إرشادات االستخدام

الجهاز القابل إلعادة الشحن االخاص بسامعات األذن الطبية

ض�ن حمدود
ً
ض
ض�ن منتج  ZPowerاحملدود متاح عىل املوقع  .www.zpowerhearing.comي�كنك أيضا احلصول عىل �ن  ZPowerاحملدود من مزود رعايتك السمعية.
االستخدام املقصود
ة
اهلدف من استخدام نظام  ZPowerهو ت�ويل مساعدات السمع إىل مساعدات ة
القابل إلعادة الشحن.
بطار�ت silver-zinc ZPower
قابل إلعادة الشحن متوافقة مع ي

التوافق
ف
ئ
ن
ن
ة
ن
ن
نظام إعادة الشحن  ZPowerمتوفر ي� �اذج متعددة ،لك م�ا مصمم ملج موعة حمددة وخاصة من �اذج مساعدات السمع .للحصول عىل القا�ة الاكمل لل�ذج املتوافقة ،ي� ج� يز�رة
. zpowerhearing.com
توضيح الرموز
الرمز
#

توضيحه
من املهم قراءة دليل االستخدام.
ق
يدل عىل ر� النموذج الخ اص ب�ملنتج.

حمتو�ت العبوة.
يدل عىل
ي
لأ
ت
خط�ة أو متوسطة أو طفيفة .أو ي�كن أن تؤدي إىل تلف النظام.
ال� قد تؤدي إىل ب
إصا�ت ي
ي
يش� إىل ا وضاع ي
ئ
ت
بعض املشورة والنصا� حول الكيفية الصحيحة إلستخدام ج�ازمك وكيفية ج�نب إتالف نظاممك الخ اص.
لأ
(ال ت�اد الأ ورو�) ،يؤكد  ZPowerأن هذا النظام جو�يع ن
مكو�ته خاضعة ومتوافقة مع متطلبات تعليمة ا ج�زة الطبية ، 93/42/EEC
مع رمز  CEإ
بي
لأ
تش� ا رقام املوجودة بعد رمز CE
تعليمة  ،RoHs 2002/95/ECتعليمة  ،WEEE 2012/19/EUوكذلك التعليمة املتعلقة ب�لبطارية  . 2006/66/ECي
ت
لتوج�ات املذكورة أعاله.
ال� قامت ب� ي
إىل رمز املؤسسة املعتمدة ي
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توضيح الرموز

لأ

ت
ف
وتعل�ت  .RoHS 2011/65/ECمن فضلك تخ�لص
الج هاز املخ صص ي� دول اال�اد ا
بتعل�ت  WEEE 2012/19/EUي
ورو� هو الج هاز املشمول ي
بي
بأ
تدو� مثل هذه املعدات.
من هذا الج هاز �خذه إىل نقطة التجمع احمللية لديك أو مركز إعادة ي
قوان�  . FCCيتبع تشغيل الج هاز ش
ين
ال� ي ن
الج هاز املوسوم يتوافق مع الج زء  15من ي ن
التالي� )1( :أال يسبب الج هاز بتشويش مؤذ ،و( )2ي ج�ب عىل
ط�
ً
ف
ت
ال� قد تسبب تشغيال يغ� مرغوب فيه.
هذا الج هاز قبول أية تداخالت يتلقاها ب�ا ي� ذلك التداخالت ي
ً
ق
وفقا للجزء  15من ي ن
لقد ت� اختبار هذا الج هاز ووجد أنه
لتوف�
الر� من الفئة  ،Bوذلك
قوان�  .FCCمصمت هذه القيود ي
يتطابق مع قيود الج هاز ي
ف لأ
ة
ت
ت
معقول ضد التشويش الضار ي� ا بنية السكنية .هذا الج هاز يولد ويستخدم ويبث موجات راديو وإذا مل ي� �كيبه واستخدامه ب�ا يتوافق مع
محاية
التعل�ت فقد يتسبب بتشويش ض
م� ب�تصاالت الراديو.
ي
ً
ف
ض
ض
ليس هناك �ن بعدم حدوث التشويش ي� أبنية حمددة .إذا تسبب هذا الج هاز فعال بتشويش ي� ب�ستقبال بث التلفزيون أو الراديو والذي ي�كن
بأ
ت�ديده من خالل تشغيل الج هاز وإطفائه ،ننصح املستخدم ب� ة
حاول تصحيح التشويش �حد الإجراءات التالية:
ئ
تغي� ج
هوا� االستقبال.
• ي
و�ة أو ماكن ي
ة
الفاصل ي ن
ب� الج هاز واملستقبل.
• يز�دة املسافة
•توصيل املعدات ب�قبس تيار مخ تلف عن ذلك الذي يتصل به املستقبل.
ن
خ�ة لملساعدة.
ف� راديو وتلفاز ذي ب
•استشارة البائع أو ي

