
Slušne aparate polnite vedno, ko ti niso v uporabi, vsak dan, po možnosti čez noč in pred 
jutranjo uporabo.
• Polnilni podstavek se priklopi na hišni adapter USB in nato v električno vtičnico. Stikalo za vklop/izklop ni prisotno, saj se 

polnilni podstavek vklopi samodejno, in sicer ob vklopu v električno omrežje. Ob vklopu bosta na polnilnem podstavku 
posvetili zeleni lučki, kar pomeni, da je polnilni podstavek vključen.

• Slušna aparata vstavite v polnilni reži, tako da sta ušesna vložka obeh slušnih aparatov usmerjena v isto smer oz.
v smeri napajalnega kabla.

• Ob pravilni vstavitvi slušnih aparatov v polnilni podstavek, bosta na polnilnem podstavku pričeli utripati zeleni lučki.

• Utripajoči zeleni lučki označujeta, da se slušna aparata polnita.

• Slušna aparata sta napolnjena, ko na polnilnem podstavku svetita zeleni lučki. Slušna aparata se ne bosta prenapolnila.
Kot je bilo omenjeno prej, svetujemo, da slušne aparate vedno odlagate na polnilni postavek, ko jih ne uporabljate.

• Polnilni podstavek čistite z mehko, suho krpo ali ščetko, s katero odstranite umazanijo in očistite polnilne
kontakte. Za čiščenje polnilnega podstavka ne uporabljajte razkužil, alkohola ali ostalih tekočin.

Sistem samopreverjanja. Ob pričetku polnjenja vaših slušnih aparatov se prepričajte, da na 
polnilnem podstavku petkrat posveti zelena lučka. To pomeni, da se slušna aparata polnita pravilno.

• Polnilni postavek  je opremljen s posebnim algoritmom, ki ob vsakemu polnjenju slušnih aparatov samodejno preveri
ali se polnjenje izvaja pravilno. Sistem samopreverjanja poskrbi, da sta slušna aparata pravilno vstavljena v polnilno režo
in preveri, ali uporabljate primerno polnilno baterijo. V primeru, ko ni napak, bosta lučki petkrat posvetili v zeleni barvi.

• V primeru napak, bosta lučki posvetili v rdeči barvi. Slušna aparata odstranite s polnilnega podstavka, očistite polnilne
kontakte in poskrbite, da uporabljate primerne polnilne baterije. Slušna aparata nato ponovno vstavite v polnilni reži.

Koristni nasveti za uporabo 
polnilnega podstavka za slušne 
aparate Sonic in Unitron. 
Poskrbite za optimalno polnjenje!



Opozorilo za prazno baterijo.  Kaj narediti in česa ne narediti.
• V primeru, ko v vaših slušnih aparatih zaslišite opozorilni signal za prazno baterijo, postavite slušna aparata na polnilni

podstavek ali polnilno baterijo zamenjajte z običajno baterijo.

• Ne odpirajte baterijskih vratc, da bi se izognili vsakodnevnem polnjenju, saj se bodo polnilne baterije tako hitreje iztrošile.

Dodatna priporočila
• V primeru, ko slušnih aparatov ne uporabljate, jih postavite na polnilni podstavek ali v šktalico za shranjevanje.

Ne odpirajte baterijskih vratc, da bi se izognili vsakodnevnem polnjenju, saj se bodo polnilne baterije tako hitreje iztrošile.

• V primeru, ko slušnih aparatov ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije ali slušne aparate postavite na vključen polnilni
podstavek.

• Slušnih aparatov ne postavljajte na izključen polnilni postavek, saj se bodo polnilne baterije tako hitreje iztrošile.

• Baterije se lahko ob neprimernih temperaturah poškodujejo. Baterije polnite pri temperaturah od 10°C (50°F) do 40°C
(104°F). Pred sušenjem slušnih aparatov v elektronski sušilni napravi, odstranite polnilne ali cink zrak baterije.

• Pred uporabo sprejev za lase in ostale kozmetike, vedno odstranite vaše slušne aparate, saj jih omenjena sredstva lahko
poškodujejo.

• Dobro je vedeti:

-Polnilni podstavek slušnih aparatov ne more prenapolniti.

-Uporabniki, ki uporabljajo le en slušni aparat in imajo eno polnilno baterijo v rezervi, lahko omenjeno rezervno
baterijo hranijo do 12 mesecev, kar je življenjska doba polnilne baterije, ko ta ni v uporabi.

• Dobra navada: Če niso na ušesih, so na polnilnem podstavku.

Odpravljanje težav
• V primeru, da ob polnjenju slušnih aparatov, lučki polnilnega podstavka ne posvetita v zeleni barvi, slušna aparata

odstranite in ju ponovno postavite na polnilni podstavek, tako da sta ta obrnjena v pravilno smer.

• Poskrbite, da je polnilni podstavek vključen. Preverite ali je USB kabel pravilno vstavljen in vklopljen v električno omrežje.
Ob vklopu bosta lučki polnilnega podstavka posvetili v zeleni barvi.

• V primeru, da se polnilne baterije ne napolnijo pravilno, preverite ali uporabljate primerno polnilno baterijo tipa 312, 
očistite morebitno umazanijo na polnilnih kontaktih in preverite ali je polnilna baterija še uporabna.

Omenjeni nasveti veljajo za polnilne podstavke slušnih aparatov SONIC in UNITRON!

Dodatne informacije in pomoč lahko vedno poiščete tudi v vseh AUDIO BM slušnih centrih, kjer 
vam bodo prijazni strokovnjaki svetovali in pomagali pri odpravljanju težav ter iskanju rešitev.




