator, prin urmare producătorul nu îşi asumă
răspunderea pentru un anumit grad de eliminare a bacteriilor. Dry & Store nu este conceput pentru diagnosticarea,
prevenirea, monitorizarea, tratamentul sau calmarea bolilor. Lampa UV poate fi demontată fără a se afecta capacitatea
de uscare a Dry & Store, deoarece ea nu participă la ciclul de încălzire.

Utilizarea Dry & Store Global pentru implanturi cohleare
Componentele electronice ale implantului trebuie menţinute uscate pentru a funcţiona în mod corespunzător, iar
utilizând regulat Dry & Store se poate elimina umezeala acumulată din mediul ambiant sau din cauza transpiraţiei.
Pentru anumite modele, Dry & Store poate avea o mare contribuţie la prelungirea duratei de viaţă a bateriei zinc-aer,
în special în condiţii de căldură şi umiditate. Rezultatele variază de la un aparat la altul. Vă prezentăm câteva sugestii
specifice:
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•

Procesoare vocale retroauriculare: Lăsaţi bateriile zinc-aer în procesor (dacă este cazul) dar scoateţi capacul
compartimentului bateriilor. Puneţi procesorul, casca şi cablul în compartimentul de uscare din partea dreaptă. Nu
puneţi altceva în afară de Dry-Byk în partea dreaptă a tăvii.

•

Procesoare vocale fixate pe corp: Puneţi cât mai multe componente în compartimentul de uscare în aşa fel încât
să încapă unul lângă altul fără să se aglomereze. Limitările de spaţiu pot face necesară condiţionarea separată a
procesorului faţă de celelalte componente. În acest caz, ansamblul microfon trebuie condiţionat mai des decât
procesorul deoarece este mai predispus la defecţiunile cauzate de umezeală. S-ar putea să fie nevoie să scoateţi
setul de baterii din anumite procesoare.

Reguli generale privind întreţinerea produsului
Pentru a menţine funcţionarea corespunzătoare a Dry & Store, nu îl utilizaţi în locuri cu umiditate mare, ca de exemplu
în baie. Ţineţi capacul închis în permanenţă, deoarece eficacitatea exsicatorului se va reduce din cauza absorbţiei
umezelii din aerul ambiant. Curăţaţi cu o cârpă moale. Nu utilizaţi niciodată detergenţi puternici sau abrazivi. Nu
pulverizaţi nici un lichid pe tavă sau pe lampa UV.

Depanarea problemelor
•

Nici o lumină nu se aprinde după apăsarea butonului <on> (pornit): Aţi închis bine capacul şi aţi apăsat butonul
<on>? Dacă da, verificaţi dacă adaptorul CA este bine conectat la aparatul Dry & Store Global şi la priza de
reţea şi dacă priza de reţea nu este controlată de un întrerupător aflat în poziţia închis. Apoi, încercaţi să înlocuiţi
adaptorul CA cu unul nou (disponibil la magazinul de unde aţi cumpărat produsul, la un centru de service, sau
la www.dryandstore.com). Înlocuiţi-l numai cu un adaptor furnizat de producător. Dacă aparatul tot nu porneşte,
circuitele electronice interne sunt probabil defecte, aşa că returnaţi-l la magazinul de unde l-aţi cumpărat sau la un
centru de service pentru examinare. NOTĂ: această problemă NU semnalează faptul că lampa UV este defectă.

•

Nu se vede nici o lumină albastră în primele trei minute ale ciclului de funcţionare, dar ledul verde este aprins:
Verificaţi dacă lampa UV este bine fixată pe soclu. Dacă nu, demontaţi şi repoziţionaţi lampa, apoi reporniţi
aparatul cu capacul bine închis. Dacă lumina albastră nu se aprinde în primele trei minute, înlocuiţi lampa UV
(disponibilă la magazinul de unde aţi cumpărat produsul, la un centru de service sau la www.dryandstore.com).
Înlocuiţi-l numai cu lampa specială furnizată de producător. Dacă nu se aprinde nici lumina albastră, nici cea
verde, a se vedea „Nici o lumină nu se aprinde…“ mai sus.

•

Aparatul face zgomot: Problemele cu zgomotul sunt de obicei legate de ventilator. Sunetul rezonează în interiorul
aparatului, aşa că e de aşteptat să auziţi ceva zgomot, chiar şi de la ventilatorul cu rulmenţi utilizat de Dry & Store.
Dacă intensitatea sau frecvenţa ventilatorului variază, scoateţi aparatul din priză şi verificaţi dacă lamele sunt
blocate. În caz contrar, duceţi aparatul la reparat.

•

Luminile se aprind, dar aparatul nu usucă în mod corespunzător: Aţi înlocuit Dry-Brik cu regularitate? Este
important să fie înlocuit din două în două luni, conform instrucţiunilor. Verificaţi dacă ventilatorul se învârte..
Dacă ventilatorul nu emite nici un sunet, returnaţi aparatul la magazinul de unde l-aţi cumpărat sau la un centru de
service pentru examinare.

•

Boabe metalice în interiorul lămpii UV: Este perfect normal în cazul lămpilor fabricate de Sankyo-Denki sau
Ushio. Este rezultatul procesului de fabricaţie sensibil la schimbările de mediu.

Dacă problema nu se rezolvă după ce aţi încercat toate soluţiile de mai sus:
În America de Nord, sunaţi serviciul relaţii clienţi la 1-888-327-1299 sau vizitaţi www.dryandstore.com
În afara Americii de Nord, luaţi legătura cu magazinul de unde aţi cumpărat produsul sau un centru de service pentru
evaluare
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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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P.O. Box 1017
Johnson City, TN 37605-1017
USA
info@dryandstore.com
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