
INSTRUKCJA 
UŻYTKOWANIA

ŁADOWARKA do Aparatów Słuchowych







4

Ograniczona Gwarancja
Wyłączna ograniczona gwarancja ZPower jest dostępna na stronie www.zpowerhearing.com. Można również uzyskać 
kopię ograniczonej gwarancji ZPower od swojego protetyka słuchu.

Zastosowanie
Zestaw Ładowania ZPower przekształca zwykły aparat słuchowy, w aprat słuchowy z opcją doładowywania. 
Kompatybilny jest z akumulatorami srebrowo - cynkowymi.

Kompatybilność
Zestaw Ładowania ZPower jest dostępny w wielu modelach, z których każdy przeznaczony jest do określonej serii aparatów 
słuchowych. Pełną listę kompatybilnych modeli można znaleźć pod adresem: www.zpowerhearing.com.

Objaśnienie symboli

Symbol Objaśnienie

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 

Oznacza numer modelu produktu.

Oznacza zawartość opakowania.

Wskazuje sytuacje, które mogłyby doprowadzić do poważnych, umiarkowanych i drobnych urazów lub 
doprowadzić do uszkodzenia zestawu do ładowania. 

Porady i wskazówki odnośnie tego, jak należy poprawnie korzystać z zestawu i jak uniknąć jego uszkodzeń.

Symbolem CE firma ZPower potwierdza, że niniejszy produkt oraz jego pojedyncze komponenty spełniają 
wymagania dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej urządzeń medycznych, dyrektywy RoHS 2002/95/EC, 
dyrektywy WEEE 2012/19/EU oraz dyrektywy 2006/66/EC dotyczącej baterii. Numery następujące po 
symbolu CE odpowiadają kodowi certyfikowanych instytucji, z którymi konsultowano się zgodnie ze 
wspomnianymi wyżej dyrektywami.

#
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Objaśnienie symboli

W Unii Europejskiej niniejsze urządzenie jest objęte dyrektywą WEEE 2012/19/UE oraz dyrektywą 
RoHS 2011/65/ UE. Urządzenie należy zutylizować, oddając je do lokalnego punktu zbiórki lub centrum 
recyklingu dla tego typu urządzeń. 

Urządzenie jest zgodne z sekcją 15 przepisów FCC. Użytkowanie wymaga spełnienia następujących dwóch 
warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować 
wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.
Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy 
B, zgodnie z sekcją 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed 
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych.
Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, oraz, jeśli nie jest ono 
zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w łączności radiowej.
Nie ma gwarancji, że zakłócenia nie nastąpią w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie spowoduje 
szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić przez wyłączenie  
i ponowne włączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia za pomocą jednego  
z następujących sposobów: 

• Zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
• Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż to, do którego podłączony jest odbiornik.
• Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu 

uzyskania pomocy.

Wskazuje producenta urządzenia medycznego, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 93/42/EEC.

Wskazuje numer katalogowy producenta, umożliwiający identyfikację urządzenia medycznego.
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Objaśnienie symboli

Wskazuje numer partii producenta, dzięki czemu można zidentyfikować partię lub serię towaru.

Wyznacza zakres temperatur, na jakich działanie urządzenie medyczne może być bezpiecznie wystawione: 
14-122°F (-10-50°C) 

Wskazuje zakres wilgotności powietrza, na jakiej działanie urządzenie medyczne może być bezpiecznie 
wystawione: 20-75% 

Wskazuje zakres ciśnienia atmosferycznego, na jakiego działanie urządzenie medyczne może być 
bezpiecznie wystawione: minimum 11 kPa 

Oznacza, że urządzenie medyczne musi być chronione przed wilgocią.

Oznacza, że zestaw zawiera dwie baterie srebrowo-cynkowe. 

Oznacza, że zestaw zawiera dwa moduły komory baterii. 

Oznacza, że zestaw zawiera ładowarkę. 

Oznacza, że zestaw zawiera zasilacz sieciowy. 
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Aby rozpocząć, podłącz przewód zasilający do adaptera ściennego z USB oraz do gniazdka elektrycznego. Kiedy zestaw 
jest po raz pierwszy podłączony, obie diody ładowarki zmienią przez chwilę kolor na zielony.

Ładowanie aparatu słuchowego

1. Podłącz aparat słuchowy do ładowarki  
Lekko przytrzymaj aparat słuchowy za dźwiękowód, a następnie podłącz go do ładowarki. Aparaty powinny być 
zwrócone w tę samą stronę ładowarki co przewód zasilania, jak pokazano na rysunku obok. Gdy aparaty słuchowe są 
prawidłowo podłączone obie diody zaczną migać na zielono.

2. Odczekaj 3-4 godzin 
Gdy diody migają na zielono, aparat słuchowy się ładuje. Gdy diody przestaną migać i zaczną świecić się na zielono, 
aparat słuchowy jest w pełni naładowany.

