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Begränsad garanti
ZPowers exklusiva, begränsade garanti är tillgänglig på www.zpowerhearing.com. Du kan också få en kopia av ZPowers 
begränsade garanti från din hörselmottagning.

Avsedd användning
Det laddningsbara systemet ZPower är avsett att användas för att konvertera din hörapparat till en laddningsbar 
hörapparat som är kompatibel med ZPowers laddningsbara silver-zinkbatterier.

Kompatibilitet
Det laddningsbara systemet ZPower finns i flera modeller och varje modell är utformad för att passa en viss uppsättning 
med hörapparater. En fullständig lista över kompatibla modeller finns på www.zpowerhearing.com.

Symbolförklaring

Symbol Förklaring

Det är viktigt att läsa användarhandboken.

Anger produktens modellnummer.

Anger förpackningens innehåll.

Pekar ut situationer som skulle kunna leda till allvarliga, lindriga eller smärre personskador eller som 
skulle kunna skada systemet.

Ger råd och tips om korrekt användning av enheten och hur du undviker att skada systemet.

Med CE-symbolen bekräftar ZPower att detta system och de enskilda komponenterna däri uppfyller 
kraven i Direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter, RoHS-direktiv 2002/95/EG, WEEE-direktiv 
2012/19/EU och Batteridirektiv 2006/66/EG. Siffrorna efter CE-symbolen motsvarar koden för den 
godkända institution som konsulterades avseende ovan nämnda direktiv. 

Nr



5

Symbolförklaring

Inom Europeiska unionen omfattas den märkta enheten av WEEE-direktiv 2012/19/EU och av 
RoHS-direktiv 2011/65/EG. Kassera denna enhet genom att ta den till ett uppsamlingsställe eller en 
återvinningscentral för denna typ av utrustning.

Den markerade enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning får endast ske i enlighet med 
följande två villkor: (1) Denna enhet får inte förorsaka skadliga störningar och (2) denna enhet måste 
acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. 

Denna utrustning har testats och överensstämmer med gränsvärdena för digitala enheter av Klass B 
enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga 
störningar vid installation i en bostad. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent 
energi och om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga 
störningar på radiokommunikation. 

Det finns inga garantier för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här 
utrustningen ger upphov till skadliga störningar för radio- och tv-mottagning, vilket kan avgöras 
genom att stänga av utrustningen och sedan slå på den igen, bör användaren försöka avhjälpa 
störningarna på ett eller flera av följande sätt. 

• Vrid på antennen eller placera den på ett annat ställe. 
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. 
• Anslut utrustningen till ett annat eluttag än det som mottagaren är ansluten till. 
• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker och be om hjälp. 

Anger vem som tillverkade den medicintekniska enheten, enligt definitionen i EU-direktiv 93/42/EEG.

Anger tillverkarens katalognummer så att den medicintekniska enheten han identifieras.
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Symbolförklaring

Anger tillverkarens partinummer så att den medicintekniska enheten kan identifieras.

Anger vilka temperaturgränser den medicintekniska enheten säkert kan exponeras för:  
-10–+50 °C.

Anger vilket luftfuktighetsintervall som den medicintekniska enheten säkert kan exponeras för: 
20–75 %.

Anger vilket atmosfäriskt tryck som den medicintekniska enheten säkert kan exponeras för: minst 
11 kPa.

Anger att den medicintekniska enheten måste skyddas mot fukt.

Anger att silver-zinkbatterier ingår i systemet.

Anger att moduler med batterilock ingår i systemet.

Anger att laddaren ingår i systemet.

Anger att en växelströmsadapter ingår i systemet.
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Denna användarhandbok gäller för:

Det laddningsbara systemet ZPower inklusive

Modul med batterilock (ZBDM-01)

Laddare (ZC-B01) och växelströmsadapter

Laddningsbara silver-zinkbatterier

Börja med att sätta i elsladden i USB-väggadaptern och i ett eluttag. När den är ansluten lyser båda laddningslamporna 
grönt en kort stund.

