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NABÍJACÍ systém pre načúvacie prístroje
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Záruka
Informácie o záruke vám poskytne váš audiológ/audioprotetik alebo výrobca načúvacích prístrojov.

Použitie na určený účel
Nabíjací systém ZPower Rechargeable System sa používa na premenu načúvacích prístrojov na nabíjateľné načúvacie 
prístroje kompatibilné s nabíjateľnými striebro-zinkovými batériami ZPower.

Kompatibilita
Nabíjací systém ZPower Rechargeable System je dostupný vo viacerých vyhotoveniach, pričom každý typ je určený 
pre konkrétnu sadu modelov načúvacích prístrojov.  Kompletný zoznam kompatibilných modelov nájdete na stránke    
www.zpowerhearing.com.

Vysvetlenie symbolov

Symbol Vysvetlenie

Je dôležité, aby ste si prečítali návod na použitie.

Označuje modelové číslo produktu.

Označuje obsah balenia.

Upozorňuje na situácie, ktoré môžu viesť k vážnym, stredne ťažkým alebo drobným poraneniam alebo 
k poškodeniu systému.

Rady a tipy na správne používanie zariadenia a predchádzanie poškodeniam systému.

Označením CE značkou spoločnosť ZPower potvrdzuje, že tento systém a jeho jednotlivé súčasti 
spĺňajú požiadavky smernice o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS, smernice RoHS 2002/95/ES, 
smernice WEEE 2012/19/EÚ a smernice o batériách a akumulátoroch 2006/66/ES. Číslo za CE značkou 
sa zhoduje s kódom certifikovanej inštitúcie, ktorá bola prizvaná k posudzovaniu ohľadom vyššie 
uvedených smerníc. 

#
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Vysvetlenie symbolov

V rámci Európskej únie sa na uvedené zariadenie vzťahuje smernica WEEE 2012/19/EÚ a smernica 
RoHS 2011/65/ES.  Zariadenie zlikvidujte tak, že ho odovzdáte na miestnom zbernom dvore alebo v 
recyklačnom stredisku.

Uvedené zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel Federálnej komisie pre komunikáciu (FCC). 
Používanie je podmienené dvomi nasledujúcimi podmienkami: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať 
žiadne škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí byť schopné znášať akékoľvek rušenie vrátane takého, 
ktoré môže mať neželaný vplyv na jeho prevádzku a používanie. 

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel 
Federálnej komisie pre komunikáciu (FCC). Tieto limity zaručujú primeranú ochranu pred škodlivými 
rušivými vplyvmi v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje a využíva a môže vyžarovať 
rádiofrekvenčnú energiu a pokiaľ sa nenainštaluje alebo nepoužíva v súlade s týmto návodom na 
použitie, môže rušiť rádiové vysielanie. 

Nie je možné zaručiť, že pri správnej inštalácii nebude v žiadnom prípade dochádzať k rušivým 
vplyvom. Ak toto zariadenie ruší príjem rádiového a televízneho signálu, čo je možné zistiť 
preventívnym vypnutím a zapnutím zariadenia, pokúste sa odstrániť rušenie pomocou niektorého z 
nasledujúcich opatrení: 

• Zmeňte smerovanie prijímacej antény alebo ju premiestnite. 
• Zväčšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. 
• Pripojte zariadenie do zásuvky odlišného okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač. 
• Obráťte sa na predajcu alebo skúseného technika pre rádioprijímače a televízory. 

Označuje výrobcu zdravotníckej pomôcky podľa smernice EÚ 93/42/EHS.

Označuje katalógové číslo výrobcu, podľa ktorého je možné zdravotnícku pomôcku identifikovať.
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Vysvetlenie symbolov

Označuje číslo šarže výrobcu, podľa ktorého je možné identifikovať šaržu alebo sériu.

Označuje teplotné rozsahy, ktorým môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená:  
–10 – 50 °C (14 – 122 °F) 

Označuje rozsah vlhkosti, ktorému môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená: 20 – 75 %

Označuje rozsah tlaku vzduchu, ktorému môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená: 
minimálne 11 kPa

Označuje, že zdravotnícka pomôcka musí byť chránená pred vlhkosťou.

Označuje, že striebro-zinkové batérie sú dodávané spolu so systémom.

Označuje, že moduly batériového puzdra sú dodávané spolu so systémom.

Označuje, že nabíjačka sa dodáva spolu so systémom.

Označuje, že adaptér striedavého prúdu (AC) sa dodáva spolu so systémom.
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Tento návod na použitie platí pre:

Nabíjací systém ZPower Rechargeable System vrátane

modulu batériového puzdra (ZBDM-01)

nabíjačky (ZC-B01) a adaptéra striedavého prúdu

nabíjateľných striebro-zinkových batérií

Na zapnutie zapojte elektrický kábel do USB nástenného adaptéra a následne do elektrickej zásuvky. Po prvom pripojení 
sa obidve kontrolky nabíjačky krátko rozsvietia nazeleno.

