
Recarregue.  
Relaxe.Repita.



Obrigado por tomar a melhor 
decisão auditiva ao selecionar o 
sistema recarregável Starkey®+ 
ZPower®! Este guia fornecerá 
instruções e dicas úteis para seus 
novos aparelhos auditivos recar-
regáveis.

A caixa do seu aparelho auditivo contém:

 •  Seus aparelhos auditivos (baterias ainda não 

instaladas)

 • Estojo do aparelho auditivo 

 • Escova de limpeza 

 • Hear Clear™ Protetor de cera 

 • Pano de microfibra 

 •  Baterias Zinco-ar descartáveis adicionais,  
tamanho 312 (você não deve sempre usar baterias 

recarregáveis)

 • Estojo para transporte 

 • Manual de Operações RIC (Receptor no Canal)

A caixa da bateria recarregável ZPower contém:

 • O carregador ZPower 

 •  As baterias recarregáveis ZPower  

(cor dourada e prata)

 • Adaptador USB de parede 

 • Manual de operações

Recarregue. 
Relaxe.Repita.

Conteúdo

Seus aparelhos auditivos recarregáveis serão entregues para você em duas caixas. Note 
que tanto as baterias recarregáveis ZPower quanto baterias descartáveis funcionam em 
seu dispositivo. As duas opções são fornecidas para você.



Visão geral do RIC 312 Características, controles e identificação

Os controles dos seus aparelhos auditivos incluem: 
1. Aparelho auditivo
2. Cabo
3. Receptor
4. Microfones
5. Botão de pressão (controle do usuário)
6.  Compartimento da bateria (controle liga/desliga), localização do número 

de série, localização do indicador de receptor do lado esquerdo/direito 
(vermelho para orelha direita, azul para orelha esquerda)

Seus aparelhos auditivos podem ser identificados através da: 
7. Trava de retenção
8. Localização do nome do fabricante e nome do modelo
9. Localização do indicador de receptor do lado esquerdo/direito

Solução de ajuste confortável: 
10. Auscultador com ajuste instantâneo
11. Molde auricular personalizado (opcional)
12. Molde auricular personalizado para RIC (opcional) 11 12
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Como instalar as baterias ZPower

Seus aparelhos auditivos usam uma bateria como fonte de energia.  
Você pode usar tanto as baterias recarregáveis ZPower quanto baterias 
de zinco-ar 312 descartáveis em seus aparelhos auditivos. Suas baterias 
ZPower vêm totalmente carregadas e prontas para uso.

Para inserir ou substituir as baterias recarregáveis: 

1. Abra a porta da bateria 

2. Coloque a bateria dentro da porta da bateria (lado dourado para cima) 

3. Feche a porta da bateria.

Dicas úteis

 •  NUNCA FORCE A PORTA DA BATERIA PARA FECHAR. Isto pode 
resultar em danos sérios; se a porta não fechar de forma segura, 
verifique se a bateria foi inserida corretamente.

 •  Descarte as baterias usadas imediatamente no lixo adequado ou 
na reciclagem.
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Manutenção

O uso adequado ajudará a aumentar a duração de sua bateria.

Dicas das baterias

• Carregue as baterias regularmente antes de usá-las.

• Carregue as baterias em temperaturas entre 50°F (10°C) e 104°F (40°C).

•  Não coloque as baterias no carregador se ele não estiver conectado, isto esgotará 
as baterias.

• Se você não pretende usar seus aparelhos auditivos por vários dias, remova as baterias.

•  Sua bateria recarregável deve durar aproximadamente um ano e pode ser facilmente 
substituída por seu profissional da audição.



2. Aguarde por 3-4 horas 

Quando as luzes verdes estiverem piscando, seus 
aparelhos auditivos estão carregando. Quando as luzes 
pararem de piscar e ficarem verde contínuo, seus  
aparelhos auditivos estarão completamente carregados.

3. Remova e use seus aparelhos auditivos

Pegue seus aparelhos auditivos pela base, NÃO 
pelo cabo. Seus aparelhos auditivos ligarão  
automaticamente quando forem removidos do 
carregador.

Você pode removê-los antes da carga completa, 
mas a carga não durará tanto quanto se estivesse 
completamente carregada. É melhor deixar seus 
aparelhos auditivos no carregador quando não  
estiver usando-os. Eles não serão sobrecarregados, 
então procure carregá-los no final de cada dia.

Como carregar seus aparelhos auditivos

Carregando seus aparelhos auditivos

Para começar, conecte o cabo elétrico no adaptador USB de parede e em uma 
tomada elétrica. Quando conectado pela primeira vez, as luzes do carregador 
ficarão verdes rapidamente.

1. Coloque seus aparelhos auditivos no carregador 

Segure seus aparelhos auditivos pela base (não pelo 
cabo) e coloque-os no encaixe para carregar. Tanto 
os cabos quanto os receptores devem estar de frente 
para o mesmo lado do carregador, assim como 
o cabo elétrico. Quando seus aparelhos auditivos 
estiverem colocados corretamente, as luzes verdes 
piscarão. Nota: os aparelhos auditivos desligam  
automaticamente quando são colocados no  
carregador. Não é preciso abrir a porta da bateria.



Resolução de problemas

Luzes do carregador Problema Recomendação

Nenhuma luz O aparelho auditivo não está 
inserido no carregador  
corretamente ou o carregador 
não está com energia.

Remova os aparelhos auditivos e  
coloque-os na orientação correta. 
Verifique se o cabo USB está conectado 
corretamente ao adaptador USB de 
parede. Verifique se o adaptador USB 
de parede é funcional ao conectar em 
outro dispositivo USB.

Uma ou duas luzes em 
vermelho contínuo

A bateria não carregará. Verifique se a bateria do aparelho auditivo 
é uma bateria recarregável ZPower.

Luzes piscando em  
vermelho

A temperatura está fora do 
permitido.O carregamento é 
pausado até que a temperatura 
esteja ideal.

Mova o carregador para um ambiente 
entre 50°F (10°C) e 104°F (40°C).

Consulte seu profissional da audição se qualquer problema persistir.

Tenha certeza de que as baterias recarregáveis estão inseridas corretamente  

(lado dourado para cima).
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