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Deze gebruiksaanwijzing heeft betrekking op de
volgende Bernafon-hoortoestellen:
Juna 9 | 7
■■ JU9 P, met draadloze functionaliteit
■■ JU7 P, met draadloze functionaliteit
Saphira 5 | 3
■■ SA5 P, met draadloze functionaliteit
■■ SA3 P, met draadloze functionaliteit
Nevara 1
■■ NE1 P, met draadloze functionaliteit

5

	Deze gebruiksaanwijzing helpt u bij het gebruik
en het onderhoud van uw nieuwe hoortoestel.
Lees deze gebruiksaanwijzing goed door,
ook de paragraaf met de waarschuwingen.
Hierdoor kunt u optimaal gebruik maken van
uw nieuwe hoortoestel.
Uw audicien heeft uw hoortoestel volledig
afgestemd op uw behoeften. Als u nog vragen heeft,
neem dan contact op met uw audicien.
Gebruiksindicatie / beoogd doel
De hoortoestellen zijn bedoeld voor het versterken
en overbrengen van geluid naar het oor en
compenseren daarmee slechthorendheid. De
hoortoestellen zijn bedoeld voor gebruik door
kinderen (> 36 maanden) en volwassenen.

BELANGRIJKE OPMERKING 

De versterking van het hoortoestel wordt door uw
audicien tijdens het passen speciaal afgestemd
op en geoptimaliseerd voor uw persoonlijke
hoorvermogen.
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Beschrijving van het hoortoestel
Er zijn twee verschillende accessoiresen diverse
verschillende oorstukjesken die gebruikt kunnen
worden met uw hoortoestel. Kijk alstublieft welk
accessoire en oorstukje u heeft. Dit maakt het
makkelijker om deze gebruiksaanwijzing door te
lezen.
Power met toonbocht
Een hoortoestel met
een toonbocht heeft
een op maat gemaakt
oorstukje

Lite Tip

Op maat

Power dome

Bass dome,
single vent

Bass dome,
double vent

Open
dome

Directe aanpassing

Custom Mold

Power met thin tube
Een hoortoestel met
Thin tube bevat één van
de volgende oorstukjes –
een dome of een
Custom Mold
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Power-model
Optie A: met toonbocht
2

3

2a
4
5

1

7

6

1 2Druktoets
5 Oorstukje
NE_ILLU_P_EarhookWithEarmold_front_BW
2 Microfoon
6 Batterijlade
2a Tweede microfoon
7 Directe audio-ingang
(met een optionele
3 Toonbocht
DAI-adapter)
4 Slang van oorstukje
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Power-model
Optie B: met Thin tube systeem
3

2
2a

4
1

5
9

8

6
7

1 Druktoets
6 Dome
(Power Dome op
2 Microfoon
afbeelding)
2a Tweede microfoon
7 Conchasteun (optioneel)
3 Adapter
8 Batterijlade
4 Thin tube
NE_ILLU_P_ThinTubeWithDome_front_BW
9 Directe audio-ingang
3
5 Geluidsuitgang
(met een optionele
DAI-adapter)
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Het gebruik van uw hoortoestel, stap
voor stap
Stap 1: De batterij plaatsen
Uw hoortoestel gebruikt batterijtype 13.
·· Draai de batterijlade voorzichtig helemaal open,
forceer niet (A).
·· Verwijder de sticker van de nieuwe batterij (B).
·· Plaats de batterij in het lege batterijvak.
Het +-teken op de batterij moet omhoog gericht
zijn (C).

A

4

NE_ILLU_P_InsertBattery1_BW

B

5

C

NE_ILLU_P_InsertBattery2_BW

✼
Laat de batterij voor maximaal vermogen circa
30 seconden luchten voordat deze in het lege
batterijgedeelte wordt geplaatst.
10

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

MultiTool

BELANGRIJKE OPMERKING 

Uw MultiTool heeft een interne magneet. Houd
de MultiTool op een afstand van minimaal
30 cm uit de buurt van creditcards en andere
magneetgevoelige apparaten.
11

Stap 2: Het hoortoestel AAN zetten
Sluit de batterijlade volledig. U zou een klik moeten
horen. Het hoortoestel staat nu AAN.

Klik “AAN”

6

NE_ILLU_P_TurnHearingAidON_BW

✼
Gebruik nooit overmatige kracht om de batterijlade
te openen of te sluiten.
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Stap 3: Uw hoortoestel indoen
Uw hoortoestellen zijn individueel voor het rechterof linkeroor ingesteld.
U vindt een kleurmarkering aan de binnenzijde van
de batterijlade. Zo ziet u het verschil tussen het
linker- en het rechtertoestel.

