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Made for iPhone Ric en TruLink zijn compatibel met iPhone 7, 7 plus, iPhone SE, iPhone 
6splus, iPhone 6s plus, iPhone 6, iPhone 5 s, iPhone 4s, iPad air, iPad (4e generatie), iPad 
mini 3, iPad mini met retina display, iPad mini, iPod touch (5e generatie) en Apple Watch.  
Het gebruik van de Apple Watch is beschikbaar voor iPhone 5 of daaropvolgende modellen. 

Compatibel Android systemen vindt u op www.starkey.de.

Deze gebruiksaanwijzing bevat de modellen iNOW, INTROi, Halo 2.

Bedieningselementen

Schakelaar blz. 4

Wipschakelaar blz. 6

Hoortoestellen

Batterij type 13 - Oranje Batterij type 312 - 
Bruin
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RIC 13 Overzicht

1. Hoortoestel
2. Luidsprekerslang
3. Luidspreker/Receiver
4. Microfoon
5. Drukknop
6. Batterij lade (in- en uitschakelaar), serienummer
7. Sportslock 
8. Fabrikantnaam en model
9. Kleurmarkering Hoortoestel rechts/ links
10.  Dome
11.  Kleurmarkering rechts/links
12.  Micromould (op maat gemaakt, optioneel)
13.  Micromould voor power receiver (op maat  

gemaakt, optioneel)
 

Functies, Bedieningselementen en Identificatie

Uw hoortoestel bevat de volgende bedieningselementen:
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RIC 13 Overzicht
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RIC 312 Overzicht

1. Hoortoestel
2. Luidsprekerslang
3. Luidspreker/Receiver
4. Microfoon
5. Wipschakelaar
6. Batterij lade (in- en uitschakelaar), serienummer
7. Fabrikantnaam en model 
8. Kleurmarkering Hoortoestel rechts/ links
9. Dome
10.  Kleurmarkering rechts/links
11. Micromould (op maat gemaakt, optioneel)
12.  Micromould voor power receiver (op maat  

gemaakt, optioneel)
13.  Sportslock 

Functies, Bedieningselementen en Identificatie

Uw hoortoestel bevat de volgende bedieningselementen:
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RIC 312 Overzicht
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Batterijen

Uw hoortoestel heeft een batterij nodig als energiebron.

Het juiste batterij type kunt u herkennen aan de 
kleurmarkering op de verpakking. Oranje is een 13 
batterij en bruin is een 312 batterij.

Plaatsen en wisselen van de batterij:

1.  Open de batterij lade aan de onderkant voorzichtig 
met de vingernagel.

2. Haal de oude batterij eruit.

3. Haal de sticker van de "+" kant van de batterij af. 

4.  Plaats de batterij zo in het hoortoestel dat "+"  kant 
omhoog wijst en de "-" kant aan de onderkant van de 
lade zit. 

5. Sluit de batterij lade.

Voorbereiding
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Voorbereiding
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Batterij leeg waarschuwingstonen

Een zwakke batterij moet meteen worden omgewisseld. 
Als de batterij bijna leeg is hoort u een melodie of wordt 
dit met een spraakboodschap vermeld. Dit betekent niet 
dat er iets mis is met het hoortoestel. Deze waarschu-
wing begint wanneer de batterij na ongeveer 5 minuten 
leegraakt. De waarschuwing om de batterijwissel aan te 
kondigen wordt in regelmatige intervallen herhaald.

Voorbereiding

*   De tijd tussen de toon en de uitschakeling varieert per  
omstandigheden, omgeving en de batterij fabrikant.
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Voorbereiding

Belangrijke aanwijzingen

•  De levensduur van de batterij wordt niet verlengd als 
tussentijds het stickertje weer op de batterij wordt 
geplaatst.

•  Bewaar de batterijen op kamertemperatuur, vermijd 
het bewaren in hete ruimtes of ruimtes met een hoge 
lucht - vochtigheid (bijvoorbeeld in de badkamer).  
Bewaren in een koele ruimte is niet noodzakelijk.

•  Draag batterijen niet los in uw tas  
of in de portemonnee. Materialen  
van metaal, zoals munten of sleutels  
kunnen bij de batterij tot kortsluiting  
leiden.

