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Garancija
Za informacije o garanciji se obrnite na vašega ponudnika slušnih pripomočkov ali na proizvajalca.

Predvidena uporaba
Sistem za polnjenje slušnih pripomočkov ZPower spremeni vaše slušne pripomočke v polnljive slušne pripomočke, ki 
so združljivi s polnljivimi baterijami ZPower na osnovi srebra in cinka.

Združljivost
Sistem za polnjenje slušnih pripomočkov ZPower je na voljo v različnih izvedbah, pri čemer je vsaka zasnovana 
za določen model slušnih pripomočkov.  Celoten seznam združljivih modelov najdete na spletni strani www.
zpowerhearing.com.

Razlaga simbolov

Simbol Razlaga

Pomembne informacije v uporabniškem priročniku.

Številka modela izdelka.

Vsebina embalaže.

Opozarja na situacije, ki lahko vodijo do resnih, srednjih ali lažjih poškodb ali do nastanka škode na 
izdelku.

Nasveti in namigi za pravilno uporabo naprave in preprečevanje nastanka škode na izdelku.

S simbolom CE podjetje ZPower potrjuje, da ta sistem in njegove posamezne komponente izpolnjujejo 
zahteve direktive za medicinske naprave 93/42/EGS, direktive RoHS 2002/95/ES, direktive OEEO 
2012/19/ES, in direktive o baterijah 2006/66/ES. Število za simbolom CE pomeni kodo priglašenega 
organa, ki je bil vključen v posvetovanje glede zgoraj omenjenih direktiv. 

#



5

Razlaga simbolov

V Evropski uniji za to napravo veljata direktivi OEEO 2012/19/ES in direktiva RoHS 2011/65/ES.  Napravo 
ob koncu njene življenjske dobe predajte na lokalni točki za zbiranje odpadkov ali centru za ravnanje s 
tovrstnimi odpadki.

S tem znakom označena naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Delovanje naprave mora 
izpolnjevati naslednje pogoje: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora 
sprejemati vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo nepravilno delovanje. 

Ta naprava je bila preizkušena in se sklada z omejitvami za digitalne naprave razreda B, kot to določa 
Del 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotovitev primerne zaščite proti škodljivim motnjam 
v stanovanjskem okolju. Ta naprava proizvaja, uporablja in lahko oddaja radio-frekvenčno energijo 
in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroča škodljive motnje radijskim 
komunikacijam. 

Vendar to ni jamstvo, da v določenih primerih ne bo prišlo do motenj. Če ta naprava povzroča škodljive 
motnje sprejemu radijskega ali televizijskega signala, kar se lahko ugotovi z izključitvijo in vključitvijo 
naprave, priporočamo uporabniku, da poskuša preprečiti motnje z enim od naslednjih ukrepov: 

• Prestavite ali preusmerite anteno sprejemnika. 
• Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom. 
• Napravo priključite v vtičnico, ki je priključena na drug tokokrog kot sprejemnik. 
• Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim strokovnjakom za radio ali televizijo. 

Oznaka proizvajalca medicinske naprave v skladu z direktivo 93/42/EGS.

Kataloška številka proizvajalca za identifikacijo medicinske naprave.
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Razlaga simbolov

Serijska številka proizvajalca za identifikacijo serije ali lota medicinske naprave.

Oznaka območja temperatur, katerim je medicinska naprava lahko varno izpostavljena:  
od -10 do +50 °C 

Oznaka območja vlažnosti, kateri je medicinska naprava lahko varno izpostavljena: od 20 do 75 %

Oznaka območja atmosferskega tlaka, kateremu je medicinska naprava lahko varno izpostavljena: 
najnižji tlak 11 kPa

Pomeni, da mora biti medicinska naprava zaščitena pred mokroto.

Pomeni, da sistem vsebuje srebro-cinkovo baterijo.

Pomeni, da sistem vsebuje modul ležišča baterije.

Pomeni, da sistem vsebuje polnilnik.

Pomeni, da sistem vsebuje pretvornik za izmenično napetost.
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Ta uporabniški priročnik velja za:

Sistem za polnjenje slušnih pripomočkov ZPower, ki vključuje

modul ležišča baterije (ZBDM-01)

polnilnik (ZC-B01) in pretvornik za izmenično napetost

srebro-cinkove polnljive baterije

Najprej priključite napajalni kabel v pretvornik USB in tega v električno vtičnico. Ko prvič priključite napravo, obe lučki 
na polnilniku za trenutek zasvetita v zeleni barvi.

