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Beperkte Garantie
De exclusieve beperkte garantie van ZPower is beschikbaar bij www.zpowerhearing.com. U kunt ook een kopie van de 
beperkte garantie van ZPower krijgen via uw audicien.

Gebruiksdoel
Het gebruiksdoel van het ZPower Oplaadbare Systeem is om uw hoortoestellen tot oplaadbare hoortoestellen om te 
vormen die compatibel zijn met ZPower oplaadbare zilver-zinkbatterijen. 

Compatibiliteit
Het ZPower Oplaadbare Systeem is in meerdere modellen verkrijgbaar, die ieder voor een specifieke set hoortoestelmodellen 
ontworpen zijn. Voor een complete lijst met compatibele modellen, kunt u kijken op www.zpowerhearing.com.

Uitleg van de Symbolen

Symbool Uitleg

Het is van belang om de gebruiksaanwijzing te lezen.

Geeft modelnummer van het product aan.

Geeft inhoud van de verpakking aan.

Geeft situaties aan die tot ernstig, matig of licht letsel kunnen leiden of die uw hoorsysteem kunnen 
beschadigen.

Advies en tips over hoe u uw apparaat op de juiste wijze zou moeten gebruiken en hoe u kunt 
voorkomen dat u uw hoorsysteem beschadigt.

Met het CE symbool bevestigt ZPower dat dit systeem en zijn individuele onderdelen voldoen aan de 
vereisten van de Richtlijn Medische Apparatuur 93/42/EEC, Richtlijn RoHS 2002/95/EC, Richtlijn WEEE 
2012/19/EU, en Batterijenrichtlijn 2006/66/EC. De nummers na het CE symbool betreffen de codes van de 
gecertificeerde instituten die met betrekking tot de hiervoor genoemde instructies geraadpleegd zijn.

#
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Uitleg van de Symbolen

Het gemarkeerde apparaat valt binnen de Europese Unie onder WEEE-richtlijn 2012/19/EU en de 
RoHS-richtlijn 2011/65/EC. Correcte afvalverwerking voor dit apparaat is door dit apparaat naar uw 
plaatselijke inzamelpunt of recyclepunt van dergelijke apparatuur te brengen.

Het gemarkeerde apparaat is in overeenstemming met clausule 15 van het FCC-reglement. Voor 
de werking ervan gelden de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke 
radiostoring veroorzaken, en (2) dit apparaat dient elke radiostoring te accepteren, inclusief 
radiostoring die tot ongewenste werking van het apparaat kan leiden.
Deze apparatuur is getest en valt binnen de limieten voor een digitaal apparaat in klasse B, conform 
clausule 15 van het FCC-reglement. Deze limieten bieden aanvaardbare bescherming tegen schadelijke 
radiostoring in een huishoudelijke installatie.
Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentiestraling en als het niet conform de instructies is 
geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storing in radiocommunicatie veroorzaken.
Het wordt niet gegarandeerd dat er geen radiostoring in een bepaalde installatie zal voorkomen. 
Wanneer er schadelijke storing aan radio- of televisieontvangst wordt veroorzaakt (wat kan worden 
nagegaan door het apparaat uit en weer aan te zetten), wordt de gebruiker aangeraden om een of 
meerdere van de volgende maatregelen te nemen om de radiostoring te minimaliseren:

• Stel de richting van de ontvangstantenne bij of verplaats de antenne.
• Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
• Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact dat op een ander circuit dan dat van de 

ontvanger ligt.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor advies.

Geeft de producent van de medische apparatuur aan, zoals gedefinieerd in EU Richtlijn 93/42/EEC.

Geeft het catalogusnummer van de producent aan zodat het medische apparaat kan worden 
geïdentificeerd.
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Uitleg van de Symbolen

Geeft de batchcode van de producent aan zodat de batch of productiepartij kan worden geïdentificeerd.

Geeft de temperatuurgrenzen aan waaraan de medische apparatuur veilig kan worden blootgesteld:  
-10-50 °C

Geeft het luchtvochtigheidsbereik aan waaraan de medische apparatuur veilig kan worden blootgesteld: 
20-75%

Geeft het atmosferische drukbereik aan waar de medische apparatuur veilig aan kan worden blootgesteld: 
minimaal 11kPa

Geeft aan dat de medische apparatuur tegen vocht beschermd moet worden.

Geeft aan dat er twee zilver-zinkbatterijen in het systeem zijn inbegrepen.

Geeft aan dat er twee batterijvakjes met klepje in het systeem zijn inbegrepen.