•  Oude batterijen bevatten mogelijkerwijs schadelijke 
stoffen of zwaarmetalen die de omgeving en gezond-
heid kunnen schaden. Batterijen worden gerecycled, 
ze bevatten stoffen zoals ijzer, zink, mangaan of  
nikkel. Oude batterijen mogen niet in het huisvuil 
terecht komen.
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Batterijen veroorzaken schade aan de gezondheid 
als ze door worden geslikt.

Bewaar batterijen buiten het bereik van kinderen 
en huisdieren.

Wees voorzichtig met het innemen van medicijnen. 
Batterijen kunnen gemakkelijk worden verwisseld 
met tabletten.

Neem batterijen nooit in de mond, u kunt zich 
daarin verslikken.

Gebruikers worden gevraagd om batterijen bij de 
winkel of in een batterijenbak bij bijvoorbeeld de 
supermarkt weg te gooien. U kunt ook de  
batterijen bij uw audicien afgeven.

Voorbereiding

Waarschuwing
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Voorbereiding

Plaatsen en uitnemen van uw hoortoestellen

Plaatsen van het toestel met dome/micromould:

1.  Plaats de luidspreker met dome in uw oor en plaats 
aansluitend het hoortoestel achter het oor.

2.  Let er wel op dat de luidspreker met dome zo  
geplaatst is dat de luidsprekerslang nauw aansluit 
aan het oor, tegen de huid aan.

3.  Leg het hoortoestel achter het oor en - als de  
luidspreker over een sportslock beschikt - plaats deze 
dan aan de binnenkant van de oorschelp.

Uitnemen van het hoortoestel inclusief de domes:

1.  Trek de sportslock uit het oor.

2. Trek het toestel van achter het oor naar voren.

3.  Trek de luidspreker voorzichtig bij de gehooringang 
naar buiten. 

Trek de micromould niet uit het oor door aan het  
hoortoestel te trekken. Hierdoor kan mogelijk een  
beschadiging optreden van de elektrische verbinding.
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Voorbereiding

1 2

3 4
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Voorbereiding

Belangrijke aanwijzingen

•  Als het oor eenmaal gewend is dat er iets in zit, kan 
het licht geïrriteerd raken of kleine drukpunten  
vertonen. Gaat u in dat geval bij uw audicien langs.

•  Mocht er onverhoopt een allergische reactie optreden 
dan zijn er ook andere materialen voor het oorstukje 
beschikbaar. Bespreek dit met uw audicien.

•  Sterke zwellingen van het oor, een loopoor, overmatige 
cerumenproductie of andere vreemde reacties moeten 
medisch worden behandeld.
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In- en Uitschakelen van de hoortoestellen

Inschakelen:

Om het hoortoestel in te schakelen plaatst u een batterij 
en sluit u de batterij lade volledig. Om uw hoortoestel uit 
te schakelen opent u de batterij lade. Zorg ervoor dat de 
batterij lade helemaal openstaat zolang u het hoortoe-
stel niet draagt.

Uw audicien kan de inschakelvertraging voor u  
activeren.

• Inschakelmelodie geactiveerd

• Inschakelvertraging 7 seconden

• Inschakelvertraging 12 seconden

Uitschakelen:

Open de batterij lade helemaal totdat de batterij- 
contacten de batterij niet meer raken.

Bedieningselementen

Uw hoortoestel bevat diverse bedieningselementen. Uw 
audicien informeert u over de instelling en de functies.

Configuratie van de Bedieningselementen

Het bedieningselement van uw hoortoestel kan variëren 
afhankelijk van waarvoor deze is ingesteld.

Gebruik
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Gebruik

Volumeregeling

Einstellung beim Einschalten des Hörgerätes

Uw audicien heeft voor u het optimale volume ingesteld. 
Hier start het hoortoestel mee op zodra u deze inschakelt 
d.m.v. het sluiten van de batterij lade. Als het volume 
standaard te hard staat, neemt u dan contact op met 
uw audicien. Als de volumeregeling geactiveerd is in uw 
hoortoestellen, dan kunt u zelf het volume naar eigen 
wens aanpassen.

Drukt u kort op de knop van het 
toestel dan kan er een functie 
worden geactiveerd. Als u de 
knop ingedrukt houdt kan een 
andere functie worden geac-
tiveerd. De grafiek hieronder 
toont u de verschillende opties.

