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Garantija
Dėl garantijos informacijos kreipkitės į savo klausos aparatų specialistą arba klausos prietaisų gamintoją.

Paskirtis
„ZPower“ įkrovimo sistema skirta transformuoti jūsų klausos aparatą į įkraunamą klausos aparatą, suderinamą su 
„ZPower“ sidabro-cinko įkraunamais maitinimo elementais.

Suderinamumas
Yra keli „ZPower“ įkrovimo sistemos modeliai, skirti konkretiems klausos aparatų modeliams.  Išsamų suderinamų 
modelių sąrašą rasite www.zpowerhearing.com svetainėje.

Simbolių paaiškinimas

Simbolis Paaiškinimas

Svarbu perskaityti naudojimo vadovą.

Rodo produkto modelio numerį.

Rodo pakuotės turinį.

Situacijos, kuriose galima sunkiai, vidutiniškai ar lengvai susižaloti arba pažeisti sistemą.

Patarimai ir rekomendacijos dėl tinkamo prietaiso naudojimo ir kaip nesugadinti sistemos.

CE simboliu „ZPower“ patvirtina, kad sistema ir atskiros jos sudedamosios dalys atitinka Direktyvos 
93/42/EEB dėl medicinos prietaisų, Direktyvos 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų 
naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje (RoHS direktyva), Direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų (EEĮA direktyva) ir Direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei 
baterijų ir akumuliatorių atliekų reikalavimus. Po CE simbolio esantys skaičiai nurodo sertifikavimo 
įstaigos, su kuria konsultuotasi dėl minėtų direktyvų, kodą. 

#
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Simbolių paaiškinimas

Europos Sąjungos teritorijoje pažymėto prietaiso naudojimą reglamentuoja EEĮA 2012/19/ES direktyva 
ir RoHS 2011/65/EB direktyva.  Prietaisą išmeskite perduodami jį į vietos elektros įrangos surinkimo ar 
perdirbimo punktą.

Pažymėtas prietaisas atitinka FCC (JAV) taisyklių 15 dalį. Prietaiso veikimas atitinka šias dvi sąlygas: (1) 
Šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių ir (2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant 
trukdžius, kurie sukelia nepageidaujamą prietaiso veikimą. 

Šis prietaisas buvo išbandytas ir yra pripažinta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninių prietaisų FCC 
taisyklių 15 dalies reikalavimus. Tai reiškia, kad prietaisas yra tinkamai apsaugotas nuo žalingų trukdžių 
namų naudojimo sąlygomis. Šis prietaisas sukuria, naudoja ir gali spinduliuoti radijo 
 
dažnių energiją ir, jei yra naudojamas ne pagal taisykles, gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius. 

Tačiau nėra garantijos, kad konkrečiu naudojimo atveju jis šių trukdžių nesukels. Jei šis prietaisas 
žalingai trukdo radijo ar televizijos signalo priėmimui (tai galite nustatyti įjungę ir vėl išjungę prietaisą), 
tokius trikdžius galite pašalinti vienu ar keliais iš šių būdų: 

• Pasukti ar perkelti priėmimo anteną. 
• Padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo. 
• Įjungti prietaisą ir imtuvą į skirtingus maitinimo lizdus. 
• Pasitarti su pardavėju ar patyrusiu televizijos / radijo techniku. 

Nurodo medicinos prietaiso gamintoją, kaip tai yra apibrėžta ES direktyvoje 93/42/EEB.

Nurodo gamintojo katalogo numerį, kad medicinos prietaisą būtų galima identifikuoti.
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Simbolių paaiškinimas

Nurodo gamintojo partijos numerį, kad būtų galima identifikuoti partiją ar siuntą.

Nurodo temperatūros diapazoną, kuriame medicinos prietaisas gali saugiai būti:  
-10–50 °C (14–122 °F) 

Nurodo santykinę oro drėgmę, kurioje medicinos prietaisas gali saugiai būti: 20–75 %

Nurodo atmosferos slėgio diapazoną, kuriame medicinos prietaisas gali saugiai būti: ne mažiau kaip 11 
kPa.

Nurodo, kad medicinos prietaisas turi būti apsaugotas nuo drėgmės.

Nurodo, kad komplekte yra sidabro-cinko maitinimo elementai.

Nurodo, kad komplekte yra maitinimo elementų skyriaus moduliai.

Nurodo, kad komplekte yra įkroviklis.

Nurodo, kad komplekte yra kintamos srovės (AC) adapteris.
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Naudojimo vadovas skirtas:

„ZPower“ įkrovimo sistemai, įskaitant

maitinimo elementų skyriaus modulį (ZBDM-01)

įkroviklį (ZC-B01) ir kintamos srovės (AC) adapterį

sidabro-cinko įkraunamus elementus

Visų pirma įkiškite maitinimo laidą į sieninį USB adapterį, o adapterį įjunkite į maitinimo lizdą. Įjungus pirmą kartą 
trumpam užsidegs abi žalios įkroviklio lemputės.