Geeft aan dat er een oplader in het systeem is inbegrepen.

Geeft aan dat er een AC-adapter in het systeem is inbegrepen.
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U start het systeem door de USB-stekker in de netadapter te steken en deze vervolgens in het stopcontact te plaatsen.

Laden van het hoortoestel 

1. Plaats uw hoortoestellen op de lader 
Plaats uw hoortoestel in de uitsparing op het laadstation. Beide toestellen moeten geplaatst worden zoals op de 
afbeelding rechts. Als uw hoortoestellen correct zijn geplaatst gaan beide indicatoren groen knipperen.

2. Wacht  3 tot 4 uur 
Wanneer de indicatoren groen knipperen worden uw hoortoestellen opgeladen. Wanneer de indicatoren constant 
groen branden zijn uw hoortoestellen volledig opgeladen.

3. Verwijderen en uw hoortoestel gebruiken 
U kunt uw hoortoestel verwijderen voordat het volledig opgeladen is. De gebruiksduur zal dan echter minder lang zijn. Bij 
plaatsing van de hoortoestellen in de lader kunnen deze niet overladen worden.

  Zorg ervoor dat u uw hoortoestellen binnen het bereik van de gebruikstemperatuur oplaadt: 50-104 °F (10-40 °C).

Gebruiksaanwijzing voor uw systeem1

Deze gebruiksaanwijzing is geldig voor:

ZPower Oplaadbaar Systeem waaronder:

Batterijvakje met klep (ZBDM-01)

Oplader (ZC-B01) & AC Adapter

Oplaadbare zilver-zinkbatterijen 
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Gehoorapparaten in oplader

USB-kabel en stopcontactadapter
(stopcontactadapter optioneel)

Oplader Batterijvakjes Benodigde batterijen

Belangrijke Instructies2

Het oplaadstation is uitsluitend bedoeld voor het opladen 
van hoortoestellen met het ZPower oplaadbaar systeem. 
Het apparaat heeft geen netschakelaar. Het gaat aan als u 
de voeding aansluit. De USB muuradapter zal voldoen aan 
de eisen van uw regio betreffende voltage input en type 
aansluiting.

 VOORZORGSMAATREGELEN
• Het laadstation is gemaakt voor gebruik binnenshuis 
• Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen 

en hoge luchtvochtigheid
• Plaats het apparaat niet in direct zonlicht
• Dompel het apparaat niet in water
• Plaats het apparaat niet in een magnetron
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Uw hoorspecialist zal het oplaadbare batterijklepje op het daarvoor geschikte model hoortoestel plaatsen. Pogingen om 
een batterijklepje op een niet-compatibel hoortoestel aan te brengen kan resulteren in schade aan het hoortoestel of 
afbreken van onderdelen in kleine en/of scherpe stukken. Bevestig de batterijklep alleen op compatibele hoortoestellen. 
Voor een lijst met compatibele modellen, bezoek www.zpowerhearing.com.

 WAARSCHUWING

• Verstikkingsgevaar. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren. Houd hoortoestellen, batterijen en 
accessoires buiten bereik van kinderen en huisdieren. Indien een onderdeel van het systeem ingeslikt wordt, zoek 
dan direct medische hulp.

• Struikelgevaar. Houd een lang netsnoer uit de buurt van plaatsen waar er over gestruikeld kan worden.

• Magnetisch veld. De oplader bevat magneten en dient minimaal 15 cm van pacemakers vandaan te worden gehouden.

• Gevaar voor verstikking. Bevat een lang snoer dat bij onjuist gebruik tot verstikking kan leiden.

• Risico op letsel. Zwaai de oplader niet rond aan het snoer.

• Elektrische schokken. Risico op elektrische schokken wanneer onderdelen gebruikt worden die niet compatibel 
zijn. Gebruik de USB-muuradapter die met de oplader is geleverd.

• Brand- en explosiegevaar. Niet gebruiken in explosieve of zuurstofverrijkte omgevingen.

• Gevaar bij inslikken. Steek magneten, indien van oplader verwijderd, niet in neus of mond. Doorgeslikte 
magneten kunnen aan ingewanden kleven met ernstig letsel of de dood als gevolg. Raadpleeg onmiddellijk een arts 
als magneten zijn ingeslikt of zich in de luchtwegen bevinden.

