
Bruksanvisning för  
bakom örat -hörapparat

• Att sätta i 
hörapparaten

• Att ta bort 
hörapparaten

• Att byta batteri på 
hörapparaten

• Att byta slang

• Att tänka på



Att sätta i hörapparaten

Ta tag i den del av öroninsatsen 
som ska vara utanför örat och 
placera den vid örat så att 
hörapparaten är högst upp.

Placera öroninsatsens främre 
del i hörselgången.  
Tryck öroninsatsen på plats 
med ett stadigt grepp. 

Lyft hörapparaten över 
öronsnibben. 



Att ta bort hörapparaten

Lyft hörapparaten ovanpå 
öronsnibben.

Fatta tag vid skarven mellan 
öroninsatsen och slangen.

Dra öroninsatsen ur örat.

Öppna batteriluckan.  
Förvara apparaten i dess fodral. 



Kontrollera vilken storleks 
batteri som passar till din 
hörapparat.
Orange klistermärke: storlek 13
Brunt klistermärke: storlek 312

Ta bort klistermärket från 
batteriet. Låt batteriet ligga på 
bordet i cirka 15 minuter och 
luftas. 

Öppna batteriluckan helt. 

Att byta batteri



Ta bort det gamla batteriet.  
Det kan föras till 
batteriåtervinningen. 

Sätt in det nya  
batteriet. Placera  
+ tecknet uppåt.  
Tänk på att ha rena 
och torra fingrar.  
Du kan också använda 
ett magnet verktyg.

Stäng batteriluckan.  
Sätt hörapparaten i örat.

Strömmen slås på när batteriluckan i apparaten stängs. 
Strömmen slås av automatiskt när batteriluckan öppnas. 



Kom ihåg att byta slang en gång i månaden. 
Att byta slang

Avlägsna slangen från 
hörapparaten och öroninsatsen.

Använd den 
gamla slangen 
som mått när 
du klipper  
en ny slang. 

Fäst den nya slangen i 
hörapparaten och öroninsatsen. 
Se till att fästa apparaten och 
öroninsatsen åt rätt håll.

Spara resten av den nya 
slangen. Förvara slangen i  
en lufttät sluten påse. 



Kom ihåg att rengöra öroninsatsen varje vecka.
Att rengöra öroninsatsen

Avlägsna öroninsatsen  
från slangen.

Rengör öroninsatsen med varmt 
vatten. Använd vid behov milt 
flytande rengöringsmedel.  
Låt vattnet rinna genom 
ljudkanalen så att det vax som 
samlats där sköljs bort.

Torka 
öroninsatsen 
noggrant med 
papper och 
torkpump. 

Fäst öroninsatsen i slangen.



Att tänka på

• Batteriet håller 2–7 dagar.

• Kom ihåg att anteckna i 
kalendern när du byter batteri 
i apparaten. 

• Använd inte apparaten när 
du badar bastu, duschar eller 
simmar.

• Om apparaten blir fuktig till 
exempel när du svettas, ska 
du öppna batteriluckan helt 
och låta apparaten torka i 
rumstemperatur. 
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