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(Turkish)

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.
2.

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.

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.

1

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 nonswitched 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. 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.

about the uv Sanitizing cycle
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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 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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Dry & Store® Global Kullanma Kılavuzu
önemli önlemler

Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Elektrikli ürünler kullanılırken, ve özellikle çocukla varken,
aşağıdakiler dahil temel güvenlik önlemleri daima uygulanmalıdır:

kullanmadan önce tüm talimatı okuyun

tehlike - Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

• Banyo yaparken kullanmayın.
• Ürünü bir lavabo veya banyo küvetine düşebileceği veya çekilebileceği bir yere koymayın ve böyle bir yerde
saklamayın.
• Suya veya başka bir sıvıya koymayın ve düşürmeyin.
• Cihaz suya düştüyse almak için uzanmayın. Hemen fişten çekin.

uyarı - Elektrik çarpması, yangın veya kişilerin zarar görmesi riskini azaltmak için:

• Çocuklar veya engelliler tarafından, üzerinde veya yakınında kullanıldığında yakından takip edin.
• Bu ürünü sadece bu kılavuzda tarif edilen amaçlanan kullanım için kullanın.
• Bu ürünü fişi veya kablosu hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüşse, hasar görmüşse veya suya
düşürülmüşse kesinlikle kullanmayın. İncelenmesi ve tamir edilmesi için aldığınız yere veya servise götürün.
• Ürünü hiçbir zaman bir koltuk veya yatak gibi yumuşak bir yüzeye koymayın. Hava açıklıklarını toz birikimi, saç
ve benzerinin tıkamasına izin vermeyin.
• Dış ortamlarda, aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı yerlerde ve oksijen verilen yerlerde kullanmayın.
• Dry & Store Global temizleme için mikrop öldürücü ultraviyole ışık (UV) kullanır. Bu ışık kapak açıkken
yanmayacaktır. UV ışığa maruz kalmaya yol açacak şekilde herhangi bir bileşeni değiştirmeyin ve çalışmasını
önlemeyin.
• Lamba kırılırsa hemen fişten çekin. Cam parçalarını temizlerken eldiven giyin. Uygun şekilde atın.
• Üniteniz ile sağlanan AC adaptörü özellikle bu ürün için yapılmıştır. Başka bir cihaz için kullanmayın ve aynı
şekilde yerine başka bir elektrikli cihazın adaptörünü kullanmayın.

not - Dry & Store hastalık tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi için tasarlanmamıştır.
çalışma şartları
Dry & Store Global 36° - 40° C (97° - 104° F) sıcaklık aralığında çalışır. Dahili mekanlarda 18° - 30° C (65° - 86° F)
sıcaklıkta düzgün çalışacaktır.

bu talimatı saklayın

Giriş

Dry & Store® Global işitme cihazları, gürültü maskeleyicileri, kulak monitörleri ve kohlear implant malzemesi dahil
her tipte işitme yardımcısı için tasarlanmıştır. Her gün kullanıldığında Dry & Store hasar verici nem birikimini giderir,
kulak kirini kurutur ve mikrop öldürücü lambasına maruz kalan yüzeyleri temizler. Dry & Store çoğu işitme cihazının
daha iyi ses vermesini sağlar ve ayrıca çok nemli yerlerde çinko-hava pilinin ömrünü uzatabilir.

Kullanım Hazırlığı (Önemli)

Nem emici ve adsorbe edici Dry-Brik® kurutucu ilk kullanımdan önce uygun şekilde aktive edilmeli ve güç kablosu
takılmalıdır.
1.

Kurutucuyu aktive edin: İki ayda bir değiştirilmesi gereken atılabilir bir Dry-Brik sağlanmıştır. Çekme
çıkıntısını kullanarak folyo örtüyü çıkarın ve böylece kurutucuyu aktive edin (Şekil 1). Folyoyu Dry-Brik
kullanımına hazır olmadan çıkarmayın çünkü çıkarılmasının ardından Dry-Brik nem adsorpsiyonuna başlayacaktır.
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2.