Rood = rechts
Blauw = links

8

NE_ILLU_P_LeftRightMarking_CMYK
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Stap 3a: Uw hoortoestel met oorstukje indoen
·· Wanneer u het rechteroorstukje indoet, pakt
u het vast met uw rechterhand. Doet u het
linkeroorstukje in, pak het dan vast met uw
linkerhand.
·· Houd het oorstukje zo vast dat het gedeelte dat in
de gehoorgang komt te zitten, naar de ingang van
de gehoorgang wijst en het frame van het oorstukje
recht omhoog wijst.
·· Steek het gehoorganggedeelte nu in de
gehoorgang en richt het daarbij een beetje omhoog
en naar achteren, niet recht in het oor. Draai het
dan zachtjes naar achteren om het frame van het
oorstukje in het komvormige deel van het oor te
plaatsen.
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WB_dlomraE_diAgniraeHgnitresnI_P_ULLI_EN

9

·· Laat uw wijsvinger over de huid voor uw oor gaan.
Als uBernafon
het plasticVeras
van het
nog gedeeltelijk
IFUoorstukje
micro BTE
kunt voelen, is het niet correct geplaatst. Duw het
plastic terug achter de bovenste plooi van uw oor.
Het oorstukje moet netjes tussen alle plooien van
het oor zijn
ingeklemd.
VR_ILU_InsertingMicroBTEhook2_BW_HI
·· Til nu het hoortoestel omhoog en plaats het achter
uw oorschelp. Let erop dat u het slangetje niet
verdraait.

✼
Het oorstukje goed plaatsen vergt geduld en
ervaring. Als het niet lukt, neem dan contact op
met uw audicien.
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Stap 3b: Uw hoortoestel met Thin tube indoen
·· Plaats eerst het hoortoestel achter uw oor (A).
·· Pak de bocht van de Thin tube vast. Duw de dome
voorzichtig in uw gehoorgang totdat de slang tegen
uw hoofd ligt (B).
·· Duw de conchasteun in het kommetje van uw oor (C).
·· Als de Thin tube uit uw oor steekt moet u de dome
iets verder naar binnen duwen. Bernafon
Als de
oorgreep
Veras
IFU micro BTE
Veras IFU micro BTE
naar buitenBernafon
steekt,
zit hij niet goedVR_ILU_InsertingMicroBTEspira3_BW_HI
op zijn plek.
VR_ILU_InsertingMicroBTEspira2_BW_HI
Probeer het opnieuw.

A

B

WB_ebuTnihT_diAgniraeHgnitresnI_P_ULLI_EN

C

01

BELANGRIJKE OPMERKING 

Als de dome niet vast zit op de slang bij het
verwijderen uit het oor, kan deze in de gehoorgang
zijn achtergebleven. Vraag uw audicien wat u moet
doen.
16

Stap 4: Het volume regelen
Om het volume te verhogen, drukt u op de bovenste
knop van de multifunctionele regelaar (kort
indrukken: minder dan 1 seconde). Herhaal dit tot het
gewenste volume is bereikt.
Om het volume te verlagen, drukt u op de onderste
knop van de multifunctionele regelaar (kort
indrukken: minder dan 1 seconde). Herhaal dit tot het
gewenste volume is bereikt.

Kort
indrukken

WB_tnorf_koohraE_P_ULLI_EN

1
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Een klikgeluid van het hoortoestel geeft aan dat het
volume is aangepast, een pieptoon laat u weten
dat u het hoogste of laagste geprogrammeerde
volume bereikt heeft. Het kan voorkomen dat u
een piep hoort, wanneer u terugkeert naar het
vorige geluidsniveau. Vraag uw audicien voor meer
informatie.

✼
Uw hoortoestel keert automatisch terug naar een
vooraf ingesteld volume als u het hoortoestel
aanzet, als de batterij bijna leeg is of als u het
programma hebt veranderd. Als u vindt dat u wel
erg vaak het volume moet bijstellen kan het nodig
zijn dat uw audicien de instellingen aanpast.
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Stap 5: Van programma wisselen
Middellang indrukken (ongeveer 1 seconde) van de
bovenste of de onderste knop van de multifunctionele
regelaar wijzigt het programma. Het aantal pieptonen
dat u hoort vertelt u welk programma wordt gebruikt.

Middellang
indrukken

WB_tnorf_koohraE_P_ULLI_EN

1
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Afhankelijk van uw hoortoestel kan uw audicien
maximaal 4 luisterprogramma’s voor u instellen.
Vraag aan uw audicien welke luisterprogramma’s
voor uw hoortoestel beschikbaar zijn.
Beschikbare programma's
(in te vullen door uw audicien)

20

Programma

Piepjes

1
2
3
4

1
2
3
4

Functie

Stap 6: Uw hoortoestel op “mute” zetten
Sommige hoortoestellen zijn voorzien van een
mute-functie (stiltestand). Vraag uw audicien of deze
functie voor uw toestel is ingesteld.
Lang indrukken (ongeveer 2 seconden) van de
bovenste of de onderste knop van multifunctionele
regelaar zet het geluid van uw hoortoestel uit.
U zet het volume weer aan door op een willekeurige
toets van het hoortoestel te drukken.

