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Hva er feil? Mulig feil Hva må gjøres? 
Høreapparatet 
hyler/piper 

1) Ørevoks i øregangen 
2) Hull i slange (BTE) 
3) Passform på propp/ITE 
4) Plassering av propp/dome/apparat 
5) For åpen dome (RITE) 
6) For sterk lyd 

1) Fjerne ørevoks (bruk gjerne olje) 
2) Skifte slange 
3) Ta kontakt med audiograf for nye avtrykk. 
4) Settes det lengre inni øret, evt. Snu det riktig 

vei. Ta kontakt for opplæring hvis dette er 
vanskelig. 

5) Bytt til en tetter dome. Ta kontakt dersom 
dette ikke hjelper. 

6) Ta kontakt for å få justert på lyden i 
apparatene. 

Høreapparatet er 
stumt 

1) Utgått batteri 
2) Tett filter (RITE) 
3) Tett med cerumen i propp (BTE) 
4) Brudd på ledning/slange (BTE/RITE) 
5) Fukt i høreapparat/ledning 
6) Fukt i slange (BTE) 
7) Elektronisk svikt i høreapparat 

1) Bytt batteri. Sjekk med batteritester om det 
fungerer. 

2) Bytt filter. Må gjøres jevnlig. 
3) Rengjør propp. Må gjøres jevnlig.  
4) Bytt slange (BTE). Ta kontakt for bytte av 

ledning på RITE. 
5) Bruk tørkeboks og tørketablett. 
6) Ta høreapparat og slange fra hverandre og 

blås gjennom med proppeblåse. 
7) Send inn apparatet til leverandør for 

sjekk/reparasjon. 
Høreapparatet 
har svak/dårlig 
lyd 

1) Filter 
2) Elektronisk svikt 
3) Fukt i slange (BTE) 
4) Hull i slange (BTE) 
5) For hard slange (BTE) 

1) Skifte filter, selv om det ikke er helt tett. 
2) Send inn apparatet til leverandør for 

sjekk/reparasjon. 
3) Bruk tørkeboks og tørketablett. 
4) Bytt slange. 
5) Bytt slange. 

Høreapparatet 
faller av 

1) Dårlig passform 1) Ta kontakt med audiograf for individuell 
tilpasning/avtrykk. 

Høreapparatet 
lader ikke 

1) Dårlig kontakt med ladepunkt. 
2) Svikt i lader 
3) Svikt i ladeledning 
4) Feil med apparat 

1) Sjekk at alt er koblet til. Tørk av apparat. Hvis 
det fortsatt ikke fungerer send inn lader og 
evt. høreapparater til leverandør. 

2) Bytt ut lader. Ta kontakt med leverandør for å 
få ny/kjøpe selv. 

3) Bytt ut ladeledning. Ta kontakt med 
leverandør for å få ny/kjøpe selv. 

4) Send inn apparat til leverandør for 
sjekk/reparasjon. 


