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Garantija
Informāciju par garantiju noskaidrojiet pie dzirdes aprūpes pakalpojumu sniedzēja vai dzirdes aparātu ražotāja.

Paredzētais lietojums
ZPower uzlādes sistēma ir paredzēta dzirdes aparātu pārveidei par uzlādējamiem dzirdes aparātiem, ko var lietot ar 
ZPower sudraba-cinka uzlādējamajām baterijām.

Saderība
Ir pieejami vairāki ZPower uzlādes sistēmas modeļi, kas paredzēti dažādiem dzirdes aparātu modeļu komplektiem.  
Visus saderīgos modeļus skatiet vietnē www.zpowerhearing.com.

Simbolu skaidrojums

Simbols Nozīme

Ir svarīgi izlasīt lietošanas instrukciju.

Norāda ražojuma modeļa numuru.

Norāda iepakojuma saturu.

Brīdina par situācijām, kas var kļūt par iemeslu nopietnām, vidējām vai vieglām traumām vai var 
sabojāt sistēmu.

Ieteikumi un padomi par ierīces pareizu lietošanu un izvairīšanos no sistēmas bojājumiem.

Ar CE zīmi ZPower apliecina, ka šī sistēma un tās individuālie komponenti ir atbilstīgi prasībām, 
kas noteiktas Direktīvā 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm, RoHS Direktīvā 2002/95/EK, EEIA 
Direktīvā 2012/19/ES un Direktīvā 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem. Skaitļi pēc CE zīmes ir 
tās sertificētās iestādes identifikācijas numurs, kas konsultējusi par iepriekš minētajām direktīvām. 

#
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Simbolu skaidrojums

Eiropas Savienībā uz šo ierīci attiecas EEIA Direktīva 2012/19/ES un RoHS Direktīva 2011/65/EK.  
Atbrīvojoties no šīs ierīces, nododiet to vietējā savākšanas vietā vai šādu ierīču otrreizējas pārstrādes 
centrā.

Šī ierīce ir atbilstīga FCC noteikumu 15. daļai. Uz lietošanas sākšanu attiecas šādi divi nosacījumi: 1) šī 
ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus un 2) šai ierīcei jāsamierinās ar traucējumiem, pat ja tie var nevēlami 
ietekmēt tās darbību. 

Šī ierīce ir pārbaudīta un ir atbilstīga B klases digitālo ierīču prasībām saskaņā ar FCC noteikumu 
15. daļu. Šīs prasības garantē atbilstīgu aizsardzību pret uztveršanas traucējumiem dzīvojamajā zonā. 
Ierīce rada, izmanto un var atstarot signālus radio un televīzijas frekvenču diapazonā, un, ja ierīce 
netiek instalēta un lietota saskaņā ar norādījumiem, tā var izraisīt radio uztveršanas traucējumus. 

Tomēr nevar garantēt to, ka konkrētajā uzstādīšanas vietā neradīsies traucējumi. Ja ierīce izraisa radio 
vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var pārbaudīt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, mēģiniet novērst 
traucējumus kādā no šiem veidiem: 

• Mainiet uztveršanas antenas virzienu vai atrašanās vietu. 
• Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju. 
• Pievienojiet ierīci citai kontaktligzdai, pie kuras nav pievienots uztvērējs. 
• Konsultējieties ar tirgotāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi. 

Norāda medicīniskās ierīces ražotāju saskaņā ar ES Direktīvu 93/42/EEK.

Norāda ražotāja kataloga numuru, lai medicīnisko ierīci varētu identificēt.
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Simbolu skaidrojums

Norāda ražotāja partijas numuru, lai varētu identificēt partiju vai sūtījumu.

Norāda temperatūras diapazonu medicīniskās ierīces drošai lietošanai.  
14-122 °F (-10-50 °C) 

Norāda mitruma diapazonu medicīniskās ierīces drošai lietošanai. 20-75%

Norāda atmosfēras spiediena diapazonu medicīniskās ierīces drošai lietošanai: vismaz 11 kPa

Norāda, ka medicīniskajai ierīcei ir nepieciešama aizsardzība pret mitrumu.

Norāda, ka sudraba-cinka baterijas ir iekļautas sistēmā.

Norāda, ka baterijas nodalījuma vāciņa moduļi ir iekļauti sistēmā.

Norāda, ka lādētājs ir iekļauts sistēmā.

Norāda, ka maiņstrāvas adapteris ir iekļauts sistēmā.
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Šī lietošanas instrukcija attiecas uz šādiem izstrādājumiem:

ZPower uzlādes sistēma, kurā ietilpst

Baterijas nodalījuma vāciņa modulis (ZBDM-01)

Lādētājs (ZC-B01) un tīkla adapteris

Sudraba-cinka uzlādējamās baterijas

Lai sāktu lietošanu, pievienojiet strāvas vadu pie USB sienas adaptera un kontaktligzdas. Pirmoreiz pievienojot, abi 
indikatori uz brīdi iedegas zaļā krāsā.