Lang
indrukken

WB_tnorf_koohraE_P_ULLI_EN

1

BELANGRIJKE OPMERKING 

Gebruik de 'mute'-functie niet om uit te zetten, het
hoortoestel gebruikt in deze modus namelijk nog
altijd stroom.
21

Stap 7: Uw hoortoestel uitdoen
Stap 7a: Uw hoortoestel met oorstukje uitdoen
·· Til eerst het hoortoestel op vanachter uw oor.
·· Duw aan de achterkant tegen uw oorschelp om het
oorstukje los te krijgen, haal het daarna met uw
wijsvinger los.
·· Pak het oorstukje vast en trek het met een
draaiende beweging naar voren.
·· Trek het oorstukje ten slotte recht uit het oor en
houd het daarbij goed vast.
Stap 7b: Uw hoortoestel met Thin tube uitdoen
·· Pak het gebogen gedeelte van de Thin tube vast
en trek de slang met dome voorzichtig uit uw
gehoorgang.
·· Til het hoortoestel vanachter uw oor op.

✼
Haal het oorstukje of de geluidslang met dome
niet uit uw oor door aan het hoortoestel te trekken.
Hierdoor kan het hoortoestel los raken van het
oorstukje of de geluidslang.
22

Stap 8: Het hoortoestel UIT zetten
Open de batterijlade een klein stukje tot u een klikje
voelt. Het hoortoestel staat nu UIT.

Klik “UIT”

7

NE_ILLU_P_TurnHearingAidOFF_BW

Stap 9: De batterij vervangen

Als de batterij leeg raakt, zal het hoortoestel
regelmatig een pieptoon afgeven. Zorg dat u binnen
korte tijd de batterij vervangt. Het moment dat het
hoortoestel helemaal stopt, hangt af van het merk
en type batterij. Kwikvrije batterijen zullen over het
algemeen eerder waarschuwingspiepjes laten horen.
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Kindveilige batterijlade (optioneel)
Om de batterij buiten het bereik van kinderen te
houden, in het bijzonder kinderen tussen 0 en
36 maanden oud en mensen met leerproblemen,
dient een kindveilige batterijlade te worden gebruikt.
De kindveilige batterijlade is zo ontworpen dat hij
alleen met een speciale schroevendraaier kan
worden geopend. Steek de punt van de schroeven
draaier in het kleine gat achter de batterijlade.
Beweeg de schroevendraaier naar rechts. Open de
batterijlade terwijl u de schroevendraaier naar rechts
houdt.
1

2

BELANGRIJKE OPMERKING 

Gebruik geen overmatige kracht bij het openen
van de batterijlade wanneer deze vergrendeld is.
Open de batterijlade niet met kracht verder dan
de volledige geopende positie. Zorg ervoor dat
u de batterij correct plaatst. Neemt u alstublieft
contact op met uw audicien als u vermoedt dat
de kindveiligheid en de vergrendeling is niet meer
intact zijn.
24

Opties van uw hoortoestel
De volgende opties zijn mogelijk geactiveerd voor
uw hoortoestel. Vraag aan uw audicien hoe uw
hoortoestel is ingesteld.
■■ Luisterspoel helpt u beter te horen wanneer
u een telefoon gebruikt of in gebouwen waar
inductieve lussystemen zijn geïnstalleerd.
Dit symbool of een vergelijkbaar
symbool wordt weergegeven
wanneer er een permanente lus is
geïnstalleerd.
■■ Auto telefoon kan automatisch een
telefoonprogramma activeren in het hoortoestel
als uw telefoon een speciale Power AHOmagneet heeft. Gebruik geen andere magneet.
De magneet moet op uw telefoon
worden geplaatst naast de uitgang
van het geluid.
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■■ Met de Direct Audio Input (DAI)-adapter kan
uw hoortoestel signalen direct ontvangen van
externe bronnen zoals de TV, stereo-installaties,
etc. De DAI-adapter wordt op uw hoortoestel
gemonteerd via een kabel verbonden met een
externe geluidsbron.
■■ Met de FM-ontvanger kan uw hoortoestel
signalen direct ontvangen van een externe
draadloze FM-transmitter.

BELANGRIJKE OPMERKING 

Als de DAI is aangesloten op een geluidsbron dat
is aangesloten op een wandstopcontact, dan moet
deze apparatuur voldoen aan IEC 60950-1,
IEC 60065 of gelijkwaardige veiligheidsnorm.
26