Ladda din hörapparat

1. Placera hörapparaterna i laddaren 
Hantera hörapparaterna varsamt genom att hålla i slangen och placera dem i laddningsskårorna. Båda 
hörapparaterna ska riktas mot samma sida av laddaren som elsladden, enligt bilden. När hörapparaterna är rätt 
placerade börjar båda lamporna blinka grönt. 

2. Vänta 3–4 timmar 
När de gröna lamporna blinkar laddas hörapparaterna. När lamporna slutar att blinka och lyser med stadigt grönt 
sken har hörapparaterna laddats klart. 

3. Ta ut hörapparaterna och sätt dem på plats 
Du kan ta ut hörapparaterna innan de är laddats klart, men de varar inte lika länge som när de är fulladdade. Helst 
ska du låta hörapparaterna sitta kvar i laddaren när du inte använder dem, de kommer inte att laddas för mycket. 

 Se till att du laddar hörapparaterna inom temperaturintervallet: 10–40 °C.

Så här använder du systemet1
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Viktiga anvisningar2

Laddaren är avsedd att ladda hörapparater med det 
laddningsbara systemet ZPower. Använd endast med 
laddningsbara batterier från ZPower. Denna produkt 
har ingen strömbrytare. Laddaren slås på när du sätter i 
elsladden. USB-väggadaptern anpassas efter kraven på 
spänningsingång och anslutningstyp i din region.

 OBS!
• Denna laddare är endast avsedd för inomhusbruk.
• Utsätt inte enheten för extrema temperaturer eller hög 

luftfuktighet.
• Låt inte enheten ligga framme i direkt solljus.
• Sänk inte ner enheten i vatten.
• Placera inte enheten i en mikrovågsugn.Hörapparater i laddaren

USB-sladd och väggadapter
(Väggadaptern medföljer inte alltid)

Laddare Moduler med batterilock Batterier för moduler
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Audionomen ska passa in lämplig hörapparatmodell till batteriluckan för det laddningsbara batteriet. Om du försöker 
montera en batterilucka på en inkompatibel hörapparat kan detta leda till att den går sönder i små och/eller vassa delar. 
Batteriluckan ska endast monteras på kompatibla hörapparatmodeller. En lista över kompatibla modeller finns på www.
zpowerhearing.com.

 VARNING!

• Kvävningsrisk. Små delar kan orsaka kvävningsrisk. Se till att hörapparater, batterier och tillbehör hålls utom 
räckhåll för barn och husdjur. Sök omedelbart medicinsk hjälp om någon del av systemet skulle sväljas.

• Snubblingsrisk. Se till att den långa elsladden inte ligger i vägen på ställen där någon kan snubbla över den.

• Magnetfält. Laddaren innehåller magneter och ska placeras minst 15 cm från pacemakers.

• Strypningsrisk. Innehåller en lång elsladd som kan orsaka strypning om den används felaktigt.

• Risk för personskador. Håll inte i elsladden och svinga laddaren.

• Elektriska stötar. Risk för elektriska stötar genom inkompatibla delar. Använd USB-väggadaptern som medföljde 
laddaren.

• Fara för brand och explosion. Använd inte i atmosfärer som är syrerika eller lätt förorsakar explosion.

• Farligt att svälja. Om magneterna lossnar från laddaren får de inte placeras i näsan eller munnen. Svalda magneter 
kan fastna i tarmarna och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Sök omedelbart vård om magneterna råkar 
sväljas eller inandas.
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Batteriet varar längre vid korrekt användning. 

Batteritips

• Ladda batterierna regelbundet innan du använder dem i hörapparaten.

• Ladda batterierna vid temperaturer mellan 10 °C och 40 °C. 

• Placera inte batterierna i laddaren om laddaren inte är ansluten till ett vägguttag eftersom detta laddar ur batterierna. 

• Avlägsna batterierna om du inte tänker använda hörapparaten under flera dagar. 

• Batteriet bör vara i cirka ett år och audionomen kan när som helst byta ut det. 

Underhåll3

 VARNING!

