BESKRIVNING
AV LADDAREN

KOMMA
IGÅNG

LADDNINGSINDIKATORER
När hörapparaterna placeras i laddaren lyser
ljusindikatorn med ett fast gult ljus medan den söker
kontakt med hörapparaten:

Din nya WIDEX mRIC-laddare laddar dina WIDEX
MOMENT™ mRIC-hörapparater (MRR2D).
Laddaren har en laddningsfördjupning för varje
hörapparat och två ljusindikatorer som visar hörapparaternas laddningsstatus.

1. Ta tag i skyddshöljet
på båda sidor och lyft
det uppåt.

2. Dra det sedan mot
sidan med USB-porten.
När laddaren har fått kontakt med hörapparaten
kommer laddningen att påbörjas. Ljusindikatorn
blinkar med grönt ljus för att indikera att
hörapparaten har låg batterinivå och har mindre än
40 % laddning:
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3. Anslut kabeln till
laddaren via Micro
USB-porten.

4. När laddaren
är ansluten till
strömförsörjningen
blinkar ljusindikatorerna
med vitt ljus fem gånger.

Ljusindikatorn lyser med pulserande grönt ljus för att
indikera att hörapparaten har mer än 40 % laddning:
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Ljusindikatorn lyser med ett fast grönt ljus för att
indikera att hörapparaten har 100 % laddning:

1. Micro USB-port

3. Ljusindikatorer

2. Laddningsfördjupningar

4. Skyddshölje

5. Laddaren är nu klar
att användas.

ÖVERSIKT
ÖVER LJUSINDIKATORER
Blinkande vitt ljus

Laddaren är ansluten till
strömförsörjningen.

Fast gult ljus

Laddaren letar efter hörapparaten.

Blinkande grönt
ljus

Hörapparaten laddas, mindre än 40 %
batterinivå.

Pulserande grönt
ljus

Hörapparaten laddas, mer än 40 %
batterinivå.

Fast grönt ljus

Hörapparaten är fulladdad, 100 %
batterinivå.

En indikator
blinkar rött

Ett fel har inträffat under laddning och
laddningen har stoppats.

Båda
indikatorerna
blinkar rött

Ett fel har inträffat under laddning
och laddningen har stoppats för båda
hörapparaterna.

Blinkande gult
ljus

Hörapparatens temperatur har blivit för
hög under laddning och laddningen har
pausats.
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Mer information finns i bruksanvisningen som du fick med din
Widex mRIC-laddare. Du kan även titta på handledningen om hur
du använder laddaren i WIDEX-MOMENT™-appen.
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