Onderhoud van uw hoortoestel
Gezonde oren produceren oorsmeer, een wasachtige
substantie die uw hoortoestel kan verstoppen. Volg
onderstaande reinigingsinstructies om ophoping
van oorsmeer te voorkomen zodat uw hoortoestel
optimaal blijft werken.
Voor meer informatie over het onderhoud van uw
hoortoestel kunt u bij uw audicien terecht. Ook kunt
u onze instructievideo’s bekijken op website www.
bernafon.com, onder “ONZE PRODUCTEN”.
Algemene onderhoudsvoorschriften
Behandel uw hoortoestel als ieder ander gevoelig
elektronisch apparaat (lees de veiligheidsinstructies
op pagina 48) en zorg ervoor dat uw hoortoestel
niet met vocht of water in contact komt.
·· Zorg altijd dat uw handen schoon en goed droog
zijn voordat u uw hoortoestel vastpakt.
·· Gebruik uw hoortoestel niet zonder dome of
oorstukje.
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Mocht uw hoortoestel toch in contact komen met
water en niet meer werken, doe dan het volgende:
·· Veeg eventueel water aan de buitenkant van het
hoortoestel voorzichtig af.
·· Open de batterijlade en haal de batterij eruit.
·· Dep voorzichtig eventueel water op uit de
batterijlade.
·· Laat het hoortoestel ca. 30 minuten drogen met de
batterijlade open.
·· Doe er dan een nieuwe batterij in en sluit de
batterijlade. Uw hoortoestel zou nu weer normaal
moeten werken.

BELANGRIJKE OPMERKING 

Gebruik uw hoortoestel niet tijdens het douchen of
bij activiteiten in het water. Dompel uw hoortoestel
niet onder in water of andere vloeistoffen.
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Instructies voor dagelijks onderhoud
·· Controleer uw hoortoestel op oorsmeer en reinig
het met een doekje of tissue.
·· Gebruik zo nodig het schoonmaakstaafje om
oorsmeer uit de openingen van het oorstukje of de
dome te verwijderen.
·· Open de batterijlade volledig om lucht te laten
circuleren.
·· Een droogkit wordt aangeraden voor het opnemen
van eventueel vocht dat in het hoortoestel terecht
is gekomen. Zink-luchtbatterijen dient u uit het
hoortoestel te halen voordat u ze met behulp van
een droogkit gaat drogen. Drogen verkort namelijk
de levensduur van zink-luchtbatterijen.

BELANGRIJKE OPMERKING 

Gebruik een zachte, droge doek om hethoortoestel
te reinigen. Het mag nooit gewassen of
ondergedompeld worden in water of andere
vloeistoffen.
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Speciale onderhoudsinstructies
Maak uw hoortoestel (inclusief de onderdelen)
regelmatig schoon, zoals door uw audicien
aanbevolen. Micro-organismen uit vuile
hoortoestellen kunnen huidirritatie veroorzaken.
A: Het schoonmaken van uw oorstukje
Uw oorstukje moet regelmatig gereinigd worden.
Uw hoortoestel zelf mag echter nooit met vocht
schoongemaakt of vochtig worden!
·· Maak uw hoortoestel schoon boven een zachte
ondergrond. Zo voorkomt u beschadiging als u het
toestel per ongeluk laat vallen.
·· Maak het oorstukje los van het hoortoestel door
met de ene hand het uiteinde van de toonbocht
stevig vast te pakken en met de andere hand het
slangetje (A).
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·· Trek het slangetje los van de toonbocht.
·· Maak het oorstukje voorzichtig schoon in een
warm sopje.
·· Spoel het oorstukje af en laat het goed drogen.
·· Gebruik een zuigpompje om in het slangetje
achtergebleven vocht te verwijderen (B).
·· Als u het oorstukje weer aan het hoortoestel
bevestigt, let dan goed op of hij op de goede
manier is geplaatst.

A

B
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B: De thin tube reinigen
Als u het thin tube-systeem gebruikt, zorg er
dan altijd voor dat de slang en dome vrij zijn van
oorsmeer.
·· Pak de adapter stevig vast en maak de geluidslang
los van het hoortoestel door hem eraf te trekken (A).
·· Gebruik een zachte droge doek of tissue om de
buitenkant van de slang en de dome schoon te
maken
·· Om oorsmeer uit de thin tube te verwijderen kunt
u de reinigingsdraad bij de connector in de slang
steken. Duw de draad nu zover door de thin tube
dat hij er aan de andere kant bij de dome uit komt
(B).
·· Trek de draad uit de dome en gooi hem weg.

32

Bevestig de connector van de thin tube weer aan de
adapter (A)

Hoortoestel
adapter

Thin tube
connector
A

11

B

NE_ILLU_P_ExchaningThinTube_BW
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·· Als uw audicien een geventileerde dome voor
uw hoortoestel geselecteerd heeft, gebruik
dan de reinigingsdraad om oorsmeer uit de
ventilatieopeningen te verwijderen (C)

C

Clean_SpiraflexDome4

✼
Gebruik geen water om de geluidslang te reinigen,
hierdoor kan hij verstopt raken.
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C: Een op maat gemaakt oorstukje schoonmaken
Het oorstukje moet regelmatig worden
schoongemaakt.
Gebruik het borsteltje van de MultiTool om de
ventilatieopeningen in uw oorstukje te reinigen.
·· Duw het borsteltje door de opening.
·· Draai het borsteltje licht om de ventilatieopening
schoon te maken
De MultiTool is verkrijgbaar bij uw audicien.

