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Wij verwelkomen u in de wereld van het digitale
horen.
Eerst en vooral willen we u hartelijk feliciteren. Met dit apparaat hebt
u een Duits topproduct ‘Made in Germany’ gekocht.
Deze gebruiksaanwijzing helpt u en uw kind er snel mee vertrouwd te
raken.

Wij wensen u alvast veel plezier met dit product.

Algemene gebruiks - en onderhoudsaanwijzing
Richtlijnen voor het onderhoud van het apparaat
Uw verdeler van hoorapparaten kan u verscheidene onderhoudsmiddelen aanbieden.
Let er bij het reinigen op dat er geen vloeistof in het apparaat loopt.
Enkele tips voor het dagelijkse gebruik:
- Bescherm het apparaat tegen hitte en vochtigheid.
- Laat uw apparaat niet op de grond vallen.
- Verwijder de batterij als u het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt.
Zet het apparaat af bij een van volgende activiteiten gaat:
• als u zich gaat wassen of douchen
• als u een droogkap of haardroger gebruikt
• als u haarspray gebruikt
• als u als patiënt met hogefrequentiegolven of ultrasone golven behandeld wordt
Afvalverwerking
Een oud apparaat en oude batterijen mag u niet bij het huisvuil werpen.
Uw verdeler van hoorapparaten zal deze graag vakkundig voor u verwerken.
Service en garantie
Mocht uw apparaat niet functioneren, wend u dan tot uw verdeler van hoorapparaten,
nadat u eerst de volgende punten gecontroleerd hebt:  
• Is het apparaat ingeschakeld?
• Werd er een nieuwe batterij geplaatst?
Probeer niet om zelf herstellingen aan het apparaat uit te voeren.

     Algemene waarschuwingen
• Batterijen buiten het bereik van kinderen houden. Indien batterijen worden ingeslikt, kunnen zij een gevaar voor de gezondheid betekenen. In zulk geval dient u onmiddellijk een arts
te waarschuwen.  
• Niet in ruimtes met explosiegevaar gebruiken.
• Enkel voor u persoonlijk bestemde hoorapparaten gebruiken. Andere apparaten kunnen
geen werking hebben of het gehoor beschadigen.
• Röntgenstralen kunnen het apparaat beschadigen.
• Waarschuwingsseinen die van achteren komen kunnen bij hoorapparaten met multimicrofoontechniek soms ontoereikend waargenomen worden.
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Handleiding
Het bedieningsgedeelte
Met het bedieningsgedeelte van het hoorapparaat kan u speciale functies makkelijk zelf
instellen.
Programmeerdoos

Brilbeugel

B1 Aan-/uitschakelaar

B2 Batterijdeksel

C Geluidssterkteregelaar

A Click-System

Bottenhoorapparaat

D Hoorprogrammatoets

A

Click-System

B1
B2

In-/uitschakelen van het hoorapparaat
Het in- en uitschakelen van het hoorapparaat is uiterst eenvoudig. Als het batterijdeksel
gesloten is, is het apparaat automatisch ingeschakeld. Door gewoon het batterijdeksel te
openen, wordt het apparaat uitgeschakeld
Batterijdeksel

Ingeschakeld

Uitgeschakeld

1. Batterij verwijderen
Open het batterijdeksel. Verwijder de batterij met de
bijgevoegde mangeetstift uit het batterijdeksel.
Batterijverwijde-

Behuizing

Magneetstift

relement

2. Batterij plaatsen
Plaats de nieuwe batterij (type 312) met de pluskant
naar boven in de behuizing of het magnetische batterijdeksel en sluit het deksel – het hoorapparaat is
nu automatisch ingeschakeld.
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De geluidssterkteregelaar  
Met de geluidssterkteregelaar kan u volledig naar eigen wens de gewenste geluidssterkte voor
uw apparaat instellen.
Luid

Linkerapparaat
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  Zacht

  Zacht
Rechterapparaat

De hoorprogrammatoets
Door op de hoorprogrammatoets te drukken, stelt u het
door uw verdeler van hoorapparaten vastgelegde akoestische type in.

hoorprogrammatoets