Klausos aparato įkrovimas

1. Klausos aparatą įstatykite į įkroviklį 
Aparato ausines prilaikykite už vamzdelio ir įstatykite jas į įkrovimo lizdus. Ausinių korpusai turi būti atsukti į tą 
pačią įkroviklio pusę, kaip ir maitinimo laidas (žr. paveikslėlį). Kai abu ausinių korpusai bus teisingoje padėtyje, abi 
lemputės pradės mirksėti žaliai. 

2. Palaukite 3–4 val. 
Lemputėms mirksint žaliai jūsų klausos aparatas įkraunamas. Kai lemputės nustos mirksėti ir pradės šviesti žaliai 
nemirksėdamos, reiškia, kad jūsų klausos aparatas įkrautas. 

3. Galite išimkite klausos aparatą ir naudoti jį 
Klausos aparatą galite pradėti naudoti ir ne visiškai įkrautą, tačiau tuomet jis veiks trumpiau. Geriausia klausos 
aparatą krauti kada tik jo nenaudojate – tai yra saugu. 

  Klausos aparatą reikia krauti esant tinkamai temperatūrai: 10-40 °C (50-104 °F)

Kaip naudoti sistemą1
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Svarbūs nurodymai2

Įkroviklis skirtas įkrauti klausos aparatą naudojant 
„ZPower“ įkrovimo sistemą. Naudokite tik su „ZPower“ 
įkraunamais elementais. Šis gaminys yra be maitinimo 
jungiklio. Jis įsijungia įjungus maitinimo laidą į 
maitinimo tinklą. Sieninis USB adapteris atitinka jūsų 
regiono įtampos ir jungties tipo reikalavimus.

 PASTABA
• Įkroviklis skirtas naudojimui tik uždaroje patalpoje.
• Nelaikykite prietaiso labai aukštoje ar žemoje 

temperatūroje arba esant didelei oro drėgmei.
• Nelaikykite prietaiso tiesioginėje saulės šviesoje.
• Nenardinkite prietaiso į vandenį.
• Nedėkite prietaiso į mikrobangų krosnelę.Klausos aparatas įkroviklyje

USB laidas ir sieninis adapteris
(Sieninio adapterio gali nebūti komplekte)

Įkroviklis Elemento skyriaus moduliai Maitinimo elementų skyriaus moduliai
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Klausos aparatų specialistas gali įstatyti įkraunamo elemento lizdo modulį į atitinkamo modelio klausos aparatą. Jei 
mėginsite įstatyti elemento lizdo modulį į netinkamą klausos aparatą, modulis gali sulūžti į mažas ir (arba) aštrias dalis. 
Įkraunamo elemento lizdo modulį įstatykite tik į atitinkamo modelio klausos aparatą. Išsamų suderinamų modelių 
sąrašą rasite www.zpowerhearing.com svetainėje.

 ĮSPĖJIMAS
• Pavojus užspringti. Pavojus užspringti mažomis dalimis. Klausos aparatus, instrumentus, maitinimo elementus 

ir priedus laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus bet kurią sistemos dalį 
nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

• Pavojus užkliūti.  Ilgą maitinimo laidą naudokite taip, kad jis nekeltų pavojaus užkliūti.

• Magnetinis laukas. Įkroviklyje yra magnetai, todėl jį reikia laikyti bent 15 cm nuo širdies stimuliatorių.

• Užsmaugimo pavojus. Įkroviklis maitinimo laidas yra ilgas, ir jei naudojamas netinkamai, jis gali sukelti pavojų 
užsmaugti.

• Pavojus susižaloti. Nesiūbuokite įkroviklio laikydami jį už maitinimo laido.

• Elektros iškrovos pavojus. Naudojant nesuderinamas dalis gali kilti elektros iškrovos pavojus. Naudokite įkroviklio 
komplekte esantį sieninį USB adapterį.

• Gaisro ir sprogimo pavojus. Nenaudokite prietaiso sprogioje ar deguonimi prisotintoje aplinkoje.

• Patekimo į žarnyną pavojus. Jei magnetai bus išimti iš įkroviklio, nekiškite jų į nosį ar burną. Praryti magnetai gali 
prilipti žarnyne ir sunkiai sutrikdyti sveikatą ar net sukelti mirtį. Magnetams patekus į žarnyną ar kvėpavimo takus 
nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

• Perkaitimo pavojus. Naudojant netinkamą sieninį USB adapterį įkroviklis gali perkaisti. Naudokite tik pagal 
EN60950 standartą sertifikuotą įrangą, kurios išėjimo įtampa yra 5 V (nuolatinės srovės), ne mažiau kaip 500 mA, 
pvz., įkroviklio komplekte esantį sieninį USB adapterį.  

(Sieninio adapterio gali nebūti komplekte)
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Tinkamai naudojami maitinimo elementai tarnaus ilgiau. 