ت لأ
ض ف
ش
ورو� .93/42/EEC
الط� ،امك هو مو� ي� تعليمة اال�اد ا
بي
إالشارة إىل ال� كة املصنعة للجهاز ب ي

ق
لخ
ش
ت
الط�.
إالشارة إىل ر� الكتالوج ا اص ب�ل� كة املصنعة ح� يكون من املمكن التعرف عىل الج هاز ب ي
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توضيح الرموز
إالشارة إىل رمز دفعة ش
ال� كة املصنعة ب�يث ي�كن التعرف عىل الدفعة أو املج موعة.
ف
ت
الط� أن يتعرض يإل�ا بلك أمان 14-122 :درجة � نر�ايت ( -10-50درجة مئوية)
ال� ب إ�ماكن الج هاز ب ي
إالشارة إىل درجة احلرارة القصوى ي
ت
الط� أن يتعرض يإل�ا بلك أمان20-75٪ :
ال� ب إ�ماكن الج هاز ب ي
إالشارة إىل حدود الرطوبة ي
لأ
الط� أن يتعرض يإل�ا بلك أمان :احلد ا ند� 11kPa
إالشارة إىل حدود الضغط الج وي الذي ي�كن للجهاز ب ي
الط� ي�تاج إىل احلماية من الرطوبة.
إالشارة إىل أن الج هاز ب ي
ين
إالشارة إىل ي ن
بطاريت�  Silver-Zincداخل النظام.
تضم�
ف
ين
وحدت� من البطارية ي� النظام.
إالشارة إىل وجود
إالشارة إىل أن الشاحن موجود مع النظام.
إالشارة إىل أن حمول التيار ت
امل�دد أيضا مضاف مع النظام.
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دليل املستخدم صاحل لـ:
ف
نظام  ZPowerالقابل للشحن ب�ا ي� ذلك
وحدة البطارية ( )ZBDM-01النمطية
شاحن ( )ZC-B01وحمول التيار ت
امل�دد
ة
القابل للشحن
بطار�ت Silver-Zinc
ي
1

كيفية استخدام نظامك

للبدء ،ق� بتوصيل اكبل الطاقة ب�حول  USBالج داري ومقبس الطاقة .وعندما تي� توصيهل ب�لطاقة ،يتحول ضوء الشاحن إىل اللون الأ ض
قص�ة.
خ� بعد مدة ي
ش
�ن ج�از السمع الخ اص بك
 .1ضع ج�از السمع عىل الشاحن
ف
القبت� مو جا� ي ن
أمسك ج�از السمع بواسطة الأ نبوب ،وضعه عىل فتحة الشحن ،ي ج�ب أن تكون الك ي ن
ت� لنفس ج�ة الاكبل الشاحن امك يظهر ي� الصورة .وعندما يوضع ج�از السمع بشلك
الضوئ� سيبدآن ب�لوميض الأ ض
ين
خ�.
حصيح ،فإن الك

 .2انتظر ملدة  3-4ساعات
ش
عندما تومض الأضواء الخ ض�اء ،يكون ج�از السمع الخ اص بك يشحن .عندما تتوقف الأضواء عن الوميض وتتحول إىل ض
أخ� مستمر ،فإن ج�از السمع الخ اص بك قد اكتمل �نه.
ق
 � .3ب إ�زالته من الشحن ووضعه عىل أذنيك
لأ
ت ش
ف
ُ ف
ت ف
ي�كنك إز ة
ال ج�از السمع قبل أن ي� �نه ب�لاكمل ،ولكنه لن يدوم لوقت طويل مثملا يدوم عندما تشحنه ب�لاكمل .لذا من ا فضل �كه ي� الشاحن عندما ال تستخدمه� ،و لن يفرط ي� الشحن.
ش
ف
ف
ي� ج� التأكد من �ن مساعدات السمع الخ اصة بمك ي� نطاق درجة حرارة التشغيل 50-104 :درجة � نر�ايت ( 10-40درجة مئوي).
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2

تعل�ت هامة
ي

هذا الشاحن مخ صص لشحن معدات السمع مع نظام  ZPowerالقابل إلعادة الشحن.
ة
القابل للشحن .هذا املنتج ال ي�توي عىل مفتاح
بطار�ت ZPower
استخدمه فقط مع ي
تشغيل وإيقاف .إنه يعمل ب�جرد توصيل اكبل الطاقة.

