
Rengjøring av  
Signia RIC  
høreapparater
EarWear 3.0

Høreapparat (modellnavn)
Høyttaler (styrke og lengde)

 Eartip 3.0 Open        Eartip 3.0 Tulip      

 Sleeve 3.0        Earmould 3.0 RIC
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1  Ørepropp

2  Høyttaler

3  Høyttalertilkobling

4  Mikrofonåpninger

5  Vippebryter

6  Batteriluke

* Kan variere avhengig av modell

Dry&Clean-laderen er det ultimatie innenfor avansert
teknologi til oppladning, og den lader ikke kun høre-
apparatene, den byr også på teknologi til UVC-rengjøring  
og -tørking, så høreapparatene alltid er i toppform.

UVC-rengjøringen starter automatisk,  
når høreapparatene settes i, og den  
fullføres på kun 15 minutter.

Dry&Clean ladere

Online bestilling
Du kan bestille Eartips 3.0 / Sleeves 3.0,  
filtre mm. på vår hjemmeside

Scan og  
lære mer 

Scan og  
bestill direkte  

i vår nettbutikk

Høreapparatdeler *



Rengjør øreproppene daglig med en myk, tørr klut. Dette  
vil hindre at ørevoksen tørker ut og blir hard.

Hvis det er behov for mer grundig rengjøring er det nød-
vendig å fjerne Earmould 3.0 øreproppen fra høyttaleren:
 
Med Handling Tool 3.0 (for kortere ørepropper): 

Fjern først WaxGuard 3.0-filteret som vist et annet sted 
i denne veiledningen. Deretter brukes Tool Handling 
3.0-verktøyet for å skyve høyttaleren ut.

Rengjør deretter øreproppen med lunkent vann med en 
dråpe oppvaskmiddel i. Skyll grundig og la øreproppen  
tørke helt.

Plasser den rengjorte Earmould 3.0 på høyttaleren. 

Sett deretter inn et nytt WaxGuard 3.0-filter i øreproppen  
som vist andre steder i denne veiledningen.

Rengjør øreproppene daglig med en myk, tørr klut. Dette vil
hindre at ørevoksen tørker ut og blir hard. 

Hvis det er behov for mer grundig rengjøring er det 
nødvendig å fjerne Earmould 3.0 øreproppen fra høyttaleren: 

Med Removal Tool 3.0 (for lange ørepropper): 

Fjern først WaxGuard 3.0-filteret som vist et annet sted 
i denne veiledningen. Deretter brukes Tool Handling 
3.0-verktøyet for å skyve høyttaleren ut.

Rengjør deretter øreproppen med lunkent vann med en 
dråpe oppvaskmiddel i. Skyll grundig og la øreproppen tørke 
helt.

Plasser den rengjorte Earmould 3.0 på høyttaleren.

Sett deretter inn et nytt WaxGuard 3.0-filter i øreproppen som 
vist andre steder i denne veiledningen.

Rengjøring av
Earmould 3.0
– kort ørepropp

Rengjøring av
Earmould 3.0
– lang ørepropp



Hvor ofte bør jeg bytte Eartip 3.0 / Sleeve 3.0?
Det er veldig individuelt, men ca. en gang månedlig.

Hvor ofte bør jeg bytte filter?
Det er veldig individuelt, men ca. en gang i måneden.  
Hvis Eartip 3.0 / Sleeve 3.0 tørkes av daglig, kan den  
byttes sjeldnere.

Spørsmål og svar

Når du trenger å bytte filter på Earmould 3.0, må du bruke 
WaxGuard 3.0-filter for å fjerne det gamle filteret og plassere 
det en ny. 

WaxGuard 3.0 filter har varenr. 1099 3649

En støttevinge kan være nødvendig for at høreapparatene 
skal sitte bedre på plass. Støttevingen er et alternativ som ikke 
alle trenger. Støttevingen skal kun brukes med Eartip 3.0 / 
Sleeve 3.0

Støttevingen har varenummer 10993677.

Bytt ut Eartip 3.0 / Sleeve 3.0 ca. hver måned. Bytt dem 
tidligere hvis de får sprekker eller andre endringer.

