
1 / 5

VERZORGING EN ONDERHOUD

Overzicht

Voorkant

LED

Batterijlade 
(met nagelgreep of 
kindveilig)

Bevestiging voor  
veiligheidskoordje

Koppeling

Microfooningangen

Achterkant

BELANGRIJKE OPMERKING: Lees deze informatie en de gebruiksaanwijzing voordat u 
uw geluidsprocessor(s) gaat gebruiken.
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Aan- en uitzetten van de processor

Aanzetten
Sluit de batterij
lade met de 
batterij erin.

Uitzetten
Open de 
batterijlade.

Loskoppelen
Door de geluidsprocessor voorzichtig 
te kantelen, koppelt u hem veilig en 
comfortabel los van het abutment.

De processor aansluiten en loskoppelen

De batterijlade wordt ook gebruikt om het toestel aan en uit te zetten. Zorg dat uw 
toestel uitstaat als u deze niet draagt; dat spaart de batterij.

BELANGRIJKE OPMERKING: Gebruik niet de dempfunctie om het toestel uit te zetten; 
wanneer u dit namelijk wel doet, gebruikt het nog steeds stroom.

Aansluiting
Om de geluidsprocessor veilig en 
comfortabel op het abutment te 
bevestigen, kantelt u hem lichtjes en 
drukt u hem voorzichtig op het abutment. 
Let op: voorkom dat uw haar tussen de 
processor en het abutment kan komen.
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2. Sticker verwijderen

3. Plaatsen

Open de batterijlade volledig.  
Verwijder de batterij.

Verwijder de sticker van de pluszijde  
van de nieuwe batterij.

TIP: Wacht 2 minuten zodat de batterij kan 
ventileren om optimale werking te garanderen.

1. Oude batterij verwijderen

Plaats de nieuwe batterij in de 
batterijlade. Zorg ervoor dat de +zijde 
omhoog gericht is.

Sluit de batterijlade. Het hoortoestel 
speelt een melodietje af.

4. Sluiten

TIP: De MultiTool kan worden gebruikt om de batterij te vervangen. 
Gebruik het magnetische uiteinde voor het verwijderen en plaatsen  
van batterijen. De MultiTool is verkrijgbaar bij uw audicien.

BELANGRIJKE OPMERKING: Uw MultiTool heeft een ingebouwde magneet. 
Houd de MultiTool ten minste 30 cm verwijderd van creditcards en andere 
magnetisch gevoelige voorwerpen.

MultiTool

De batterij vervangen

Als het tijd is om de batterij te verwisselen, hoort u drie pieptonen  
die met regelmatige tussenpozen herhaald worden totdat de batterij leeg is.
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Onderhoud van de geluidsprocessor

U kunt de buitenkant van de geluidsprocessor schoonmaken met een droge doek of 
met een babydoekje. Speciale aandacht moet worden besteed aan het verwijderen van 
vuil of vastzittend haar van de koppeling.

Let op: gebruik geen water of vloeistoffen om uw geluidsprocessor schoon te maken 
 de geluidsprocessor is niet waterdicht. Mocht de geluidsprocessor per ongeluk nat 
worden, open dan de batterijlade en laat de geluidsprocessor drogen.

Het is belangrijk dat u uw geluidsprocessor afschermt of verwijdert als u naar de 
kapper gaat of als u haarproducten in uw haar aanbrengt. Hiervoor kunt u de speciale 
abutmentcover gebruiken die bij uw geluidsprocessor is meegeleverd om uw abutment 
te beschermen.

De geluidsprocessor is persoonlijk voor u geprogrammeerd en dient daarom niet door 
anderen gebruikt te worden.
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Problemen oplossen
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Veelvoorkomende problemen en mogelijke oplossingen
Symptoom Mogelijke oorzaken Oplossing

Geen geluid De batterij is leeg Vervang de batterij

De geluidsprocessor staat op 
standby (dempen)

Druk op de afstandsbediening of raadpleeg de Oticon ON App

Onderbroken of 
verminderd geluid

Vuil in de koppeling of geluidsaan
sluiting

Maak de geluidsprocessor schoon

Vocht Open de batterijlade en laat de geluidsprocessor in de behuizing 
drogen

De batterij is leeg Vervang de batterij

Fluitend geluid De geluidsprocessor raakt iets Controleer of de geluidsprocessor correct is  
bevestigd op het abutment en niets raakt

Koppelprobleem 
met Apple-appa-
raat

Bluetoothverbinding mislukt 1)  Ontkoppel uw processor(s) 
(Instellingen➝Algemeen➝Toegankelijkheid➝ 
Gehoorapparaten➝Apparaten➝Vergeet dit apparaat).

2) Schakel Bluetooth uit en weer in.
3) Open en sluit de batterijlade van de processor(s).
4)  Koppel de processor(s) opnieuw 

(zie hoofdstuk:”Toestellen koppelen met iPhone”).

Slechts één hoortoestel gekoppeld

Als bovenstaande oplossingen niet werken, raadpleeg dan uw kliniek voor hulp.