Nabíjanie načúvacích prístrojov

1. Umiestnite načúvacie prístroje na nabíjačku 
Zľahka držte načúvacie prístroje za káblik a vložte ich do nabíjacieho otvoru. Obidve šálky musia, tak ako elektrický 
kábel, smerovať v rovnakom smere nabíjačky, ako je znázornené na obrázku. Ak sú načúvacie prístroje správne 
vložené, obidve kontrolky začnú blikať nazeleno. 

2. Počkajte 3 – 4 hodiny 
Ak zelené kontrolky blikajú, načúvacie prístroje sa nabíjajú. Keď kontrolky prestanú blikať a nepretržite svietia 
nazeleno, načúvacie prístroje sú úplne nabité. 

3. Vyberte a nasaďte si načúvacie prístroje 
Načúvacie prístroje môžete vybrať skôr, než budú úplne nabité, ale nevydržia tak dlho, ako keď sú nabité úplne. 
Najlepší spôsob je nechať načúvacie prístroje v nabíjačke vždy, keď ich nepoužívate. Nebudú sa prebíjať. 

  Ubezpečte sa, že načúvacie prístroje sa nabíjajú v rozsahu prevádzkovej teploty: 10 – 40 °C (50 – 104 °F).

Používanie systému1
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Dôležité pokyny2
Táto nabíjačka je určená na nabíjanie načúvacích 
prístrojov so systémom ZPower Rechargeable System. 
Používajte len nabíjateľné batérie ZPower. Tento produkt 
nedisponuje hlavným vypínačom. Zapne sa po pripojení 
elektrického kábla. USB nástenný adaptér sa prispôsobí 
požadovanému vstupnému napätiu a typu pripojenia vo 
vašom regióne.

 UPOZORNENIE
• Táto nabíjačka je určená len na použitie v interiéri.
• Nabíjačku nevystavujte nadmerným teplotám alebo 

vysokej vlhkosti.
• Nevystavujte ju priamemu slnečnému žiareniu.
• Neponárajte ju do vody.
• Nevkladajte ju do mikrovlnnej rúry.Načúvacie prístroje v nabíjačke

USB kábel a nástenný adaptér
(nástenný adaptér môže a nemusí byť súčasťou balenia)

Nabíjačka Moduly batériového puzdra Súprava batérií pre moduly
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Audiológ/audioprotetik prispôsobí nabíjateľný modul batériového puzdra vhodnému modelu načúvacieho prístroja. 
Pokus o inštaláciu batériového puzdra na nekompatibilný načúvací prístroj môže mať za následok rozlomenie na 
malé a/alebo ostré časti. Batériové puzdro inštalujte len na kompatibilné modely načúvacích prístrojov. Zoznam 
kompatibilných modelov nájdete na stránke www.zpowerhearing.com.

 VAROVANIE

• Nebezpečenstvo udusenia. Nebezpečenstvo udusenia spôsobené drobnými dielmi. Načúvacie prístroje, batérie 
a príslušenstvo uschovajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Pokiaľ by došlo k požitiu alebo prehltnutiu 
akejkoľvek časti systému, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

• Nebezpečenstvo zakopnutia.  Uložte dlhý elektrický kábel tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.

• Magnetické pole. Nabíjačka obsahuje magnety a musí byť umiestnená v minimálnej vzdialenosti 15 cm od 
kardiostimulátorov.

• Nebezpečenstvo uškrtenia. Súčasťou nabíjačky je dlhý elektrický kábel, ktorý môže v prípade nesprávneho 
použitia spôsobiť uškrtenie.

• Riziko poranenia. Nedržte elektrický kábel a nekrúťte nabíjačkou.

• Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom hroziace 
nekompatibilnými súčasťami. Používajte USB nástenný adaptér dodávaný s nabíjačkou.

• Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu. Nepoužívajte vo výbušných alebo kyslíkom obohatených atmosférach.

• Nebezpečenstvo prehltnutia. Ak sú magnety oddelené od nabíjačky, nevkladajte ich do nosa ani do úst. Prehltnuté 
magnety sa môžu prilepiť k črevám a spôsobiť vážne poranenie alebo smrť. V prípade prehltnutia alebo vdýchnutia 
magnetov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

• Nebezpečenstvo prehriatia. Použitie nevhodného USB nástenného adaptéra môže spôsobiť prehriatie nabíjačky. 
Používajte len zariadenia certifikované podľa normy EN 60950 s výstupným napätím 5 V DC, minimálne 500 mA, 
ako napríklad USB nástenný adaptér dodávaný s nabíjačkou.  

(nástenný adaptér môže a nemusí byť súčasťou balenia)
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Správnym používaním predĺžite životnosť batérie. 

Tipy pre batérie

• Pred použitím načúvacích prístrojov batérie pravidelne nabíjajte.

• Batérie nabíjajte pri teplotách v rozsahu od 10 °C (50 °F) do 40 °C (104 °F). 

