BRUKSVEILEDNING

OPPLADBART System til Høreapparater

Begrenset garanti
Du finner ZPowers eksklusive begrensede garanti på www.zpowerhearing.com. Du kan også få en kopi av ZPowers begrensede
garanti fra din audiograf.
Bruksområde
ZPower Rechargeable System er utviklet for å konvertere dine høreapparater til oppladbare høreapparater som er kompatible med
ZPower sølv-sink oppladbare batterier.
Kompatibilitet
ZPower Rechargeable System er tilgjengelig i ulike modeller som er utviklet for forskjellige, respektive høreapparatmodeller.
For å se en omfattende liste over kompatible modeller kan du besøke www.zpowerhearing.com.
Symbolbeskrivelser
Symbol

Beskrivelse
Det er kritisk å lese og gjøre seg forstått med bruksanvisningen.

#

Indikerer produktets modellnummer.
Indikerer pakkens innhold.
Påpeker forhold som kan medføre alvorlige, moderate eller mindre alvorlige skader, eller som kan utsette
systemet for skader.
Råd og tips om riktig bruk av apparatet og hvordan forebygge skader i systemet.
Med CE-symbolet bekrefter ZPower at systemet og dets individuelle komponenter tilfredsstiller kravene
under direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, RoHS-direktiv 2002/95/EF, WEEE-direktiv 2012/19/
EU og batteridirektiv 2006/66/EF. Nummeret etter CE-symbolet korresponderer med den sertifiserte
institusjonen som ble kontaktet i forbindelse med direktivene nevnt ovenfor.
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Symbolbeskrivelser
Innenfor Den europeiske union dekkes den CE-merkede enheten av WEEE-direktiv 2012/19/EU
og RoHS-direktiv 2011/65/EF. Vennligst avhend enheten via egnede, lokale innsamlingssteder eller
gjenvinningsstasjoner.
Apparatet med dette merket er i samsvar med FCC-regler del 15. Apparatets drift er gjenstand for
følgende: (1) Apparatet kan ikke medføre skadelige forstyrrelser og (2) apparatet må kunne motta alle
eventuelle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake funksjonssvikt.
Apparatet har gjennomgått prøver som bekrefter at det overholder angitte begrensninger for
Klasse B-digitale apparater, i samsvar med FCC-regler, del 15. Begrensningene er utviklet for å sikre
rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi
radiofrekvenser, og kan dermed ha en skadelig innvirkning på radiokommunikasjoner dersom utstyret
ikke installeres og brukes i samsvar med instruksene.
Det er ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser ved enhver installasjon. Dersom utstyret
forårsaker skadelige forstyrrelser ved radio- eller fjernsynssignaler - noe som kan fastslås ved å skru
utstyret av og på - oppfordres brukeren til å korrigere forstyrrelsen på en eller flere av følgende måter:
•
•
•
•

Vende eller omplassere mottakerantennen.
Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
Koble utstyret i en stikkontakt som ikke deler strømkrets med mottakeren.
Konsultere forhandleren eller be en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.

Refererer til produsenten av det medisinske apparatet, i henhold til definisjoner i EU-direktiv 93/42/EØF.
Indikerer produsentens katalognummer slik at det er mulig å identifisere det medisinske apparatet.
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Symbolbeskrivelser
Indikerer produsentens batch-kode slik at det er mulig å identifisere aktuelle batch- og partinummer.
Indikerer temperaturforhold som det medisinske apparatet kan utsettes for: -10-50°C
Indikerer luftfuktighetsforhold som det medisinske apparatet kan utsettes for: 20-75 %
Indikerer hvor mye atmosfærisk trykk det medisinske apparatet kan utsettes for: minimum 11 kPa
Betyr at det medisinske apparatet må beskyttes mot fukt.
Betyr at to sølv-sink-batterier følger med systemet.
Betyr at to batteridørmoduler følger med systemet.

Betyr at systemet leveres med en lader.