Maitinimo elementų naudojimo patarimai

• Prieš naudodami maitinimo elementus reguliariai juos įkraukite.

• Elementus įkraukite 10–40 °C (50–104 °F) temperatūroje. 

• Nekiškite elementų į išjungtą įkroviklį, nes tuomet elementai išsikraus. 

• Jei planuojate nenaudoti klausos aparato keletą dienų, išimkite iš jo maitinimo elementus. 

• Jūsų maitinimo elementai turėtų veikti apie metus, o tada jums juos pakeis jūsų klausos aparatų specialistas. 

Priežiūra3

 ĮSPĖJIMAS
• Įkroviklio USB prievadą naudokite tik pagal nurodytą paskirtį.

• Nejunkite vieno sieninio adapterio į maitinimo lizdą. Tai gali sukelti elektros smūgį.

• Įkrovimo sistemą naudokite tik su šiose instrukcijose aprašyta įranga. Naudodami kitą įrangą galite pažeisti sistemą.

• Nenumeskite įkrovimo sistemos dalių ant kieto paviršiaus, nes taip galite sugadinti sistemą, o ją pažeidus gali 
susidaryti mažų ir (arba) aštrių dalių.
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Valymas

• Valykite sistemą, kai reikia. 

• Nešvarumus nuvalykite sausa minkšta šluoste. 

• Klausos aparato komplekte esančiu minkštu šepetėliu 
galima nuvalyti įkroviklio kontaktus. 

• Įkroviklio nesterilizuokite ir nedezinfekuokite.

• Nenaudokite valymui medicininio spirito, tirpiklių ar 
kitų skysčių.

 Plaukų lakas ar kosmetikos priemonės gali pažeisti 
klausos aparatą ir (arba) maitinimo elementus. Prieš 
naudodami šias priemones išimkite 
klausos aparatą iš ausų.

  Prieš įkrovimą visuomet patikrinkite, ar klausos 
aparatas ir įkroviklis yra sausi ir švarūs.

Patikrinkite, 
ar teisingai 
įstatyti 
įkraunami 
elementai.

Įkroviklio 
kontaktus 
valykite 
tik sausa 
minkšta 
šluoste. 
Klausos 
aparato 
komplekte 
esančiu 
minkštu 
šepetėliu 
galima 
nuvalyti 
įkroviklio 
kontaktus. 
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Įkroviklio lemputės Problema Rekemenduojamas sprendimas

Lemputės nešviečia Klausos aparato ausinės netinkamai 
įstatytos į įkroviklį arba neįjungtas 
įkroviklio maitinimas.

Ištraukite ausines ir įstatykite jas teisingai.
Patikrinkite, ar USB laidas tinkamai įkištas į 
sieninį USB adapterį.
Patikrinkite, ar sieninis USB adapteris veikia – 
per USB prievadą prijunkite kitą USB prietaisą.

Viena ar abi lemputės  
šviečia raudonai 
nemirksėdamos

Elementai nesikrauna. Patikrinkite, ar klausos aparate naudojate 
„ZPower“ įkraunamus elementus.

Abi lemputės 
mirksi raudonai

Netinkama temperatūra. Įkrovimas 
sustabdytas, kol bus pasiekta 
reikiama temperatūra.

Perkelkite įkroviklį į 10–40 °C (50–104 °F) 
temperatūros aplinką.

Jei problema išlieka, kreipkitės į savo klausos aparatų specialistą.

Trikčių diagnostika
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Darbinė temperatūra ....................................................................................................................................................... 10–40 °C (50–104 °F)

Laikymo temperatūra ..................................................................................................................................................... -10–50 °C (14–122 °F)

Oro drėgmė .................................................................................................................................................................................................. 20–75 %

Apsauga nuo vandens patekimo ....................................................................................................................................... IPX0 (standartinė)

Mažiausias oro slėgis .................................................................................................................................................................................... 11 kPa

Sieninio USB adapterio maitinimo įtampa ......................................................... ............................. 100–240 V AC (kintamos srovės)

Sieninio USB adapterio išėjimo įtampa .............................................................................................. ........... 5 V DC (nuolatinės srovės)

Sieninio USB adapterio išėjimo srovė .................................................................................................................................................. <=1,0 A

Sieninis USB adapteris ....................................................................................................... „ZPower“ CB sertifikuotas sieninis adapteris

Apsauga nuo elektros smūgio ............................................................................................................................................................... II klasės

Išsamiau apie klausos aparatų suderinamumą žr. www.zpowerhearing.com.

Techniniai duomenys
„ZPower“ įkrovimo sistemos specifikacijos
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„ZPower“ LLC pareiškia, kad šis gaminys atitinka Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų reikalavimus. Visą 
Atitikties deklaracijos tekstą gali pateikti gamintojas arba vietos atstovas, kurio kontaktinę informaciją rasite šių 
instrukcijų nugarėlėje.

Atitikties informacija6
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