
Skrócona
Instrukcja 
Obsługi
Twoja droga 
do lepszego słyszenia



 

W Starkey wierzymy, 

że lepiej słyszeć 

to żyć lepiej.

Ładowarka Livio™ AI do aparatów słuchowych 

pomoże Ci pozostać w kontakcie z ludźmi 

i rzeczami, które kochasz najbardziej. 

Ładowarka Livio AI firmy Starkey® to 

zaawansowana technologia z najwyższą jakością 

dźwięku i konfigurowalne funkcje, aby idealnie 

dopasować  się do Twoich potrzeb słuchowych.



Get the most out of 
your hearing aids 

Please visit starkey.com/care for additional 
tools and resources including:

• Instructional videos

• Operations manuals

• Product brochures

 

 

 

 

Wykorzystaj w pełni możliwości 

aparatów słuchowych

Odwiedź stronę starkey.com.pl, aby uzyskać 

dodatkowe informacje/materiały:

• Filmy instruktażowe

• Instrukcje użytkownika

• Broszury produktów
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Ładowanie 
aparatów słuchowych

Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj ładowarkę. 

Podłącz urządzenie do prądu za pomocą dostarczonego 

kabla. Następnie włóż aparaty słuchowe do ładowarki, 

diody LED powinny świecić stałym zielonym światłem.

• Umieść aparaty słuchowe w ładowarce. 

• Aparaty słuchowe wyłączą się automatycznie.

Uwaga: Diody LED odpowiadają za:

- Migające zielone = ładowanie.

- Stałe zielone = Pełne naładowanie. *

- Migający czerwony = Błąd - Usuń z ładowarki, poczekaj, aż    

  dioda LED zgaśnie i włóż ponownie aparaty słuchowe. 

  Jeśli nadal będzie się pojawiać czerwona dioda, skontaktuj 

  się z Twoim Protetykiem słuchu.

• Ładowanie odbywa się przy otwartej lub zamkniętej 

   pokrywie.

• Pełne naładowanie trwa ok. 3,5h.

*Jeśli ładujesz bez przewodu, diody LED zgasną po 

naładowaniu, aby oszczędzać baterię.
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• Zalecane jest, aby pozostawiać aparaty słuchowe 

   w ładowarce w momencie kiedy ich nie używasz. Jest to  

   dla nich całkowicie bezpieczne (przez krótki okres czasu).

• Jeśli nie będziesz nosić aparatów słuchowych przez 

   dłuższy czas (powyżej tygodnia) odłącz ładowarkę od 

   prądu. 

• Należy ręcznie wyłączyć aparaty słuchowe poprzez 

   naciśnięcie przycisku kołyskowego przez trzy sekundy.

• Twoje aparaty słuchowe automatycznie się włączą po 

   wyjęciu z ładowarki.

• Podczas ładowania bez przewodu diody LED zgasną, gdy 

   aparaty słuchowe będą w pełni naładowane.

• Aby odświeżyć diody LED, gdy ładowarka nie jest 

   podłączona, wyjmij aparat słuchowy z ładowarki na trzy 

   sekundy, i ponownie umieść je ładowarce (odświeżanie 

   trwa 10 sekund - następnie diody LED znowu się wyłączą).
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Włączanie i wyłączanie

ABY WŁĄCZYĆ:

Twoje aparaty słuchowe włączą się automatycznie, gdy 

zostaną usunięte z ładowarki.

Jeśli aparat był wyłączony ręcznie, naciśnij krótko przycisk 

na górze przełącznika kołyskowego.

ABY WYŁĄCZYĆ:

Twoje aparaty słuchowe wyłączą się automatycznie, gdy 

zostaną umieszczone w ładowarce.

Aby ręcznie wyłączyć aparaty słuchowe, naciśnij krótko 

przycisk na górze przełącznika kołyskowego.
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Pielęgnacja

JAK DBAĆ O APARATY SŁUCHOWE 

Utrzymuj aparaty słuchowe w czystości. Ciepło, wilgoć i inne 

obce substancje mogą powodować pogorszenie ich 

działania.

• Użyj szczoteczki czyszczącej lub miękkiej szmatki, aby 

   usunąć zabrudzenia z okolicy przełącznika, mikrofonu, 

   komory baterii i słuchawki.

• Nigdy nie używaj wody, rozpuszczalników, płynów 

   czyszczących lub olejków do czyszczenia aparatów 

   słuchowych.
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Pielęgnacja

JAK DBAĆ O ŁADOWARKĘ  

Utrzymuj ładowarkę w czystości. Ciepło, wilgoć i inne obce 

substancje mogą powodować zmniejszenie wydajności 

urządzenia.

• Użyj dostarczonego pędzelka do czyszczenia.

• Nie używaj wody, rozpuszczalników ani innych płynów 

   czyszczących do czyszczenia portów do ładowania.

• Pozostawiaj ładowarkę zamkniętą, aby uniknąć 

   gromadzenia się pyłu i kurzu.

• Przechowuj ładowarkę w czystym i suchym miejscu.

Aby zapewnić jak najdłuższą żywotność baterii w aparatach 

słuchowych i akumulatora ładowarki:

• Codziennie ładuj baterie aparatów słuchowych.

• Nie pozostawiaj urządzeń na nadmierne nagrzanych 

   pomieszczeniach, tj. nasłoneczniony parapet, czy 

   rozgrzany samochód.
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Specjalne instrukcje: 

 

 

Protetyk słuchu:

Pamięć WskaźnikŚrodowisko 
akustyczne

 

Numer seryjny: P  L  

Data wygaśnięcia gwarancji: 

Rozmiar baterii: 

Ustawienia pamięci:  

Informacje o aparacie słuchowym

Model aparatu słuchowego:
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Informacje FCC

Niniejszym firma Starkey deklaruje, że urządzenie jest 

zgodne z wszelkimi wymaganiami i odpowiednimi 

postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Kopia Deklaracji 

Zgodności może zostać uzyskana pod poniższym adresem.

Starkey Hearing Technologies

6700 Washington Ave. South

Eden Prairie, MN 55344 USA

Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park

Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX

United Kingdom

Utylizacja sprzętu elektronicznego musi być zgodna 

z przepisami obowiązującymi w Polsce.
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Notes
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For Livio AI, Thrive Hearing Control app and iOS/Android compatibility 
information, please visit starkey.com/thrive-hearing

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed 
to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has 
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is 
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and 
regulatory standards. Apple, the Apple logo, iPhone, iPad and iPod touch are 
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is 
a registered service mark of Apple Inc.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc.

Starkey.com

6700 Washington Ave. S.
Eden Prairie, MN 55344
1.800.328.8602

Starkey Laboratories Poland Sp. z o.o.
ul. Wirażowa 119
02-145 Warszawa


