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Garanție Limitată
Garanția exclusivă limitată ZPower este disponibilă pe www.zpowerhearing.com. De asemenea, puteți obține o copie a garanției 
limitate ZPower de la furnizorul dvs. de aparate auditive.

Utilizarea Preconizată
Utilizarea preconizată a sistemului reîncărcabil ZPower este de a transforma aparatul dvs. auditiv într-un aparat auditiv 
reîncărcabil, compatibil cu bateriile reîncărcabile argint-zinc ZPower.

Compatibilitate
Sistemul reîncărcabil ZPower este disponibil în mai multe modele, fiecare conceput pentru un anumit tip de aparate 
auditive. Pentru o listă completă a modelelor compatibile, vă rugăm să vizitați www.zpowerhearing.com.

Explicații cu Privire la Modelele Folosite

Simbol Explicație

Este important să citiți manualul de utilizare.

Indică numărul de model al produsului.

Indică conținutul cutiei.

Indică situațiile care ar putea duce la leziuni grave, moderate sau minore sau care v-ar putea deteriora 
sistemul.

Consiliere și sfaturi cu privire la modul de utilizare corectă a dispozitivului și cum puteți evita deteriorarea sistemului.

Prin simbolul CE, ZPower confirmă faptul că acest sistem și componentele sale individuale îndeplinesc cerințele 
Directivei privind dispozitivele medicale 93/42/CEE, Directivei RoHS 2002/95/CE, Directivei DEEE 2012/19/UE, 
Directivei cu privire la acumulatori 2006/66/CE. Numerele aflate după simbolul CE corespund codului organizației 
certificate care a fost consultată cu privire la directivele sus-menționate.

#
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Explicații cu Privire la Modelele Folosite

În interiorul Uniunii Europene, dispozitivul marcat este reglementat de Directiva DEEE 2012/19/UE, 
respectiv de Directiva RoHS 2011/65/CE. Vă rugăm să eliminați acest dispozitiv ducându-l la punctul 
dvs. local de colectare sau la centrul de reciclare pentru astfel de echipamente.

Acest dispozitiv este conform prevederilor din Partea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea sa este 
supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare, și (2) 
acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care pot cauza o 
funcționare nedorită.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele unui dispozitiv digital din Clasa 
B, conform Părții 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție 
rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament 
generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în 
conformitate cu instrucțiunile sale, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă 
acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau TV, care pot fi observate 
prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența 
prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

• Reorientarea sau repoziționarea antenei de recepție.
• Creșterea distanței dintre echipament și receptor.
• Conectarea echipamentului la o priză cu un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
• Consultarea distribuitorului sau a unui tehnician radio/TV experimentat pentru asistență.

Indică producătorul dispozitivului medical, astfel cum este definit de Directiva UE 93/42/CEE

Indică numărul de catalog al producătorului, astfel încât dispozitivul medical să poată fi identificat.
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Explicații cu Privire la Modelele Folosite

Indică codul de lot al producătorului, astfel încât seria sau lotul să poată fi identificat(ă).

Indică limitele de temperatură la care dispozitivul medical poate fi expus în condiții de siguranță: 14-122°F (-10-50°C)

Indică intervalul de umiditate la care dispozitivul medical poate fi expus în condiții de siguranță: 20-75%

Indică intervalul de presiune atmosferică la care dispozitivul medical poate fi expus în condiții de 
siguranță: minim 11kPa

Indică faptul că dispozitivul medical trebuie să fie protejat de umiditate.

Indică faptul că două baterii argint-zinc sunt incluse în sistem.

Indică faptul că două module de orificii de acces la baterii sunt incluse în sistem.

Indică faptul că un încărcător este inclus în sistem.

Indică faptul că un adaptor de curent alternativ este inclus în sistem.
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1

Pentru început, conectați cablul de alimentare în adaptorul de priză cu USB și pe acesta la o priză de alimentare. Atunci 
când este conectat pentru prima dată, ambele lumini ale încărcătorului vor avea, pentru un interval scurt de timp, 
culoarea verde.

Încărcarea aparatului auditiv

1. Plasați aparatele auditive pe încărcător 
Țineți cu atenție aparatele auditive de tub și puneți-le în fanta de încărcare. Ambele olive ar trebui să fie îndreptate spre 
aceeași parte a încărcătorului ca și cablul de alimentare, astfel cum puteți vedea în imagine. Atunci când aparatele dvs. 
auditive sunt plasate corect, ambele lumini vor emite intermitent culoarea verde.