Ventilatieopening

Oorsmeerfilter

Het oorsmeerfilter in het oorstukje moet vervangen
worden als deze is verstopt of als het hoortoestel
niet normaal klinkt. Gebruik het oorsmeerfilter dat
wordt geleverd door uw audicien.

35

D: De dome vervangen
Controleer of de dome van uw hoortoestel vergeelt,
hard wordt of barstjes vertoont. Ziet u dergelijke
veranderingen optreden, dan kan het verstandig zijn
uw dome te vervangen of contact op te nemen met
uw audicien. Reservedomes zijn verkrijgbaar bij uw
audicien.
·· Maak uw handen goed schoon voordat u de dome
gaat vervangen. Vervang de dome nooit als u natte
of vuile vingers heeft.
·· Verwijder de oude dome door hem van het uiteinde
van de thin tube af te trekken (A).
·· Duw een nieuwe dome zo ver mogelijk op de thin
tube. De dome is correct geplaatst wanneer hij de
plastic ring om de thin tube raakt (B).

A
36

B

E: De thin tube vervangen
Als de thin tube verkleurt, stijf of broos wordt moet
hij vervangen worden.
·· Houd het hoortoestel bij de adapter vast en pak de
thin tube dicht bij de connector vast
·· Verwijder de oude geluidslang door hem met enige
kracht los te trekken
·· Maak de nieuwe tin tube vast door hem stevig in
de connector te duwen

Hoortoestel
adapter

Thin tube connector
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Veel voorkomende problemen en
oplossingen
Hoortoestel fluit of piept
Controleer of het oorstukje goed zit. Als dat het geval
is en het toestel fluit of piept nog steeds, neem dan
contact op met uw audicien.
Geen volume, niveau te zacht of brom/
zoemgeluid
Controleer of de volumestand te laag staat en pas dit
aan door het volume met de volumeregelaar op het
toestel hoger te zetten. Als u helemaal geen geluid
hoort, controleer dan of het toestel in de mute-stand
staat. Doet het probleem zich nog steeds voor,
controleer dan of de batterijlade helemaal gesloten
is. Controleer tevens of de batterij goed geplaatst
is. Is het probleem nog niet verholpen, vervang dan
de batterij. Doet het probleem zich nog steeds voor,
neem dan contact op met uw audicien.
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Zoemend geluid, vervagende, zwakke of
pulserende geluiden
Open en sluit de batterijlade een paar keer of reinig
voorzichtig de batterijcontacten met een droog
wattenstaafje. Als het probleem niet is verholpen,
vervang dan de batterij. Helpt dit ook niet, neem dan
contact op met uw audicien.
Hoortoestel schakelt regelmatig van AAN naar UIT
Uw batterij raakt leeg. Vervang de batterij.
Hoortoestel piept zonder dat u iets doet
Uw batterij raakt leeg. Vervang de batterij.
Andere problemen met uw hoortoestel
Indien zich problemen met uw hoortoestel voordoen
die hier niet vermeld staan, neem dan contact op
met uw audicien.
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Accessoires
Bernafon heeft een groot assortiment met optionele
accessoires die u kunt aanschaffen voor een nog
betere werking van uw hoortoestel. Afhankelijk
van het model van uw hoortoestel en de geldende
richtlijnen zijn de volgende accessoires verkrijgbaar:
■■ Afstandsbediening
■■ SoundGate-communicatieapparaat (voor
draadloze verbinding met mobiele telefoons,
muziekspelers etc.)
■■ SoundGate Mic (voor draadloze aansluiting van
externe microfoon via de SoundGate)
■■ TV Adapter (voor draadloze verbinding met uw
televisie via de SoundGate)
■■ Telefoon Adapter (voor draadloze verbinding met
uw vaste telefoon via de SoundGate)
■■ DAI- en FM-adapter
■■ Kindveilige batterijlade (aanbevolen bij het
aanpassen op peuters, kleuters en kwetsbare
personen)
Voor verdere informatie over de accessoires
verzoeken wij u contact op te nemen met uw
audicien.

40

Telefoon Adapter

TV Adapter

SoundGate
47

SN2_ILLU_SoundgateTopOfTelevisionAdapter_HI

Call

45
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Bluetooth ® apparaten

SN2_ILLU_AudioCableTelevisionAdapterToTelevision_HI
SN2_ILLU_SoundgateToMobileOneMeter_HI

