KULLANIM
TALİMATLARI

İşitme Cihazları İçin ŞARJ EDİLEBİLİR Sistem

Sınırlı Garanti
ZPower’ın ayrıcalıklı sınırlı garantisi, www.zpowerhearing.com adresinde mevcuttur. Ayrıca ZPower’ın Sınırlı Garantisinin bir
kopyasını işitme cihazları satıcınızdan da temin edebilirsiniz.
Kullanım Amacı
ZPower Şarj Edilebilir Sistemin kullanım amacı, işitme cihazlarınızı ZPower gümüş-çinko şarj edilebilir pillerle uyumlu şarj
edilebilir işitme cihazlarına dönüştürmektir.
Uyumluluk
ZPower Şarj Edilebilir Sistem, her biri spesifik bir işitme cihazı modelleri seti için tasarlanmış birçok modelde mevcuttur.
Uyumlu modellerin tam listesi için lütfen www.zpowerhearing.com adresini ziyaret edin.
Sembollerin Açıklaması
Sembol

Açıklama
Kullanma kılavuzunun okunması önemlidir.

#

Ürünün Model Numarasını belirtir.
Paketin içeriğini belirtir.
Ağır, orta veya hafif dereceli yaralanmalara neden olabilen ya da sisteminize zarar verebilen durumlara
işaret eder.
Cihazınızın düzgün şekilde nasıl kullanılması ve sisteminizin zarar görmesinin nasıl önlenmesi
gerektiğine ilişin tavsiye ve ipuçları.
ZPower, CE sembolüyle bu sistemin ve her bir bileşeninin 93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifi, 2002/95/
EC sayılı RoHS Direktifi, 2012/19/EU sayılı WEEE Direktifi ve 2006/66/EC sayılı Pil Direktifinin gerekliliklerini
yerine getirdiği onaylar. CE sembolünden sonra gelen sayılar, yukarıda belirtilen direktiflere danışmak
suretiyle onaylamış kuruluşun koduna tekabül eder.
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Sembollerin Açıklaması
Avrupa Birliği sınırları içerisinde, işaretli cihazlar, 2012/19/EU sayılı WEEE Direktifi ve 2011/65/EC sayılı
RoHS Direktifi kapsamındadır. Bu cihazı lütfen bölgenizde yer alan toplama noktasına veya bu tür
ekipmanla ilgili geri dönüşüm merkezine götürerek elden çıkarın.
İşaretli cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. İşlem, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz,
zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen işlemden kaynaklanabilen parazit de
dâhil olmak üzere, alınan her paraziti kabul etmelidir.
Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümü uyarınca test edilmiş olup B Sınıfı bir dijital cihaz sınırlarına
uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, konut içi bir kurulumda zararlı parazitlere karşı makul koruma
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisini üretir, kullanır ve yayabilir ve
ayrıca talimatlara göre kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde telsizle iletişimde rahatsız edici parazite
neden olabilir.
Belirli bir montaj sonrasında parazit meydana gelmeyeceğine dair herhangi bir garanti yoktur. Eğer
bu ekipman, radyo veya televizyon yayın alımında ekipmanı kapatıp açarak tespit edilebilen zararlı
parazite yol açarsa, paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını deneyerek düzeltmeye çalışmanız
tavsiye edilir:
•
•
•
•

Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
Donanım ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
Cihazı, alıcı cihazın bağlı olduğundan farklı bir devredeki elektrik prizine takın.
Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.

93/42/EEC sayılı AB Direktifinde belirtildiği gibi tıbbi cihaz üreticisini gösterir.
Tıbbi cihazın belirlenebilmesi için üreticinin katalog numarasını gösterir.
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Sembollerin Açıklaması
Parti veya lot belirlenebilsin diye üreticinin parti kodunu gösterir.
Tıbbi cihazın güvenli şekilde maruz kalabileceği sıcaklık limitlerini gösterir: 14-122°F (-10-50°C)
Tıbbi cihazın güvenli şekilde maruz kalabileceği nem aralığını gösterir: %20-%75
Tıbbi cihazın güvenli şekilde maruz kalabileceği atmosfer basıncı aralığını gösterir: minimum 11kPa
Tıbbi cihazın rutubetten korunması gerektiğini belirtir.
Gümüş-Çinko pillerin sisteme dâhil olduğunu belirtir.
Pil Kapağı Modüllerinin sisteme dâhil olduğunu belirtir.

Bir şarj cihazının sisteme dâhil olduğunu belirtir.

Bir AC adaptörün sisteme dâhil olduğunu belirtir.
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Bu Kullanma Kılavuzu Aşağıdakiler İçin Geçerlidir:
Aşağıdakileri de içeren ZPower Şarj Edilebilir Sistem
Pil Kapağı Modülü (ZBDM-01)
Şarj Cihazı (ZC-B01) ve AC Adaptör
Gümüş Çinko Şarj Edilebilir Piller
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Sisteminizin Kullanılması

Başlamak için elektrik kablosunu USB girişli adaptöre ve adaptörü de bir elektrik prizine takın. İlk takıldığında her iki şarj
cihazı ışığı da kısa bir süre yeşil renkte yanacaktır.
İşitme Cihazınızın Şarj Edilmesi
1.

