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Akcesorium do ładowania

Phonak Charge and Care 2021

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy następujących modeli:
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Szczegóły dotyczące Twojej ładowarki 
Charge and Care

Urządzenie
Charge and Care
Zawiera zasilacz i przewód USB (< 3 m)

Kompatybilne modele aparatów słuchowych
c  Audéo P-R (P90/P70/P50/P30)
c  Audéo P-RT (P90/P70/P50/P30)
c  Audéo M-R (M90/M70/M50/M30)
c  Audéo M-RT (M90/M70/M50/M30)

 Należy przeczytać również informacje dotyczące 
bezpiecznego używania ładowarki Charge and Care 
(rozdział 10).
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Twoja ładowarka Charge and Care została zaprojektowana 
przez Phonak, jednego ze światowych liderów w dziedzinie 
rozwiązań słuchowych z siedzibą w Zurychu w Szwajcarii.

Aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości ładowarki 
Charge and Care, zapoznaj się dokładnie z niniejszą 
instrukcją użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji 
na temat funkcji, korzyści, konfiguracji, użytkowania 
i konserwacji lub napraw ładowarki Charge and Care, 
należy skontaktować się z protetykiem słuchu lub 
przedstawicielem producenta. Więcej informacji można 
znaleźć w karcie produktu.

Phonak – life is on
www.phonak.com
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 1. Elementy ładowarki Charge and Care

Obrazki poniżej pokazują ładowarkę Charge and Care 
opisaną w niniejszej instrukcji użytkowania.

Miejsce na wkładki uszne

Przycisk do rozpoczynania 
procesu czyszczenia 
i osuszania z wbudowanym 
wskaźnikiem świetlnym

Gniazda służące do ładowania 
aparatów słuchowych 
z oznaczeniem prawy/lewy

Charge and Care

Diody 
LED UV-C
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Przewód USB (< 3 m) Zasilacz z wtyczką 
ścienną 

Akcesoria

Dane techniczne zasilacza
Napięcie wyjściowe zasilacza: 5 V DC ±10%, prąd 1 A
Napięcie wejściowe zasilania: 100–240 VAC, 50/60Hz, natężenie 

0,25 A
Napięcie wejściowe ładowarki 
Charge and Care

5 V DC ±10%, prąd 500 mA

Dane techniczne przewodu USB: 5 V min. 1 A, końcówki USB-A 
i micro-USB, maksymalna długość 3 m
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 2.  Przygotowanie ładowarki 
Charge and Care

a) Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.
b) Podłącz mniejsze złącze do portu USB ładowarki 

Charge and Care. 
c) Podłącz większe złącze przewodu ładowania do zasilacza. 
d)  Wskaźnik świetlny z tyłu świeci na zielono, gdy ładowarka 

Charge and Care jest podłączona do zasilacza.

Podłączanie zasilacza

c
b

d

a
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 3. Ładowanie aparatu słuchowego

  Przy niskim poziomie akumulatora usłyszysz dwa 
sygnały dźwiękowe. Aparaty słuchowe ulegną 
rozładowaniu po około 60 minutach (czas ten 
może być inny w zależności od ustawień aparatów 
słuchowych).

 Przed pierwszym użyciem aparatów słuchowych 
zaleca się ich ładowanie przez 3 godziny.

 Przed rozpoczęciem ładowania aparaty słuchowe 
muszą być suche, patrz rozdział 5.

 Pamiętaj, aby ładować i korzystać z aparatów 
słuchowych w zakresie temperatury roboczej: 
od +5°C do +40°C.
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W rozdziale 2 podano informacje na temat sposobu 
przygotowania ładowarki Charge and Care.

1.
Włóż aparaty słuchowe do gniazd do ładowania.  
Upewnij się, że oznaczenia lewego i prawego aparatu 
słuchowego są zgodne z oznaczeniami znajdującymi 
się obok gniazd do ładowania, lewy (niebieski), prawy 
(czerwony). Po włożeniu do ładowarki Charge and Care 
aparaty słuchowe automatycznie się wyłączą.
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 Upewnij się, że oznaczenia lewego i prawego 
aparatu słuchowego są zgodne z oznaczeniami 
znajdującymi się obok gniazd do ładowania, 
lewy (niebieski), prawy (czerwony).
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2.
Wskaźnik świetlny na aparatach słuchowych będzie 
pokazywał stan ładowania akumulatora do czasu 
całkowitego naładowania aparatów słuchowych. 
Po naładowaniu do pełna wskaźnik pozostanie włączony 
tzn. będzie świecił ciągłym światłem na zielono. 

