
TIPS VOOR OPLAADBARE HOORTOESTELLEN van Phonak (Marvel) 
 

Hierbij willen we u enkele tips meegeven over het oplaadproces van uw hoorapparaten. Als u vragen heeft, 

staan we steeds voor u klaar! Team Hoorzorg Van Looveren 

 

✓ Uw hoortoestel zal automatisch inschakelen van zodra u het hoortoestel uit de lader haalt.  En ook 

automatisch uitschakelen als u het toestel in de oplader plaatst.  U kan echter steeds manueel uw 

hoortoestel aan- en uitzetten via de drukknop op het hoorapparaat. 

Om het in te schakelen houdt u het onderste gedeelte van de drukknop ongeveer 3 seconden ingedrukt 

totdat het indicatorlampje meerdere malen groen flikkert. Om het toestel uit te schakelen houdt u 

diezelfde knop onderaan ingedrukt tot het rode indicatorlampje verschijnt. 

✓ Opgelet! Wanneer u de oplader uit de stekker trekt, maar de toestellen zelf laat zitten in de oplader, 

zullen de toestellen toch vanzelf ingeschakeld worden. Want ze schakelen aan van zodra ze geen stroom 

meer krijgen. U laat dus best tijdens de nacht de oplader gewoon verbonden met de stroom. 

✓ Een dagelijkse oplaadbeurt wordt beschouwd als normaal gebruik. Maak er dus een gewoonte van om uw 

oplaadbare hoortoestellen elke nacht in de oplader te plaatsen. 

✓ Een volledige oplaadbeurt duurt maximaal 3u. De autonomie van een opgeladen hoortoestel bedraagt 

ongeveer 24u. 

✓ De ingebouwde accu is een lithium-ion accu. Deze batterijen hebben geen geheugen. U hoeft dus niet te 

wachten tot de batterij van uw hoortoestel volledig leeg is alvorens hem op te laden. Omgekeerd kan het 

ook geen kwaad het oplaadproces te stoppen als de batterij nog niet volledig opgeladen is.  

✓ Voor een betrouwbare en veilige werking wordt aangeraden enkel de meegeleverde USB-kabel en stekker 

te gebruiken.  

✓ Voor sommige opladers is het mogelijk om een extra powerpack aan te kopen en deze te koppelen aan 

de oplader. Via de powerpack heeft u de mogelijkheid om de hoortoestellen op te laden zonder elektrische 

voeding. 

✓ Opgeladen hoortoestellen schakelen automatisch uit en mogen in de oplader blijven zitten. Draagt u 

echter gedurende lange tijd uw hoortoestellen niet, wordt aangeraden de voeding van de lader uit te 

trekken en/of de hoortoestellen uit de oplader te halen. Vergeet uw hoortoestel dan ook niet manueel uit 

te schakelen. 

✓ Laad uw hoortoestellen minstens 1x per 3 weken volledig op om de capaciteit van de accu optimaal te 

blijven gebruiken. 

✓ Bewaar de oplader en de hoortoestellen op een droge plaats en bij kamertemperatuur. Een hoortoestel 

kouder dan 0°C wordt niet onmiddellijk geladen. Het operationele temperatuurbereik van de oplader ligt 

tussen 0°C en 40°C.  

✓ Wanneer uw hoortoestel is blootgesteld aan vochtige omgevingen of bij transpiratie, kan het aangewezen 

zijn om uw toestel te drogen. Het is mogelijk om in de oplader een droogtablet te plaatsen zodat u naast 

het opladen ’s nachts, ook uw hoortoestellen kan laten drogen. Vergeet zeker de lader niet te sluiten 

zodat de droogtablet optimaal kan werken. 

✓ Wanneer uw toestel plots niet meer zou opladen of niet meer werkt, kan het helpen van uw toestel  te 

resetten. Dit doet u door het onderste gedeelte van de drukknop in te drukken en dit gedurende 15 

seconden. Er verschijnt geen lichtje, u telt best zelf tot 15 terwijl u de knop ingedrukt houdt. Nadien 

plaatst u het toestel in de lader en zou het indicatorlampje terug zoals van tevoren moeten beginnen 

flikkeren.  

 


