
 

     

Instruktion för användning av Z-Power laddningsenhet.  

 

Att komma igång! 

• Anslut strömkabeln till ett eluttag. När den är inkopplad kommer laddaren att blinka grönt en 

gång.  

 

Ladda dina hörapparater 

• Placera dina hörapparater i laddaren. Båda hörapparaternas hörtelefoner/domer ska hänga på 

samma sida av laddaren som strömkabeln går ut, som visas på bilden. När dina hörapparater 

är korrekt placerade, börjar båda lamporna blinka grönt. 

• Vänta 3–4 timmar. När det blinkar grönt laddas dina hörapparater fortfarande, när de är fullt 

laddade lyser ett fast grönt sken. 

• Nu kan du använda dina hörapparater.                                                                                                               
Du kan ta dina hörapparater innan de är fullt laddade men då håller inte laddningen lika länge. 
Det enklaste är att alltid ha dem i laddaren när du inte använder dem. Då är de alltid 
fulladdade, batterierna kan inte överladdas.  

Info: Var noga med att ladda dina hörapparater inom driftstemperaturområdet: 10–40 ° C. 

 

OBS! Denna laddare är avsedd att ladda hörapparater med ZPower Rechargeable System. Använd endast med 

ZPower uppladdningsbara batterier.  

 

Underhåll 

Korrekt användning kommer att bidra till att förlänga batteriets livslängd. 

Batteritips 

- Ladda batterierna innan du använder dem. 

- Ladda batterierna vid temperaturer mellan 10–40 ° C. 

- Placera inte batterierna i laddaren om laddaren inte är ansluten till eluttaget, då kommer         

batterierna att laddas ur. 

- Om du inte tänker använda dina hörapparater i några dagar, ta ur batterierna från     

hörapparaten. 

- Batteriet håller i ungefär ett år och kan enkelt bytas ut när det behövs. 

 

 



 

     

 

Rengöring 

• Rengör vid behov. 

• Använd en torr mjuk trasa för att rengöra laddaren. 

• Den mjuka borsten (som medföljer hörapparaten) kan användas för att rengöra kontakterna på 

laddaren.  

• Rengör inte med alkohol, lösningsmedel eller annan vätska 

Info: Din hörapparat kan skadas av hårspray eller kosmetika. Det rekommenderas att man tar 

bort hörapparaten från örat om du ska applicera dessa produkter. 

 

Felsökning 

Laddaren lyser eller blinkar inte. 
- Hörapparaterna är inte korrekt isatta i laddaren eller så är laddaren inte inkopplad till eluttaget.  

Lösning: Placera om hörapparaterna korrekt eller stoppa in kontakten i eluttaget.  
 

En eller båda lamporna lyser fast rött sken. 

- Batteriet laddas inte 

Lösning: Kontrollera att du har ett ZPower uppladdningsbart batteri i hörapparaterna.  

 

Båda lamporna blinkar rött. 

- Temperatur är utanför driftstemperaturområdet: 10–40 ° C. Laddning är pausad tills 

temperatur ligger inom rekommenderat område. 

Lösning: Flytta laddaren så temperaturen är mellan 10–40 ° C. 

Kontakta din audionom om något problem kvarstår. 

 

 

Försäkra dig om att det uppladdningsbara 

batteriet är korrekt isatt i hörapparaten.  

Använd en torr trasa eller den mjuka borsten 

(som medföljer hörapparaten) för att rengöra 

kontakterna på laddaren.  