Proces ładowania jest automatycznie przerwany po całkowitym 
naładowaniu akumulatora, tak więc aparaty słuchowe można 
bez obaw pozostawić w ładowarce. Ładowanie aparatów 
słuchowych może trwać do 3 godzin. W czasie ładowania 
można zamknąć pokrywę ładowarki Charge and Care.

Czas ładowania

Wskaźnik świetlny Stan ładowania Przybliżony czas ładowania

       0–10%

       11–80%
30 minut (30%)
60 minut (50%)
90 minut (80%)

       81–99%

       100% 3 godziny
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3.
Wyjmij aparaty słuchowe z gniazd służących do ładowania 
poprzez
1. delikatne pociągnięcie do siebie aparatu słuchowego oraz
2. wyjęcie ich z ładowarki Charge and Care.

 Nie wyjmuj aparatów słuchowych z ładowarki 
Charge and Care, pociągając za dźwiękowód, 
ponieważ mogą one ulec uszkodzeniu.

Aparaty słuchowe włączą się automatycznie po wyjęciu 
z ładowarki Charge and Care. Wskaźnik świetlny zacznie 
migać. Wskaźnik świecący ciągłym światłem zielonym 
oznacza, że aparaty słuchowe są gotowe do użycia.

Jeśli ładowarka Charge and Care zostanie odłączona, gdy 
w jej wnętrzu nadal znajdują się aparaty słuchowe, należy 
wyłączyć aparaty, aby zapobiec ich rozładowaniu.

 Wyłącz aparaty słuchowe przed podłączeniem ich 
do nezasilanej ładowarki Charge and Care, jeśli 
chcesz je w ten sposób przechowywać.
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 4.  Czyszczenie i osuszanie aparatów 
słuchowych

Aby rozpocząć proces czyszczenia i osuszania, aparaty 
słuchowe należy umieścić w ładowarce Charge and Care, 
zamknąć pokrywę i nacisnąć przycisk urządzenia 
Charge and Care. Aparaty słuchowe będą 
• w pełni naładowane w ciągu 3 godzin
• wyczyszczone i osuszone w ciągu około 2 godzin

Podczas trwania procesu czyszczenia i osuszania wskaźnik 
świetlny na przycisku będzie świecić na pomarańczowo 
światłem ciągłym.  
Po zakończeniu procesu wskaźnik świetlny zaświeci się 
na zielono do momentu otwarcia pokrywy. Otwarcie 
pokrywy spowoduje natychmiastowe zatrzymanie procesu 
czyszczenia i osuszania.

 Przed rozpoczęciem procesu czyszczenia 
i osuszania należy zawsze zamknąć pokrywę.

 Proces czyszczenia i osuszania można rozpocząć 
jedynie po zamknięciu pokrywy.
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Wskaźnik świetlny

Wyłączony wskaźnik 
świetlny

Proces czyszczenia i osuszania 
nie jest uruchomiony

Świeci na pomarańczowo 
światłem ciągłym

    
Proces czyszczenia i osuszania 
jest uruchomiony

Światło zielone, stałe     
Proces czyszczenia i osuszania 
zakończył się

Świeci czerwonym 
światłem ciągłym przez 
3 sekundy

    
Nie można uruchomić procesu 
czyszczenia i osuszania, zamknij 
pokrywę
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 5. Pielęgnacja i konserwacja

Systematyczna dbałość o urządzenie Charge and Care 
zapewnia jego wyjątkową wydajność i długi czas 
użytkowania. Aby zapewnić długi czas użytkowania 
produktów, firma Sonova AG gwarantuje co najmniej 
pięcioletni okres serwisowania urządzenia Charge and 
Care po tym, jak zostanie on wycofany ze sprzedaży. 

Korzystając z aparatu, pamiętaj o poniższych zaleceniach. 
Więcej informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania 
produktu można znaleźć w rozdziale 10.2.

Informacje ogólne
Ładowarkę Charge and Care należy używać i obsługiwać 
zgodnie z niniejszą instrukcją użytkowania. 
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Codziennie
Gniazda ładowania i diody LED UV-C muszą być czyste. 
Nigdy nie używaj detergentów ani innych środków myjących 
stosowanych w domu do czyszczenia urządzenia Charge 
and Care.

Raz w tygodniu
Usuń kurz lub zanieczyszczenia z gniazd ładowania i diod 
LED UV-C.

 Zawsze przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, 
że aparaty słuchowe i ładowarka Charge and Care 
są suche i czyste.

