
Gode råd
Svar på spørsmål 
om batteriet til 
høreapparatet ditt

Hear. Live. Connect.



Veiledning 
for batteri til 
høreapparat
Har du noen gang lurt på hvordan 
batteriet til høreapparatet ditt fungerer, 
eller hvorfor det er en flik på baksiden? 
Du er garantert ikke den eneste.

Batteriet sørger for strøm til høreapparatet ditt 

og spiller dermed en helt avgjørende rolle for at 

du kan høre. I dette heftet fra Rayovac, verdens 

ledende produsent av batterier til høreapparater*, 

finner du svar på vanlige spørsmål.

*Ifølge egne beregninger
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Hvordan fungerer batterier  
til høreapparater?
Dagens sink-luft-batterier til høreapparater 

virker så snart fliken på batteriets bakside 

fjernes og cellen aktiveres. Fliken sørger for 

at batteriet holdes oppladet og varer lenge. 

Så snart den fjernes, trekkes luft utenfra inn i 

små lufthull, og katoden i batteriet fungerer 

som katalysator for den kjemiske reaksjonen i 

cellen. Oksygen reagerer med sink i batteriet 

og danner sinkoksid. Kapasiteten til et sink-luft-

batteri styres av mengden sink i batteriet.

Hvor viktig er fliken på batteriet?
Fliken spiller en avgjørende rolle. Den tetter 

lufthullene og holder luften ute, slik at batteriet 

har full kapasitet når du skal bruke det. Så snart 

du fjerner fliken og batteriet aktiveres, kommer 

det luft inn i cellen, og batteriet begynner å 

utlades. Du kan ikke forlenge batteritiden ved å 

sette fliken på plass igjen. Etter at du har tatt av 

fliken, venter du rundt ett minutt før du setter 

inn batteriet i høreapparatet. Dermed rekker 

cellen å fylles med luft før batteriet tas i bruk.
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Hvilke batteristørrelser  
er tilgjengelige?
Batteriene er tilgjengelige i følgende 

standardstørrelser: 10, 312, 13 og 675. For  

å hjelpe forbrukerne med å identifisere  

størrelsen bruker de fleste av produsentene 

standard fargekoder på fliken og emballasjen  

til sink-luft-batteriene.

10 13 675

Hvor ofte bør jeg bytte batteri?
Mange venter med å bytte batteri til høre-

apparatet varsler om at batterinivået er lavt. 

Andre bytter batteriene etter et fast tidsintervall. 

Når du er godt kjent med høreapparatet ditt 

og batteriene, kan du velge hvilket system som 

fungerer best for deg.

312
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Hva gjør jeg hvis et barn eller 
kjæledyr svelger et batteri?
Batterier til høreapparater – både nye 

og brukte – må oppbevares utilgjengelig 

for små barn og kjæledyr. Hvis et barn 

eller dyr likevel skulle svelge et batteri, 

må du umiddelbart søke legehjelp.

Hvordan bør jeg  
oppbevare batteriene?
• Oppbevar batteriene til høreapparatet  

ved romtemperatur. Hvis det er for varmt 

der de oppbevares, reduseres batteritiden.

• Ikke legg batteriene i kjøleskapet.

• Batteriene bør oppbevares i den runde 

beholderen de leveres i. Du bør ikke 

legge dem løst i lommene dine, ettersom 

batteriene kan kortslutte, sprekke eller 

begynne å lekke ved kontakt med 

gjenstander som mynter og nøkler.

• Brukte batterier skal oppbevares 

utilgjengelig for barn.

Hvor lang levetid har batteriene?
Standard levetid for batteriene er fire år fra 

produksjonsdatoen. Jo nyere de er, desto bedre 

er imidlertid ytelsen – særlig hvis de oppbevares 

på riktig måte. På baksiden av batteripakken 

er utløpsdatoen oppført med fire sifre.
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Hvor lenge varer batteriene?
Dette varierer fra person til person. Hvor lenge 

batteriet til et høreapparat varer, styres av en rekke 

faktorer. Her er noen av de viktigste:

Batteriets størrelse 
Jo mindre et batteri er, desto mindre 

er det plass til av komponentene som 

kreves for å levere strøm. Derfor er 

batteritiden kortere for små batterier sammenlignet 

med større.

Graden av hørselstap 
Hvor mye forsterkning som kreves, 

styres av graden av hørselstap. Mer 

forsterkning krever mer strøm, noe 

som reduserer batteritiden. Derfor må personer 

med kraftig svekket hørsel bytte batteri oftere enn 

folk med mindre hørselstap. Hørselstapet på hvert 

øre kan også være ulikt, og da er også levetiden 

ulik for hvert batteri.

Bruk av høreapparat 
Når vi snakker om batteritid, er det 

vanlig å omtale kapasiteten i antall 

dager. Men «én dag» kan være svært 

forskjellig for ulike personer. Enkelte bruker 

høreapparatet fire timer i løpet av en dag, mens 

andre kanskje har det på i seksten timer. Derfor er 

det bedre å måle antallet timer når vi sammenligner 

batteritiden.

Selve høreapparatet 
Jo mer avansert høreapparatet er, 

desto mer strøm krever det. Dette kan 

sammenlignes med mobiltelefoner: 

Jo flere funksjoner du bruker på telefonen (f.eks. 

nettleser, apper, spill og filmer), desto raskere 

lades batteriet ut.
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Miljøet

Lav luftfuktighet 
Hvis luftfuktigheten er lav, kan 

batteriene tørke ut, slik at batteritiden 

reduseres. Her i nord kan dette 

være et problem om vinteren – særlig innendørs 

i rom der det fyres med ved, og ved bruk av 

beholdere som holder høreapparatene tørre, 

i miljøer der det allerede er svært tørt.

Høy luftfuktighet 
Hvis luftfuktigheten er høy, kan 

batteriene slippe inn fuktighet, noe 

som kan forstyrre den naturlige 

utvidelsen ved utladingen. Dette kan medføre at 

batteriet utvider seg og lekker, og at batteritiden 

reduseres. Du kan oppleve dette i miljøer med 

høy temperatur eller luftfuktighet hvis du jobber 

utendørs over lengre tid eller oppholder deg i rom 

uten klimaanlegg.

Temperatur 
Ved lavere temperaturer synker 

spenningen i batteriet i høreapparatet, 

og dermed reduseres også batteritiden.

Høyde 
Jo høyere du befinner deg over havet, 

desto mindre oksygen er det i luften. 

Samtidig synker spenningen i batteriet 

i høreapparatet, slik at det kan lades ut 

raskere.

Omgivelser 
Hvor mye støy det er rundt deg, kan 

påvirke batteritiden. Batteriet lades 

ut raskere på en restaurant eller 

en konsert med høy lyd sammenlignet med et 

besøk på biblioteket. Hvis du har fullt volum på 

høreapparatet, lades også batteriet raskere ut.
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Hvorfor bør du velge Rayovac? 
Med Rayovac ProLine Advanced-batterier 

er du sikret svært god ytelse. Med Rayovac 

ProLine Advanced har du full kontroll over 

hvor lenge batteriene varer. De produserer 

batterier med lik levetid, slik at du har god 

oversikt over når du må bytte batteri.

Hvordan resirkulerer 
jeg gamle batterier?
Ifølge EU-direktivet om batterier skal alle 

batterier resirkuleres. Du kan for eksempel 

gjøre dette i lokale butikker, på kontorer, i 

offentlige bygg og på skoler. Spør ørelegen 

din om hvor du finner den nærmeste 

gjenvinningsstasjonen for batterier.
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