BRUGSANVISNING

GENOPLADELIGT system til høreapparater

Begrænset garanti
ZPower’s eksklusive begrænsede garanti er tilgængelig på www.zpowerhearing.com. Du kan også få en kopi af
ZPower’s begrænsede garanti fra din ørelæge.
Tilsigtet brug
ZPower Rechargeable System er beregnet til at konvertere dine høreapparater til genopladelige høreapparater, som er
kompatible med sølv-zink genopladelige batterier fra ZPower.
Kompatibilitet
ZPower Rechargeable System fås i flere modeller, som hver er udviklet til et specifikt høreapparatmodelsæt.
Besøg www.zpowerhearing.com for at se en omfattende liste over kompatible modeller.
Symbolforklaring
Symbol

Forklaring
Det er vigtigt at læse og forstå brugsanvisningen.

nr.

Viser produktets modelnummer.
Viser pakkens indhold.
Påpeger forhold, som kan medføre alvorlige, moderate eller mindre alvorlige skader, eller som kan
udsætte systemet for skader.
Råd og tips om korrekt brug af apparatet og hvordan skader i systemet forebygges.
Med CE-symbolet bekræfter ZPower, at systemet og dets individuelle komponenter tilfredsstiller
kravene i direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, RoHS-direktiv 2002/95/EF, WEEE-direktiv 2012/19/
EU og batteridirektiv 2006/66/EF. Numrene efter CE-symbolet korresponderer med koden fra den
godkendte institution, som blev konsulteret i forbindelse med de ovenfor nævnte direktiver.
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Symbolforklaring
Indenfor Den Europæiske Union dækkes den CE-mærkede enhed af WEEE-direktiv 2012/19/EU og
RoHS-direktiv 2011/65/EF. Enheden skal bortskaffes ved at bringe den til det lokale indsamlingssted
eller genbrugsstation for sådant udstyr.
Den mærkede enhed overholder kapitel 15 i FCC-reglerne. Betjeningen er underlagt følgende to regler:
(1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere enhver modtaget
interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for digitalt udstyr i klasse B, i
henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser har til formål at yde rimelig beskyttelse imod
skadelig forstyrrelse i private installationer. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle
radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med
anvisningerne, forårsage skadelig forstyrrelse for radiokommunikation.
Der er ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i en installation. Hvis dette udstyr forårsager
skadelig forstyrrelse for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke for udstyret og
derefter tænde for det igen, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe forstyrrelse ved hjælp af en
eller flere af følgende foranstaltninger:
• Drej eller flyt modtageantennen.
• Forøg afstanden mellem udstyretog modtageren.
• Tilslut udstyret til en stikkontakt i en anden kreds end den, modtageren er tilsluttet.
• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for at få hjælp.
Refererer til producenten af det medicinske udstyr, som det defineres af EU-direktiv 93/42/EØF.
Viser producentens katalognummer, så det medicinske udstyr kan identificeres.
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Symbolforklaring
Viser producentens batchkode, så batch eller parti kan identificeres.
Viser de temperaturgrænser, som det er forsvarligt at udsætte det medicinske udstyr for:
-10-50 °C.
Viser det fugtighedsområde, som det er forsvarligt at udsætte det medicinske udstyr for: 20-75 %.
Viser det område for atmosfærisk tryk, som det er forsvarligt at udsætte det medicinske udstyr for:
minimum 11 kPa.
Viser, at det medicinske udstyr skal beskyttes mod fugt.
Viser, at sølv-zink-batterier leveres med systemet.
Viser, at batteridørmoduler leveres med systemet.

Viser, at en oplader leveres med systemet.

Viser, at en AC-adapter leveres med systemet.
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Denne brugervejledning gælder for:
ZPower Rechargeable System som inkluderer
Batteridørmodul (ZBDM-01)
Oplader (ZC-B01) og AC-adapter
Sølv-zink genopladelige batterier

1

Sådan bruges systemet

For at starte skal netledningen stikkes ind i en stikkontakt via USB-vægadapteren. Når enheden tilsluttes første gang,
lyser begge opladerlys grønt i kort tid.
Opladning af dit høreapparat
1.

