Gör så här när du ska sätta i ett nytt batteri:





Dra bort skyddstejpen på batteriet
Vänta minst ca 5 minuter för att spänningen ska hinna öka
Sätt batteriet i batteriluckan med rätt sida upp
Kasta ditt gamla batteri i ”batteriholkarna” för återvinning

Batterispänningen ligger på en fast nivå i hörapparaten vilket innebär att ljudstyrkan inte påverkas. Förr
behövde man öka ljudet i hörapparaten i takt med att batteriet laddades ur. När batteriet håller på att ta
slut dvs då batterispänningen sjunker, brukar de flesta hörapparater ge ifrån sig en varningssignal. Inom
ca 3 till 20 minuter blir hörapparaten tyst och då är det bra om man har extrabatterier med sig

Hur länge räcker ett batteri?
De flesta batterier brukar räcka mellan 7 och 14 dagar. Det finns flera faktorer som avgör hur länge
batteriet räcker.








Ju större hörselnedsättningen, ju mer förstärkning i hörapparaten och desto mer batterier
drar den.
Ju fler specialfunktioner som hörapparaten har, vilket sannolikt underlättar ditt hörande,
desto mer batterier drar den.
Hörapparaten drar mer batterier i ljudmiljöer med mycket buller än i tysta miljöer.
Om du har trådlösa tillbehör till din hörapparat och streamar ljud från te x TV och mobil drar
det mer batterier.
Kvalitet och märke på batteriet kan också påverka hur länge batteriet räcker
Om hörapparaten är fuktig ger den samma signal som när batteriet börjar ta slut.
Om vaxfiltret håller på att vara tätt så drar det mer batteri.

Hur länge batteriet räcker beror förstås också på hur mycket du använder den. Ett tips är att öppna
batteriluckan när hörapparaten inte används, då sparar du på batterikraften.

Hur ska jag förvara mina batterier?
Alla batteriförpackningar är datummärkta och du kan förvara dina batterier hemma 3–4 år utan att de
blir gamla. Tänk på att:




förvara dem på i rumstemperatur, inte i kylskåpet
förvara batterierna i sin förpackning. Ta inte ur dem då metallföremål som kommer i kontakt
med dem kan förkorta livslängden.
se till att barn och husdjur inte stoppar dem i munnen

Vilken storlek på batteriet passar till min hörapparat?
Det finns olika diametrar och tjocklekar på hörapparatsbatterier och vilken du använder beror på
storleken på din hörapparat. Vid utprovningen talar audionomen om vilket batteri som passar.
Om du inte kommer ihåg sifferbeteckningen så är färgen på skyddstejpen en bra ledtråd.
Storlek 10 – gul
Storlek 312 – brun
Storlek 13 – orange
Storlek 675 – blå
Är det skillnad på olika batterimärken?

Ja, många hörapparatanvändare uppger att det kan skilja en hel del mellan olika batterimärken.
För att få optimal prestanda rekommenderar vi på samma batterier som hörselvården dvs Rayovac Extra
Advanced. Dessa batterier är ISO-certifierade, håller en jämn och hög kvalitet och rekommenderas om
du har starka hörapparater eller streamar ljud via te x TV och mobil, vilket kräver extra batterikapacitet.

