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Hoortoestel met receiver (luidspreker in het oor) aanbrengen
De receiver kunt u gebruiken met een dome of een folieschaaltje.

Dome

Folieschaaltje

Tip: het Rechterhoortoestel heeft een Rode markering en het linkerhoortoestel een blauwe.
De R van rood en rechts is een ezelsbruggetje om het makkelijk te kunnen onthouden.
1. Hang eerst het toestel achter het oor, zodat het
hoortoestel en het slangetje prettig op het oor rusten,
vlakbij uw hoofd.

2. Duw dan de dome of het folieschaaltje in de gehoorgang,
terwijl u het onderste deel van het slangetje vasthoudt –
vaak is dit wat schuin omhoog.
Om de dome of het folieschaaltje diep genoeg in het oor in te
brengen, kunt u wat aan het oor trekken op de plek waar op de
afbeelding hiernaast het pijltje staat. Duw met uw pink
de dome of het folieschaaltje wat aan.
Controleer regelmatig of het hoortoestel en de oorset nog correct op/in het oor zitten.

Hoortoestel en dome of folieschaaltje verwijderen
1. Verwijder eerst het hoortoestel vanachter de oorschelp.

2. Trek daarna voorzichtig de dome of het folieschaaltje uit de
gehoorgang, terwijl u het onderste deel van het slangetje vasthoudt.
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Hoortoestel schoonmaken
Gebruik een zachte doek om uw hoortoestel schoon te wrijven.
Reinig uw hoortoestel nooit met water, een schoonmaakmiddel of
een andere vloeistof.

Gebruikt u het hoortoestel niet, laat dan de batterijlade openstaan.
Zo wordt het hoortoestel geventileerd en kan eventueel aanwezig
vocht verdampen.

Hoortoestel drogen
Nog beter is het om uw hoortoestel, met het batterijklepje open,
dagelijks te drogen in een speciaal elektrisch droogapparaat. Zo
voorkomt u dat er vocht in uw hoortoestel komt dat uw hoortoestel
kan beschadigen. Daarnaast doodt de uv-lamp in het elektrische
droogapparaat bacteriën en schimmels.

U kunt uw hoortoestel, met het batterijklepje open, ook drogen
in een eenvoudig droogdoosje waarin u een droogtablet legt.
De droogtablet is oranje. Na enige tijd wordt de droogtablet wit:
dan mag u deze vervangen door een nieuwe tablet.
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Dome schoonmaken

Verwijderen/aanbrengen dome

Let op: het slangetje (de receiver) mag nooit in contact komen met water!
1. Zorg dat de dome schoon en vrij van oorsmeer of vocht is. Anders kan de dome loskomen
van het slangetje.
2. Veeg de oorset regelmatig schoon met een vochtig doekje (te verkrijgen bij
HoortoestelWinkel). Gebruik nooit alcohol of andere schoonmaakmiddelen om de oorset te
reinigen.
Wordt de dome slap of vertoont hij scheurtjes: vervang deze dan altijd door een nieuwe. Mocht
u het prettiger vinden, dan kunt u altijd naar HoortoestelWinkel komen om de dome door een
medewerker te laten vervangen.

Folieschaaltje schoonmaken

1. Heeft er zich oorsmeer opgehoopt op het
folieschaaltje? Gebruik dan het kleine borsteltje
om dit te verwijderen.

2. U kunt de buitenkant van het folieschaaltje
ook schoonmaken met een vochtig doekje.
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3. Is uw folieschaaltje voorzien van een ontluchting,
gebruik dan het reinigingspennetje om
de ontluchting te reinigen.

Reinigingspennetje, borsteltje en doekjes zijn verkrijgbaar bij HoortoestelWinkel. Mocht u het
prettiger vinden, dan kan een medewerker het folieschaaltje voor u schoonmaken.

Cerumenfilter (oorsmeerfilter) vervangen
Het kan zijn dat op het uiteinde van het folieschaaltje een cerumenfilter zit. Wanneer dit verstopt
zit, moet u deze vervangen. Hierna leest u hoe u dit kunt doen.
Let op: u haalt het cerumenfilter uit het folieschaaltje.

1. Plaats het staafje recht op het cerumenfilter dat zich
op het uiteinde van het slangetje bevindt.

2. Trek het cerumenfilter (wit dopje) er recht uit.

3. Draai vervolgens het staafje om en plaats het schone cerumenfilter
aan het uiteinde van de receiver.
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Het cerumenfilter moet regelmatig vervangen worden. De levensduur ervan is per persoon
verschillend en hangt af van een aantal factoren, zoals hoe vaak het hoortoestel wordt gebruikt
en de samenstelling van het oorsmeer van de gebruiker. Komt er geen of weinig geluid uit het
hoortoestel, dan zit waarschijnlijk het cerumenfilter verstopt.
Als u het prettig vindt, kunt u het cerumenfilter ook door een van de medewerkers bij
HoortoestelWinkel laten vervangen.

Wat als het hoortoestel niet werkt?
Werkt uw hoortoestel niet, dan kan dat zijn omdat:
 het hoortoestel niet is ingeschakeld. Controleer of de batterijlade, die tevens aan-/uitschakelaar is, goed dichtzit;
 de batterij leeg is. Vervang de batterij. Zorg ervoor dat u de batterij correct plaatst en dat u
de batterijlade goed sluit;
 de receiver defect is;
 de dome of het folieschaaltje verstopt zit;
 het cerumenfilter verstopt zit.

Wat als het hoortoestel piept/fluit?
Wanneer uw hoortoestel piept/fluit, dan kan dat zijn omdat:
 de dome of het folieschaaltje niet correct in de gehoorgang is geplaatst. Verwijder de oorset
en breng deze opnieuw aan;
 uw oor verstopt zit met oorsmeer; dit kunt u laten controleren door uw audicien. Als dit het
geval is, zult u een afspraak met de huisarts moeten maken om het schoon te laten maken;
 De dome of het cerumenfilter vervangen moet worden.
Kom altijd even langs in de winkel als u last blijft houden van een piepend of fluitend geluid.
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