Leiðbeiningar um notkun
hleðslutækis
VARÚÐ
Hætta er á bilun í hleðslutækinu ef notaðir
eru aðrir aukahlutir en þeir sem tilheyra því.
- Notaðu aðeins rafmagnssnúruna/tengilinn og
straumbreytinn sem fylgja með tækinu.
VIÐVÖRUN
- Ekki hafa hleðslutækið óvarið í miklum hita
eða raka.
- Ekki hafa hleðslutækið óvarið í miklu sólskini.
- Ekki skilja hleðslutækið eftir á miðstöðvarofni.
VIÐVÖRUN
Hætta er á eitrun ef innihald þurrktaflnanna
er gleypt.
- Geymdu þurrktöflurnar á stað þar sem börn ná
ekki til. Ef innihaldið er gleypt ráðfærðu þig
tafarlaust við lækni eða einhvern á næstu
heilsugæslustöð.
VIÐVÖRUN
Litlir hlutir geta skapað hættu á köfnun.
- Geymdu rafhlöður og heyrnartæki þar sem börn
ná ekki til til.
- Ef smáhlutur er gleyptur ráðfærðu þig tafarlaust
við lækni eða einhvern á næstu heilsugæslustöð.
VIÐVÖRUN
Hætta á meiðslum vegna raflosts.
- Ekki snerta rafmagnssnerturnar í hleðslutækinu
þegar það er í sambandi við rafmagn.
- Ef þörf er á að þrífa hleðslutækið skaltu byrja á
að taka það úr sambandi.

HÆTTA
Röng notkun á hleðslurafhlöðu getur eyðilagt
hana. Efnin sem rafhlaðan inniheldur eru mjög
eldfim. Hætta er á ofhitnun, sprengingu og
jafnvel eldi.
Athugaðu að rauða ljósið á hleðslutækinu er
aðvörunarljós!
- Ef rauða ljósið kviknar fljótlega eftir að byrjað
er að hlaða gefur það til kynna að eitthvað sé
athugavert við meðhöndlun rafhlöðunnar.
- Taktu hleðsluboxið úr sambandi. Athugaðu
tegund rafhlöðunnar og hvort hún snýr rétt í
heyrnartækinu. Athugaðu hvort heyrnartækin séu
rétt sett í hleðsluboxið. Síðan skaltu prófa að
hlaða rafhlöðuna aftur.
- Ef rauða ljósið kviknar seinna í hleðsluferlinu
gefur það til kynna að rafhlaðan sé ónýt.
- Skiptu strax um hleðslurafhlöðu ef rauða ljósið
logar og þú ert alveg viss um að ekkert annað
geti verið að.
- Skiptu um hleðslurafhlöðu ef hleðslan dugar
í skamman tíma (dugar ekki í átta
klukkustundir).
- Notaðu aðeins þær hleðslurafhlöður sem
heyrnarfræðingurinn þinn mælir með.
- Ekki láta hleðslurafhlöðuna afhlaða sig
alveg.
- Hafðu heyrnartækin eingöngu í hleðsluboxinu á
meðan þú ert að hlaða rafhlöðurnar.
- Fjarlægðu rafhlöðurnar úr heyrnartækjunum ef
þú ætlar ekki að nota þau í nokkra daga.
- Ekki nota hleðslurafhlöðurnar ef
dagsetningin er útrunnin.
- Ekki nota skemmda eða laskaða
hleðslurafhlöðu.
- Ekki reyna að opna hleðslurafhlöðuna.
- Geymdu hleðslurafhlöðuna á stað þar sem
hitastig er á milli -20 til 60 gráður á Celcius
( - 4 til 140 gráður á Farenheit).
- Athugaðu að ef rafhlaðan er hlaðin við
hitastig sem er yfir 30°C /86°F styttir það
endingartíma hennar.
- Ekki nota hleðslurafhlöðu í umhverfi þar
sem er sprengihætta.
- Ef svo ólíklega vill til að hleðslurafhlaða
springur forðið henni þá frá eldi og öllu því
sem getur verið eldfimt. Skilaðu rafhlöðunni
á Heyrnar- og talmeinastöðina þar sem séð
verður um að farga henni eða því sem eftir er
af henni.

