Uw hoortoestel.

Plaatsen en vervangen van de batterij.

sound SHD 10

1 Slangetje – verbindt de oordopjes met het gehoorsysteem
2 Microfoon / microfoonbescherming
3 Drukknop – voor programmakeuze en/of volumeveranderingen
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Batterijtype:
10

(naar individuele aanpassing)
Batterijlade
Dome (Olive)
Fixatiedeel – voorkomt dat de dome en het slangetje uit de
gehoorgang glijden
Externe oordopjes
Oorstukje

312
13

Waarschuwingssignaal voor batterij
Uw gehoorsysteem laat twee lange tonen horen
wanneer de batterij bijna leeg is. Nadat het waarschuwingssignaal voor het eerst geklonken heeft, neemt
de geluidskwaliteit van het gehoorsysteem mogelijk
af. Dat is geen defect. U kunt het probleem verhelpen
door een nieuwe batterij te plaatsen. Uw audicien kan
de toonhoogte en het volume van het waarschuwingssignaal naar wens aanpassen. Desgewenst kan
het ook uitgeschakeld worden.
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Markering aan zijkant:
Rood = rechts Blauw = links

Uw hoortoestel aan/uit zetten.
Met batterijlade
1. Aan:
• Sluit de batterijlade volledig.
Opmerking: Wanneer de inschakelvertraging
geactiveerd is, schakelt u uw gehoorsysteem pas
5 seconden na het sluiten van de batterijlade in.
Uw audicien kan de inschakelvertraging naar behoefte programmeren.
2. Uit:
• Open de batterijlade gedeeltelijk.

• Open de batterijlade.

sound SHD S13

• De functies van de afstandsbediening zijn in een afzonderlijke
gebruikershandleiding beschreven.

Instellen van de geluidssterkte.

Zonder bedieningselement

Met drukknop

Programmawisseling
Volumeregeling:
rechter/linker apparaat – harder
Volumeregeling:
rechter/linker apparaat – zachter
Volumeregeling:
rechter apparaat – harder,
linker apparaat – zachter
Combi:
Programmawisseling – rechter apparaat en
Volumeregeling – linker apparaat
Combi:
Volumeregeling – rechter apparaat en
Programmawisseling – linker apparaat

Optie: afstandsbediening

sound SHD S312

Bedieningselement.

• Leg de batterij zo in de geopende lade dat
de min-pool in het vak naar binnen wijst.

Met afstandsbediening
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Hoortoestel:
sound SHD 10
sound SHD S312
sound SHD S13
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• Sluit de batterijlade.
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FCC ID:
VMY-UWNB5
VMY-UWNB2
VMY-UWNB1
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Conform de richtlijne
93/42/EWG voor medische producten
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Bij een nieuwe batterij kan het enkele minuten duren voordat deze haar volle capaciteit
heeft. Klap pas dan de batterijlade dicht.

3. Openen:
• Open het batterijklepje volledig om de
batterij te vervangen.
Opmerking: Om het gehoorsysteem bij
het oor in of uit te schakelen, houdt u het
apparaat tussen duim en wijsvinger vast.
U opent of sluit de batterijlade met de wijsvinger van uw andere hand.

• De functies van de afstandsbediening zijn in een afzonderlijke
gebruikershandleiding beschreven.

Het hoorprogramma wisselen.

Met drukknop

Met drukknop

Wanneer de drukknop geprogrammeerd is voor de volumeregeling:
Druk op de drukknop op het rechter gehoorsysteem om het volume
in beide gehoorsystemen te verhogen.
Druk op de drukknop op het linker gehoorsysteem om het volume in
beide gehoorsystemen te verlagen.
Bij verandering van het volume laten uw gehoorsystemen verschillende signaaltonen horen.
Met afstandsbediening

• De functies van de afstandsbediening zijn in een afzonderlijke

gebruikershandleiding beschreven.

Volume-instelling

Optionele functies.