 Przed czyszczeniem ładowarki Charge and Care 
należy zawsze odłączyć ją od zasilania.
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 6. Informacje dotyczące gwarancji

Gwarancja lokalna
O warunki lokalnej gwarancji należy zapytać protetyka 
słuchu, u którego kupiono ładowarkę Charge and Care.

Gwarancja międzynarodowa
Firma Sonova AG udziela rocznej międzynarodowej 
gwarancji począwszy od daty zakupu. Gwarancja 
ograniczona obejmuje wady materiałowe i wady 
wykonania ładowarki Charge and Care. Do 
skorzystania z gwarancji niezbędne jest okazanie 
dowodu zakupu.

Międzynarodowa gwarancja nie wpływa 
na uprawnienia wynikające z przepisów krajowych 
dotyczących sprzedaży konsumenckiej.
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Ograniczenia gwarancji
Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku 
niewłaściwego użytkowania, działania substancji 
chemicznych i czynników mechanicznych. Uszkodzenia 
powstałe na skutek działania osób nieuprawnionych 
i napraw dokonywanych w nieautoryzowanych serwisach 
powodują utratę praw wynikających z gwarancji. 
Gwarancja nie dotyczy usług świadczonych przez 
protetyków słuchu w ich gabinetach.

Numer seryjny: 

Data zakupu:

Autoryzowany protetyk 
słuchu (pieczątka/podpis):
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Europa:
Deklaracja zgodności 
Niniejszym firma Sonova deklaruje zgodność tego 
produktu z wymaganiami rozporządzenia 2017/745 
w sprawie wyrobów medycznych. Pełny tekst deklaracji 
zgodności UE jest dostępny u producenta i lokalnych 
przedstawicieli marki Phonak, których adresy znajdują się 
na liście na stronie www.phonak.com/us/en/certificates 
(lokalizacje Phonak na całym świecie).

 7. Informacje dotyczące zgodności

Ten sprzęt generuje, wykorzystuje i może emitować energię 
o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowany 
i nie będzie używany zgodnie z instrukcjami, może 
powodować szkodliwe interferencje w komunikacji radiowej. 
Ponadto nie można zagwarantować, że w danej instalacji nie 
wystąpią żadne interferencje. W przypadku spowodowania 
szkodliwych interferencji w odbiornikach radiowych lub 
telewizyjnych, co można stwierdzić przez wyłączenie 
iwłączenie sprzętu, zachęca się użytkownika do podjęcia 
próby wyeliminowania interferencji poprzez wykonanie 
jednego lub większej liczby następujących działań:
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Zgodność z normami dotyczącymi emisji i odporności
Normy dotyczące emisji EN 60601–1-2:2015

IEC 60601–1-2:2014
EN 55011:2009+A1
CISPR11:2009/AMD1:2010
CISPR22:1997
CISPR32:2012
ISO 7637-2:2011
CISPR25:2016
EN 55025:2017

• Ponowne ukierunkowanie lub przeniesienie anteny.
• Zwiększenie odległości między sprzętem a odbiornikiem.
• Podłączenie sprzętu do gniazdka w innym obwodzie 

niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• Zasięgnięcie porady u dostawcy lub doświadczonego 

technika radiowego/TV.
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Normy dotyczące odporności EN 60601-1-2:2015
IEC 60601-1-2:2014
EN 61000-4-2:2009
IEC 61000-4-2:2008
EN 61000-4-3:2006+A1+A2
IEC 61000-4-3:2006+A1+A2
EN 61000-4-4:2012
IEC 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014
IEC 61000-4-5:2014
EN 61000-4-6:2014
IEC 61000-4-6:2013
EN 61000-4-8:2010
IEC 61000-4-8:2009
EN 61000-4-11:2004
IEC 61000-4-11:2004
IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005
ISO 7637-2:2011



25

 8.  Informacje i objaśnienia dotyczące 
symboli

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Umieszczając na produkcie symbol CE, firma 
Sonova AG potwierdza, że niniejszy produkt 
spełnia wymogi dyrektywy 2017/745 w sprawie 
wyrobów medycznych.

Wskazanie producenta urządzenia medycznego, 
zgodnie z definicją przyjętą w dyrektywie 
UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.

Wskazuje upoważnionego przedstawiciela we 
Wspólnocie Europejskiej. 

Symbol ten wskazuje, że użytkownik powinien 
zapoznać się z odpowiednimi informacjami 
w niniejszej instrukcji użytkowania i przestrzegać ich.