Betyr at systemet leveres med et AC-adapter.
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Denne brukerveiledningen gjelder for
ZPower Rechargeable System, inkludert
Batteridørmodul (ZBDM-01)
Lader (ZC-B01) og AC-adapter
Sølv-sink oppladbare batterier

1

Hvordan bruke systemet

For å sette i gang, koble strømkabelen i en stikkontakt via USB-veggadapteret. Begge ladelys lyser grønt i kort tid etter at
laderen er koblet til.
For å lade høreapparatet
1.

Plasser høreapparater på laderen
Hold forsiktig i høreapparatenes rør for å plassere dem inn i ladekoblingspunktene. Begge øreproppene skal være vendt
samme vei mot strømkabelen, som vist på bildet. Begge lys begynner å blinke grønt når høreapparatene er plassert
riktig.

2.

Vent 3-4 timer
Høreapparatene lader så lenge lysene blinker grønt. Høreapparatene dine er fullt oppladet når lysene har sluttet å blinke
og begynt å lyse grønt kontinuerlig.

3.

Ta ut av og bruke høreapparatene
Du kan ta ut høreapparatene før de har ladet helt opp, men de vil ikke vare like lenge som fra fullt oppladet tilstand. Det
er lurt å lade høreapparatene ved hver anledning du ikke har bruk for dem, de vil ikke bli overoppladet.
Vennligst sørg for at du lader høreapparatene under samme temperaturomfang som angitt for bruk: 10-40°C.
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2

Viktige instrukser

Denne laderen er tiltenkt for lading av høreapparater
tilknyttet ZPower Rechargeable System. Du må kun bruke
ZPower-oppladbare batterier. Produktet har ingen av/påknapp. Det skrus på med en gang du kobler til strømkabelen.
USB-veggadapteret skal være egnet for dine lokale krav til
spenningsinntak og koblingstype.
MERK

Høreapparat i lader

Lader
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Batteridørmoduler

• Denne laderen er kun tiltenkt for innendørsbruk.
• Ikke utsett apparatet ditt for ekstreme temperatur- eller
fuktighetsforhold.
• Ikke legg fra deg apparatet i direkte sollys.
• Sørg for at apparatet ikke kommer under vann.
• Ikke plasser apparatet i en mikrobølgeovn.

Batterimontering for moduler

USB-kabel og veggadapter

(veggadapter følger eventuelt ikke med)

Batteridørmodulen er tilpasset egnet høreapparatmodell fra produsenten. Forsøk på å installere en batteridør i et
høreapparat som ikke er utviklet for dette kan medføre ødeleggelser som innebærer små og/eller skarpe deler.
Batteridører må kun installeres i høreapparatmodeller de er kompatible med. For å se en liste over kompatible modeller, gå
til www.zpowerhearing.com.
ADVARSEL
• Kvelningsrisiko. Små deler innebærer risiko for kvelning. Oppbevar høreinstrumenter, batterier og tilbehør unna
barn og kjæledyr. Søk medisinsk hjelp umiddelbart dersom deler av systemet svelges.
• Snublefare. Sørg for at strømkabelen ikke ligger i veien for gangområder og medfører risiko for snubling.
• Magnetfelt. Laderen inneholder magneter og bør derfor holdes på minst 15 cm avstand fra pacemakere.
• Kvelerisiko. Inkluderer en lang strømledning som kan medføre kvelerisiko dersom apparatet brukes feil.
• Skaderisiko. Ikke sving laderen etter strømkabelen.
• Risiko for støt. Risiko for elektrisk støt ved bruk av deler som ikke er kompatible med hverandre. Bruk medfølgende
USB-veggadapter med laderen.
• Brann- og eksplosjonsfare. Ikke bruk apparat i eksplosjonsfarlig eller oksygenrikt miljø.
• Inntaksrisiko. Sørg for at magneter som tas ut av apparat eller lader ikke settes inn i nese eller munn. Ved svelging
kan magneter klebe seg fast i tarmer og medføre alvorlige skader eller død. Søk medisinsk hjelp umiddelbart dersom
magneter svelges eller inhaleres.
• Overoppvarmingsrisiko. Bruk av feil USB-veggadapter kan forårsake overoppvarming av lader. Bruk kun EN60950sertifisert utstyr med uttak på 5 VDC og minst 500 mA, som f.eks. USB-veggadapteren som følger med laderen.
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ADVARSEL
• Bruk kun laderens USB-port til formålene som er lagt frem.
• Ikke plasser veggadapteren i stikkontakter uten utstyret den er tiltenkt for å brukes med. Dette kan medføre risiko for
elektrisk støt.
• Sørg for at systemet kun lades opp med utstyret som er beskrevet i disse instruksene. Bruk av annet utstyr kan
forårsake systemskader.
• Sørg for at ingen av ladesystemets deler faller på bakken eller andre harde overflater. Dette kan forårsake systemskader
og ødeleggelser som innebærer små og/eller skarpe deler.
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Vedlikehold