Dzirdes aparāta uzlāde

1. Novietojiet dzirdes aparātus uz lādētāja 
Uzmanīgi pieturiet dzirdes aparātus aiz caurulītes un ievietojiet uzlādes ligzdā. Kā redzams attēlā, abiem 
izliekumiem un strāvas vadam ir jābūt pavērstiem uz vienu un to pašu lādētāja pusi. Ja dzirdes aparāti ir ievietoti 
pareizi, abi indikatori sāk mirgot zaļā krāsā. 

2. Nogaidiet 3-4 stundas 
Ja zaļie indikatori mirgo, notiek dzirdes aparātu uzlāde. Kad indikatori pārstāj mirgot un vienmērīgi deg zaļā krāsā, 
dzirdes aparāti ir pilnībā uzlādēti. 

3. Izņemiet un lietojiet dzirdes aparātus 
Jūs varat izņemt dzirdes aparātus, pirms tie ir pilnīgi uzlādēti, taču tad tie izlādēsies ātrāk nekā tad, ja būs pilnīgi 
uzlādēti. Vislabāk atstājiet dzirdes aparātus lādētājā vienmēr, kamēr tos nelietojat. Nav iespējama to pārmērīga 
uzlāde. 

  Centieties uzlādēt dzirdes aparātus šādā darba temperatūras diapazonā: 50-104 °F (10-40 °C)

Sistēmas lietošana1
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Svarīgi norādījumi2
Šis lādētājs ir paredzēts dzirdes aparātu uzlādei ar ZPower 
uzlādes sistēmu. Izmantojiet tikai ZPower uzlādējamās 
baterijas. Šim izstrādājumam nav ieslēgšanas/izslēgšanas 
slēdža. Tas ieslēdzas, ievietojot strāvas vada spraudni 
kontaktligzdā. USB sienas adapteris atbilst jūsu valsts 
standartiem attiecībā uz strāvas stiprumu un spraudņa veidu.

 PIEZĪME
• Lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai telpās.
• Neatstājiet ierīci vietā, kurā ir ļoti augsta/zema 

temperatūra vai liels mitrums.
• Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.
• Neiegremdējiet ierīci ūdeni.
• Nelieciet ierīci mikroviļņu krāsnī.

Dzirdes aparāti lādētājā

USB vads un sienas adapteris
(sienas adapteris var arī nebūt nodrošināts)

Lādētājs Baterijas nodalījuma vāciņa moduļi Bateriju komplekts moduļiem
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Baterijas nodalījuma vāciņa moduli piemērotā dzirdes aparāta modelī ir jāievieto dzirdes speciālistam. Mēģinot uzlikt 
baterijas nodalījuma vāciņu nesaderīgam dzirdes aparātam, tas var salūzt sīkās un/vai asās daļiņās. Baterijas nodalījuma 
vāciņu uzlieciet tikai saderīgiem dzirdes aparātu modeļiem. Visus saderīgos modeļus skatiet vietnē 
www.zpowerhearing.com.

 UZMANĪBU!
• Nosmakšanas risks. Mazu detaļu radīts nosmakšanas risks. Glabājiet dzirdes aparātus, baterijas un piederumus 

bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Ja kāda no sistēmas detaļām ir norīta, nekavējoties vērsieties pie 
ārsta.

• Paklupšanas risks.  Nenovietojiet garo strāvas vadu ejās, kur tas var radīt paklupšanas risku.

• Magnētiskais lauks. Lādētājā ir magnēti, tāpēc tam jāatrodas vismaz 6 collu (15 cm) attālumā no 
elektrokardiostimulatoriem.

• Nožņaugšanas risks. Komplektā ietilpstošais garais strāvas vads nepareizas lietošanas gadījumā var izraisīt 
nožņaugšanos.

• Savainojumu risks. Nešūpojiet lādētāju, turot aiz strāvas vada.

• Strāvas trieciens. Strāvas trieciena risks, izmantojot nesaderīgas detaļas. Lietojiet USB sienas adapteri, kas 
nodrošināts kopā ar lādētāju.

• Ugunsgrēka un sprādziena risks. Nelietojiet sprādzienbīstamā vai ar skābekli bagātinātā atmosfērā.

• Norīšanas risks. Ja magnēti ir atdalīti no lādētāja, nelieciet tos degunā vai mutē. Norīti magnēti var palikt zarnās, 
izraisot nopietnu traumu vai nāvi. Ja ir norīti vai ieelpoti magnēti, nekavējoties vērsieties pie ārsta.

• Pārkaršanas risks. Lietojot nepiemērotu USB sienas adapteri, lādētājs var pārkarst. Lietojiet tikai atbilstoši 
standartam EN60950 sertificētus piederumus ar izejas jaudu 5 VDC, vismaz 500 mA, piemēram, kopā ar lādētāju 
nodrošināto USB sienas adapteri.  

(sienas adapteris var arī nebūt nodrošināts)
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Pareiza lietošana pagarinās bateriju kalpošanas laiku. 

Ieteikumi par baterijām

• Pirms lietošanas regulāri uzlādējiet baterijas.

• Uzlādējiet baterijas temperatūrā no 50 °F (10 °C) līdz 104 °F (40 °C). 