Timestrip® (Zaman Stripi) kısmını başlatın: Dry-Brik değiştirme zamanının geldiği
konusunda sizi uyarmak için her kurutucuyla Timestrip adlı bir süre ölçer cihazı
sağlanmaktadır. Süre ölçeri başparmağınızı ortaya sıkıca bastırarak başlatın (Şekil 2);
bu işlem zamanlayıcı penceresine kırmızı bir boya bırakır. Bir kalemin silgi ucu gibi
başka künt cisimler de kullanılabilir (Şekil 3). Timestrip aktivasyonu için keskin bir
cisim kullanmayın!
Timestrip başarıyla başlatıldığında birkaç dakika içinde süre ölçer penceresinin sol
ucunda koyu bir dikey çizgi belirecektir. Bu çizgi belirmezse tekrar deneyin. Kırmızı
strip her gün biraz uzar (önceleri hızlı ve sona yaklaştıkça yavaş) ve iki ayın sonunda
süre ölçer penceresini tamamen kırmızı olacaktır. Artık yeni bir Dry-Brik ile değiştirin
ve bitmiş Dry-Brik'i ev çöpü ile atın. NOT: Süre ölçeri başlatmak Dry-Brik'i aktive
etmez. Folyo çıkartıldığında aktive olur.

3.
4.

Dry & Store cihazınız Dry-Brik 2 ayda bir değiştirilmezse
etkin bir şekilde çalışmayacaktır.

1

2

Aktive Dry-Brik'i Dry & Store Global içine koyun (Şekil 4).

AC adaptörünü takın: Küçük dairesel fiş ünitenin arkasına girer (Şekil 5). Fişi
zorlamayın; yerine kolayca girmelidir. Son olarak AC adaptörünü anahtarsız bir prize
takın. Dry & Store’unuz artık kullanıma hazırdır.
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dry & store’unuzun Kullanılması
1.

İşitme cihazlarınızı kurutma bölmesine yerleştirmeden önce üzerlerinden fazla nem ve
kulak kirini silin. Kapağı açın ve işitme cihazlarınızı veya implant malzemenizi sağdaki
büyük bölmeye yerleştirin. Pilleri cihazın içinde bırakabilirsiniz ama hava dolaşımını
sağlamak için pil kapağını açın.

2.

Kapağı kapatın ve “on” (açık) düğmesine hafifçe basın (Şekil 6). Mavi ve yeşil
işaretler birlikte yanacaktır. Mavi ışık üç dakika sonra söner ve temizleme döngüsünün
tamamlandığını gösterir; yeşil ışık ise sekiz saatlik döngünün kalan kısmı boyunca
açık kalacaktır. Bu süreler yaklaşıktır. En iyi sonuçlar Dry & Store döngüsünün
tamamlanmasıyla elde edilir ama 30 dakika gibi kısa sürelerle de bir sonuç alınabilir.
Kapak her açıldığında süre ölçer başlangıç durumuna getirilir.

uV temizleyici döngü Hakkında

Kulak kalıpları ve işitme cihazları mikroplar ve bakteriler taşır. Dry & Store ünitenizdeki
ultraviyole ışık bu organizmaları öldürebilir ve birçok kullanıcı kaşınma ve irritasyonun
azaldığını hissedeceklerdir. Ancak Dry & Store bir sterilizatör değildir ve üretici bakteri
öldürmenin derecesi konusunda bir iddiada bulunmamaktadır. Dry & Store hastalık tanısı,
önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi için tasarlanmamıştır. UV lambası ısıtma
döngüsünün bir parçası olmadığından Dry & Store’un kurutma özelliğini etkilemeden
çıkartılabilir.
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dry & store Global’in Kohlear implantlarla Kullanılması

İmplant malzemesi de Dry & Store bakımından fayda görebilir. Örneğin, mikrofon performansı ortamdan ve/veya
terleme nedeniyle nem birikiminden etkilenebilir. Bazı kişilerde düzenli Dry & Store kullanımı çinko-hava pili
ömründe, özellikle sıcak ve nemli havalarda, önemli bir değişiklik yapabilir. Sonuçlar kişiden kişiye değişecektir.
Aşağıda bazı spesifik öneriler bulacaksınız:
•

kulak arkası konuşma işlemcileri:
Çinko-hava pillerini işlemcide bırakın (uygunsa) ama pil kapağını çıkartın. İşlemciyi, baş kısmını ve kabloyu
sağdaki kurutma bölmesine yerleştirin. Tepsinin sol kısmına kurutucu dışında hiçbir şey koymayın.