Anbring dine høreapparater på opladeren
Hold forsigtigt i høreapparaternes rør for at sætte høreapparaterne ind i opladningshullerne. Begge ørepropper skal
vende mod samme side af opladeren som strømkablet, som vist på billedet. Begge lys begynder at blinke grønt, når
høreapparaterne er placeret korrekt.

2.

Vent 3-4 timer
Høreapparaterne oplader, når lysene blinker grønt. Høreapparaterne er fuldt opladet, når lysene holder op med at
blinke og skifter til fast grønt.

3.

Tag høreapparaterne ud og bær dem
Du kan tage høreapparaterne ud, før de er helt opladet, men de vil ikke vare så længe som fra fuldt opladet tilstand.
Det er bedst at lade høreapparaterne sidde i opladeren, hver gang du ikke bruger dem, de vil ikke blive overopladet.
Sørg for, at du oplader høreapparaterne inden for driftstemperaturområdet: 10-40 °C
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2

Vigtige instruktioner

Denne oplader er beregnet til at oplade høreapparater
med ZPower Rechargeable System. Brug kun med
genopladelige batterier fra ZPower. Produktet har
ingen tænd-/sluk-knap. Det tændes, når du tilkobler
netledningen. USB-vægadapteren overholder kravene i
din region for indgangsspænding og forbindelsestype.

Høreapparat i oplader

Oplader
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Batteridørmoduler

MEDDELELSE
• Denne oplader er kun beregnet til indendørsbrug.
• Udsæt ikke enheden for ekstreme temperaturer eller
høj luftfugtighed.
• Efterlad den ikke i direkte sollys.
• Nedsænk den ikke i vand.
• Enheden må ikke anbringes i en mikrobølgeovn.

Batterisamling for moduler

USB-kabel og vægadapter

(Vægadapter leveres muligvis ikke)

Ørelægen skal tilpasse dørmodulet for det genopladelige batteri til den passende høreapparatmodel. Forsøg på at
installere en batteridør i et høreapparat, som ikke er kompatibelt, kan medføre, at det brækker i små og/eller skarpe
stykker. Batteridøre må kun installeres i høreapparatmodeller, som de er kompatible med.
Besøg www.zpowerhearing.com for at se en liste over kompatible modeller.
ADVARSEL
• Kvælningsfare. Små dele udgør en kvælningsfare. Hold høreapparater, batterier og tilbehør utilgængeligt for børn
og kæledyr. Søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis nogen del af systemet sluges.
• Snublefare. Hold den lange netledning væk fra gangområder, hvor den udgør en snublefare.
• Magnetisk felt. Opladeren indeholder magneter og skal holdes mindst 15 cm væk fra pacemakere.
• Stranguleringsfare. Inkluderer en lang netledning, som kan forårsage kvælning, hvis apparatet bruges forkert.
• Risiko for personskade. Du må ikke holde netledningen og svinge opladeren.
• Elektrisk stød. Risiko for elektrisk stød gennem uforenelige dele. Brug den USB-vægadapter, der fulgte med
opladeren.
• Brand- og eksplosionsfare. Brug ikke apparatet i eksplosive eller iltberigede miljøer.
• Farlig ved indtagelse. Hvis magneter adskilles fra opladeren, må du ikke putte dem i næse eller mund. Slugte
magneter kan sidde fast på tarmene, hvilket forårsager alvorlig personskade eller død. Søg omgående lægehjælp,
hvis magneter indtages eller indåndes.
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ADVARSEL
• Overophedningsfare. Brug af en uhensigtsmæssig USB-vægadapter kan forårsage, at opladeren overophedes.
Brug kun EN60950-certificeret udstyr med en kapacitet på 5 V jævnstrøm, mindst 500 mA, såsom den USB-adapter,
der leveres med opladeren.
• Brug kun USB-porten på opladeren til de beskrevne formål.
• Indsæt ikke adapteren alene i stikkontakter. Dette kan medføre elektrisk stød.
• Brug kun det udstyr, der beskrives i disse instruktioner til at oplade dit system. Hvis andet udstyr bruges, kan det
medføre skade på dit system.
• Lad ikke nogen del af det genopladelige system falde ned på en hård overflade, da dette kan beskadige dit system og
medføre, at det brækker i små og/eller skarpe stykker.
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Vedligeholdelse