Signaaltonen

Voorstel voor volumeniveau

1 toon

Volume verhogen

korte toon

Volume verhogen

korte toon

Volume verhogen

2 tonen

Minimaal volumeniveau

2 tonen

Wireless Synchronisation (BiLink)

• Met de programma drukknop kunt u kiezen tussen de luisterpro-

gramma‘s.
• Bij het omschakelen geeft het hoorsysteem met signaaltonen aan
welk programma u hebt geselecteerd.
• Op deze manier kunt u uw apparaat aan elke hoorsituatie aanpassen
Programma 1 (bijv. autoprogramma)

1 toon

Programma 2 (bijv. spraak in lawaai)

2 tonen

Programma 3 (bijv. PhoneConnect)

3 tonen

Programma 4 (bv. muziek)

4 tonen

PhoneConnect

korte melodie

Wireless Synchronisation
(indien geactiveerd)

In het andere gehoorsysteem
klinkt dezelfde toon als in
het gehoorsysteem dat
ingesteld is

Met afstandsbediening

• De functies van de afstandsbediening zijn in een afzonderlijke

gebruikershandleiding beschreven.

Hoorprogramma / Beschrijving van het hoorprogramma

• Met wireless Synchronisation kunnen uw gehoorsystemen draadloos
met elkaar communiceren. Telkens wanneer u een programma of het
volume van een gehoorsysteem verandert, wordt deze verandering op
dezelfde wijze in het andere gehoorsysteem toegepast.
• Alle vragen met betrekking tot uw gehoorsystemen dient u voor te
leggen aan uw audicien.
Binaurale telefonie (BiPhone)
Met de binaurale telefoonfunctie kunt u een telefoon aan één oor
houden en het geluid duidelijk in beide oren horen. Hiervoor zijn geen
accessoires nodig.
Inschakelvertraging

• zorgt ervoor dat u het hoortoestel kunt inschakelen met een auto-

matische vertraging van 5, 10 of 15 seconden om feedback (fluiten) te
voorkomen.
Telefoonspoel
De telefoonspoel maakt een inductieve signaalopname (bijvoorbeeld tijdens het telefoneren) mogelijk. De geluidsopname via de microfoon wordt gereduceerd en/of onderdrukt.
Tinnitus Manager

1
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Wanneer uw audicien een Tinnitus Manager-programma en de
volumeregeling geconfigureerd heeft, kunt u het volume van de
Tinnitus Manager instellen wanneer uw gehoorsystemen dit Tinnitus
Manager-programma gebruiken.

Aanwijzingen voor verzorging.
Voor het reinigen van uw gehoorapparaat raden we onze
HADEO-verzorgingsproducten aan, die speciaal voor uw
gehoorapparaat zijn ontwikkeld. De HADEO-producten
zijn uitsluitend verkrijgbaar bij uw hoortoestelspecialist.
• Maak het hoortoestel regelmatig schoon om
schade aan het hoortoestel te voorkomen en gezondheidsproblemen te vermijden.

• Het gehoorsysteem zelf, het slangetje, het oordopje
en de dome of het oorstukje mogen nooit worden afgespoeld of in water worden ondergedompeld, omdat
waterdruppels het geluid blokkeren of de elektronische
onderdelen van het gehoorsysteem kunnen beschadigen. Maak uw hoorapparaat met een zacht doekje schoon.
• Het hoortoestel moet droog blijven. Mocht het toestel zeer vochtig
zijn kunt u het ’s nachts in een HADEO-DryBox, HADEO-DryBag of
HADEO-droogzak leggen om de vochtigheid uit het toestel te laten
trekken.

Externe oordopjes

• Gebruik de oordopjes en dome/oorstukje alleen volgens de beschrijving in “Algemene waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften”.
• Reinig de dome en het ontvanger-oorstukje direct nadat u het
hoortoestel uitneemt. Hierdoor kan cerumen niet opdrogen en hard
worden.
• Verwijder cerumen met een zacht doekje.
Maak indien nodig het doekje nat met een cerumenoplosser.
• Domes moeten elke 3-6 maanden worden vervangen door uw
audicien, wanneer ze stijf en bros worden of verkleuren.
De volledige functionaliteit van domes en ontvanger-oorstukjes
wordt alleen gegarandeerd bij een werkend cerumenfilter.
• Probeer het ontvanger-oorstukje niet zelf uit elkaar te halen. Vraag
uw audicien om hulp wanneer het ontvanger-oorstukje uitgebreid
gereinigd moet worden.
Dome en Ontvanger-oorstukje kunnen bij onjuiste
bediening licht beschadigd raken. Voorkom dat het slangetje
verdraaid of bekneld raakt wanneer u uw gehoorsystemen in
het etui legt.

