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Korlátozott jótállás
A ZPower exkluzív korlátozott jótállása elérhető a www.zpowerhearing.com címen. A ZPower korlátozott jótállásának 
példányát beszerezheti az audiológusától is.

Rendeltetésszerű használat
A ZPower újratölthető rendszer feladata az Ön hallókészülékének átalakítása olyan újratölthető hallókészülékké, amely 
kompatibilis a ZPower ezüst-cink újratölthető elemeivel.

Kompatibilitás
A ZPower újratölthető rendszer több modellben is elérhető, amelyek mindegyike specifikus hallókészülék-családokhoz van 
tervezve. A kompatibilis modellek teljes listájáért látogasson el a zpowerhearing.com oldalra.

Jelmagyarázat

Jel Magyarázat

Fontos elolvasni a felhasználói kézikönyvet

A termék modellszámát jelzi

A csomag tartalmát jelzi

Olyan helyzetekre mutat rá, amelyek súlyos, mérsékelt vagy kisebb sérüléseket okozhatnak vagy kárt tehetnek 
az ön rendszerében.

Tanácsok és tippek a készüléke helyes használatához és arról, hogyan lehet elkerülni a rendszerében való károkozást.

A CE jellel a ZPower igazolja, hogy ez a rendszer és annak minden eleme megfelel a 93/42/EGK 
orvostechnikai irányelvnek, a 2002/95/EK RoHS irányelvnek, a 2012/19/EU WEEE irányelvnek és az 
akkumulátorokat érintő 2006/66/EK irányelvnek. A CE jel utáni számok megfelelnek a fent említett 
irányelvekben tanácsot adó, minősítő intézet kódjának.

#
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Jelmagyarázat

Az Európai Unión belül a jelölt készülékre a 2012/19/EU WEE irányelv és a 2011/65/EK RoHS irányelv 
vonatkozik. Az elektronikai eszközből származó hulladékot a helyi rendelkezéseknek megfelelően 
kell kezelni.

A jelölt eszköz eleget tesz az FCC szabályok 15. részének. A működtetés a következő két feltétel mellett 
történhet: (1) A készülék nem okozhat ártalmas interferenciát, és (2) ennek a készüléknek fogadnia 
kell bármilyen beérkező interferenciát. Ez a készülék bevizsgálásra került és megállapítást nyert, hogy 
az FCC szabályok 15. része értelmében megfelel a B osztályú digitális készülékek határértékeinek. E 
határértékek arra szolgálnak, hogy lakóhelyi telepítés esetén ésszerű védelmet nyújtsanak a káros 
interferencia ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciát használ és tud sugározni, és ha a telepítése és 
használata nem ezeknek az utasításoknak megfelelően történik, akkor zavaró interferenciát okozhat a 
rádió-összeköttetésekben. Nincs garancia arra, hogy bizonyos telepítés esetén nem lép fel interferencia. 
Ha ez a készülék káros interferenciát okoz a rádióadás vagy televízióadás vételében, amit a berendezés 
ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó megpróbálhatja az interferenciát az alábbi 
intézkedések közül egy vagy több használatával korrigálni: 

• A vevőantenna más irányba vagy más helyre állítása. 
• A készülék és a vevőegység közötti távolság növelése. 
• A keszuleket egy, a vevő áramforrásától elterő aramkoron levő konnektorba csatlakoztassa.
• Forduljon segítségért a márkakereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/tv-szerelőhöz.

Az orvosi készülék gyártóját jelzi az EU 93/42/EGK irányelvében meghatározottak szerint.

A gyártó katalógusszámát jelzi, hogy az orvosi készülék beazonosítható legyen.
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Jelmagyarázat

A gyártó tételkódját jelzi, hogy a gyártási egység vagy a tétel azonosítható legyen

Azokat a hőmérsékleti határértékeket jelzi, amelyeknek az eszköz biztonságosan kitehető: 14-122°F (-10-50°C)

Azt a nedvességtartományt jelzi, amelynek az eszköz biztonságosan kitehető: 20-75%

Azt a légnyomás-tartományt jelzi, amelynek az eszköz biztonságosan kitehető: minimum 11kPa

Azt jelzi, hogy az eszközt védeni kell a nedvesség ellen.

Azt jelzi, hogy a rendszer ezüst-cink összetételű elemet tartalmaz.

Azt jelzi, hogy a rendszer elemajtó-modult tartalmaz.

Azt jelzi, hogy a rendszer egy töltőt tartalmaz.

Azt jelzi, hogy a rendszer váltóáramú (AC) adaptert tartalmaz.
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1

Először dugja a tápkábelt az USB fali adapterbe és egy konnektorba. Az első csatlakoztatáskor a töltő mindkét lámpája rövid 
ideig zöldre vált.