Med riktig bruk sikrer man optimal levetid av batterier.
Råd for bruk av batteri
• Lad batterier jevnlig før bruk.
• Lad batterier i temperaturer mellom 10°C og 40°C.
• Ikke plasser batterier i en lader som ikke er koblet til. Dette tapper batteriene.
• Ta ut av batterier når du vet at du ikke vil bruke høreapparatene dine på flere dager.
• Batteriet skal vare i omtrent ett år og kan enkelt skiftes ut av din audiograf.
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Rengjøring
• Rengjør ved behov.
• Tørk vekk urenheter med en tørr og myk klut.
• Den myke kosten som følger med høreapparatene kan
brukes til å tørke av laderens ladekontakter.
• Ikke sterilser eller desinfiser laderen.
• Ikke rengjør med spritbaserte rengjøringsmidler,
løsemidler eller andre væsker.

Kontroller at
de oppladbare
batteriene er
satt inn korrekt.

Høreapparatet og/eller batteridøren kan ta skader av
hårspray eller kosmetikk. Det anbefales å ta
høreapparater ut av ører før bruk av slike produkter.
Sørg for at høreapparater og lader er tørre før lading.

Bruk et tørt,
mykt papir
for å rengjøre
kontaktene på
laderen. Den
myke børsten
som følger med
høreapparatet
kan brukes
til å rengjøre
kontaktene på
laderen.
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Problemløsing
Ladelys

Problem

Anbefalt tiltak

Ingen lys

Høreapparat er ikke satt inn i
laderen riktig eller laderen har ikke
strømtilførsel.

Ta ut av høreapparat(er) og plasser i riktig vei.
Sjekk at USB-kabelen er koblet til et USBveggadapter.
Sjekk at USB-adapteret fungerer ved å plugge det
inn i et annet.

En eller begge lyser

Batteriet vil ikke lade

Sjekk at batteriet i høreapparatet er av typen
ZPower oppladbart batteri.

Begge lys blinker rødt

Altfor høy/lav temperatur.

Flytt laderen til et miljø hvor temperaturforholdet
ligger mellom 10°C og 40°C.

Lading stanser inntil temperatur er
passende.
Ta kontakt med en audiograf dersom et problem vedvarer.
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Teknisk informasjon

Spesifikasjoner for ZPower Rechargeable System
Temperaturomfang for bruk .................................................................................................................................................................. 10°C til 40°C
Oppbevaringstemperatur ...................................................................................................................................................................... -10°C til 50°C
Luftfuktighet .................................................................................................................................................................................................. 20 % til 75 %
Vannfasthet ............................................................................................................................................................................................. IPX0 (ordinært)
Minimum lufttrykk ................................................................................................................................................................................................. 11 kPa
Inngangsspenning for USB-veggadapter ....................................................................................................................................... 100-240V AC
Utgangsspenning for USB-veggadapter ....................................................................................................................................................... 5V DC
Utgående amperverdi for USB-veggadapter ............................................................................................................................................... <=1,0A
USB-veggadapter .................................................................................................................................... CB-sertifisert veggadapter fra ZPower
Støtvern ................................................................................................................................................................................................................... Klasse 2
Du finner informasjon om kompatibiliteten til høreapparatet på www.zpowerhearing.com.
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Etterlevelse

ZPower LLC erklærer herved at dette produktet samsvarer med direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr.
Samsvarserklæringen kan anskaffes i sin helhet fra produsenten eller en lokal representant derav. Adressen indikeres
bakerst på omslaget til denne håndboken.
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