
KÄYTTÖOHJEET

LATAUS järjestelmä kuulolaitteille
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Rajoitettu takuu
ZPowerin rajoitettu takuu on saatavilla osoitteessa www.zpowerhearing.com. Voit saada jäljennöksen ZPowerin 
rajoitetusta takuusta käyttämältäsi kuulohuoltopalvelun tarjoajalta.

Käyttötarkoitus
ZPower-latausjärjestelmä on tarkoitettu muuttamaan kuulolaitteesi ladattavaksi siten, että se on yhteensopiva 
ladattavien ZPower-hopea-sinkkiakkujen kanssa.

Yhteensopivuus
ZPower-latausjärjestelmästä on saatavilla useita, erilaisille kuulolaitteille suunniteltuja malleja. Luettelon 
yhteensopivista malleista löydät osoitteesta www.zpowerhearing.com.

Symbolien selitykset

Symboli Selitys

Käyttöoppaan lukeminen on tärkeää.

Tuotteen mallinumero.

Pakkauksen sisältö.

Ilmaisee tilanteen, joka saattaa aiheuttaa vakavan, kohtalaisen tai lievän vamman tai vahingoittaa 
järjestelmää.

Ohjeita ja vinkkejä laitteen oikeaan käyttöön järjestelmää vahingoittamatta.

CE-symbolilla ZPower vakuuttaa, että järjestelmä ja sen yksittäiset komponentit täyttävät lääkinnällisistä 
laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY, RoHS-direktiivin 2002/95/EY, WEEE-direktiivin 2012/19/EU 
sekä paristoridektiivin 2006/66/EY vaatimukset. Numero CE-symbolin vieressä viittaa sertifioituun 
laitokseen, jota on konsultoitu edellä mainittujen direktiivien osalta. 

#
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Symbolien selitykset

Tällä symbolilla merkittyä laitetta koskevat Euroopan Unionin alueella WEEE-direktiivin 2012/19/
EU sekä RoHS-direktiivin 2011/65/EY säädökset. Hävitä laite viemällä se lähimpään tällaisille laitteille 
tarkoitettuun keräys- tai kierrätyspisteeseen.

Laite on FCC-sääntöjen kohdan 15 mukainen. Käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja: (1) Laite ei saa 
aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen on siedettävä häiriöitä, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa 
aiheuttavat häiriöt. 

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalilaitteiden rajat FCC-sääntöjen 
kohdan 15 mukaisesti. Raja-arvot on suunniteltu tarjoamaan riittävä suoja haitallisilta häiriöiltä 
asuinalueilla olevissa laitteissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos 
laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriötä radioyhteyksiin. 

Yksittäisten asennusten häiriöttömyyttä ei kuitenkaan voida taata. Jos tämä laite aiheuttaa radio- 
tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja 
sammuttamalla se, käyttäjän tulee yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä: 

• Vastaanottavan antennin suuntaaminen toisaalle tai siirtäminen toiseen paikkaan. 
• Laitteiston ja vastaanottimen välimatkan pidentäminen. 
• Laitteen kytkeminen pistorasiaan, joka on muussa virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin 

on kytketty. 
• Neuvon kysyminen jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai TV-asentajalta. 

Osoittaa lääkelaitevalmistajan olevan EU-direktiivin 93/42/ETY mukainen.

Osoittaa valmistajan kataloginumeron lääkelaitteen tunnistamiseksi.
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Symbolien selitykset

Osoittaa valmistajan eränumeron valmistuserän tunnistamiseksi.

Osoittaa lämpötilavaihtelun, jonka rajoissa laitetta voi turvallisesti käyttää: -10–50 °C .

Osoittaa kosteusvaihtelun, jonka rajoissa laitetta voi turvallisesti käyttää: 20–75 %.

Osoittaa ilmanpaineenvaihtelun, jonka rajoissa laitetta voi turvallisesti käyttää: minimi 11 kPa.

Osoittaa, että lääkelaite on suojattava kosteudelta.

Osoittaa, että järjestelmä sisältää hopea-sinkkiakut.

Osoittaa, että järjestelmä sisältää akkukotelon.

Osoittaa, että järjestelmä sisältää laturin.

Osoittaa, että järjestelmä sisältää vaihtovirtasovittimen.
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Tämä käyttöopas pätee seuraaviin laitteisiin:

ZPower-latausjärjestelmä, johon kuuluu

Akkukotelo (ZBDM-01)

Laturi (ZC-B01) & vaihtovirtasovitin

Ladattavat hopea-sinkkiakut

Aloita liittämällä virtajohto USB-seinäpistokkeeseen ja pistorasiaan. Kun virtajohto on liitetty, molemmat latausvalot 
palavat hetken aikaa vihreänä.