İşitme Cihazlarınızı Şarj Cihazına Yerleştirin
İşitme cihazlarınızı borusundan hafifçe tutun ve şarj etme yuvasına yerleştirin. Her iki kubbe, resimde gösterildiği gibi
elektrik kablosuyla birlikte şarj cihazının aynı tarafına bakmalıdır. İşitme cihazlarınız, doğru şekilde yerleştirildiğinde her
iki ışık da yeşil renkte yanıp sönmeye başlayacaktır.

2.

3-4 Saat Bekleyin
Yeşil ışıkların yanıp söndüğü esnada, işitme cihazlarınız şarj oluyor demektir. Işıkların yanıp sönmesi durduğunda ve
sabit yeşile döndüğünde, işitme cihazlarınız tam olarak şarj olmuş demektir.

3.

İşitme Cihazlarınızı Çıkarın ve Kulağınıza Takın
İşitme cihazlarınızı tam olarak şarj olmadan çıkarabilirsiniz ancak bu durumda tam olarak şarj oldukları kadar uzun süre
boyunca dayanmayacaklardır. En iyisi, işitme cihazlarınızı kullanmadığınızda şarj cihazında bırakmaktır ve bu şekilde
aşırı derecede şarj olmayacaklardır.
Lütfen işitme cihazlarınızı çalışma sıcaklığı aralığı içerisinde şarj edilmesini sağlayın: 50-104°F (10-40°C).
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2

Önemli Talimatlar

Bu şarj cihazı, ZPower Şarj Edilebilir Sisteme sahip işitme
cihazlarının şarj edilmesi için tasarlanmıştır. Sadece ZPower
şarj edilebilir pillerle birlikte kullanın. Bu üründe bir şalter
anahtarı yer almamaktadır. Elektrik kablosuna taktığınızda
açılır. USB Girişli Adaptör, bölgenizdeki voltaj girişi ve
bağlantı türü gerekliliğine uyacaktır.

Şarj cihazında işitme cihazları

Şarj cihazı
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Pil kapağı modülleri

NOT
• Bu şarj cihazı sadece iç mekânda kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
• Cihazınızı aşırı sıcağa ve yüksek neme maruz
bırakmayın.
• Doğrudan güneş ışığının altında bırakmayın.
• Suya batırmayın.
• Cihazınızı mikrodalga fırına koymayın.

Modüller için pil düzeneği

USB kablosu & Duvar adaptörü

(Duvar adaptörü dahil olabilir veya olmayabilir)

İşitme uzmanı, şarj edilebilir pil kapak modülünü uygun modeldeki işitme cihazına takacaktır. Bir pil kapağının uygun
olmayan bir işitme cihazına takılmaya çalışılması, küçük ve/veya keskin parçalara ayrılmasına neden olabilir. Bir pil
kapağını sadece uygun işitme cihazı modellerine takın. Uyumlu modellerin listesi için www.zpowerhearing.com
adresini ziyaret edin.
UYARI
• Yutarak boğulma tehlikesi. Küçük parçalardan kaynaklanan boğulma tehlikesi. İşitme cihazlarını, pilleri ve
aksesuarları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin. Sistemin herhangi bir parçasının
yutulması halinde derhal tıbbi yardıma başvurun.
• Takılma tehlikesi. Uzun elektrik kablosunu takılma tehlikesi arz eden yürüme alanlarından uzak tutun.
• Manyetik alan. Şarj cihazı mıknatıslar ihtiva eder ve kalp pillerinin en az 15 cm (6 inç) uzağında tutulmalıdır.
• Düğümlenmeyle boğulma tehlikesi. Uygun olmayan şekilde kullanıldığında, düğümlenerek boğulmaya neden
olabilen uzun bir elektrik kablosu içerir.
• Yaralanma tehlikesi. Güç kablosunu tutmayın ve şarj cihazını sallamayın.
• Elektrik çarpması. Uyumlu olmayan parçalardan kaynaklanan elektrik çarpma riski. Şarj cihazıyla birlikte verilen USB
girişli adaptör kullanın.
• Yangın ve patlama tehlikesi. Patlayıcı veya oksijen yönünden zengin ortamlarda kullanmayın.
• Yutma tehlikesi. Şarj cihazından ayrılmaları halinde, mıknatısları burnunuza veya ağzınıza sokmayın. Yutulan
mıknatıslar, bağırsaklara yapışarak ağır şekilde yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Mıknatısların yutulması veya
solunması durumunda derhâl tıbbi yardıma başvurun.
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UYARI
• Aşırı ısınma tehlikesi. Uygun olmayan USB girişli bir adaptörün kullanılması, şarj cihazının aşırı ısınmasına neden
olabilir. Sadece şarj cihazıyla verilen USB girişli adaptör gibi 5 V DC çıkışa, minimum 500 mA’e sahip EN60950 onaylı
ekipman kullanın.
• Şarj cihazının USB girişini sadece belirtilen amaç için kullanın.
• Duvar adaptörünü elektrik prizlerine tek başına takmayın. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Sisteminizi şarj etmek için sadece bu talimatlarda belirtilen ekipmanı kullanın. Başka ekipmanların kullanılması,
sisteminizin zarar görmesine neden olabilir.
• Şarj edilebilir sistemin hiçbir parçasını sert bir zeminin üzerine düşürmeyin, bu sisteminize zarar verebilir ve küçük
ve/veya keskin parçalara ayrılmasına neden olabilir.
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Bakım