A hallókészülék töltése

1. Helyezze hallókészülékét a töltőre 
Fogja könnyedén a hallókészülékét a csőnél, és helyezze a töltőnyílásba. A hallókészülék illesztékének a töltő tápkábellel 
egyező oldala felé kell néznie, ahogy azt a kép mutatja. A hallókészülék helyes elhelyezése után mindkét lámpa elkezd 
zölden lassan villogni.

2. Várjon 3-4 órát 
A zöld lámpák villogásakor a hallókészülék töltődik. Amikor a lámpák villogása abbamarad és azok folyamatosan zölden 
világítanak, a hallókészüléke teljesen fel van töltve.

3. A hallókészülékek eltávolítása és viselése 
A hallókészüléket a teljes feltöltés előtt is eltávolíthatja, de nem fog olyan sokáig működni, mint teljes feltöltés esetén. A 
legjobb, ha a hallókészüléket a töltőben hagyja, valahányszor nem használja, ugyanis akkor nem fognak túltöltődni.

  Győződjön meg arról, hogy a hallókészülék töltése az üzemi hőmérséklet-tartományban történik: 50-104°F (10-40°C).

Hogyan kell használni a rendszert

A felhasználói útmutató érvényessége

a ZPower újratölthető rendszerre vonatkozóan, amely az alábbiakat 
tartalmazza:

Egy elemajtó modult (ZBDM-01)

Egy töltőt (ZC-B01) egy váltóáramú adapterrel

Ezüst-cink újratölthető elemet
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Hallókészülékek a töltőben

USB kábel és fali adapter
(A fali adapter vagy része, vagy nem része 

a csomagnak)

Töltő Elemajtó-modulok Modulokhoz való,  
összeszerelt elemek

2 Fontos tudnivalók
Ez a töltő a hallókészülék a ZPower újratölthető rendszerrel 
való töltésére lett tervezve. Csak ZPower újratölthető elemekkel 
használja. Ennek a terméknek nincs áramkapcsolója. Rögtön 
bekapcsol, ahogy bedugja a tápkábelt. Az USB fali adapter az 
Ön régiójában érvényes tápfeszültség és összeköttetés típus 
követelményeinek felel meg.

 FONTOS

• Ez a töltő csak beltéri használatra szolgál.
• Ne tegye ki készülékét szélsőséges hőmérsékletnek vagy 

magas páratartalomnak!
• Ne tegye ki közvetlen napsütésnek!
• Ne merítse vízbe!
• Ne tegye készülékét mikrohullámú sütőbe!
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A hallókészülék-forgalmazónak az újratölthető elemajtó-modult a megfelelő hallókészülék-modellhez fogja illeszteni.
Ha az elemajtót nem megfelelő hallókészülékre próbálja feltenni, az hallókészülékében sérülést okozhat. Az elemajtó csak 
a kompatibilis hallókészülék-modellekre szerelhető fel. A kompatibilis modellek listájáért keresse fel ezt a weboldalt: www.
zpowerhearing.com.

 FIGYELMEZTETÉS

• Fulladásveszély. A kis részek lenyelése veszélyes! A hallókészülékeket, elemeket és kellékeket tartsa gyerekek és 
kisállatok elől elzárva! A rendszer bármely részének lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

• Botlásveszély. A hosszú zsinórt a használat során tartsa olyan helyen, amely nem balesetveszélyes. 

• Mágneses mező. A töltő mágneseket tartalmaz, és a szívritmus-szabályozóktól legalább 6 hüvelyk (15cm) távolságra 
tartandó.

• Fojtásveszély. Hosszú tápkábelt tartalmaz, ami helytelen használat esetén fojtást okozhat. 

• Sérülésveszély. Ne lengesse a töltőt a tápkábellel.

• Áramütés. Áramütés veszélye állhat fent, amennyiben nem a megfelelő töltővel használja. Használja a töltővel kapott 
USB fali adaptert.

• Tűz- és robbanásveszély. Ne használja robbanásveszélyes vagy oxigéndús környezetben.

• Lenyelésveszély. Ha a mágneseket kiveszi a töltőből, ne tegye azokat az orrába vagy a szájába. A lenyelt mágnesek 
a belekhez tapadhatnak és súlyos sérülést vagy halált okozhatnak. Mágnesek lenyelése vagy beszippantása esetén 
azonnal forduljon orvoshoz.

• Túlmelegedési veszély. Nem megfelelő USB fali adapter a töltő túlmelegedését idézheti elő. Csak EN60950 
tanúsítványú, 5 V DC, minimum 500 mA  berendezést használjon, olyat, mint például a töltővel együtt adott USB fali 
adapter.A töltő USB-portját csak az ismertetett célra használja.
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 FIGYELMEZTETÉS

• A töltő USB-portját csak az ismertetett célra használja.