3. Odłącz i załóż aparat słuchowy 
Można odłączyć aparat słuchowy zanim będzie w pełni naładowany, jednak nie będzie on działał tak długo, jak wtedy, 
gdy jest w pełni naładowany. Najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie aparatu słuchowego do ładowarki za każdym 
razem, gdy nie jest on używany; przeładowanie nie jest możliwe.

  Należy zadbać o to, aby ładowanie aparatu słuchowego odbywało się w temperaturze mieszczącej się w zakresie: 
50-104°F (10-40°C).

Jak korzystać z zestawu1

Niniejsza instrukcja użytkownika obowiązuje dla: 

Zestawu Ładowania ZPower, włącznie z 

Modułem komory baterii (ZBDM-01)

Ładowarką (ZC-B01) oraz zasilaczem sieciowym

Akumulatorami srebrowo-cynkowymi 
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Aparaty słuchowe w ładowarce

Kabel USB i zasilacz sieciowy
(nie musi wchodzić w zakres dostawy)

Ładowarka Moduły baterii Zestaw baterii do modułów 

Ważne instrukcje 2
Niniejsza ładowarka przeznaczona jest do ładowania aparatu 
słuchowego z zestawem do ładowania ZPower. Używać 
wyłącznie z akumulatorami ZPower. Ten produkt nie posiada 
przycisku zasilania. Włącza się on po podłączeniu przewodu 
zasilania. Adapter ścienny z USB jest zgodny z wymogami 
Państwa regionu w kwestii napięcia elektrycznego i typu wtyczki. 

  POWIADOMIENIE
• Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku w 

pomieszczeniach zamkniętych.
• Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokiej 

temperatury lub dużej wilgotności.
• Nie należy pozostawiać go w miejscu nasłonecznionym.
• Nie należy zanurzać go w wodzie.
• Nie należy umieszczać urządzenia w kuchence mikrofalowej.



9

Protetyk słuchu podłączy moduł baterii do aparatu słuchowego odpowiedniego typu. Próba zainstalowania modułu 
baterii w nieodpowiednim aparacie słuchowym może spowodować złamanie na małe i/lub ostre kawałki. Instalacja 
modułu baterii jest możliwa wyłącznie dla kompatybilnych modeli aparatów słuchowych. Listę kompatybilnych modeli 
można znaleźć pod adresem: www.zpowerhearing.com. 

   OSTRZEŻENIE 
• Ryzyko zadławienia. Małe części mogą stanowić przyczynę zadławienia. Aparat słuchowy, akumulatory i akcesoria 

należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

• Ryzyko potknięcia się. Nie należy przechowywać długiego przewodu zasilania w przejściu, gdzie stwarza on 
niebezpieczeństwo potknięcia się.

• Pole magnetyczne. Ładowarka posiada magnesy i powinna się znajdować w odległości co najmniej 15 cm (6 cali) 
od rozruszników serca.

• Ryzyko uduszenia. Zawiera długi przewód zasilający, który może spowodować uduszenie, jeżeli zostanie on użyty 
w niewłaściwy sposób.

• Ryzyko odniesienia obrażeń. Nie należy trzymać przewodu zasilania i obracać ładowarką w powietrzu.

• Wstrząs elektryczny. Ryzyko porażenia prądem w przypadku, gdy części nie są kompatybilne. Należy użyć 
adaptera ściennego z USB dostarczonego wraz z ładowarką.

• Zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Nie stosować w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub  
o podwyższonym stężeniu tlenu.

• Zagrożenie połknięciem. Jeżeli magnesy są wyjęte z ładowarki, nie należy umieszczać ich w nosie lub ustach. 
Połknięte magnesy mogą przywrzeć do jelit, powodując poważne obrażenia lub śmierć. Należy niezwłocznie 
skonsultować się z lekarzem w przypadku połknięcia lub wciągnięcia magnesów nosem. 
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  OSTRZEZENIE
• Niebezpieczeństwo przegrzania. Użycie niewłaściwego adaptera ściennego z USB może spowodować 

przegrzanie ładowarki. Należy korzystać wyłącznie z urządzeń posiadających certyfikat EN60950, o mocy 5 V DC, 
minimum 500 mA, takich jak adapter ścienny z USB dostarczony wraz z ładowarką.

• Port USB ładowarki powinien być wykorzystywany wyłącznie w opisanym celu.

• Nie należy podłączać samego zasilacza ściennego do gniazdek elektrycznych. Może to doprowadzić do porażenia 
prądem.

• Do ładowania zestawu należy używać wyłącznie urządzeń opisanych w niniejszej instrukcji. Korzystanie z innych 
urządzeń może spowodować uszkodzenie zestawu. 

