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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
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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
•

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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Інструкція з експлуатації Dry & Store®
ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Цей прилад призначений для домашнього вживання. При використанні
електричного обладнання завжди потрібно дотримуватись основних
застережних заходів, особливо у присутності дітей. Ці заходи включають:
ПЕРЕД КОРИСТУВАННЯМ ПРИЛАДОМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ УСЮ ІНСТРУКЦІЮ
НЕБЕЗПЕКА – Щоби зменшити ризик ураження електричним струмом:
• Не використовуйте під час купання.
• Не розміщуйте і не зберігайте прилад у такому місці, де він може впасти або де ви можете
випадково скинути його у ванну або умивальник.
• Не розміщуйте чи не опускайте прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
• Не намагайтеся дістати цей прилад, якщо він впав у воду. Негайно вимкніть з розетки.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – Дотримуйтесь наступних інструкцій для зменшення ризику
отримання опіків, ураження електричним струмом, виникнення пожежі чи нанесення
травм іншим:
• Уважно контролюйте використання приладу дітьми, або коли прилад є на дитині чи на
інваліді або коло них.
• Використовуйте цей прилад лише за призначенням, яке описане у цій інструкції.
• Ніколи не використовуйте цей прилад, якщо в ньому пошкоджено шнур чи штекер, якщо
він не функціонує належним чином, якщо він впав чи був ушкоджений, або побував у воді.
Поверніть прилад до місця купівлі чи центру обслуговування для перевірки та ремонту.
• Ніколи не лишайте цей прилад на мʼякій поверхні, напр., на дивані чи на ліжку. Запобігайте
проникненню пуху, волосся і т.п. в отвори для повітря.
• Не використовуйте поза домом; не користуйтесь приладом водночас із використанням
аерозолів чи спреїв, або під час процедури надання кисню.
• Для гігієнічної обробки Dry & Store Global використовується ультрафіолетове
випромінювання (УФ). Це світло не буде випромінюватись, коли відкрита кришка. Не
змінюйте і не заміщуйте жодні з компонентів, що може призвести до ризику опромінення
ультрафіолетовим світлом.
• Якщо лампа розібʼється, негайно вимкніть прилад із розетки. Виймайте уламки скла лише в
рукавичках. Утилізуйте уламки належним чином.
• В комплект входить адаптер змінного струму, який було виготовлено спеціально для цього
приладу. Не використовуйте його із жодним іншим приладом; також не використовуйте
жодний інший адаптер разом із цим приладом.

ПРИМІТКА – Dry & Store не призначений для діагнозу, запобігання, моніторингу, лікування
чи покращення самопочуття при хворобі.

РЕЖИМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Dry & Store Global можна використовувати при температурі від 36° до 40°C (від 97° до 104° F).
Прилад буде функціонувати оптимальним чином при кімнатній температурі від 18° до 30° C
(від 65° до 86° F).

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ
Вступ
Прилад Dry & Store® Global створено для усіх видів слухових пристроїв, включно із слуховими
апаратами, маскерами шуму та кохлеарними імплантатами. Прилад Dry & Store призначений
для щоденного використання, під час якого він усуває шкідливе накопичення вологи,
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очищує від вушної сірки та проводить гігієнічну обробку поверхонь,
які опромінює бактерицидна лампа приладу. Із допомогою приладу
Dry & Store більшість слухових пристроїв буде звучати краще; він
також може продовжити термін дії повітряно-цинкової батарейки у
місцевостях із високою вологістю.

Важливо: підготовка до використання

1

Перед використанням потрібно правильно активізувати поглинач
вологи Dry-Brik® і підключити шнур живлення.
1.

2.