• A fali adaptert ne dugja be önmagában a konnektorokba. Ez áramütéshez vezethet.

• A rendszer töltéséhez csak ezen instrukciókban ismertetett berendezést használjon. Más berendezés használata kárt 
okozhat a rendszerében.

• Az újratölthető rendszer egyetlen részét se ejtse kemény felületre, mert ez kárt okozhat mind a berendezés 
működésében, mind pedig a külső megjelenésében. 

A helyes használat segít meghosszabbítani az elem élettartamát.

Elemekre vonatkozó tippek

• Használat előtt töltse fel az elemeket rendszeresen.

• Az elemeket 50°F (10°C) és 104°F (40°C) közötti hőmérsékleten töltse.

• Ne tegye az elemeket a töltőbe, ha az nincs bedugva a konnektorba, mert ez lemeríti azokat.

• Ha a hallókészülékeit több napig nem szándékozik használni, vegye ki az elemeket a készülékből.

• Az elem élettartama megközelítőleg egy év.

Karbantartás3
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Bizonyosodjon 
meg róla, hogy 
az újratölthető 
elemeket a 
megfelelő 
módon 
helyezte be.

Száraz, puha 
törlőkendővel 
tisztítsa meg 
a töltőn az 
érintkezőket. A 
hallókészülékkel 
együtt kapott 
puha kefét is 
használhatja 
a töltőn levő 
érintkezők 
tisztítására.

Tisztítás

• Tisztítsa szükség szerint.

• Használjon száraz, puha rongyot az esetleges 
szennyeződések eltávolításához.

• A hallókészülékhez adott puha kefét a töltőn lévő 
érintésnyomok eltüntetéséhez is lehet használni.

• Ne sterilizálja, és ne fertőtlenítse a töltőt.

• Ne tisztítsa alkohol, oldószer vagy más folyadék 
alkalmazásával.

  A hallókészülékben és/vagy az elemben kárt 
okozhatnak a hajlakkok és a kozmetikumok. Ajánlatos 
a hallókészüléket levenni a füléről, mielőtt sminkelni 
kezd, vagy hajlakkot fúj a hajára. 

  Mindig győződjön meg arról, hogy töltés előtt a 
hallókészülékek és a töltő szárazak és tiszták.
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Hibaelhárítási útmutató4

Töltölámpák Probléma Megoldás

Nem világítanak A hallókészülék nincs jól behelyezve a 
töltőbe, vagy a töltő nincs áram alatt.

Távolítsa el a hallókészüléke(ke)t, majd helyezze  
vissza a helyes irányban.

Ellenőrizze, hogy az USB kábel jól csatlakozik az

USB fali adapterhez.

Ellenőrizze egy másik eszközt bedugva, hogy az 
USB fali adapter működik.

Az egyik vagy mindkét 
lámpa folyamatosan 
piros

Az elem nem tölt. Ellenőrizze, hogy a hallókészülék eleme ZPower 
újratölthető elem-e.

Mindkét lámpa pirosan 
villog

A hőmérséklet a tartományon 
kívül van. A töltés szünetel, amíg a 
hőmérséklet nem lesz újra a megadott 
tartományban.

Helyezze a töltőt 50°F (10°C) és 104°F (40°C) 
közötti környezetbe.

Forduljon audiológus szakemberhez, ha a probléma továbbra is fennáll.
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Üzemi hőmérséklet ........................................................................................................................................... 50°F (10°C) és 104°F (40°C) között

Tárolási hőmérséklet ....................................................................................................................................... 14°F (-10°C) és 122°F (50°C) között

Páratartalom ...................................................................................................................................................................................... 20% és 75% között

Víz behatolása elleni védelem .................................................................................................................................................... IPX0 (közönséges)

Minimális légnyomás ............................................................................................................................................................................................ 11 kPa

USB fali adapter bemenő feszültség .................................................................................................................................................. 100-240V AC

USB fali adapter kimenő feszültség ................................................................................................................................................................. 5V DC

USB fali adapter kimenő áram .......................................................................................................................................................................... <=1.0A

USB fali adapter ............................................................................................................... ZPower által szállított CB tanúsítványú fali adapter

Áramütés elleni védelem ............................................................................................................................................................................... II. osztály

Lásd a www.zpowerhearing.com oldalt a hallókészülék megfelelőségével kapcsolatosan.

Műszaki adatok
A ZPower újratölthetö rendszerre vonatkozó specifikációk
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A ZPower LLC ezennel kijelenti, hogy ez a termék teljesíti a 93/42/EGK orvostechnikai irányelv követelményeit. A 
Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege beszerezhető a gyártótól vagy annak helyi képviselőjétől, akinek a címe ezen 
utasítások hátsó borítóján található.

Megfelelőségi tanúsítvány6
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