Når du bytter ut Eartip 3.0 / Sleeve 3.0, anbefaler vi at du  
samtidig skifter filteret. Hvis lyden i høreapparatet begynner  
å bli svakere, kan det skyldes et tett filter. 

Etter at du har fjernet Eartip 3.0 / Sleeve 3.0, kan du se et lite 
hvitt filter i høyttaleren. Dette er filteret du må bytte!
 
WaxGuard 3.0 filter har varenr. 1099 3649

Utskifting av  
Eartip 3.0/Sleeve 3.0

Utskifting av
filter i høyttaleren

Utskiftning av
filter på Earmould 3.0

Støttevinge 
(Concha-lock 3.0)

Påse at den nye Eartip 3.0 eller  
Sleeve 3.0 dekker festeringene  
på høyttaleren helt. 

Sjekk at den nye Eartip 3.0 eller  
Sleeve 3.0 er godt festet.

Følg illustrasjonen nedenfor for å demontere den gamle  
Eartip 3.0 eller Sleeve 3.0. Vær forsiktig så du ikke knekker  
høyttalertilkoblingen.

Slik fjerner du Eartip 3.0 / Sleeve 3.0

Slik monterer du en ny Eartip 3.0 / Sleeve 3.0 Slik fjerner du filteret

1    Bruk den svarte enden av voksfilterpinnen som et verktøy  
for å løsne det gamle filteret.

2    Plasser enden mot filteret i høyttaleren og vri med klokken. 
Trekk deretter filteret ut av høyttaleren. 
Dette filteret må kasseres! 

Installer et nytt filter

3    Bruk den motsatte enden av voksfilterpinnen der du ser  
et nytt filter og plasser dette i høyttaleren.

4    Plasser filteret ved å skyve det på plass inn i høyttaleren.
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Slik fjerner du filteret

1    Bruk den tomme enden av voksfilterpinnen som et  
verktøy for å løsne det gamle filteret.

2    Plasser enden mot filteret i Earmould 3.0 og trykk inn.  
Trekk deretter filteret ut av Earmould 3.0.  
Dette filteret må kasseres!

Installer et nytt filter

3    Bruk den motsatte enden av voksfilterpinnen der du ser  
et nytt filter og plasser dette i Earmould 3.0

4    Plasser filteret ved å skyve det på plass inn i Earmould 3.0.

 

MERK: Du trenger ikke å frigjøre høyttaleren fra 
høreapparatet for å bytte filter på Earmould 3.0.

Byte av
Click Dome
Det fi nns fl era sätt att avlägsna Click Dome på. 
Nedan visar vi hur du använder förpackningen, 
innehållande dina domer, som verktyg. Byt eller 
rengör dina domer ungefär en gång i månaden 
eller vid behov. 

Vänd din Click Sleeve ut och 
in.

Placera högtalarenheten i 
skåran likt bilden och använd 
förpackningen för att få domen 
att släppa från hörtelefonen.

Du kan också avlägsna Click 
Sleeve genom att greppa tag i 
domen och dra domen rakt ut, 
alternativt “knäcka” domen åt 
sidan. Lite hushållspapper kan 
ge ett bättre grepp. Dra inte 
i hörtelefonledningen mellan 
Click Sleeve och hörapparat!

Placera hörtelefonens spets i 
Click Sleeve och tryck till. Ett 
svagt klick uppstår och Click 
Sleeve sitter då på plats. 

Placera hörtelefonens spets 
i Click Domen och tryck till. 
Ett svagt klick uppstår och 
domen sitter då på plats. 

Det fi nns fl era sätt att avlägsna Click Sleeve på. 
Nedan visar vi hur du använder förpackningen, 
innehållande dina domer, som verktyg. Byt eller 
rengör dina Click Sleeve ungefär en gång i 
månaden eller vid behov. 

Click Domens förpackning 
är designad med en liten 
skåra längst ner. Skåran kan 
du använda för att avlägsna 
domen. 