Polnjenje slušnih pripomočkov

1. Položite slušni pripomoček v polnilnik 
Slušni pripomoček nežno držite za cevko in ga položite v ležišče za polnjenje. Obe slušalki morata kazati v isto 
smer kot napajalni kabel, kot je to prikazano na sliki. Ko sta slušalki slušnega pripomočka pravilno vstavljeni, 
pričneta obe lučki utripati v zeleni barvi. 

2. Počakajte 3–4 ure 
Ko zeleni lučki utripata, se slušni pripomoček polni. Ko lučki prenehata utripati in neprekinjeno svetita v zeleni 
barvi, je slušni aparat v celoti napolnjen. 

3. Odstranite slušalki in si nadenite slušni pripomoček 
Slušalki lahko odstranite iz polnilnika še preden sta v celoti napolnjeni, vendar pa ne bosta tako dolgo delovali, 
kot če bi bili napolnjeni v celoti. Najbolje je, da slušalki vedno pustite v polnilniku, ko ju ne uporabljate, saj se ne 
moreta napolniti preveč. 

  Slušni pripomoček vedno polnite v predpisanem temperaturnem območju. 10–40 °C.

Uporaba sistema1
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Pomembna navodila2
Ta polnilnik je namenjen polnjenju slušnih pripomočkov 
s sistemom za polnjenje ZPower. Uporabljajte ga le s 
polnljivimi baterijami ZPower. Izdelek nima stikala za 
vklop in izklop. Vključi se, ko vtaknete vtič v vtičnico. 
Vtični pretvornik USB je glede vhodne napetosti in vrste 
priključka skladen z zahtevami v vaši regiji.

 OPOMBA
• Ta polnilnik je namenjen samo uporabi v zaprtih 

prostorih.
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam 

ali visoki vlažnosti.
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
• Ne potapljajte je v vodo.
• Naprave ne postavljajte v mikrovalovno pečico.Slušni pripomoček v polnilniku

Kabel USB in vtični pretvornik
(vtični pretvornik morda ni priložen)

Polnilnik Moduli ležišča baterije Sestav baterij za module
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Strokovnjak za slušne aparate naj vgradi ležišče za polnljivo baterijo v ustrezni model slušnega pripomočka. Poskus 
namestitve ležišča za baterijo v slušni pripomoček, ki ni združljiv s sistemom, lahko vodi k poškodbi ležišča, ki se lahko 
razbije na majhne in/ali ostre koščke. Ležišče baterije se lahko vgradi samo v združljive modele slušnih pripomočkov. 
Seznam združljivih modelov najdete na spletni strani www.zpowerhearing.com.

 OPOZORILO

• Nevarnost zadušitve. Majhni deli predstavljajo nevarnost zadušitve. Slušne pripomočke, baterije in pribor hranite 
izven dosega otrok in domačih živali. Pri zaužitju katerega koli dela sistema nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

• Nevarnost spotikanja.  Dolg napajalni kabel naj se ne nahaja na prehodnih mestih, kjer se čezenj lahko spotaknete.

• Magnetno polje. Polnilnik vsebuje magnete in mora biti vsaj 15 cm (6") oddaljen od srčnega spodbujevalnika.

• Nevarnost zadušitve. Dolg napajalni kabel lahko pri nepravilni uporabi povzroči zadušitev.

• Nevarnost poškodb. Ne držite za napajalni kabel in vrtite polnilnika.

• Električni udar. Nevarnost električnega udara pri uporabi nezdružljivih delov. Uporabite vtični pretvornik USB, ki je 
priložen polnilniku.

• Nevarnost nastanka požara in eksplozije. Naprave ne uporabljajte v atmosferi, obogateni s kisikom.

• Nevarnost zaužitja. Če iz polnilnika odstranite magnete, si jih ne potiskajte v nos ali usta. Zaužiti magneti se lahko 
oprimejo črevesja in povzročijo hude poškodbe ali celo smrt. Če požrete ali vdihnete magnet, nemudoma poiščite 
zdravniško pomoč.

• Nevarnost pregrevanja. Uporaba neprimernega vtičnega pretvornika USB lahko povzroči pregrevanje polnilnika. 
Uporabljajte samo opremo, potrjeno v skladu s standardom EN60950, z izhodno napetostjo 5 VDC, tokom najmanj 
500 mA, kot je vtični pretvornik USB, priložen polnilniku.  



10

Pravilna uporaba pomaga podaljšati življenjsko dobo baterije. 

Nasveti za baterije

• Pred nošenjem slušnega pripomočka vedno napolnite baterije.

• Baterije polnite pri temperaturi med 10 °C in 40 °C. 