Uygun kullanım, pilinizin kullanım ömrünün artmasına yardımcı olacaktır.
Pille İlgili İpuçları
• İşitme cihazlarınızı takmadan önce pilleri düzenli olarak şarj edin.
• Pilleri 50°F (10°C) ve 104°F (40°C) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin.
• Şarj cihazı fişe takılı değilse pilleri şarj cihazına yerleştirmeyin, bu durum pillerin boşalmasına neden olacaktır.
• İşitme cihazlarınızı birkaç gün takmamayı planlıyorsunuz, pilleri çıkarın.
• Pilleriniz yaklaşık bir sene boyunca dayanır ve bu süre sonunda işitme uzmanınız tarafından kolayca değiştirilebilir.
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Temizlik
• İhtiyaç olduğunda temizleyin.
• Tüm kalıntıları gidermek için kuru ve yumuşak bir
mendil kullanın.
• İşitme cihazlarına dâhil olan yumuşak fırça, şarj
cihazında bulunan temas noktalarının temizlenmesi
için kullanılabilir.
• Şarj cihazını sterilize veya dezenfekte etmeyin.
• Tuvalet ispirtosu, çözücüler veya diğer sıvılarla
temizlemeyin.
İşitme cihazınız ve/veya pil kapağı, saç spreyi ya
da kozmetiklerden dolayı zarar görebilir. Bu ürünleri
uygulamadan önce işitme cihazlarınızı çıkarmanız
tavsiye edilir.
Şarj etmeden önce işitme cihazlarınızın ve şarj
cihazınızın her zaman kuru ve temiz olmasını sağlayın.

Şarj edilebilir
pillerin doğru
yerleştirildiğinden emin
olun.

Şarj cihazının
temas
noktalarını
temizlemek için
kuru, yumuşak
bir bez kullanın.
İşitme cihazı ile
birlikte verilen
yumuşak
fırça, şarj
cihazının temas
noktalarının
temizlenmesi
için
kullanılabilir.
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4

Sorun Giderme
Şarj Cihazı Işıkları

Sorun

Önerilen İşlem

Işık yok

İşitme cihazı, şarj cihazına doğru
şekilde takılı değil veya şarj cihazına
elektrik gelmiyor.

İşitme cihazını/cihazlarını çıkarın ve doğru
yönde yerleştirin.
USB kablosunun, USB girişli adaptöre doğru
şekilde bağlı olduğunu doğrulayın.
Başka bir USB girişe sahip cihaza takarak USB
girişli adaptörün çalıştığını doğrulayın.

Bir veya her iki ışık
sabit kırmızı

Pil şarj olmuyor.

İşitme cihazı pilinin bir ZPower şarj edilebilir pil
olduğunu doğrulayın.

Her iki ışık kırmızı
yanıp sönüyor

Sıcaklık aralık dışında. Şarj işlemi
sıcaklık aralık içerisine gelinceye
kadar duraklatılır.

Şarj cihazını 50°F (10°C) ila 104°F (40°C)
arasındaki bir ortama götürün.

Herhangi bir sorun devam ederse işitme uzmanınıza danışın.
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Teknik Bilgiler

ZPower Şarj Edilebilir Sistemin Teknik Özellikleri
Çalıştırma sıcaklığı ......................................................................................................................................................... 50°F (10°C) ile 104°F (40°C)
Saklama sıcaklığı ............................................................................................................................................................ 14°F (-10°C) ile 122°F (50°C)
Nem ................................................................................................................................................................................................................... %20 ila %75
Su girişine karşı koruma ....................................................................................................................................................................... IPX0 (normal)
Minimum hava basıncı …...................................................................................................................................................................................... 11 kPa
USB girişli adaptör giriş voltajı ............................................................................................................................................................ 100-240 V AC
USB girişli adaptör çıkış voltajı ......................................................................................................................................................................... 5 V DC
USB girişli adaptör çıkış akımı ............................................................................................................................................................................ ≤1,0 A
USB girişli adaptör ..................................................................................................................... ZPower tarafından verilen CB onaylı adaptör
Elektrik çarpmasına karşı koruma ................................................................................................................................................................... Sınıf II
İşitme cihazı uyumluluğu için www.zpowerhearing.com adresine bakınız.
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Uygunluk Bilgisi

ZPower LLC, bu ürünün 93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifinin gerekliliklerini karşıladığını beyan eder.
Uygunluk Beyanının tam metni, adresleri bu talimatların arka kapağında yer alan üreticiden veya yerel temsilciden
temin edilebilir.
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