Активізуйте поглинач вологи: В комплект входить Dry-Brik,
змінний поглинач вологи короткотермінового використання,
котрий потрібно заміняти щодва місяці. Використовуючи
відривний язичок, зніміть обгортку з фольги – таким чином буде
активізований поглинач вологи (див. Мал.1). Знімайте обгортку
тільки тоді, коли ви готові вживати Dry-Brik, оскільки Dry-Brik
починає поглинати вологу одразу ж, як знято обгортку.
Запустіть Timestrip®: Кожен поглинач вологи надається в
комплекті із лічильником часу, який називається Timestrip. Цей
лічильник попередить вас, коли вже час замінити Dry-Brik. Для
того, щоб запустити лічильник часу, міцно натисніть великим
пальцем на «бульбашку» в центрі (див. Мал.2); таким чином
червоний барвник попаде у віконце лічильника. Можна також
використовувати інші тупі предмети, напр. ґумку на кінці олівця
(див. Мал.3). Ніколи не використовуйте гострі предмети для
запуску Timestrip! Якщо ви успішно запустили Timestrip, тоді через
декілька хвилин зліва у віконечку лічильника зʼявиться вертикальна
смужка темного кольору. Якщо ця смужка не зʼявиться, спробуйте
запуск ще раз. Щодня червона смужка ставатиме трохи довшою
(спочатку вона зростатиме швидше, наприкінці терміну вживання
– більш повільно), а по двох місяцях віконце лічильника стане
повністю червоним. Тоді ви повинні почати вживати новий Dry-Brik
і викинути використаний Dry-Brik у побутове сміття. ЗАУВАЖЕННЯ:
Запуск лічильника часу НЕ активізує Dry-Brik. Він є активізований
тільки тоді, коли ви зняли з нього фольгу.
Ваш прилад Dry & Store буде ефективно працювати
лише за умови, що ви будете змінювати Dry-Brik
щодва місяці.
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3. Розмістіть активізований Dry-Brik у Dry & Store Global (див.
Мал. 4).
4.

Підʼєднайте адаптер змінного струму: Вставте маленький
6
круглий штекер в гніздо з тильної сторони приладу (див. Мал.5).
Не вставляйте штекер із зусиллям – він повинен легко увійти у
гніздо. Наостанку, вставте адаптер змінного струму у вимкнену елетричну розетку. Тепер
ваш прилад Dry & Store готовий до використання.

Вживання вашого приладу Dry & Store
1.

Перш ніж ви розмістите ваші слухові апарати у сушильній камері, витріть з них надмірну
вологу та вушну сірку. Відкрийте кришку та покладіть ваші слухові пристрої чи імплантат
у великий відділ з правої сторони. Ви можете лишити батарейки у пристроях, але
відкрийте кришку відділу для батарейок, щоб забезпечити циркуляцію повітря.

2.

Закрийте кришку та злегка натисніть на кнопку <on> (Див. Мал. 6). Тоді засвітяться
обидва покажчики, синій і зелений. Синя лампочка згасне через три хвилини, що
буде означати кінець циклу гігієнічної обробки, а зелена лампочка буде горіти надалі
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упродовж восьмигодинного циклу. Розрахунки часу – приблизні. Для досягнення
найкращих результатів ми рекомендуємо дотримуватись усього циклу Dry & Store, але
очищення буде помітним навіть через півгодини. Кожен раз, коли ви відкриваєте кришку,
лічильник часу скидається і запускається наново.

Інформація про цикл гігієнічної обробки ультрафіолетовим
світлом
На вушних вкладишах і слухових апаратах накопичуються мікроби та бактерії.
Ультрафіолетове світло у вашому приладі Dry & Store може знищити такі мікроорганізми.
Багато користувачів помічає зменшення свербежу та подразнення. Однак Dry & Store – це
не стерилізатор, і виробник не робить жодних заявок щодо рівня знищення бактерій. Dry
& Store не призначений для діагнозу, запобігання, моніторингу, лікування чи покращення
самопочуття при хворобі. Якшо ви виймете УФ-лампу, це не вплине на сушильні властивості
Dry & Store, оскільки лампа не є частиною його циклу нагрівання.

Використання Dry & Store Global і кохлеарних імплантатів
Щоби імплантат функціонував відповідним чином, він повинен завжди бути сухим. Регулярне
вживання Dry & Store може усунути вологу, яка накопичується з атмосфери та/або через
спітніння. В деяких випадках використання Dry & Store може значно продовжити термін дії
повітряно-цинкової батарейки, особливо у гарячу і вологу погоду. Результати в кожному
окремому випадку можуть відрізнятись. Декілька порад у конкретних випадках:
• Мовні процесори завушного типу: Лишіть повітряно-цинкові батарейки у процесорі (якщо
це можливо), однак зніміть кришку відділу для батарейок. Розмістіть процесор, передавач і
провід у сушильній камері справа. Зліва на лотку можна розмістити лише поглинач вологи
Dry-Brik.
• Мовні процесори кишенькового типу: Розмістіть якомога більше компонентів у
сушильному відділенні, уникаючи надмірної скупченості. Через обмеження у розмірі
можливо, що вам буде потрібно очищати процесор окремо від решти імплантату. У цьому
випадку вам слід очищати мікрофон частіше за процесор, оскільки він більш схильний
до руйнування вологою. Ймовірно, що вам буде потрібно витягнути батареї з деяких
процесорів.