Individuele instelling knoppen  
(s.v.p aankruisen)

Volume Programma Dempen/Mute Multiflex Tinnitus 
Instelling

Kort drukken 

Lang drukken  
(en vasthouden)
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Gebruik

Stapsgewijs volume aanpassen

Wanneer uw hoortoestel zo is geprogrammeerd dat het 
volume stapsgewijs kan worden aangepast, dan  
verandert u het volume door op de knop te drukken. 
Houd deze ingedrukt totdat u het gewenste volume heeft 
bereikt.

Aanwijzing: Wordt er na het drukken op de knop 10  
minuten lang niets veranderd, dan worden de instel- 
lingen automatisch weer terug gezet. Bij het begin 
wordt weer gestart met het verlagen van het geluid. 

Volume regeling per zijde

Wanneer uw hoortoestel zo geprogrammeerd is, dat u 
met beide zijden het volume kunt verhogen of verlagen, 
dan kunt u kort op de knop drukken om het volume 
te verhogen. Druk lang op de knop om het volume te 
verlagen. 

De hoortoestellen kunnen ook zo geprogrammeerd 
worden dat u bijvoorbeeld met de knop van het  
linker hoortoestel het volume voor beide hoortoe-
stellen kunt verhogen en met de knop van het rechter 
toestel het volume voor beide toestellen kunt verlagen. 
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Gebruik

Mijn hoortoestel is in de volgende  
configuratie geprogrammeerd:

    Kort drukken - Volumeregeling
    Drukken en vasthouden - Volumeregeling

Volumeregeling met de wipschakelaar

Is de volumeregeling van het hoortoestel ingesteld 
met de wipschakelaar, dan kunt met een druk op het 
bovenste deel van de wipschakelaar het volume verho-
gen en met een druk op het onderste deel het volume 
verlagen.

Aanwijzing volumeregeling

Uw audicien heeft voor u de omschakeltonen voor het 
volume ingesteld. 

Volume sterktes Pieptoon Lengte van  
de toon

Maximum 5 pieptonen .....

Stapsgewijze 
veranderingen

klik –

Start volume 
(basisinstelling) 3 tonen ...

Stapsgewijze 
veranderingen

klik –

Minimum 1 toon —
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Aanwijzing

Uw audicien heeft voor u de omschakeltonen voor de 
hoorprogramma's ingesteld. 

Keuze van hoorprogramma's

In uw hoortoestellen kunnen hoorprogramma's 
worden ingesteld voor verschillende luistersituaties 
(bijvoorbeeld restaurant of telefoon). Wanneer u naar 
het volgende programma schakelt, dan hoort u een 
pieptoon of een stem. Het aantal pieptoontjes geeft 
aan in welk programma u zich bevindt, de stem  
benoemt in welk programma u zit.

Gebruik

Dempen/Mute

Lang drukken - Dempen

Is het hoortoestel uitgerust met een functie waarmee 
u het volume kunt dempen (mute), dan drukt u net zo 
lang op de schakelaar totdat het geluid gedempt is. Voor 
het dempen hoort u een korte toon. Om het hoortoestel 
weer te activeren, drukt u opnieuw weer net zo lang op 
de schakelaar totdat het geluid van het hoortoestel weer 
hoorbaar is.

Aanwijzing: Als het hoortoestel in de functie dempen 
(mute) staat, is deze niet geheel uitgeschakeld en  
verbruikt enige stroom.
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Gebruik

Directionele Microfoon

Uw hoortoestel heeft een directionele microfoon. Deze 
zorgt ervoor dat u gemakkelijker kunt horen, vooral in 
een rumoerige omgeving.

Telefoneren - Vast telefonie netwerk

Hoortoestellen kunnen eigenschappen hebben die het 
telefoneren vergemakkelijken. Raadpleeg uw audicien 
hierover. 

Mijn hoortoestel heeft de volgende eigenschappen  
voor het bellen op een vast telefonie netwerk:

   Automatisch telefoonprogramma en telefoonspoel

    Handmatig telefoonprogramma en telefoonspoel  

(programma….) 

   Geen
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Gebruik

Automatische telefoonstand en Telefoonspoel

Uw hoortoestellen hebben een automatische tele-
foon stand. Als het hoortoestel in de buurt komt van 
de hoorn wordt automatisch het telefoonprogramma 
geactiveerd. Als het telefoonprogramma geactiveerd 
is hoort u een aantal pieptonen. Als u klaar bent met 
telefoneren schakelt het hoortoestel automatisch weer 
naar de voorgaande stand terug. Niet alle telefoons 
worden automatisch herkend. In dat geval kunt u een 
speciale magneet op de telefoon plakken. Deze kan uw 
audicien voor u bestellen.