•

Vücutta taşınan konuşma işlemcileri:
Kurutucu bölmeye sıkışıklığa yol açmadan koyabileceğiniz kadar parçayı koyun. Büyüklükle ilgili kısıtlamalar
nedeniyle işlemcinin diğer malzemeden ayrı olarak işleme konması gerekebilir. Bu durumda mikrofon kısmı nem
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hasarına daha açık olduğundan işlemciden daha sık işleme konmalıdır. Bazı işlemcilerden pil paketinin çıkarılması
gerekebilir.

Genel Ürün Bakımı

Dry & Store’unuzu düzgün çalışır durumda tutmak için banyo gibi çok nemli konumlarda çalıştırmayın. Kurutucunun
etkinliği çevre havadan nem emilmesi sonucunda azalacağından kapağı daima kapalı tutun. Temiz bir bezle temizleyin.
Kuvvetli temizlik maddeleri veya çizicileri kesinlikle kullanmayın. UV lambasına veya tepsiye sıvı spreylemeyin.

Problem Giderme
•

<Açık> düğmesine bastıktan sonra ışık yanmıyor: Kapak sıkıca kapatılıp  <açık> düğmesine basılmış mı? Evetse,
AC adaptörünün hem Dry & Store Global ünitesi hem de elektrik çıkışına sıkıca takıldığından ve elektrik çıkışının
kapalı durumdaki bir duvar anahtarıyla kontrol edilmediğinden emin olun. Sonra başka bir AC adaptörü deneyin
(cihazı satın aldığınız yerden, bir servis merkezinden veya www.dryandstore.com web sitesinden sağlanabilir).
Öncekinin yerine sadece üreticinin sağladığı bir adaptör kullanın. Ünite halen çalışmazsa muhtemelen dahili
elektronik devreler arızalıdır, değerlendirilmesi için aldığınız yere veya servis merkezine için geri gönderin. NOT:
bu durum hatalı bir UV lambası anlamına GELMEZ.

•

Çalışma döngüsünün ilk üç dakikası boyunca mavi ışık görülmüyor ama yeşil ışık açık: UV lambasının yuvasında
sağlam bir şekilde oturduğundan emin olun. Değilse lambayı çıkartıp tekrar yerleştirin ve sonra üniteyi kapağı
sıkıca kapalı olarak tekrar başlatın. Mavi ışık ilk üç dakika içinde yanmazsa UV lambasını değiştirin (cihazı satın
aldığınız yerden, bir servis merkezinden veya www.dryandstore.com web sitesinden sağlanabilir). Öncekinin
yerine sadece üreticinin sağladığı özel lambayı kullanın. Mavi ve yeşil ışıkların ikisi de yanmıyorsa yukarıdaki
“Işıklar yanmıyor…” kısmına bakın.

•

Ünite gürültülü çalışıyor: Gürültü problemleri genellikle fanla ilgilidir. Ses üniteniz içinde titreşir ve bu nedenle
Dry & Store’da kullanılan yüksek kalitede bilyalı fandan bile bir miktar gürültü beklenebilir. Fan gürültüsünün
şiddeti veya frekansı değişiyorsa üniteyi fişten çekin ve tıkanıklık açısından kontrol edin. Tıkanıklık yoksa üniteyi
servise gönderin.

•

Işıklar yanıyor ama ünite iyi kurutmuyor: Dry-Brik düzenli olarak yenilenmiş mi? Talimata göre yenilenmesi
önemlidir. Fan sesi duyulmuyorsa üniteyi incelenmesi için aldığınız yere veya bir servise gönderin.

•

UV lamba içinde küçük bir boncuk hareket ediyor: Sankyo-Denki veya Ushio tarafından yapılan ampullerde bu
tamamen normaldir. Bu durum çevreyi koruyucu üretim işlemlerinin bir sonucudur.
Yukarıdakilerden hiçbiri problemi çözmezse:
Kuzey Amerika’da 1-888-327-1299’dan Müşteri Hizmetlerini arayın ya
da www.dryandstore.com web sitesini ziyaret edin.
Kuzey Amerika dışında cihazın incelenmesi için cihazı satın aldığınız yeri veya bir servisi arayın.
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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 single disposable Dry-Brik® desiccant that also contains activated carbon
for odor absorption. In most parts of the world, users will require 6 to 7 Dry-Briks per year, changing them
once a month during warm weather and every two months the rest of the year. Dry-Briks may need to be
changed monthly in tropical, sub-tropical, or other high-humidity locations. 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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