• Baterij ne vstavljajte v polnilnik, če ni priklopljen v vtičnico, saj boste s tem baterije izpraznili. 

• Če slušnega aparata nekaj dni ne nameravate nositi, odstranite baterije. 

• Življenjska doba baterije je približno eno leto. Strokovnjak za slušne pripomočke vam jo lahko enostavno zamenja. 

Vzdrževanje3

 OPOZORILO

• Vrata USB polnilnika uporabljajte samo za opisan namen.

• Vtičnega pretvornika ne vtikajte samega v vtičnico. To lahko povzroči električni udar.

• Za polnjenje sistema uporabljajte samo opremo, opisano v teh navodilih. Uporaba druge opreme lahko povzroči 
škodo na sistemu.

• Pazite, da kak del sistema za polnjenje ne pade na trdo površino, saj se lahko poškoduje in zlomi na majhne in/ali 
ostre koščke.
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Čiščenje

• Čistite po potrebi. 

• Za odstranjevanje umazanije uporabljajte suho in 
mehko krpo. 

• Za čiščenje kontaktov polnilnika lahko uporabljate 
mehko ščetko, ki je priložena slušnemu pripomočku. 

• Polnilnika ne sterilizirajte ali razkužujte.

• Ne čistite s krpo, namočeno v alkohol, topilo ali druge 
tekočine.

  Spreji za lase ali kozmetika lahko poškodujejo vaš 
slušni pripomoček in/ali ležišče baterije. Pred 
uporabo tovrstnih izdelkov je priporočljivo, da slušni 
pripomoček snamete.

  Pred polnjenjem se vselej prepričajte, da sta slušni 
pripomoček in polnilnik suha in čista.

Pazite, da 
polnljive 
baterije 
pravilno 
vstavite.

Za čiščenje 
kontaktov 
polnilnika 
uporabite 
suho, mehko 
krpico. Za 
čiščenje 
kontaktov 
polnilnika 
lahko 
uporabljate 
mehko 
ščetko, ki je 
priložena 
slušnemu 
pripomočku. 
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Odpravljanje težav4

Lučki napajalnika Problem Priporočen ukrep

Lučki ne svetita Slušni pripomoček ni pravilno 
vstavljen ali pa polnilnik ni 
priključen na električno napajanje.

Odstranite slušni pripomoček in ga znova 
vstavite v pravilen položaj.
Preverite, ali je kabel USB pravilno priključen 
na vtični pretvornik USB.
Preverite, ali vtični pretvornik deluje, tako da 
nanj priključite drugo napravo USB.

Ena ali obe lučki 
svetita neprekinjeno v 
rdeči barvi

Baterija se ne polni Preverite, ali je baterija slušnega aparata 
polnljiva baterija ZPower.

Obe lučki utripata v 
rdeči barvi

Temperatura je izven dovoljenega 
območja. Polnjenje se prekine, 
dokler temperatura znova ne doseže 
dovoljenega območja.

Polnilnik postavite v okolje s temperaturo med 
10 °C in 40 °C.

Če katere od težav ni mogoče odpraviti, se posvetujte s strokovnjakom za slušne pripomočke.
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Temperatura delovanja ......................................................................................................................................................... Od 10 °C do 40 °C

Temperatura skladiščenja ........................................................................... ....................................................................... Od -10 °C do 50 °C

Vlažnost ......................................................................................................................................................................................... Od 20 % do 75 %

Zaščita pred vdorom vode ......................................................................................................................................................... IPX0 (običajna)

Minimalni zračni tlak .................................................................................................................................................................................... 11 kPa

Vhodna napetost vtičnega pretvornika USB ......................................................................................................................... 100–240V AC

Izhodna napetost vtičnega pretvornika USB ....................................................................................................................................... 5V DC

Izhodni tok vtičnega pretvornika USB ................................................................................................................................................. <=1,0 A

Vtični pretvornik USB .......................................................................................................... Vtični pretvornik ZPower s certifikatom CB

Zaščita pred električnim udarom ........................................................................................................................................................ Razred II

Glede združljivosti slušnih pripomočkov glejte stran www.zpowerhearing.com.

Tehnični podatki

Tehnični podatki sistema za polnjenje slušnih pripomočkov ZPower
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Podjetje ZPower LLC izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje zahteve direktive za medicinske naprave 93/42/EGS. Celotno 
besedilo Izjave o skladnosti lahko zahtevate od proizvajalca ali krajevnega predstavništva, katerega naslov najdete na 
zadnji platnici teh navodil.

Informacije o skladnosti6
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