Accessoires.

Probleemoplossing.

Afstandsbediening RCV 2

Moeilijkheden die zich voordoen, kunnen doorgaans snel aan de hand
van de onderstaande aanwijzingen worden verholpen.
Als u het probleem met behulp van deze suggesties niet kunt oplossen, neem dan contact op met uw hoortoestelspecialist.

Dankzij de wireless-functie van uw hoorsystemen
kunt u met een afstandsbediening van programma
wisselen en het volume wijzigen.
Meer informatie krijgt u van uw hoortoestelspecialist
of vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.
udirect 3, ustream, uTV3
uDirect3, uStream en uTV3 zijn optionele accessoires
voor uw gehoorsystemen. Informatie over het gebruik van
uDirect3, uStream of uTV3 staat in de desbetreffende gebruikershandleiding. Neem contact op met uw audicien wanneer u interesse hebt in
een streamer of uTV3.
PhoneConnect
Uw audicien heeft eventueel een telefoonprogramma geconfigureerd,
dat u via de automatische programmawisseling (PhoneConnect) kunt
gebruiken. De magneet in de telefoon zorgt voor het vereiste magnetische veld voor de activering van het telefoonprogramma.

105576 DF-SP

Uw audicien kan u uw individuele gebruiksaanwijzing
geven.
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Wend u zich met alle vragen in verband met uw hoortoestel
tot de audicien.

Probleem

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossingen

Geen toon.

Toestel niet ingeschakeld.
Batterij zwak/leeg.
Batterijcontact ontoereikend.
Batterij verkeerd om
geplaatst.
Oorstukjes/minislangetje/domes verstopt
met oorsmeer.
Verstopte microfoonbescherming.

Schakel het toestel in.

Te lage
Volumeregeling te
volume-instelling. zacht ingesteld.

Batterij zwak.
Oorstukje/minislangetje/dome niet goed
geplaatst.
Toename van het
gehoorverlies.
Oorstukjes/minislangetje/domes verstopt
met oorsmeer.
Verstopte microfoonbescherming.

Batterij vervangen.
Neem contact op met
uw audicien.
Plaats de batterij met de
pluszijde (+) naar boven.
Oorstukje/minislangetje/
dome reinigen.
Neem contact op met
uw audicien.
Verhoog het volume;
voor apparaten zonder
volumeregeling neemt
u contact op met uw
audicien. Doe dat ook
wanneer het probleem
blijft bestaan.
Batterij vervangen.
Verwijderen en zorgvuldig opnieuw plaatsen.
Neem contact op met
uw audicien.
Oorstukje/minislangetje/
dome reinigen.
Neem contact op met
uw audicien.

Probleem

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossingen

Onderbrekingen,
apparaat gaat uit.

Vervuild batterijcontact.
Batterij zwak.

Neem contact op met
uw audicien.
Batterij vervangen.

Twee lange tonen. Batterij zwak.

Batterij vervangen.

Fluitend geluid.

Oorstukje/minislangetje/dome niet goed
geplaatst.
Hand of kleding in
nabijheid van oor.
Slecht passende
oorstukjes/Slim tubes/
domes.

Verwijderen en zorgvuldig opnieuw plaatsen.

Oorstukje/minislangetje/dome niet goed
geplaatst.
Batterij zwak.
Verstopte microfoonbescherming.

Verwijderen en zorgvuldig opnieuw plaatsen.

Slecht passende
oorstukjes/Slim tubes/
domes.
Oorstukje/minislangetje/dome niet goed
geplaatst.

Neem contact op met
uw audicien.

Telefoon niet goed
gepositioneerd.

Beweeg de telefoonhoorn wat omhoog
en omlaag totdat u de
positie met de beste
overdracht gevonden
hebt.
Neem contact op met
uw audicien.

Onduidelijk, vervormd geluid.

Oorstukje, minislangetje of dome
glijdt uit het oor.

Bij telefoneren te
zacht.

Gehoorsysteem moet
opnieuw geprogrammeerd worden.

Verwijder de hand/
kleding bij het oor.
Neem contact op met
uw audicien.

Batterij vervangen.
Neem contact op met
uw audicien.

Verwijderen en zorgvuldig opnieuw plaatsen.
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Gebruiksaanwijzing
Zie ook ”General Warnings and
Safety Instructions“, Pagina 20-28
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