Kuulolaitteen lataaminen

1. Aseta kuulolaitteet laturiin 
Pidä kuulolaittieta kevyesti kiinni johdosta ja aseta ne lataussyvennyksiin. Kummankin kuulolaitteen pään 
tulee osoittaa sille puolelle laturia, josta virtajohto lähtee (ks. kuva). Kun kuulolaitteet on asetettu laturiin oikein, 
molemmat valot alkavat vilkkua vihreinä. 

2. Odota 3–4 tuntia 
Kun vihreät valot vilkkuvat, kuulolaitteet latautuvat. Kun vilkkuminen lakkaa ja valot alkavat palaa jatkuvasti 
vihreinä, kuulolaitteet ovat täyteen ladatut. 

3. Irrota kuulolaitteet laturista ja aseta ne korviisi 
Kuulolaitteet voi irrottaa, vaikkeivät ne olisi täysin latautuneet, mutta tällöin varaus ei kestä yhtä kauan kuin 
täyteen ladatuissa laitteissa. On suositeltavaa laittaa kuulolaitteet laturiin aina, kun niitä ei käytetä. Ylilataus ei ole 
mahdollinen. 

   Lataa kuulolaitteet ainoastaan käyttölämpötila-alueen rajoissa: 10–40°C.

Järjestelmän käyttö1
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Tärkeitä ohjeita2
Tämä laturi on tarkoitettu kuulolaitteiden lataamiseen 
ZPower-latausjärjestelmässä. Käytä sitä ainoastaan 
ladattavien ZPower-akkujen kanssa. Laitteessa ei ole 
katkaisijaa. Se kytkeytyy päälle välittömästi, kun se 
liitetään pistorasiaan. USB-seinäpistoke on alueellasi 
voimassa olevien tulojännitettä ja liitostyyppiä koskevien 
vaatimusten mukainen.

 HUOM.
• Tämä laturi on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
• Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille tai 

korkealle ilmankosteudelle.
• Älä jätä laitetta suoraan auringonvaloon.
• Älä upota laitetta veteen.
• Älä laita laitetta mikroaaltouuniin.Kuulolaitteet laturissa

USB-kaapeli & seinäpistoke
(Seinäkaapeli ei välttämättä 

sisälly toimitukseen.)

Laturi Akkukotelot Laitteeseen sopivat akut
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Kuulolaiteammattilainen valitsee kuulolaitteeseen sopivan akkukotelon. Kuulolaite voi rikkoutua, jos siihen yrittää 
liittää epäsopivaa akkukoteloa. Rikkoutuneesta laitteesta voi irrota pieniä ja/tai teräviä palasia. Akkukotelon saa liittää 
vain yhteensopivaan kuulolaitteeseen. Luettelon yhteensopivista malleista löydät osoitteesta www.zpowerhearing.com.

 VAROITUS

• Tukehtumisvaara. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä kuulolaitteet, akut ja muut tarvikkeet poissa 
lasten ja lemmikkieläimien ulottuvilta. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, mikäli olet nielaissut järjestelmän 
minkä tahansa osan.

• Kompastumisvaara. Älä jätä virtajohtoa kulkuväylille, joissa se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.

• Magneettikenttä. Laturin sisällä on magneetteja, minkä vuoksi se tulee pitää vähintään 15 cm:n päässä 
sydämentahdistimista.

• Kuristumisvaara. Virtajohto saattaa aiheuttaa kuristumisen, mikäli sitä käytetään väärin.

• Loukkaantumisvaara. Älä pidä kiinni virtajohdosta äläkä heiluta laturia.

• Sähköisku. Yhteensopimattomat osat saattavat aiheuttaa sähköiskun vaaran. Käytä laitteen mukana toimitettavaa 
USB-seinäpistoketta.

• Tulipalo- ja räjähdysvaara. Älä käytä räjähdysherkissä tai happirikastetuissa tiloissa.

• Nielemisvaara. Älä laita laturista irrotettuja magneetteja nenään tai suuhun. Niellyt magneetit voivat juuttua 
suolistoon ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, mikäli olet nielaissut 
tai vetänyt henkeen magneetin.

• Ylikuumenemisvaara. Epäsopivan USB-seinäpistokkeen käyttäminen voi aiheuttaa laturin ylikuumenemisen. 
Käytä ainoastaan standardin EN60950 mukaisia laitteita, joiden lähtöjännite on 5 V DC ja lähtövirta vähintään 500 
mA, kuten laitteen mukana toimitettavassa USB-seinäpistokkeessa. 
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Asianmukainen käyttö auttaa pidentämään akkujen käyttöikää. 

Vinkkejä akkujen käyttöön

• Lataa akut säännöllisesti ennen käyttöä.

• Lataa akut 10–40 °C:n lämpötilassa. 