Ten symbol informuje, że interferencje 
elektromagnetyczne generowane przez urządzenie 
mieszczą się w wartościach granicznych 
zatwierdzonych przez amerykańską Federalną 
Komisję Łączności
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Ten symbol wskazuje, że użytkownik powinien 
zwrócić uwagę na ważne ostrzeżenia zawarte 
w niniejszej instrukcji użytkowania.

Informacje istotne z punktu widzenia 
bezpiecznego użytkowania produktu.

Wskazuje numer seryjny producenta umożliwiający 
zidentyfikowanie konkretnego wyrobu medycznego.

Wskazuje numer katalogowy producenta 
umożliwiający zidentyfikowanie wyrobu 
medycznego.

Wskazuje, że urządzenie jest urządzeniem 
medycznym.

Symbol ten wskazuje, że użytkownik powinien 
zapoznać się z odpowiednimi informacjami 
w niniejszej instrukcji użytkowania 
i przestrzegać ich.
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Temperatura podczas transportu i przechowywania: 
od –20° do +60°C (od –4° do +140°F). 
Zakres temperatury roboczej: od +5° do +40°C 
(od 41° do 104°F).

Wilgotność podczas przechowywania: od 0% 
do 70%, jeśli urządzenie nie jest używane. 
Wilgotność podczas pracy: od 0% do 85% 
(bez kondensacji)   

Ciśnienie atmosferyczne podczas pracy, transportu 
i przechowywania: od 500 hPa do 1060 hPa 

Podczas transportu chronić przed wilgocią.
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Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci 
ma na celu uświadomienie, że ładowarki 
Charge and Care nie można wyrzucać jak 
zwykłych odpadków domowych. Wszystkie stare 
i nieużywane ładowarki Charge and Care należy 
zutylizować w miejscach przeznaczonych 
na odpady elektroniczne lub przekazać je do 
utylizacji protetykowi słuchu. Właściwa utylizacja 
aparatu chroni środowisko naturalne i zdrowie.

Znak zgodności z przepisami (RCM) to znak 
towarowy świadczący o bezpieczeństwie 
elektrycznym sprzętu zgodnego z EESS
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Symbole mające zastosowanie wyłącznie do zasilaczy 
przeznaczonych na rynek europejski

Zasilacz z podwójną izolacją.

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do 
użytkowania w pomieszczeniach.

Zabezpieczający transformator separacyjny, 
odporny na zwarcia.
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Problem Przyczyna Rozwiązanie
Ładowanie się nie 
rozpoczyna

Ładowarka Charge and Care nie jest 
podłączona do zasilacza

Podłącz Charge and Care do zasilacza (rozdział 2)

Aparaty słuchowe są nieprawidłowo 
włożone do ładowarki Charge and Care

Włóż prawidłowo aparaty słuchowe do urządzenia Charge and Care 
(rozdział 3)

Nie uruchomiono procesu 
czyszczenia i osuszania

W czasie naciśnięcia przycisku do 
rozpoczynania procesu czyszczenia 
i osuszania pokrywa nie była zamknięta.

Zamknij pokrywę ładowarki Charge and Care i naciśnij przycisk, 
aby rozpocząć proces czyszczenia i osuszania.

 9. Rozwiązywanie problemów 

 Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się 
z protetykiem słuchu w celu uzyskania pomocy
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 10.  Ważne informacje dotyczące 
bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do korzystania z ładowarki Charge and 
Care przeczytaj informacje zawarte na następnych stronach.

Przeznaczenie
Urządzenie stanowi akcesorium urządzenia medycznego 
i samo nie ma zastosowania terapeutycznego ani 
diagnostycznego. Jego przeznaczeniem jest ładowanie 
ładowalnych aparatów słuchowych, posiada dodatkowe 
funkcje osuszania i czyszczenia.

Populacja docelowa
Populacją docelową są przede wszystkim dorośli w wieku 
powyżej 18 lat. Osoby z zaburzeniami poznawczymi będą 
wymagać stałego nadzoru ze strony opiekuna.

Wszelkie poważne incydenty, które miały miejsce w związku 
z ładowarką Charge and Care, należy zgłaszać 
przedstawicielowi producenta i właściwemu organowi 
państwa w miejscu zamieszkania. Poważny incydent to każdy 
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incydent, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł 
lub może prowadzić do dowolnego z poniższych zdarzeń: 
a) śmierć pacjenta, użytkownika lub innej osoby
b) czasowe lub trwałe poważne pogorszenie stanu zdrowia 

pacjenta, użytkownika lub innej osoby
c) poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego

Aby zgłosić nieoczekiwane działanie lub zdarzenie, należy 
skontaktować się z producentem lub przedstawicielem.
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 Nie używaj ładowarki Charge and Care w obszarach 
zagrożonych wybuchem (w kopalniach lub obszarach 
przemysłowych zagrożonych wybuchem, w środowisku 
bogatym w tlen lub w miejscach, w których korzysta 
się z łatwopalnych anestetyków) ani tam, gdzie zakazane 
jest korzystanie z urządzeń elektronicznych.