Aanwijzing: Vraag uw audicien om advies als 
het hoortoestel niet naar het automatische 
telefoonprogramma overschakelt.

Handmatig omschakelen 

Het telefoonprogramma en ook de telefoonspoel kan 
ook handmatig bediend worden. Drukt u dan op de 
drukknop totdat u zich in het juiste programma bevindt.
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Gebruik

Als u gaat telefoneren 
houdt u dan de hoorn vlak 
tegen de slaap aan. Het 
geluid van de telefoon komt 
dan direct in de microfoon 
opening van het hoor-
toestel. Op deze manier 
voorkomt u piepen van de 
hoortoestellen en verstaat 
u degene aan de andere 
kant van de lijn het best. 
Spreek in de hoorn zodat 
uw gesprekspartner aan 
de andere kant u goed kan 
verstaan.

Algemene opmerkingen over telefoneren
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Multiflex Tinnitus Technologie

Inleiding 

De Multiflex Tinnitus Technologie kan geïntegreerd 
worden als onderdeel van de Tinnitus Retraining 
Therapie. De Technologie laat een tinnitus stimulus 
horen in het hoortoestel. Deze toon wordt op uw 
persoonlijke gehoor en beleving ingesteld door uw 
audicien.

Knop voor stapsgewijze stimilus instelling

De stapsgewijze instelling van het stimulus volume 
geschiedt via kleine stapjes en begint altijd met het 
verlagen van het volume. Druk net zolang op de knop 
om het geluid te verlagen totdat het minimale volume 
bereikt is - bij een volgende druk op de knop wordt het 
volume verhoogd. Druk net zolang op de knop totdat 
het gewenste volume bereikt is.

Hinweis: Sind 10 min seit der letzten Tinnitus Stimulus- 
Änderung vergangen, startet die Änderung beim 
nächsten Mal automatisch mit einer Verringerung.
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Multiflex Tinnitus Technologie

Volume regeling per zijde

Wanneer uw hoortoestel zo geprogrammeerd is dat u 
met beide zijden het volume kunt verhogen of verlagen, 
dan kunt u kort op de knop drukken om het volume van 
de Tinnitus Stimulus te verhogen. Druk lang op de knop 
om het volume van de Tinnitus Stimulus te verlagen.  

De hoortoestellen kunnen ook zo geprogrammeerd 
worden dat u met bijvoorbeeld het linker hoortoestel 
het volume van de Tinnitus Stimulus voor beide hoor-
toestellen kunt verhogen en met het rechter toestel het 
volume voor beide toestellen kunt verlagen.
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Multiflex Tinnitus Technologie

Volumeregeling met de wipschakelaar

Is de volumeregeling van de Tinnitus Stimulus van 
het hoortoestel ingeschakeld met de wipschakelaar, 
dan kunt met een druk op het bovenste deel van de 
wipschakelaar het volume verhogen en met een druk 
op het onderste deel het volume verlagen.

Mijn hoortoestel is met de volgende  
configuratie geprogrammeerd:

    Kort drukken - Volumeregeling Tinnitus Stimulus

    Vasthouden van de knop - Volumeregeling Tinnitus 

Stimulus
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Instellingen

Het hoortoestel instellen

Uw Made for iPhone hoortoestellen en de TruLink App 
zijn compatibel met iPhone 7, 7 plus, iPhone SE, iPhone 
6splus, iPhone 6s plus, iPhone 6, iPhone 5 s, iPhone 4s, 
iPad air, iPad (4e generatie), iPad mini 3, IPad mini  
(met retina display), iPad mini, iPod touch (5e 
generatie) en Apple Watch. Het gebruik van de 
Apple watch is beschikbaar voor de iPhone 5 of 
daaropvolgende modellen.

Om uw hoortoestel met de iPhone te bedienen:

•  Controleert u of het besturingssysteem iOS 10  
of hoger geïnstalleerd is.

•  Downloadt u de TruLink app uit de iTunes store en 
koppelt u uw iPhone via iOs 10 met de hoortoestellen 
(zie volgende hoofdstuk: hoortoestellen koppelen).

Om uw hoortoestel met een Android systeem te 
bedienen:

•  Downloadt u de TruLink app en koppelt u uw telefoon 
d.m.v. het activeren van Bluetooth. De hoortoestellen 
worden automatisch herkend.