2. Așteptați 3-4 ore 
Atunci când luminile verzi se aprind intermitent, aparatele dvs. auditive se încarcă. Atunci când luminile nu mai clipesc 
și rămân aprinse de culoarea verde, aparatele dvs. auditive sunt complet încărcate.

3. Scoateți și folosiți aparatele auditive 
Aveți posibilitatea să scoateți aparatele auditive înainte de a fi încărcate complet, dar acestea nu vor funcționa la fel de 
mult ca atunci când sunt complet încărcate. Cel mai bine este să lăsați aparatele auditive la încărcat ori de câte ori nu le 
utilizați, nu se vor supraîncărca.

   Asigurați-vă că încărcați aparatele auditive în intervalul indicat pentru temperatura de funcționare: 50-104°F (10-40°C).

Cum se Folosește Sistemul

Acest Ghid al Utilizatorului este Valabil Pentru

Sistemul reîncărcabil ZPower, care include

Modul de ușă  de baterie (ZBDM-01)

Încărcător (ZC-B01) și adaptor c.a.

Baterii reîncărcabile argint-zinc



8

Protezele auditive în încărcător

Cablu USB & adaptor de perete
(adaptorul de perete poate fi sau 

poate să nu fie livrat)

Încărcător Module ușă pentru baterie Ansamblu baterii pentru module 

Instrucțiuni Importante
Acest încărcător este destinat încărcării aparatelor auditive 
cu ajutorul sistemului reîncărcabil ZPower. A se utiliza 
numai cu baterii reîncărcabile ZPower. Acest produs nu are 
un comutator de alimentare. Este activat odată ce conectați 
cablul de alimentare. Adaptorul de priza USB se va conforma 
automat cu cerința de tensiune de intrare și tipul de 
conexiune corespunzătoare regiunii dumneavoastră.

 OBSERVAȚII
• Acest încărcător este destinat numai pentru utilizarea 

în interior.
• A nu se expune aparatul la temperaturi extreme sau la 

umiditate crescută.
• A nu se lăsa în lumina directă a soarelui.
• A nu se scufunda în apă.
• A nu se amplasa aparatul într-un cuptor cu microunde.

2
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Audioprotezistul dvs. va monta modulul de ușă de baterie compatibil cu modelul potrivit de aparat auditiv. Încercarea de a 
monta un modul pe un aparat auditiv incompatibil poate duce la ruperea în bucăți mici și/sau ascuțite. Instalați modulul 
doar pe modelele de proteze auditive compatibile. Pentru o listă completă a modelelor compatibile, vă rugăm să vizitați 
www.zpowerhearing.com.

 AVERTISMENT

• Pericol de sufocare. Pericol de sufocare prezentat de piesele de mici dimensiuni. Nu păstrați aparatele, bateriile și 
accesoriile auditive la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. În cazul în care este înghițită oricare dintre 
componentele sistemului, solicitați imediat asistență medicală.

• Pericol de împiedicare. Țineți cablul lung de alimentare departe de zona de acces unde ar putea prezenta un pericol 
de împiedicare.

• Câmp magnetic. Încărcătorul conține magneți și ar trebui să fie păstrat la cel puțin 6 inci (15 cm) de stimulatoarele 
cardiace.

• Pericol de strangulare. Conține un cablu lung de alimentare, care ar putea provoca strangularea dacă este utilizat 
necorespunzător.

• Pericol de accidentare. Nu învârtiți cablul de alimentare ținându-l de încărcător.

• Șoc electric. Risc de șoc electric prin intermediul pieselor incompatibile. Utilizați adaptorul de priză cu USB furnizat 
împreună cu încărcătorul.

• Incendiu și pericol de explozie. Nu folosiți în atmosfere explozive sau îmbogățite cu oxigen.

• Pericol de ingerare. În cazul în care magneții sunt separați de încărcător, nu îi puneți în nas sau în gură. Magneții 
înghițiți se pot lipi de intestine, cauzând răni grave sau deces. Solicitați imediat asistență medicală în cazul în care 
magneții sunt înghițiți sau inhalați.
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 AVERTISMENT

• Pericol de supraîncălzire. Utilizarea unui adaptor necorespunzător de priză cu USB poate cauza conduce la 
supraîncălzirea încărcătorului. Utilizați numai echipamente certificate EN60950 cu o putere de 5 V c.d., minim 500 
mA, precum adaptorul de priză cu USB furnizat împreună cu încărcătorul.

• Utilizați portul USB al încărcătorului numai în scopul descris.

• Nu introduceți doar adaptorul de perete în prizele electrice. Acest lucru poate conduce la șoc electric.

• Utilizați numai echipamentul descris în aceste instrucțiuni pentru încărcarea sistemului. Utilizarea altor echipamente 
poate duce la deteriorarea sistemului.