Placera högtalarenheten 
i skåran likt bilden och 
använd förpackningen för 
att få domen att släppa från 
hörtelefonen.

Du kan också avlägsna 
Click Domen genom att 
greppa tag i domen och 
“knäcka” domen åt sidan. 
Lite hushållspapper kan ge 
ett bättre grepp. Dra inte i 
hörtelefonledningen mellan 
Click Dome och hörapparat!

När du byter dome rekommenderar vi att du 
samtidigt byter fi lter. Om ljudet i hörapparaten 
börjar bli svagt så kan ett igentäppt fi lter vara 
orsaken.

När du har avlägsnat domen kan du se ett litet vitt 
fi lter i hörtelefonen. Detta är fi ltret som du ska byta 
ut! 

När du ska byta fi lter på din Click Insats ska du 
använda QuickGuard-fi lter för att avlägsna det 
gamla fi ltret och placera dit ett nytt.

Byte av
Click Sleeve

Byte av 
fi lter i hörtelefon

Byte av
fi lter på Click Insats

Avlägsna Click Dome Avlägsna Click Sleeve

Montera ny Click SleeveMontera ny Click Dome

Avlägsna fi lter

1    Använd den svarta änden av vaxfi lterpinnen 
som verktyg för att ta loss det gamla fi ltret.  

2    Placera änden mot fi ltret i hörtelefonen 
och skruva medurs. Dra sedan ut fi ltret ur 
hörtelefonen. Detta fi lter är förbrukat!

Montera nytt fi lter

3    Använd vaxfi lterpinnens motsatta sida, 
där du ser ett nytt fi lter, och placera detta i 
hörtelefonen.

4    Placera fi ltret genom att trycka det på plats in i 
hörtelefonen.

1: Ta loss domen
2: Placera stödvinge
3: Sätt tillbaka domen

Stödvingen skall 
peka neråt som på 
bilden.

Stödvinge används för att hörapparaten ska sitta 
bättre på plats i örat. Stödvinge är ett tillval som 
inte alla har behov av. 

Stödvinge

Ta bort stödvinge

Placera stödvinge
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1: Ta bort domen
2: Ta av stödvingen
3: Sätt tillbaka domen

OBS! Du behöver inte ta loss 
hörtelefonen för att byta fi lter 
på din Click Insats. i

Domer och fi lter till 
dina hörapparater 
köper du enkelt via 
vår webshop. 

Besök: webshop.signia-hearing.se/shop

Avlägsna fi lter

1    Använd den tomma änden av vaxfi lterpinnen 
som verktyg för att ta loss det gamla fi ltret.  

2    Placera änden mot fi ltret i din Click Insats och 
skruva medurs. Dra sedan ut fi ltret ur Click 
Insatsen. Detta fi lter är förbrukat!

Montera nytt fi lter

3    Använd vaxfi lterpinnens motsatta sida, där 
du ser ett nytt fi lter, och placera detta i Click 
Insatsen.

4    Placera fi ltret genom att trycka det på plats in i 
Click Insatsen.
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Signia 
Webshop

Byte av
Click Dome
Det fi nns fl era sätt att avlägsna Click Dome på. 
Nedan visar vi hur du använder förpackningen, 
innehållande dina domer, som verktyg. Byt eller 
rengör dina domer ungefär en gång i månaden 
eller vid behov. 

Vänd din Click Sleeve ut och 
in.

Placera högtalarenheten i 
skåran likt bilden och använd 
förpackningen för att få domen 
att släppa från hörtelefonen.

Du kan också avlägsna Click 
Sleeve genom att greppa tag i 
domen och dra domen rakt ut, 
alternativt “knäcka” domen åt 
sidan. Lite hushållspapper kan 
ge ett bättre grepp. Dra inte 
i hörtelefonledningen mellan 
Click Sleeve och hörapparat!

Placera hörtelefonens spets i 
Click Sleeve och tryck till. Ett 
svagt klick uppstår och Click 
Sleeve sitter då på plats. 

Placera hörtelefonens spets 
i Click Domen och tryck till. 
Ett svagt klick uppstår och 
domen sitter då på plats. 