Med korrekt brug sikrer man, at batterierne har optimal levetid.
Tips vedr. batterierne
• Oplad batterierne jævnligt, før du bærer dem.
• Oplad batterierne ved temperaturer på mellem 10 °C og 40 °C.
• Du må ikke placere batterierne i opladeren, hvis opladeren er frakoblet, dette vil dræne batterierne.
• Hvis du ikke har til hensigt at bruge dine høreapparater i flere dage, skal du fjerne batterierne.
• Batteriet bør vare i cirka et år, og kan let udskiftes af din ørelæge på det pågældende tidspunkt.
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Rengøring
• Rengør efter behov.
• Tør urenheder væk med en tør og blød klud.
• Den bløde børste, som følger med høreapparaterne,
kan bruges til at rengøre kontakterne på opladeren.
• Opladeren må ikke steriliseres eller desinficeres.
• Rengør ikke med spritbaserede rengøringsmidler,
opløsningsmidler eller andre væsker.
Høreapparatet og/eller batteridøren kan tage skade af
hårspray eller kosmetik. Det anbefales at tage
høreapparaterne ud af ørerne, før sådanne produkter
bruges.
Sørg altid for, at høreapparater og oplader
er tørre og rene inden opladning.

Sørg for, at de
genopladelige batterier
er indsat
korrekt.

Brug en tør,
blød klud til
at rengøre
kontakterne
på opladeren.
Den bløde
børste, som
følger med
høreapparaterne, kan
bruges til at
rengøre kontakterne på
opladeren.
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Fejlfinding
Opladerens lys

Problem

Anbefalet handling

Intet lys

Høreapparatet er ikke indsat
korrekt i opladeren, eller opladeren
modtager ikke strøm.

Fjern høreapparat(erne) og byt om på dem, så
de kommer i korrekt retning.
Kontrollér, at USB-kablet er sluttet korrekt til
USB-adapteren.
Kontrollér, at USB-adapteren fungerer ved at
tilkoble en anden USB-enhed.

Et eller begge lyser
fast rødt

Batteriet oplader ikke.

Kontrollér, at høreapparatets batteri er et
genopladeligt batteri fra ZPower.

Begge lys
blinker rødt

Temperaturen er uden for område.
Opladningen er sat på pause, indtil
temperaturen er inden for område.

Flyt opladeren til et miljø på mellem 10 °C og
40 °C.

Kontakt din ørelæge,
hvis problemet vedvarer.
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Tekniske data

Specifikationer for ZPower Rechargeable System
Driftstemperatur .............................................................................................................................................................................. 10 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur .............................................................................................................................................................. -10 °C til 50 °C
Fugtighed .............................................................................................................................................................................................. 20 % til 75 %
Beskyttelse imod indtrængen af vand .............................................................................................................................. IPX0 (almindelig)
Minimalt lufttryk ............................................................................................................................................................................................ 11 kPa
USB-vægadapterens indgangsspænding ............................................................................................................. 100-240 V vekselstrøm
USB-vægadapterens udgangsspænding .............................................................................................................................. 5 V jævnstrøm
USB-vægadapterens udgangsstrøm ..................................................................................................................................................... <=1,0 A
USB-vægadapter .......................................................................................................................... CB-certificeret vægadapter fra ZPowers
Beskyttelse imod elektrisk stød ............................................................................................................................................................. Klasse II
For høreapparatkompatibilitet, se www.zpowerhearing.com.
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Information om overholdelse af regelsæt

ZPower LLC erklærer hermed, at dette produkt opfylder kravene i direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.
Overensstemmelseserklæringen kan anskaffes i sin helhed fra producenten eller dennes lokale repræsentant, hvis
adresse står på bagomslaget af denne håndbog.
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