Een gedetailleerde gebruiksaanwijzing vindt u 
als u de applicatie opent onder instellingen en 
gebruiksaanwijzing of als u op het icoontje "?" drukt.  

* Aktualisierungen erfahren Sie auf www.starkey.de
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Instellingen

Uw hoortoestellen koppelen met het iOS systeem

Om uw hoortoestellen te kunnen bedienen met de app 
moeten deze eerst worden gekoppeld (pairing) met het 
iOS apparaat. Op deze wijze communiceren de hoortoe-
stellen en het iOS apparaat met elkaar. Volg de  
beschrijving om de hoortoestellen succesvol te  
koppelen.

Aanwijzing: Controleer of Bluetooth geactiveerd is. Ga 
hiervoor in het menu Instellingen naar Bluetooth en 
schakel dit in.

1.  Toets op het icoon instellingen van het iOS apparaat.

2.  Ga naar Instellingen - Algemeen  
- Toegankelijkheid - Gehoorapparaatmodus.

3.  Als het iOS apparaat naar toestellen zoekt, sluit dan 
batterij lades van de hoortoestellen en zet deze in de 
koppelingsmodus.
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Instellingen

4a.  Verschijnt uw naam niet binnen 5-7 seconden in de 
lijst van apparaten van het iOS apparaat, druk dan 
op Toegankelijkheid links boven in het scherm en 
probeer het opnieuw.

4b.  Wanneer de hoortoestellen herkend worden, ziet u 
uw voornaam en hoortoestellen op het scherm ver-
schijnen. Afhankelijk van de lengte van de namen 
kunnen de hoortoestellen gevonden worden.

5.  Toets op de namen van het hoortoestel om de  
toestellen te koppelen met de iPhone.

6.  Er verschijnen twee koppelingsaanvragen, voor elk 
toestel een. Kies voor Paren om ze op juiste wijze te 
verbinden. Beide aanvragen kunnen gelijktijdig  
binnen een paar seconden worden gerealiseerd.
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Instellingen

7. De koppeling is geslaagd.

U kunt nu de hoortoestellen met uw iPhone bedienen. 
De bediening is mogelijk door middel van de iOS functie 
of de TruLink app. Voor het bedienen zonder  
TruLink app gebruikt u de Home button. Deze moet 
dan driemaal worden ingedrukt. In het beeldscherm 
kan het volume en de verschillende hoorprogramma‘s 
worden veranderd. De microfoon van de iPhone kan 
worden gebruikt als externe microfoon. Start de opna-
me door op Start Live luisteren te drukken en stream 
de tonen via de iPhone direct naar de hoortoestellen.  
Richt de iPhone zoveel mogelijk op de geluidsbron. 
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Instellingen

Voor de beste geluidsoverdracht moet de iPhone zo 
dicht mogelijk bij het geluidssignaal worden geplaatst.  
De functie R + L maakt het mogelijk de verandering van 
het volume direct voor beide hoortoestellen te bewerk-
stelligen.  

Volume rechts/links: U kunt het volume veranderen 
voor links, rechts of beiden door de schuiven over het 
beeldscherm te „vegen“.

"Normaal "is de naam voor het oorspronkelijk voor u 
ingestelde programma. Hierin kan elk ander program-
ma in worden gezet. Het programma wordt auto-
matisch geactiveerd wanneer u weer op een locatie 
komt waar u eerder bent geweest en deze locatie hebt 
vastgelegd via de TruLink app.
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Instellingen

Telefoneren

Uw hoortoestellen zijn speciaal ontwikkeld om met 
het iOS apparaat samen te werken. Oproepen worden 
automatisch doorgeschakeld naar uw hoortoestellen 
zodra deze zijn gekoppeld met de iPhone en ingescha-
keld zijn. Als de hoortoestellen niet ingeschakeld zijn 
komen de oproepen via de iPhone binnen. Als u zelf wilt 
bellen wordt gevraagd of u de oproep via de iPhone of 
via de hoortoestellen wilt voeren. Deze vraag verschijnt 
als de gekoppelde hoortoestellen ingeschakeld zijn.
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Reiniging en Onderhoud

Periodieke Reiniging en Onderhoud 

Bescherm uw hoortoestellen tegen vocht, hitte en 
andere verontreinigingen die de functionaliteit kunnen 
beïnvloeden.

