Tips för att få ut det mesta av ReSound LiNX 3D
laddningsbara Zpower hörapparater
Om du märker att batterierna inte håller laddningen tillräckligt länge kan batterierna drabbats av djupurladdning.
Batterierna kan återhämta sig efter någon enstaka djupurladdning, men det kan krävas 5 till 10 laddningscykler
innan batterierna återgår till nästan full kapacitet.
Tänk på följande för att undvika djupurladdning av batterierna.
•

STARTA INTE OM hörapparaterna efter varning om svagt batteri.

När varning om svagt batteri hörs i hörapparaterna bör hörapparaterna laddas omedelbart. Om du behöver
fortsätta använda hörapparaterna ska du byta ut batterierna mot zink-luft-batterier. Försök INTE att starta om
hörapparaterna genom att öppna och stänga batteriluckan eftersom detta skadar batterierna.
•

Ladda hörapparaterna fullt VARJE DAG.

Vi rekommenderar starkt att du sätter hörapparaterna på laddning varje dag när du går till sängs. Det kan dröja
upp till 7 timmar innan batterierna är fulladdade. Laddningstiden varierar beroende på hur pass urladdade
batterierna är. Undvik ofullständig laddning eller laddning varannan dag eftersom det kan leda till djupurladdning
av batterierna och minska deras livslängd.
•

VERIFIERA att hörapparaterna laddar.

När du placerar hörapparaterna i laddaren ska du kontrollera att laddningslampan på laddaren blinkar grönt i
10 sekunder. Om laddningslampan lyser rött kan laddaren ha upptäckt ett fel. Kontrollera att hörapparaterna
använder ZPower laddningsbara batterier. Observera att det kan dröja en stund för laddaren att upptäcka fel
och börja lysa rött. Om ingen lampa på laddaren tänds kan det bero på dålig kontakt mellan hörapparaterna och
laddaren. Kontrollera att hörapparaterna är korrekt placerade i laddaren. Kontrollera även för smuts i laddaren
och ta bort eventuell smuts med en rengöringsborste eller torr bomullsvadd.
När laddningslampan lyser grönt är hörapparaterna fulladdade. Denna gröna lampa stängs inte av.
•

Placera hörapparaterna I DEN STRÖMANSLUTNA LADDAREN när de inte används.

När du inte bär hörapparaterna eller vill stänga av dem ska du placera dem i den strömanslutna laddaren eller ta
ur batterierna från hörapparaterna. Hörapparaterna stängs av när de placeras i laddaren och kan inte överladdas
även om batterierna är fulladdade. LÄMNA INTE hörapparaterna med öppen batterilucka. En bra vana är att
placera hörapparaterna i laddaren när du inte bär dem. Då vet du alltid var de finns så att du slipper leta efter
dem.
•

TA UR batterierna när du använder torkapparat.

Se till att ta ur batterierna när du placerar hörapparaterna i en torkapparat. Temperaturintervallet i vissa
torkapparater överskrider batteriets drifttemperatur vilket kan skada batterierna och minska deras livslängd.

