
TIPS VOOR HOORTOESTEL BATTERIJEN 

 

Hierbij willen we u enkele tips meegeven over de hoortoestelbatterijen voor uw hoorapparaten. Als u 

vragen heeft, staan we steeds voor u klaar! 

 

 

Hoortoestel batterijen 

 

✓ Hoorapparaten werken op luchtzink batterijen. Eens het beschermstickertje verwijderd is, begint 

de batterij automatisch te verbruiken. Dit kan je niet meer stopzetten door het stickertje terug te 

kleven. 

✓ Laat het stickertje op de batterij totdat u deze gaat gebruiken. Wacht na het verwijderen een 

minuut voordat u de batterij in uw hoortoestel plaatst. Dit zorgt ervoor dat de buitenlucht zich 

goed kan vermengen met de inhoud van de batterij, zodat deze optimaal werkt.  

✓ De batterijen zijn gemakkelijk te verwijderen en te plaatsen in het hoortoestel met behulp van 

een magneetstaafje. 

✓ Neem altijd een extra pakje batterijen mee zodat u uw gehoor niet verliest op kritieke momenten. 

✓ De levensduur van een hoortoestelbatterij hangt af van zijn grootte en de mate waarin u uw 

hoortoestel gebruikt. 

✓ De levensduur wordt korter wanneer de hoortoestellen luid staan bij zwaardere gehoorverliezen, 

als u accessoires gebruikt die extra kracht gebruiken, of als u het hoortoestel ’s nachts vergeet 

uit te zetten. 

✓ Wij adviseren u om uw batterijen op kamertemperatuur te bewaren. Voorkom dat batterijen op 

een zeer warme locatie worden bewaard. Dit verkort de levensduur aanzienlijk.  

✓ Een zeer koude bewaartemperatuur is ook niet te adviseren, evenals het los bewaren van de 

batterij in bijvoorbeeld de zak van uw jas. 

✓ Ventileer ’s nachts het batterijencompartiment van uw hoortoestel. 

✓ Breng de batterijen niet in contact met metalen voorwerpen. 

✓ Gebruikte batterijen dienen als klein gevaarlijk afval ingeleverd te worden op het containerpark 

of andere verzamelplaatsen zoals de plaatselijke supermarkt. 

✓ Batterijen zijn bruikbaar tot einde houdbaarheidstermijn. Deze vindt je meestal terug aan de 

achterzijde van de verpakking. 
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