Догляд за приладом
Для того, щоб ваш Dry & Store функціонував належним чином, не користуйтесь ним у місцях
із підвищеним рівнем вологості, напр., ванній кімнаті. Завжди закривайте кришку, оскільки
вбирання вологи із атмосферного повітря зменшить ефективнісь поглинача. Протирайте
мʼякою ганчіркою. В жодному разі не використовуйте сильні засоби для чищення чи абразиви.
Не розпилюйте рідину у лоток чи на УФ-лампу.

Діагностика і пошук несправностей
• Не горять лампочки після того, як ви натискаєте кнопку <on>: Чи ви щільно закрили
кришку, і чи ви натиснули на кнопку <on>? Якщо ви це зробили, перевірте, чи добре
підключений адаптер змінного струму до приладу Dry & Store Global і до електричної
розетки. Якщо розетка має вимикач, перевірте, чи цей вимикач не є в позиції «ВИКЛ.».
Наступний крок: спробуйте використати інакший адаптер змінного струму (який ви
можете придбати у місці купівлі приладу чи центрі обслуговування, або на сайті www.
dryandstore.com). Замініть його лише на адаптер, наданий виробником. Якщо прилад все
ще не працює, ймовірно, що електронна частина приладу є несправною. Поверніть прилад
до місця купівлі або центру обслуговування для діагностики проблеми. ЗАУВАЖЕННЯ: ці
симптоми НЕ вказують на браковану УФ-лампу.
• Під час перших трьох хвилин робочого циклу не світиться синя лампочка, але зелена –
горить: Перевірте, чи добре вставлена УФ-лампа у пази. Якщо ні – тоді дістаньте і ще раз
вставте лампу, потім ще раз запустіть прилад, при чому переконайтесь, що кришка щільно
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закрита. Якщо синя лампочка не горить протягом перших трьох хвилин, тоді замініть
УФ-лампу (її можна дістати у місці купівлі приладу, у центрі обслуговування чи на сайті
www.dryandstore.com). Замініть її лише на спеціальну лампу, надану виробником. Якщо не
світяться ані синя, ані зелена лампочка, див. вище пункт «Не горять лампочки...».
• Прилад шумить: Проблеми із шумом зазвичай стосуються вентилятора. Звук резонує
всередині приладу, отже, певний рівень шуму є нормальним явищем, навіть при
використанні у Dry & Store високоякісного вентилятора на підшипниках. Якщо рівень
шуму змінює свою інтенсивність або частоту, вимкніть прилад з розетки та перевірте,
чи немає перешкод. Якщо перешкод нема, тоді вам потрібно віднести прилад у центр
обслуговування.
• Лампочки горять, але прилад не висушує так, як слід: Чи ви регулярно заміняли Dry-Brik?
Згідно інструції, важливо заміняти поглинач вологи щодва місяці. Перевірте, чи рухається
вентилятор. Якщо ви не чуєте, що вентилятор працює, поверніть прилад до місця купівлі
або центру обслуговування для діагностики проблеми.
• Металевий наліт у вигляді краплинок всередині УФ-лампи: Це є абсолютно нормальним
явищем у лампах, вироблених компаніями Sankyo-Denki чи Ushio. Це повʼязане з їх
турботою про охорону навколишнього середовища і відповідним виробничим процесом.

Якщо жоден з цих варіантів не вирішує проблему:
У Північній Америці: зателефонуйте до центру підтримки клієнтів за номером 1-888-3271299 або відвідайте сайт www.dryandstore.com
Поза Північною Америкою: звʼяжіться із місцем продажу або центром обслуговування для
діагностики проблеми.
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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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