• Älä pidä akkuja laturissa, jos laturiin ei ole kytketty virtaa, sillä muutoin akut tyhjenevät. 

• Irrota akut, jos kuulolaite on käyttämättömänä useamman päivän. 

• Akkujen tulisi kestää vähintään yhden vuoden ajan, minkä jälkeen kuulolaiteammattilainen voi vaihtaa ne. 

Kunnossapito3

 VAROITUS

• Käytä laturin USB-porttia ainoastaan tässä ohjeessa kuvattuun tarkoitukseen.

• Älä työnnä seinäpistoketta pistorasiaan ilman USB-kaapelia. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.

• Käytä järjestelmän lataamiseen ainoastaan tässä ohjeessa mainittuja laitteita. Muiden laitteiden käyttö voi 
vahingoittaa järjestelmää.

• Älä pudota mitään latausjärjestelmän osaa kovalle pinnalle. Se voi vahingoittaa järjestelmää ja aiheuttaa sen 
rikkoutumisen pieniksi ja/tai teräviksi palasiksi.
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Puhdistus

• Puhdista laite tarvittaessa. 

• Käytä puhdistamiseen kuivaa, pehmeää liinaa. 

• Kuulolaitteiden mukana toimitettavaa pehmeää harjaa 
voi käyttää laturin kontaktipintojen puhdistamiseen. 

• Älä steriloi tai desinfioi laturia.

• Älä puhdista laitetta hankaamalla sitä alkoholilla, 
liuottimella tai millään muulla nesteellä.

  Hiussuihkeet tai kosmetiikka saattavat vahingoittaa 
kuulolaitetta ja/tai akkukoteloa. 
Irrota kuulolaitteet korvista ennen kuin käytät 
hiussuihkeita tai kosmetiikkatuotteita.

  Varmista aina ennen lataamista, että kuulolaitteet ja
laturi ovat kuivia ja puhtaita.

Varmista, että 
ladattavat 
akut on 
asetettu 
laitteeseen 
oikein.

Käytä kuivaa 
ja pehmeää 
liinaa laturin 
kontaktipin-
tojen puh-
distamiseen. 
Kuulolaittei-
den mukana 
toimitettavaa 
pehmeää 
harjaa voi 
käyttää 
laturin kon-
taktipintojen 
puhdistami-
seen. 
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Laturin valot Ongelma Suositeltava toimintatapa

Valot eivät pala. Kuulolaitetta ei ole asetettu laturiin 
oikein tai laturi ei ole kytketty 
verkkovirtaan.

Ota kuulolaite/-laitteet irti laturista ja laita ne 
siihen uudelleen oikein päin.
Varmista, että USB-kaapeli on oikein 
yhdistetty USB-seinäpistokkeeseen.
Varmista, että USB-seinäpistoke toimii oikein 
kokeilemalla yhdistää se johonkin toiseen 
USB-laitteeseen.

Yksi valo tai 
molemmat valot 
palavat punaisina.

Akut eivät lataudu. Varmista, että kuulolaitteen akku on ladattava 
ZPower-akku.

Molemmat valot 
vilkkuvat punaisina

Lämpötila on liian korkea tai 
matala. Lataus on keskeytetty ja se 
jatkuu uudelleen, kun lämpötila on 
jälleen oikea.

Siirrä laturi tilaan, jonka lämpötila on  
10–40 °C.

Ongelmien jatkuessa kysy neuvoa kuulolaiteammattilaiselta.

Ongelmatilanteita4



13

Käyttölämpötila ........................................................................................................................................................................................ 10–40 °C

Säilytyslämpötila ...................................................................................................................................................................................... 10–40 °C

Kosteus .......................................................................................................................................................................................................... 20–75 %

Suojattava veden tunkeutumiselta ......................................................................................................................................... IP-luokka IPX0

Vähimmäisilmanpaine ................................................................................................................................................................................ 11 kPa

USB-seinäpistokkeen tulojännite ............................................................................................................................................ 100–240 V AC

USB-seinäpistokkeen lähtöjännite ........................................................................................................................................................ 5 V DC

USB-seinäpistokkeen lähtövirta ........................................................................................................................................................... <= 1.0 A

USB-seinäpistoke ................................................................................................................................ CB-sertifioitu ZPower-seinäpistoke

Suojaus sähköiskulta ............................................................................................................................................................................. Luokka II

Katso laiteyhteensopivuudet sivustolta www.zpowerhearing.com.

Tekniset tiedot
ZPower-latausjärjestelmän tekniset tiedot
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ZPower LLC vakuuttaa, että tämä tuote täyttää lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY vaatimukset. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla valmistajalta tai paikalliselta edustajalta, jonka 
osoite löytyy näiden ohjeiden takakannesta.

Säädöstenmukaisuus6
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