مالحظة
•هذا الشاحن مخ صص لالستخدام داخل املنازل فقط.
•ال تعرض ج�ازك لدرجة حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية.
•ال تت�كه ف� ضوء الشمس ش
املبا�.
ي
ف
•ال تضع ج�ازك ي� املايكروويف.
سامعات األذن الطبية يف الشاحن

كابل  USBومهايئ حائط

(قديُباعاملنتجمزودًامبهايئحائطأوغريمزودبه)

مجموعة البطاريات الخاصة بالوحدات

وحدات باب البطارية

شاحن
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القابل إلعادة الشحن عىل مساعد ن�وذج السمع املناسب .لك ة
عىل همن� الرعاية السمعية تثبيت وحدة البطارية ة
حماول يغ� متوافقة لتثبيت البطارية عىل مساعد السمع قد تؤدي إىل كرسه اىل
يي
ئ
ن
صغ�ة و/أو قطع حادة .عليمك تثبيت البطارية عىل �اذج السمع املتوافقة فقط .للحصول عىل قا�ة نال�ذج املتوافقة ،ي� ج� يز�رة www.zpowerhearing.com
قطع ي
ت
� يذ�

ن لأ
لأ
ت
واحليوا�ت ا ليفة .إذا ابتلع أي جزء من
وملحقا�ا بعيدة عن متناول ا طفال
والبطار�ت
الصغ�ة .أبق أدوات السمع،
•خطر االختناق :هناك خطر من االختناق بسبب القطع
ي
ي
النظام ،اطلب العناية الطبية الفورية.
َ
الس� حيث قد تتعرض لخ طر ث
•خطر ث
التع� به.
التع� :أبق اكبل الطاقة الطويل بعيدا عن ماكن ي
لأ
و�ب احلفاظ عليه عىل بعد  6إنشات  15 /مس عىل ا قل من جأ�زة ضبط نبضات القلب.
•احلقل
املغناطيس :ي�توي الشاحن عىل مغناطيس ي ج
ي
•خطر الخ نق :ي�توي عىل اكبل طاقة طويل وقد يتسبب �بلخ نق إذا ت� استعماهل بشلك يغ� حصيح.
•خطر إالصابة :ال ت�سك ب�لاكبل وتلوح ب�لشاحن.
الهكر�ئية جراء القطع يغ� املتوافقة .استخدم حمول  USBالج داري املقدم مع الشاحن.
الهكر�ئية :هناك خطر من الصدمة
•خطر الصدمة
ب
ب

بلأ
•خطر احلريق واالنفجار :ال تستخدم الج هاز ف� أجواء ة
ين
وكسج�.
قابل لالنفجار أو غنية �
ي

بلأ
ف لأ
ً
ف
•خطر االبتالع :إذا ت� فصل املغناطيس عن الشاحن ،ال تضعه ي� ا نف أو الفم .املغناطيس الذي تي� ابتالعه قد يلتصق � معاء مسببا إالصابة أو املوت .اطلب الرعاية الطبية ي�
لأ
حال ت� ابتالع املغناطيس أو دخل عن طريق ا نف.

ت ت
•خطر ارتفاع درجة احلرارة :قد يؤدي االستخدام يغ� الالئق حملول  USBعىل الج دار إىل ي ن
وال� �توي عىل توليد
تسخ� الشاحن .ي� ج� إستخدام معدات  EN60950املعتمدة فقط ي
لأ
أمب� عىل ا قل ،مكحول  USBاملرفق مع الشاحن واملعد للجدار.
مل ي
 VDC 5أو 500ي
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ت
� يذ�
•عليمك استخدام منفذ  USBالخ اص ب�لشاحن للغرض ي ن
املب� فقط.
هكر�ئية.
•ال ي ج�ب إدخال حمول الج دار وحده إىل املنافذ
الهكر�ئية .قد يؤدي ذلك إىل إنشاء صدمة ب
ب
ف ف
•� ج� استخدم املعدات ت ت
التعل�ت فقط لشحن نظاممك .قد يؤدي استخدام معدات أخرى إىل تلف نظاممك الخ اص.
ال� � وص�ا ي� هذه ي
ي
ي

صغ�ة و/أو حادة.
•ال ي ج�ب إسقاط أي جزء من النظام القابل إلعادة الشحن عىل سطح صلب ،قد يؤدي ذلك إىل تلف نظاممك الخ اص أو إىل كرسه اىل قطع ي
3

الصيانة

ف
يساعد االستخدام الصحيح ي� ت�ديد معر البطارية.
ئ
نصا� متعلقة ب�لبطارية
ش
البطار�ت بشلك دوري قبل استخداهما.
•ا�ن
ي
ش
ف
ن ف
ف
ب�  � 50نر�ايت ( 10مئوية) و  � 104نر�ايت ( 40مئوية).
•ا�ن
ي
البطار�ت ي� درجة حرارة تت�اوح ي
ف
بطار�تك.
•ال تضع
البطار�ت ي� الشاحن إن اكن الشاحن يغ� متصل ،سيؤدي ذلك إىل تفريغ ي
ي
ق
ة
لخ
البطار�ت.
•إذا مل تكن تنوي استخدام ج�از السمع ا اص بك لعدة يأ�م � .ب إ�زال
ي
ً
ة
اختصاص السمع بعد ذلك.
بهسول من قبل
• ي ج�ب أن تدوم بطاريتك ملدة عام تقريبا ،يو�كن استبداهلا
ي
10

تأ
ة
القابل
البطار�ت
� كد من إدراج
ي
إلعادة الشحن بشلك حصيح.