Det fi nns fl era sätt att avlägsna Click Sleeve på. 
Nedan visar vi hur du använder förpackningen, 
innehållande dina domer, som verktyg. Byt eller 
rengör dina Click Sleeve ungefär en gång i 
månaden eller vid behov. 

Click Domens förpackning 
är designad med en liten 
skåra längst ner. Skåran kan 
du använda för att avlägsna 
domen. 

Placera högtalarenheten 
i skåran likt bilden och 
använd förpackningen för 
att få domen att släppa från 
hörtelefonen.

Du kan också avlägsna 
Click Domen genom att 
greppa tag i domen och 
“knäcka” domen åt sidan. 
Lite hushållspapper kan ge 
ett bättre grepp. Dra inte i 
hörtelefonledningen mellan 
Click Dome och hörapparat!

När du byter dome rekommenderar vi att du 
samtidigt byter fi lter. Om ljudet i hörapparaten 
börjar bli svagt så kan ett igentäppt fi lter vara 
orsaken.

När du har avlägsnat domen kan du se ett litet vitt 
fi lter i hörtelefonen. Detta är fi ltret som du ska byta 
ut! 

När du ska byta fi lter på din Click Insats ska du 
använda QuickGuard-fi lter för att avlägsna det 
gamla fi ltret och placera dit ett nytt.

Byte av
Click Sleeve

Byte av 
fi lter i hörtelefon

Byte av
fi lter på Click Insats

Avlägsna Click Dome Avlägsna Click Sleeve

Montera ny Click SleeveMontera ny Click Dome

Avlägsna fi lter

1    Använd den svarta änden av vaxfi lterpinnen 
som verktyg för att ta loss det gamla fi ltret.  

2    Placera änden mot fi ltret i hörtelefonen 
och skruva medurs. Dra sedan ut fi ltret ur 
hörtelefonen. Detta fi lter är förbrukat!

Montera nytt fi lter

3    Använd vaxfi lterpinnens motsatta sida, 
där du ser ett nytt fi lter, och placera detta i 
hörtelefonen.

4    Placera fi ltret genom att trycka det på plats in i 
hörtelefonen.

1: Ta loss domen
2: Placera stödvinge
3: Sätt tillbaka domen

Stödvingen skall 
peka neråt som på 
bilden.

Stödvinge används för att hörapparaten ska sitta 
bättre på plats i örat. Stödvinge är ett tillval som 
inte alla har behov av. 

Stödvinge

Ta bort stödvinge

Placera stödvinge
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1: Ta bort domen
2: Ta av stödvingen
3: Sätt tillbaka domen

OBS! Du behöver inte ta loss 
hörtelefonen för att byta fi lter 
på din Click Insats. i

Domer och fi lter till 
dina hörapparater 
köper du enkelt via 
vår webshop. 

Besök: webshop.signia-hearing.se/shop

Avlägsna fi lter

1    Använd den tomma änden av vaxfi lterpinnen 
som verktyg för att ta loss det gamla fi ltret.  

2    Placera änden mot fi ltret i din Click Insats och 
skruva medurs. Dra sedan ut fi ltret ur Click 
Insatsen. Detta fi lter är förbrukat!

Montera nytt fi lter

3    Använd vaxfi lterpinnens motsatta sida, där 
du ser ett nytt fi lter, och placera detta i Click 
Insatsen.

4    Placera fi ltret genom att trycka det på plats in i 
Click Insatsen.
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Det er ikke nødvendig å fjerne Eartip 3.0 / Sleeve 3.0 
for å sette støttevingen på.

1    Fest støttevingen. Den skal peke fremover som  
vist på bildet. Det er et svakt klikk når støttevingen 
er på plass.

Slik monterer du støttevingen

1

3



Se mere her:

signia.net

Signia Hearing

Signia Hearing

Signia Hearing

 Handling Tool 3.0, varenr. 10969958

 Removal Tool 3.0, varenr 10967340

 Waxguard 3.0 filter, varenr. 10993649

 Støttevinge (Concha-lock), varenr. 10993667

Filter og  
tilbehør
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