• Nelieciet baterijas lādētājā, ja tas nav pievienots barošanas avotam, jo citādi baterijas izlādēsies. 

• Ja plānojat vairākas dienas nelietot dzirdes aparātus, izņemiet baterijas. 

• Bateriju  kalpošanas laiks ir aptuveni ir viens gads, un tās var vienkārši nomainīt dzirdes speciālists. 

Apkope3

 UZMANĪBU!
• Lādētāja USB ligzdu lietojiet tikai norādītajam mērķim.

• Neievietojiet kontaktligzdās tikai vienu pašu sienas adapteri. Tas var izraisīt strāvas triecienu.

• Sistēmas uzlādei lietojiet tikai šajā instrukcijā norādītos piederumus. Citu piederumu lietošana var izraisīt sistēmas 
bojājumus.

• Neļaujiet nevienai uzlādes sistēmas detaļai nokrist uz cietas virsmas, jo tas var izraisīt sistēmas bojājumu un 
saplīšanu sīkās un/vai asās daļiņās.
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Tīrīšana

• Tīriet pēc vajadzības. 

• Lai notīrītu netīrumus, lietojiet sausu un mīkstu 
salveti. 

• Dzirdes aparātu komplektācijā ietverto mīksto suku 
var izmantot lādētāja kontaktu tīrīšanai. 

• Nesterilizējiet un nedezinficējiet lādētāju.

• Netīriet ar medicīnisko spirtu, šķīdinātājiem vai citiem 
šķidrumiem.

  Dzirdes aparātu un/vai baterijas nodalījuma vāciņu 
var sabojāt ar matu laku vai kosmētiku. Pirms šādu 
līdzekļu lietošanas ieteicams izņemt dzirdes aparātus.

  Pirms uzlādes vienmēr pārliecinieties, ka dzirdes 
aparāti un lādētājs ir sausi un tīri.

Pārliecinieties, 
ka atkārtoti 
uzlādējamās 
baterijas ir 
ievietotas 
pareizi.

Lietojiet 
sausu un 
maigu salveti, 
lai notīrītu 
lādētāja 
kontaktus. 
Dzirdes aparātu 
komplektācijā 
ietverto 
mīksto suku 
var izmantot 
lādētāja 
kontaktu 
tīrīšanai. 



12

Traucējumu noteikšana4

Lādētāja indikatori Problēma Ieteicamā rīcība

Indikatori nedeg Dzirdes aparāts nav pareizi ievietots 
lādētājā vai lādētājs nav pievienots 
elektrotīklam.

Izņemiet dzirdes aparātu(-us) un ievietojiet 
pareizā virzienā
Pārbaudiet, vai USB vads ir pareizi savienots ar 
USB sienas adapteri.
Pārbaudiet, vai USB sienas adapteris darbojas, 
pievienojot tam citu USB ierīci.

Viens vai abi 
indikatori  
vienmērīgi deg 
sarkanā krāsā

Baterija neuzlādējas. Pārbaudiet, vai dzirdes aparāta baterija ir 
ZPower uzlādējamā baterija.

Abi indikatori 
mirgo sarkanā krāsā

Temperatūra ir ārpus diapazona. 
Uzlāde ir apturēta līdz brīdim, 
kad temperatūra būs pareizajā 
diapazonā.

Pārvietojiet lādētāju uz vidi, kurā ir 
temperatūra no 50 °F (10 °C) līdz 104 °F (40 °C).

Ja problēmu neizdodas novērst,sazinieties ar dzirdes speciālistu.
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Darba temperatūra .................................................................................................................................... no 50 °F (10 °C) līdz 104 °F (40 °C)

Uzglabāšanas temperatūra ........................................................................................................................ no 14°F (-10°C) līdz 122°F (50°C)

Mitrums ............................................................................................................. ............................................................................ no 20% līdz 75%

Aizsardzība pret ūdens iekļūšanu ............................................................................................................................................... IPX0 (parasti)

Minimālais gaisa spiediens ......................................................................................................................................................................... 11 kPa

USB sienas adaptera ieejas spriegums ..................................................................................................................................... 100-240 V AC

USB sienas adaptera izejas spriegums ...........................................................................................   .................................................... 5 V DC

USB sienas adaptera izejas strāva .......................................................................................................................................................... <= 1,0 A

USB sienas adapteris .............................................................. ZPower piegādes komplektā iekļauts CB sertificēts sienas adapteris

Aizsardzība pret strāvas triecienu ........................................................................................................................................................... II klase

Informāciju par dzirdes aparātu saderību skatiet vietnē www.zpowerhearing.com.

Tehniskie dati
ZPower uzlādes sistēmas specifikācijas
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Ar šo ZPower LLC apliecina, ka šis ražojums ir atbilstīgs prasībām, kas noteiktas Direktīvā 93/42/EEK par 
medicīniskajām ierīcēm. Pilnu atbilstības deklarācijas tekstu var saņemt no ražotāja vai tā vietējā pārstāvja, kura adrese 
ir norādīta uz šīs instrukcijas aizmugurējā vāka.

Atbilstības informācija6
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