SoundGate Mic
SN2_ILLU_WearingPositionNeck_HI

Afstandsbediening

11

RC-N_ILLU_OperationHandHeld_BW
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Waarschuwingen
U moet zich voor uw persoonlijke veiligheid en een
correct gebruik vertrouwd maken met de volgende
algemene waarschuwingen en de gehele inhoud van
deze gebruiksaanwijzing voordat u uw hoortoestel
gaat gebruiken.
Raadpleeg uw audicien als er sprake is van
onverwachte reacties of gebeurtenissen.
Hoortoestellen herstellen het normale gehoor niet
en voorkomen ook geen gehoorverlies dat het
gevolg is van natuurlijke omstandigheden. In de
meeste gevallen zal onregelmatig gebruik van een
hoortoestel er nooit voor zorgen dat de gebruiker het
hoortoestel optimaal benut.
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Gebruik van hoortoestellen
·· Hoortoestellen mogen uitsluitend worden gebruikt
zoals vermeld en moeten worden afgesteld door
uw audicien. Verkeerd gebruik kan leiden tot
plotseling en blijvend gehoorverlies.
·· Laat anderen nooit uw hoortoestel dragen, omdat
een verkeerd gebruik kan leiden tot permanente
gehoorschade
Gevaar op verstikking en risico van inslikken van
batterijen
·· Hoortoestellen, de onderdelen en de batterijen
moeten uit de buurt worden bewaard van kinderen
en personen die ze kunnen inslikken of zich er op
een andere manier mee kunnen verwonden
·· Batterijen kunnen gemakkelijk voor pillen worden
aangezien. Controleer uw medicijnen goed voordat
u pillen inslikt.
·· De meeste hoortoestellen kunnen op verzoek
worden voorzien van een kindveilige batterijlade.
Dit wordt ten zeerste aanbevolen voor baby's,
kleine kinderen en mensen met leerproblemen.
Vraag aan uw audicien of er een kindveilige
batterijlade beschikbaar is voor uw toestel.
Ga direct naar een arts wanneer er een batterij
of ander klein onderdeel is ingeslikt.
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Batterijgebruik
·· Gebruik altijd batterijen die worden aanbevolen
door uw audicien. Batterijen van slechte
kwaliteit kunnen gaan lekken en lichamelijk letsel
veroorzaken.
·· Probeer uw batterijen nooit opnieuw op te laden en
verbrandt de batterijen nooit. De batterijen zouden
kunnen exploderen.
Storingen
·· Houd er rekening mee dat uw hoortoestel zonder
waarschuwing kan uitvallen. Houd dit in gedachten
als u afhankelijk bent van waarschuwingssignalen
(bv. bij deelname aan het verkeer). Het hoortoestel
kan uitvallen, bijvoorbeeld als de levensduur van de
batterijen is verstreken of als de slang is verstopt
door vocht of oorsmeer.
Actieve implantaten
·· Voorzichtigheid is geboden met actieve implantaten
·· Als uw hoortoestel een draadloze overdracht
heeft, dient u het hoortoestel ten minste 15 cm
uit de buurt te houden van het implantaat. Draag
het dus niet in een borstzakje. Volg altijd de
richtlijnen op van de fabrikanten van implanteerbare
defibrillatoren en pacemakers voor het gebruik met
mobiele telefoons.
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·· Uw Autophone-magneet of MultiTool (met een
interne magneet) dient meer dan 30 cm uit de
buurt van het implantaat te worden gehouden.
Draag het dus niet in een borstzakje. Volg altijd de
richtlijnen op van de fabrikanten van implanteerbare
defibrillatoren en pacemakers voor het gebruik met
magneten.
·· Neem, als u een hersenimplantaat hebt, contact op
met de fabrikant van uw implantaat voor informatie
over het storingsrisico.
Explosieven
·· De stroombron in uw hoortoestel heeft
onvoldoende vermogen om brand te veroorzaken bij
normale gebruiksomstandigheden. Het hoortoestel
is niet getest op naleving van de internationale
normen betreffende explosieve omgevingen. Wij
raden aan om uw hoortoestel niet te gebruiken in
gebieden met een explosiegevaar.
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Röntgenfoto's, CT-, MR-, PET-scans en
elektrotherapie
·· Verwijder het hoortoestel, bijvoorbeeld tijdens het
maken van röntgenfoto's, CT-, MR-, PET-scans,
elektrotherapeutische of chirurgische ingrepen,
omdat uw hoortoestel beschadigd kan raken bij
blootstelling aan sterke velden.
Hitte en chemicaliën vermijden
·· Uw hoortoestel mag nooit worden blootgesteld aan
extreme warmte, bijv. in een in de zon geparkeerde
auto
·· Uw hoortoestel mag niet worden gedroogd in een
magnetron of andere oven
·· De chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum,
aftershave, zonnebrandcrème en insectenspray
kunnen uw hoortoestel beschadigen. Verwijder
uw hoortoestel altijd voordat u deze producten
aanbrengt en laat ze drogen voordat u uw
hoortoestel weer plaatst.
Power-toestel
·· Voorzichtigheid is geboden bij het selecteren,
aanpassen en gebruiken van een hoortoestel
waarbij het maximale geluidvermogen hoger is dan
132 dB SPL (IEC 60318-4), omdat er een risico
bestaat van het beschadigen van de resterende
gehoor van de drager van het hoortoestel
Voor informatie of uw apparaat een powerapparaat is, vraagt u na bij uw audicien.
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Mogelijke bijwerkingen
·· Hoortoestellen, oorstukjejejejes of domes kunnen
een versnelde ophoping van oorsmeer veroorzaken.
·· De doorgaans niet-allergische materialen in
hoortoestellen kunnen in zeldzame gevallen
huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.
Raadpleeg een arts als deze bijwerkingen
optreden.
Interferentie
·· Uw hoortoestel is zorgvuldig getest op interferentie
overeenkomstig de meest strenge internationale
normen. Er kan interferentie ontstaan met uw
hoortoestel en andere apparaten (bijv. sommige
mobiele telefoons, citizens band-systemen en
alarmsystemen in winkels). Als dit optreedt,
vergroot u de afstand tussen het hoortoestel en het
apparaat.
Aansluiting op externe apparatuur
·· De veiligheid van het gebruik van het hoortoestel
met een hulpkabel wordt bepaald door de externe
signaalbron. Als de invoerkabel is aangesloten op
apparatuur aangesloten op een wandstopcontact,
dan moet deze apparatuur voldoen aan IEC 60601,
IEC 60065 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.
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Veiligheidsinformatie
·· Hoortoestellen moeten ingesteld worden door een
gediplomeerd audicien
·· Steek nooit reinigingsmaterialen in de
geluidsuitgang of microfooningang. Dit kan het
hoortoestel beschadigen.
·· Doe uw hoortoestel uit voor u gaat slapen
·· Bewaar uw hoortoestel ter bescherming in het
daarvoor bestemde doosje wanneer u het niet
gebruikt
·· Houd er rekening mee dat de directionele
microfoon in uw hoortoestel het volume van
sommige waarschuwingssignalen die van achter u
komen, kan verzwakken
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Internationale garantie
Uw hoortoestel valt onder de dekking van een
internationale beperkte garantie uitgegeven door de
fabrikant vanaf de datum van levering.
Deze beperkte garantie dekt fabricage- en
materiaalfouten in het hoortoestel zelf, maar
niet in accessoires zoals batterijen, slangen,
oorsmeerfilters, enz. Problemen als gevolg
van onjuist gebruik of onderhoud, overmatig
gebruik, ongelukken, reparaties uitgevoerd door
onbevoegden, blootstelling aan corroderende
omstandigheden, fysieke wijzigingen aan uw oor,
schade door vreemde objecten in het apparaat of
een onjuiste afstelling vallen NIET onder de beperkte
garantie en kunnen deze laten vervallen.
De bovenstaande garantie heeft geen invloed op
de juridische rechten die u kunt hebben onder
de geldende nationale wetgeving betreffende de
verkoop van consumentengoederen. Uw audicien
kan een garantie hebben afgegeven die verder gaat
dan de bepalingen van deze beperkte garantie.
Raadpleeg hem/haar voor verdere informatie.
Als uw toestel moet worden gerepareerd
Breng uw hoortoestel naar uw audicien die direct
kleine problemen kan verhelpen en uw toestel kan
afstellen.
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Datum:

Model:

Garantieperiode:
Model L:

Model R:

Serienr.:

Serienr.:

Batterijtype:

Batterijtype:

Audicien

✼
Probeer niet zelf uw hoortoestel te repareren.
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Mobiele telefoon
Sommige gebruikers van hoortoestellen hebben
een zoemend geluid in hun hoortoestel gemeld bij
gebruik met een mobiele telefoon, wat kan aangeven
dat de mobiele telefoon en het hoortoestel niet
compatibel zijn.
De ANSI C63.19-norm bepaalt de voorspelling van
compatibiliteit tussen een specifiek hoortoestel en
een mobiele telefoon door de numerieke waarde
van de immuniteit van het hoortoestel op te tellen
bij de numerieke waarde van de emissie van de
mobiele telefoon Een som van 4 zou aangeven
dat de combinatie van draadloos apparaat en
hoortoestel mogelijk is, een gecombineerde waarde
die gelijk is aan 5 geeft een normaal gebruik; een
gecombineerde waarde van 6 of meer geeft een
uitstekende prestatie aan.
Alle hoortoestellen hebben een akoestische
koppeling, alleen de grotere apparaten hebben een
fysieke ruimte voor een (inductieve) koppeling van
de luisterspoel. Deze twee koppelingstypen hebben
verschillende beoordelingsschalen (respectievelijk
M1-M4 voor akoestische koppeling en T1-T4 voor
luisterspoelkoppeling) en beide beoordelingen
zijn daarmee belangrijk bij het voorspellen van de
compatibiliteit van een specifiek apparaat.
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Voor een hoortoestel met zowel akoestische
koppeling als luisterspoelkoppeling met
een beoordeling van M4/T2 en met een
telefoonbeoordeling van M3/T3, is de
gecombineerde koppeling 7 (M4 + M3) voor de
akoestische koppeling en 5 (T2 + T3) voor de
luisterspoelkoppeling. Volgens de bovenstaande
richtlijn zijn beide koppelingstypen acceptabel,
waarbij de akoestische koppeling een uitstekende
prestatie aangeeft en de luisterspoelkoppeling
een normaal gebruik aangeeft. De bovenstaande
metingen van de apparaatprestaties, categorieën en
systeemclassificaties zijn gebaseerd op beschikbare
informatie, maar er kan geen garantie worden
gegeven dat dit voor alle gebruikers voldoende is.
De immuniteit van alle hoortoestelmodellen van
Bernafon die in deze gebruiksaanwijzing worden
genoemd, bedraagt ten minste M2/T2.
BELANGRIJKE OPMERKING 