• Nu scăpați nicio parte a sistemului reîncărcabil pe o suprafață dură, acest lucru poate deteriora sistemul și ar putea 
duce la ruperea în bucăți mici și/sau ascuțite.

Utilizarea corectă va contribui la prelungirea duratei de viață a bateriei.

Sfaturi cu privire la baterie

• Încărcați bateriile în mod regulat înainte de a le folosi.

• Încărcați bateriile la temperaturi cuprinse între 50°F (10°C) și 104°F (40°C).

• Nu așezați bateriile în încărcător dacă încărcătorul este scos din priză, acest lucru va consuma bateriile.

• Dacă nu intenționați să folosiți aparatul dvs. auditiv timp de câteva zile, scoateți bateriile.

• Durata de viață a bateriei dvs. ar trebui să fie de aproximativ un an și va putea fi ușor înlocuită de audioprotezistul dvs. 
la acel moment.

Întreținere3
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Asigurați-vă 
că bateriile 
reîncărcabile 
sunt introduse 
corect.

Utilizați o lavetă 
uscată, moale, 
pentru a șterge 
contactele 
încărcătorului. 
Peria moale, 
care este livrată 
împreună cu 
proteza auditivă 
poate fi utilizată 
la curățarea 
contactelor 
încărcătorului.

Curățare

• Curățați în funcție de necesități.

• Utilizați o cârpă uscată, moale, pentru a îndepărta toate 
impuritățile.

• Peria moale, care este folosită la curățarea aparatului 
auditiv poate fi utilizată pentru a curăța contactele de 
pe încărcător.

• Nu sterilizați și nu dezinfectați încărcătorul.

• Nu curățați prin frecare cu alcool, solvenți sau orice alt 
lichid.

  Aparatul auditiv și/sau modulul de ușă de baterie 
pot fi deteriorate de fixativ sau cosmetice. Se 
recomandă scoaterea aparatelor auditive de pe ureche 
înainte de aplicarea acestor produse.

  Asigurați-vă întotdeauna că aparatele auditive și 
încărcătorul sunt uscate și curate înainte de încărcare.
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Depanare4

Lumini încărcător Problema Acțiune Recomandată

Nicio lumină Aparatul auditiv nu este conectat 
corect la încărcător sau acesta din 
urmă nu este pornit.

Îndepărtați  aparatul/aparatele auditiv(e) și 
plasați-le corect. Verificați conectarea corectă 
a cablului USB la adaptorul de priză cu USB. 
Verificați dacă adaptorul de priză cu USB este 
funcțional, conectând la acesta un alt dispozitiv 
cu USB.

Una sau ambele lumini 
sunt de culoare roșie

Bateria nu se încarcă. Verificați dacă bateria aparatului auditiv este o 
baterie reîncărcabilă ZPower

Ambele lumini sunt 
de culoare roșie și se 
aprind intermitent

Temperatura este în afara intervalului. 
Încărcarea va fi reluată când 
temperatură este în interval.

Mutați încărcătorul într-un mediu cu o 
temperatură între 50°F (10°C) și 104°F (40°C).

Consultați specialistul dacă problemele persistă.
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Temperatura de funcționare ......................................................................................................................................... 50°F (10°C) - 104°F (40°C)

Temperatura de depozitare .......................................................................................................................................... 14°F (-10°C) - 122°F (50°C)

Umiditate ........................................................................................................................................................................................................... 20% -  75%

Protecție împotriva pătrunderii apei .............................................................................................................................................. IPX0 (obișnuit)

Presiune minimă a aerului .................................................................................................................................................................................. 11 kPa

Tensiune de intrare în adaptorul de priză cu USB ....................................................................................................................... 100-240V c.a.

Tensiune de ieșire din adaptorul de priză cu USB ..................................................................................................................................... 5V c.d.

Curent de ieșire din adaptorul de priză cu USB ......................................................................................................................................... <=1.0A

Adaptor de priză cu USB ............................................................................................... Adaptor de priză certificat CB, furnizat de ZPower 

Protecția împotriva șocurilor electrice ......................................................................................................................................................... Clasa II

Consultați www.zpowerhearing.com pentru compatibilitatea aparatelor auditive.

Specificații Tehnice
Specificațiile Sistemului Reîncărcabil ZPower
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Prin prezenta, ZPower LLC declară că acest produs îndeplinește cerințele Directivei privind dispozitivele medicale 93/42/
CEE. Textul integral al Declarației de conformitate poate fi obținut de la producător sau de la reprezentantul local a cărui 
adresă poate fi găsită pe coperta a patra a acestor instrucțiuni.

Informații cu Privire la Conformitate6
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