• Oververhittingsgevaar. Gebruik van een ongeschikte USB-muuradapter kan ertoe leiden dat de oplader oververhit 
raakt. Gebruik alleen EN60950 gecertificeerde apparatuur met een output van 5 VDC, minimum 500 mA, zoals de 
USB-muuradapter die bij de oplader wordt geleverd. 
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 WAARSCHUWING

• Gebruik de USB-poort van de oplader alleen voor de omschreven toepassing. 

• Steek niet enkel de muuradapter in het stopcontact. Dit kan tot een elektrische schok leiden. 

• Gebruik alleen de apparatuur die beschreven staat in deze instructies om uw systeem op te laden. Het gebruik van 
andere apparatuur kan schade toebrengen aan uw systeem.

• Laat geen onderdelen van het oplaadsysteem vallen op een hard oppervlak, dit kan uw systeem beschadigen en kan 
resulteren in het uiteenvallen in kleine en/of scherpe stukken. 

Goed gebruik verlengt de levensduur van de batterij.

Batterijtips

• Laad de batterij regelmatig op voor het gebruik van uw hoortoestellen.

• Laad de batterijen op bij een kamertemperatuur tussen 10 en 40 °C.

• Plaats de toestellen met batterijen niet in de lader als de lader niet is aangesloten op het lichtnet; dit ontlaadt de 
batterijen.

• Wanneer u uw hoortoestel enkele dagen niet gebruikt, verwijder dan de batterij.

• Uw batterij gaat ongeveer één jaar mee en kan daarna door uw audicien worden vervangen.

Onderhoud3
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Plaats de 
oplaadbare 
batterijen op de 
juiste manier in 
het vakje.

Gebruik een 
droge, zachte 
tissue om de 
contactpunten 
van de oplader 
schoon te maken. 
Optioneel kunt 
u het bij het 
gehoorapparaat 
geleverde 
zachte borsteltje 
gebruiken.

Schoonmaken 

• Reinig indien nodig.

• Gebruik een zachte droge doek.

• Met een zacht borsteltje kunt u de contacten van 
het oplaadstation reinigen.

• Desinfecteer of steriliseer het oplaadstation niet.

• Gebruik bij het reinigen geen alcohol, 
oplosmiddelen of andere vloeistoffen.

  Uw hoortoestel en/of batterijklepje kan door 
haarlak of cosmetica beschadigd raken. Het 
wordt aangeraden om uw hoortoestel uit uw oor 
te verwijderen voor het aanbrengen van deze 
producten.

  Zorg er te allen tijde voor dat het hoortoestel en de 
oplader droog en schoon zijn voor het opladen.
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Probleemoplossing4

Indicaties laadstation Probleem Geadviseerde actie

Geen licht/indicatie Hoortoestel is niet goed 
geplaatst of de lader is niet 
aangesloten

Verwijder hoortoestel en plaats dit op correcte wijze

Controleer of USB kabel correct is aangesloten 

Controleer of de USB kabel juist functioneert door deze 
in een ander apparaat te gebruiken

Eén of beide 
indicatoren branden 
constant rood

Batterij laadt niet Controleer of batterij een ZPower oplaadbare batterij is

Beide indicatoren 
knipperen rood

Temperatuur is te hoog Plaats het oplaadstation in een ruimte met een 
temperatuur tussen  10 en 40 °C

Raadpleeg uw audicien bij aanhoudende problemen.
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Gebruikstemperatuur ............................................................................................................................................................................ 10 °C tot 40 °C

Bewaartemperatuur ............................................................................................................................................................................. -10 °C tot 50 °C

Luchtvochtigheid ......................................................................................................................................................................................... 20% tot 75%

Bescherming tegen water ............................................................................................................................................................... PX0 (gemiddeld)

Minimale luchtdruk ............................................................................................................................................................................................... 11 kPa

USB-adapter input-voltage ................................................................................................................................................................... 100-240V AC

USB-adapter output-voltage .............................................................................................................................................................................. 5V DC

USB-adapter eigenlijke output ........................................................................................................................................................................ <=1,0 A

USB-adapter ......................................................................................................... Door ZPower geleverde CB gecertificeerde muuradapter

Beveiliging tegen een elektrische schok ................................................................................................................................................... Klasse II

Zie voor meer informatie over gehoorapparaatcompatibiliteit www.zpowerhearing.com.

Hierbij verklaart ZPower LLC dat dit product aan de eisen volgens de Richtlijn Medische Apparatuur 93/42/EEC voldoet.  
De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kan worden verkregen bij de producent of de lokale vertegenwoordiger 
wiens adres gevonden kan worden op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.  

Technische specificaties

Nalevingsinformatie

Specificaties van het ZPower oplaadbare systeem
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