
OVERBLIK 
OVER 
OPLADEREN 

Din nye WIDEX mRIC oplader er beregnet til at  
oplade dine WIDEX MOMENT™ mRIC (MRR2D)  
høreapparater.

Opladeren har en åbning til opladning af hvert høre-
apparat og to lysindikatorer, der viser opladnings- 
status for høreapparaterne.
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1. Micro USB-port

2. Opladningsåbninger

3. Lysindikatorer

4. Hængslet dæksel

SÅDAN 
KOMMER DU 
I GANG

1. Tag fat i det hængslede 
dæksel på begge sider, 
og løft det opad.

2. Træk det mod siden 
med USB-porten.

3. Tilslut kablet til 
opladeren via micro 
USB-porten.

4. Når opladeren 
tilsluttes strøm- 
forsyningen, blinker 
lysindikatorerne hvidt 
5 gange.

5. Opladeren er nu klar 
til opladning.

OPLADNINGS-
INDIKATORER

Når høreapparaterne placeres i opladeren, lyser 
indikatoren konstant gult, mens høreapparatet 
registreres:

Når opladeren har registreret høreapparatet, starter 
opladningen. Lysindikatoren blinker grønt for at 
angive, at batteriniveauet er lavt, og at høreapparatet 
er mindre end 40 % opladet:

Lysindikatoren lyser grønt for at angive, at 
høreapparatet er mere end 40 % opladet:

Lysindikatoren lyser konstant grønt for at angive,  
at høreapparatet er 100 % opladet:
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QUICK GUIDE
WIDEX mRIC OPLADER

OVERSIGT  
OVER LYS-
INDIKATORER

Flere oplysninger kan fås i brugsanvisningen til Widex 
mRIC opladeren eller i læreprogrammet i WIDEX  
MOMENT™ appen om, hvordan opladeren bruges. 

Blinker hvidt Opladeren er tilsluttet 
strømforsyningen.

Konstant gult Opladeren er ved at registrere 
høreapparatet.

Blinker grønt Høreapparatet oplades, lavt 
batteriniveau, mindre end 40 %.

Lyser grønt Høreapparatet oplades, batteri-
niveauet er på mere end 40 %.

Konstant grønt Høreapparatet er fuldt opladet, 
batteriet er 100 % opladet.

En indikator 
blinker rødt 

Der opstod en fejl under 
opladningen, og opladningen er 
stoppet. 

Tre indikatorer  
blinker rødt

Der opstod en fejl under 
opladningen, og opladningen er 
stoppet for begge høreapparater. 

Blinker gult Høreapparatets temperatur er 
blevet for høj under opladningen, 
og opladningen er sat på pause.

ØNSKER DU TIPS, ELLER VIL DU VIDE 
MERE OM HØRELSE OG HØRETAB?

www.widex.dk/nyhedsbrev