• Fara för överhettning. Användning av en felaktig USB-väggadapter kan leda till att laddaren överhettas. Använd 
endast utrustning som godkänts enligt EN60950 med en utspänning på 5 V DC, minst 500 mA, såsom USB-
väggadaptern som medföljde laddaren. 

• Använd endast laddarens USB-port för dess avsedda ändamål.

• Sätt inte i enbart väggadaptern i vägguttag. Detta kan leda till en elektrisk stöt.

• Använd endast den utrustning som beskrivs i dessa anvisningar för att ladda systemet. Användning av annan 
utrustning kan resultera i att systemet skadas.

• Tappa inte någon del av det laddningsbara systemet på en hård yta. Detta kan skada systemet och kan leda till att det 
går sönder i små och/eller vassa delar.
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Rengöring

• Rengör efter behov. 

• Avlägsna eventuell smuts med en torr, mjuk trasa eller 
servett. 

• Den mjuka borsten som medföljer hörapparaten kan 
användas för att rengöra kontakterna på laddaren. 

• Sterilisera eller desinficera inte laddaren.

• Rengör inte med rengöringssprit, lösningsmedel eller 
någon annan vätska.

  Hörapparaten och/eller batteriluckan kan skadas av 
hårspray och kosmetika. Vi rekommenderar att du 
tar ut hörapparaterna ur öronen innan du använder 
dessa produkter.

  Kontrollera alltid att hörapparaten och laddaren 
är rena och torra före laddning.

Kontrollera 
att de ladd-
ningsbara 
batterierna 
har satts i 
korrekt.

Rengör 
kontakterna 
på laddaren 
med en torr, 
mjuk trasa 
eller servett. 
Den mjuka 
borsten som 
medföljer 
hörappa-
raten kan 
användas för 
att rengöra 
kontakterna 
på laddaren. 
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Laddningslampor Problem Rekommenderad åtgärd

Inga lampor lyser Hörapparaten har inte satts i 
korrekt i laddaren eller laddaren har 
ingen ström.

Avlägsna hörapparaten och sätt i den i rätt 
riktning.
Kontrollera att USB-sladden har anslutits till 
USB-väggadaptern på rätt sätt.
Kontrollera att USB-väggadaptern fungerar 
genom att ansluta en annan USB-enhet.

En eller båda 
lamporna lyser med 
stadigt rött sken

Batteriet laddar inte. Kontrollera att batteriet till hörapparaten är ett 
laddningsbart batteri från ZPower.

Båda lamporna blinkar 
i rött

Temperaturen är utanför det 
tillåtna intervallet. Laddningen 
pausas tills temperaturen är inom 
intervallet.

Flytta laddaren till en miljö som har en 
temperatur på 10–40 °C.

Tala med audionomen om problemet kvarstår.

Felsökning4
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Driftstemperatur ............................................................................................................................................................................ 10 °C till 40 °C

Förvaringstemperatur .............................................................................................................................................................. -10 °C till +50 °C

Luftfuktighet ...................................................................................................................................................................................... 20 % till 75 %

Skydd mot inträngande vatten ................................................................................................................................................. IPX0 (brukligt)

Minsta lufttryck .............................................................................................................................................................................................. 11 kPa

Ingångsspänning för USB-väggadapter ............................................................................................................................... 100–240 V AC

Utgångsspänning för USB-väggadapter ............................................................................................................................................. 5 V DC

Utgångsström för USB-väggadapter .................................................................................................................................................... <=1,0 A

USB-väggadapter .......................................................................................................................... CB-godkänd väggadapter från ZPower

Skydd mot elektriska stötar ...................................................................................................................................................................... Klass II

Se www.zpowerhearing.com för kompatibilitet med hörapparater.

Tekniska data
Specifikationer för det laddningsbara systemet ZPower
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ZPower LLC försäkrar härmed att denna produkt uppfyller kraven i Direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. 
Den fullständiga texten i försäkran om överensstämmelse kan erhållas från tillverkaren eller den lokala återförsäljaren. 
Adressen finns på baksidan av dessa anvisningar.

Information om överensstämmelse6
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