التنظيف
•التنظيف عند احلاجة.
ق ً ً ن ً
معا إلز ة
ال أية أوساخ.
•استخدم �اشا جافا و�
•الفرشاة النامعة املوجودة مع ج�از السمع ي�كن استخداهما لتنظيف نقاط التالمس
املوجودة عىل الشاحن.
تطه� الشاحن.
بتعق� أو ي
•ال تقم ي
•ال تنظف الشاحن بواسطة الكحول ،أو املواد املذيبة أو أي سائل آخر مشابه.
قد ي�كن ملساعد السمع و/أو ب�ب البطارية أن ض
يت�ر جراء مثبتات الشعر أو
ة
لخ
ض
مستح�ات التجميل .لذلك من املستحسن إزال مساعد السمع ا اص بمك من
أذنمك قبل تطبيق هذه املنتجات.
عليمك ئ
دا�ا التأكد من أن جأ�زة السمع والشاحن جافة ونظيفة قبل معلية الشحن.

ً
ً
استخدم منديال ن� ًمعا وجافا
لتنظيف نقاط التالمس
املوجودة عىل الشاحن.
ي�كن استخدام الفرشاة
النامعة املرفقة مع امسعات
لأ
ا ذن الطبية لتنظيف نقاط
التالمس املوجودة عىل
الشاحن.
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4

لأ
ت
�ديد ا عطال وإصالهحا

أضواء الشاحن

ا ة
ملشلك�

الإجراء املستحسن

ال أضواء

ف
مل تي� إدخال ج�از السمع بشلك جيد ي� الشاحن أو أن
لهكر�ء.
الشاحن يغ� متصل ب� ب

ت
ق� ب إ�ز ة
ال�اه الصحيح.
ال ج�از السمع وضعه ب� ج
تأ
� كد من أن اكبل  USBمتصل بشلك جيد ب�حول USB
الج داري.
تأ
� كد من أن حمول  USBالج داري يعمل من خالل
توصيل ج�از  USBآخر.

ضوء واحد أو اثنان ث�بتان �بلأمحر

البطارية ال تشحن.

تأ
� كد من أن بطارية ج�از السمع يه بطارية ZPower
ة
القابل إلعادة الشحن.

ين
الضوئ� يومضان ب�للون الأمحر
الك

درجة احلرارة فوق النطاق املسموح .تي� إيقاف الشحن ت
ح�
طبيع.
تعود درجة احلرارة إىل وضع
ي

انقل الشاحن إىل حميط فيه درجة احلرارة ي ن
ب� 50
ف
ف
� نر�ايت ( 10مئوية) و  � 104نر�ايت ( 40مئوية).

ق
ة
املشلك�.
اختصاص رعايتك السمعية إذا استمرت
� ب�ستشارة
ي
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املعلوماتالتقنية

مواصفات نظام  ZPowerالقابل للشحن

ف
ن ف
ب�  � 50نر�ايت ( 10مئوية) و  � 40نر�ايت ( 40مئوية)
درجة حرارة التشغيل :ي
ف
ن ن ف
ن
ن
التخز� :يب� � 14ر�ايت ( 10 -مئوية) و � 122ر�ايت ( 50مئوية)
درجة حرارة
ي

الرطوبة 20% :إىل 75%

احلماية من دخول املياه ( IPXOعادية)
ن
أد� ضغط للهواء 11 :كيلو ب�ساكل

فولت املدخل الخ اص ب�حول  USBالج داري 100-240 :فولت تيار متناوب
فولت املخ رج الخ اص ب�حول  USBالج داري 5 :فولت تيار مستمر

أمب�
تيار املخ رج الخ اص ب�حول  USBالج داري :أقل من  1ي
نوع احملول الج داري :قدمت لمك  ZPowerحمول الج دار املعتمد من طرف CB
الهكر�ئية :الفئة 2
احلماية من الصدمات
ب

انظر  www.zpowerhearing.comلالطالع عىل توافق الامسعات الطبية.
6

معلوماتاالمتثال

قت� ما هو مدون بأ�ن هذا املنتج يل� متطلبات تعليمة الأ ج�زة الطبية  . 93/42/EECب إ�ماكنمك احلصول عىل النص الاكمل إللعالن املطابق من ش
تعلن  ZPower LLCب� ض
ال�كة
بي
ظ
ن
التعل�ت.
احملل والذي ي�كن العثور عىل عنوا�م عىل �ر غطاء هذه ي
املصنعة أو املمثل ي
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