 Przechowuj ładowarkę Charge and Care z dala od dzieci, osób 
niepełnosprawnych intelektualnie i zwierząt domowych.

 Nie wolno całkowicie przykrywać (np. ściereczką itp.) ładowarki 
Charge and Care w czasie ładowania. 

 Należy unikać użytkowania sprzętu w połączeniu z innym 
sprzętem lub w jego pobliżu, ponieważ może to skutkować 
ich nieprawidłowym działaniem. Jeżeli jest to nieuniknione, 
to kontroluj czy ten oraz inny sprzęt działają prawidłowo.

 Dotyczy osób z wszczepionymi aktywnymi wyrobami 
medycznymi (np. rozrusznikiem serca, defibrylatorem):  

10.1 Informacje dotyczące zagrożeń
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Zachowaj odległość co najmniej 15 cm między urządzeniem do 
ładowania a aktywnym implantem. W razie wystąpienia 
zakłóceń należy zaprzestać używania urządzenia do ładowania 
i skontaktować się z producentem implantu. Pamiętaj, że 
interferencje mogą być wywołane również przez linie elektryczne, 
wyładowania elektrostatyczne, wykrywacze metalu itp.

 Korzystanie z akcesoriów, przetworników i przewodów 
innych niż dostarczone przez producenta tego urządzenia może 
skutkować wzrostem emisji elektromagnetycznej lub obniżeniem 
odporności na promieniowanie elektromagnetyczne tego 
urządzenia i w konsekwencji pogorszeniem działania.

  Port USB ładowarki Charge and Care należy stosować 
wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

  Z ładowarką Charge and Care można stosować wyłącznie 
sprzęt zgodny z normą IEC 62368-1 i/lub IEC 60601-1 
o znamionowym napięciu wyjściowym 5 V DC. Min. 500 mA.

  Nie wolno wprowadzać do urządzenia zmian ani modyfikacji, 
które nie zostały jednoznacznie zatwierdzone przez firmę 
Sonova AG.
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 Chroń ładowarkę Charge and Care przed wysokimi temperaturami 
(nie zostawiaj ich nigdy przy oknie ani w samochodzie). Nie 
używać kuchenki mikrofalowej ani innych urządzeń grzewczych 
do suszenia ładowarki Charge and Care (ze względu na ryzyko 
pożaru lub eksplozji). Zapytaj protetyka słuchu o odpowiednie 
sposoby osuszania.

 Nie umieszczaj ładowarki Charge and Care w pobliżu 
indukcyjnej płyty kuchennej. Struktury przewodzące znajdujące 
się w akcesoriach do ładowania mogą absorbować indukowaną 
energię, co może skutkować powstaniem uszkodzeń termicznych. 

10.2  Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania 
produktu

  Przenośny sprzęt do komunikacji o częstotliwości 
radiowej (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak 
przewody antenowe i anteny zewnętrzne) nie powinien 
znajdować się bliżej niż 30 cm (12 cali) od jakiejkolwiek 
części urządzenia Charge and Care, w tym przewodów 
określonych przez producenta. W przeciwnym razie 
pogorszenie wydajności tego sprzętu może powodować
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 Nie upuszczaj ładowarki Charge and Care i/lub aparatu 
słuchowego! Upuszczenie ładowarki Charge and Care lub 
aparatu słuchowego na twardą powierzchnię może je uszkodzić.

 Należy chronić ładowarkę Charge and Care i zasilacz przed 
wstrząsami. Jeśli ładowarkę Charge and Care lub zasilacz 
ulegną uszkodzeniu w wyniku wstrząsów, nie należy z nich 
dalej korzystać.

 Nie należy korzystać z ładowarki Charge and Care w miejscach, 
w których stosowanie sprzętu elektronicznego jest zabronione.

 Przed rozpoczęciem ładowania aparaty słuchowe muszą 
być suche. W przeciwnym razie nie można zagwarantować 
niezawodności ładowania.



Uwagi
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Producent:
Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Szwajcaria

www.phonak.com

Importer do EU:

Sonova Polska Sp. z o.o. 

ul. Plac Bankowy 1

00-139 Warszawa, Polska