• Należy dbać o to, aby żadna część zestawu nigdy nie spadała na twardą powierzchnię, bo mogłoby to doprowadzić 
do uszkodzenia zestawu lub jego rozpadu na niewielkie i ostre kawałki.

Właściwe stosowanie przyczyni się do wydłużenia żywotności akumulatora.

Porady dotyczące akumulatora

• Należy regularnie ładować akumulatory przed ich założeniem.

• Należy ładować akumulatory w temperaturze od 50°F (10°C) do 104°F (40°C).

• Nie należy umieszczać akumulatorów w ładowarce, jeśli ładowarka jest odłączona; spowoduje to wyczerpanie 
akumulatorów.

• Jeśli nie zamierzasz korzystać z aparatu słuchowego w ciągu kilku dni, wyjmij z niego akumulatory.

• Żywotność akumulatorów powinna wynosić około roku. Po upływie tego czasu mogą one być wymienione przez 
protetyka słuchu.

Konserwacja3
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Sprawdź, 
czy baterie 
są włożone 
prawidłowo.

Użyj suchej, 
miękkiej 
szmatki do 
oczyszczenia 
styków 
ładowarki. Do 
czyszczenia 
styków 
ładowarki 
można 
stosować 
miękką 
szczoteczkę 
dołączoną 
do aparatów 
słuchowych.

Czyszczenie

• Należy czyścić w razie potrzeby.

• Użyj suchej, miękkiej tkaniny, aby usunąć wszelkie 
zanieczyszczenia.

• Do czyszczenia styków w ładowarce można 
użyć miękkiej szczoteczki dołączonej do aparatu 
słuchowego.

• Nie sterylizować ani nie dezynfekować ładowarki.

• Podczas czyszczenia nie należy stosować alkoholu, 
rozpuszczalników lub innych płynów. 

  Aparat słuchowy i/lub moduł baterii mogą zostać 
uszkodzone przez lakier do włosów lub kosmetyki. 
Zaleca się wyjęcie aparatu słuchowego z uszu przed 
zastosowaniem tych produktów.

  Przed ładowaniem należy zawsze upewnić się, że 
aparat słuchowy i ładowarka są suche i czyste.
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Rozwiązywanie Problemów4

Diody ładowarki Problem Zalecane działanie

Diody się nie świecą Aparat słuchowy nie jest 
poprawnie podłączony do 
ładowarki lub ładowarka 
nie jest podłączona do 
zasilania.

Odłącz aparat słuchowy i podłącz go ponownie, 
upewniając się, że jest on podłączony prawidłowo.

Sprawdź, czy przewód USB jest prawidłowo 
podłączony do adaptera ściennego z USB.

Sprawdź, czy adapter ścienny z USB działa 
prawidłowo, podłączając do niego inne urządzenie 
z USB.

Jedna lub obie diody 
świecą się na czerwono

Bateria się nie ładuje. Upewnij się, że bateria aparatu słuchowego to 
akumulator ZPower. 

Obie diody migają na 
czerwono

Temperatura jest za wysoka 
lub za niska. Ładowanie 
jest zatrzymane, dopóki 
temperatura nie wróci do 
normy. 

Upewnij się, że ładowarka znajduje się w środowisku 
o temperaturze od 50°F (10°C) do 104°F (40°C).

Skonsultuj się z protetykiem słuchu, jeśli problem nie ustąpi.
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Temperatura robocza ............................................................................................................................................. od 50°F (10°C) do 104°F (40°C)

Temperatura przechowywania ......................................................................................................................... od 14°F (-10°C) do 122°F (50°C) 

Wilgotność ................................................................................................................................................................................................ od 20% do 75%

Zabezp. przed przedostawaniem się wody ….................................................................................................................................. IPX0 (zwykłe)

Minimalne ciśnienie powietrza ......................................................................................................................................................................... 11 kPa

Napięcie wejściowe adaptera ściennego .............................................................................................................................. USB 100-240 V AC

Napięcie wyjściowe adaptera ściennego USB ............................................................................................................................................ 5 V DC

Prąd wyjściowy adaptera ściennego USB ................................................................................................................................................... <=1.0 A

Adapter ścienny USB ............................................................. Dostarczony przez ZPower, posiadający certyfikację CB adapter ścienny

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym ................................................................................................................................ Klasa II

Odwiedź www.zpowerhearing.com, aby sprawdzić kompatybilność aparatówość słuchowychwych.

Firma ZPower LLC oświadcza, że niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej urządzeń 
medycznych. Pełen tekst Deklaracji zgodności można uzyskać od producenta lub lokalnego przedstawiciela, którego 
adres można znaleźć na tylnej okładce niniejszej instrukcji. 

Dane Techniczne

Deklaracja zgodności 

Specyfikacje systemu wielokrotnego ładowania ZPower
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