• Nevkladajte batérie do nabíjačky, pokiaľ je odpojená, dochádza tým k vybíjaniu batérií. 

• Ak neplánujete používať načúvacie prístroje niekoľko dní, vyberte z nich batérie. 

• Životnosť batérie je približne jeden rok a po uplynutí tejto doby ju jednoducho vymení váš špecializovaný odborník 
na načúvacie prístroje. 

Údržba3

 VAROVANIE

• USB port nabíjačky používajte iba na uvedený účel.

• Samotný nástenný adaptér nepripájajte do elektrických zásuviek. To môže mať za následok elektrický úder.

• Na nabíjanie systému používajte len zariadenie uvedenie v tomto návode na použitie. Použitie iného zariadenia 
môže mať za následok poškodenie systému.

• Zabráňte pádu akejkoľvek časti nabíjacieho systému na tvrdý povrch, pretože to môže viesť k poškodeniu systému a 
jeho rozbitiu na malé a/alebo ostré časti.
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Čistenie

• Čistenie vykonávajte podľa potreby. 

• Používajte suchú, mäkkú handričku na odstránenie 
akýchkoľvek nečistôt. 

• Mäkká kefka, ktorá sa dodáva s načúvacími prístrojmi, 
sa môže používať na čistenie kontaktov nabíjačky. 

• Nabíjačku nesterilizujteani nedenzifikujte.

• Nečisťte ju čistým liehom, rozpúšťadlami ani inými 
kvapalinami.

  Sprej na vlasy alebo kozmetické prípravky môžu 
poškodiť načúvací prístroj a/alebo batériové puzdro. 
Pred použitím týchto produktov sa odporúča, aby 
ste načúvacie prístroje vytiahli z uší.

  Pred nabíjaním sa vždy ubezpečte, že načúvacie 
prístroje a nabíjačka sú suché a čisté.

Ubezpečte sa, 
že nabíjateľné 
batérie sú 
správne 
vložené.

Použite 
suchú, mäkkú 
handričku 
na vyčistenie 
kontaktov 
nabíjačky. 
Mäkká kefka, 
ktorá sa 
dodáva s 
načúvacími 
prístrojmi, 
sa môže 
používať 
na čistenie 
kontaktov 
nabíjačky. 
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Riešenie problémov4

Kontrolky nabíjačky Problém Odporúčané riešenie

Kontrolky nesvietia Načúvací prístroj nie je správne 
vložený do nabíjačky alebo 
nabíjačka nie je pripojená do siete.

Vyberte načúvacie prístroje a vložte ich 
správnym spôsobom.
Skontrolujte, či je USB kábel správne pripojený 
k USB nástennému adaptéru.
Skontrolujte, či je USB nástenný adaptér 
funkčný tým, že ho pripojíte k inému USB 
zariadeniu.

Jedna alebo obidve 
kontrolky nepretržite 
svietia načerveno

Batéria sa nenabíja. Skontrolujte, či batéria v načúvacom prístroji 
je nabíjateľná batéria ZPower.

Obidve kontrolky 
blikajú načerveno

Teplota je mimo rozsahu. Nabíjanie 
sa preruší, kým teplota nebude v 
povolenom rozsahu.

Premiestnite nabíjačku na miesto s teplotným 
rozsahom od 10 °C (50 °F) do 40 °C (104 °F).

Ak problém pretrváva, obráťte sa na svojho odborníka na načúvacie prístroje.
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Prevádzková teplota .......................................................................................................................................... 10 °C (50 °F) až 40 °C (104 °F)

Teplota pri skladovaní ..................................................................................................................................... –10 °C (14 °F) až 50 °C (122 °F)

Vlhkosť.................................................................................................................................................................................................... 20 % až 75 %

Ochrana pred vniknutím vody ........................................................................................................................................... IPX0 (štandardne)

Minimálny tlak vzduchu .............................................................................................................................................................................. 11 kPa

Vstupné napätie USB nástenného adaptéra ....................................................................................................................... 100 – 240 V AC

Výstupné napätie USB nástenného adaptéra ..................................................................................................................................... 5 V DC

Výstupný prúd USB nástenného adaptéra ......................................................................................................................................... <= 1,0 A

USB nástenný adaptér ......................................................................... Nástenný adaptér s certifikáciou CB dodaný firmou ZPower

Ochrana proti elektrickému úderu ...................................................................................................................................................... Trieda II

Informácie týkajúce sa kompatibility s načúvacími prístrojmi nájdete na stránke www.zpowerhearing.com.

Technické údaje
Technické údaje systému ZPower Rechargeable System

5

Spoločnosť ZPower LLC týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa požiadavky smernice 93/42/EHS o zdravotníckych 
pomôckach. Úplné znenie vyhlásenia o zhode si môžete vyžiadať u výrobcu alebo miestneho obchodného zastúpenia, 
ktorého adresu nájdete na zadnej strane toho návodu na použitie.

Informácie o dodržiavaní súladu6
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