De prestaties van individuele hoortoestellen
kunnen afwijken voor individuele mobiele
telefoons. Probeer daarom dit hoortoestel uit met
uw mobiele telefoon of, als u een nieuwe telefoon
koopt, controleer de telefoon met uw hoortoestel
voordat u overgaat tot een aankoop. Voor
aanvullend advies, vraagt u aan uw verkoper van
mobiele telefoons om de brochure “Compatibiliteit
van hoortoestellen met digitale draadloze
telefoons”.
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Technische informatie
Het hoortoestel bevat een radiozender die
gebruik maakt van kortbereik magnetische
inductietechnologie op 3,84 MHz. De magnetische
veldsterkte van de zender is < –42 dBμA/m @ 10 m.
Het zendvermogen van het radiosysteem ligt
ruim onder de internationale emissiegrenzen
waaraan mensen mogen worden blootgesteld.
Ter vergelijking: de straling van het hoortoestel
is lager dan de onbedoelde elektromagnetische
straling van bijvoorbeeld halogeenlampen,
computerbeeldschermen, vaatwassers, enz.
Het hoortoestel voldoet aan de internationale normen
betreffende elektromagnetische compatibiliteit.
In verband met de beperkte ruimte op het toestel zijn
alle relevante goedkeuringsmarkeringen opgenomen
in dit document.
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Juna-hoortoestelmodellen: JU P
Saphira-hoortoestelmodellen: SA P
Nevara-hoortoestelmodellen: NE P
Bevat FCC ID: U6XFU2BTEPP
Bevat IC: 7031A-FU2BTEPP
Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels
en RSS-210 van Industry Canada.
Gebruik is onderhevig aan de volgende twee
omstandigheden:
1. D
 it apparaat mag geen schadelijke interferentie
kunnen veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie
accepteren, ook interferentie die tot ongewenste
resultaten kan leiden.
Wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn
goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk
is voor de naleving van normen kunnen leiden tot
ontzegging van de bevoegdheid om dit apparaat te
gebruiken.
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Hierbij verklaart Bernafon AG dat de hoortoestellen
in deze gebruiksaanwijzing voldoen aan de richtlijnen
93/42/EEG, 1999/5/EC en 2011/65/EU.
De volledige tekst van de verklaring van conformiteit
is beschikbaar op het volgende internetadres:
http://www.bernafon.com

0543 0682
Afval van elektronische
apparatuur dient te worden
afgevoerd volgens de lokale
regelgeving.

E2105
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Informatie en uitleg over symbolen
De CE-markering duidt erop dat aan
alle van toepassing zijnde Europese
richtlijnen voldaan wordt. De 4 cijfers na
de CE-markering komen overeen met
het identificatienummer van aangemelde
instanties.
Dit symbool geeft aan dat de producten
die in deze handleiding worden beschreven
voldoen aan de eisen die worden gesteld
aan onderdelen van medische hulpmiddelen
volgens Type B van EN 60601-1. Het
oppervlak van van het hoortoestel wordt
gespecificeerd als een onderdeel Type B.*

IP58
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Dit symbool geeft de beschermingsklasse
aan tegen schadelijke indringing van water
en andere stoffen volgens
EN 60529:1991/A1:2000.
IP5X geeft bescherming tegen stof aan.
IPX8 staat voor de bescherming tegen de
effecten van continue onderdompeling in
water.

De afvalcontainer met kruis geeft aan dat de
Europese richtlijn 2011/65/EC aangaande het
afvoeren van elektronische apparatuur van
toepassing is. Recycle uw hoortoestel en
batterijen volgens de geldende wetgeving of
lever ze in bij uw audicien.
Dit symbool geeft aan dat de instructies voor
gebruik in deze gebruiksaanwijzing moeten
worden opgevolgd

E2105

EMC en radiocommunicatie
compliance-etiket Australië en Nieuw-Zeeland
Fabrikant
Droog bewaren

REF

Catalogusnummer

SN

Serienummer
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Temperatuur

Gebruiksomstandigheden

+1 °C – +40 °C

Voorwaarden
voor opslag en
transport

-25°C – +60°C

160345/NL
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Vochtigheid

5% – 93%
Nietcondenserend

<>

>

8,15 mm

Placeholder

9,0 mm

<>

<

19 mm

for FSC logo

< 15 mm

>
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