•   Gebruik een reinigingsborstel of een vochtige doek 
om verontreiniging van de schakelaar, de microfoon, 
de luidspreker of van de batterij lade te verwijderen.

•   Let er op dat u geen water, oplossingsmiddel of 
andere reinigingsmiddelen gebruikt (of olie) om het 
hoortoestel te reinigen. 

Bij uw audicien kunt u speciaal voor het hoortoestel- 
type ontwikkelde reinigingsmiddelen kopen.
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Reiniging en Onderhoud

Hear Clear™ Cerumenfilter

De luidspreker wordt beschermd tegen vocht en vuil 
door een verwisselbare filter. Verwissel het filter zo 
regelmatig mogelijk.
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Reiniging en Onderhoud

Belangrijke Aanwijzingen

•  Open de batterij lade wanneer u het hoortoestel niet 
gebruikt. Zo kan het vocht erin verdampen.

•  Let er op dat de dome en de microslang droog zijn 
voordat u alles in elkaar zet.

•  Als u het hoortoestel niet gebruikt, haal dan de  
batterij uit het hoortoestel en leg het in een doosje en 
op een:

 •  Droge plek.

 • Plek waar geen hittebronnen aanwezig zijn.

 •  Plek waar u het zo terug kunt vinden.

 • Plek buiten het bereik van kinderen en huisdieren
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Reiniging en Onderhoud

Service en reparaties

Starkey hoortoestellen zijn bijzonder betrouwbaar. 
Als er toch een probleem optreedt, dan kan dat in de 
regel snel worden opgelost. Als u na het lezen van 
deze oplossingen nog steeds problemen heeft met uw 
hoortoestellen, bezoek dan uw audicien. De volgende 
stappen kunt u doorlopen voor het oplossen van 
problemen:

1. Verwissel de batterij voor een nieuwe.

2. Reinig of verwissel het cerumenfilter.

3.  Reinig de microfoon en de luidspreker met het 
borsteltje.

Falls die Probleme weiter bestehen, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Hörgeräteakustiker.
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Reiniging en Onderhoud

Probleem Mogelijke 
oorzaken

Mogelijke 
oplossing

De toon is niet 
helder

De batterij is leeg De batterij verwisselen

Het volume is te 
zacht

Het volume met de 
multifunctionele druk-
knop verhogen

De dome of het 
oorstukje zit verstopt

De dome reinigen of 
vermisselen

De hoortoestellen 
piepen

Het toestel zit niet 
goed in het oor

Probeer het 
hoortoestel anders in 
het oor te plaatsen

Volume is te hoog
Het volume van de 
multifunctionele 
drukknop verlagen

De dome of het 
oorstukje zit verstopt

De dome verwisselen 
of cerumenfilter 
verwisselen

De batterij is leeg Verwissel de batterij

De toon klinkt 
vervormd

Het volume is te hoog
Het volume met de 
multifunctionele 
drukknop verlagen

De batterij is leeg Verwissel de batterij

Het hoortoestel 
geeft een melodie

De batterij is bijna 
leeg Verwissel de batterij

De hoortoestel-
len doen niets

De toestellen zijn 
niet ingeschakeld

De toestellen  
inschakelen

De batterijlade is 
niet goed dicht

De batterijlade 
voorzichtig sluiten

De batterij is leeg De batterij verwis-
selen

Aanwijzingen voor probleemoplossing
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Tips voor betere communicatie

Het heeft tijd nodig om te wennen aan nieuwe 
hoortoestellen. Hoe lang dat duurt is per persoon 
verschillend en hangt af van veel factoren. Als u voor 
de eerste keer hoortoestellen draagt, kunnen de 
volgende tips u helpen met de gewenning.

In de woning:

Probeer aan alle geluiden te wennen, zoals geruis en 
achtergrondgeluiden. Het klinkt misschien allemaal 
anders. Het heeft enige tijd nodig voordat u aan de 
toestellen gewend bent. Als u in het begin erg moe 
wordt van het dragen van de toestellen, gun uzelf dan 
een pauze. Het doel moet wel zijn dat u ze straks de 
gehele dag kunt dragen.

Gesprek met één persoon:

Als u met één persoon aan het praten bent, let er 
dan op dat het geluid om u heen niet te luid is. Ga 
zo zitten dat u een ander kunt aankijken. Ervaar de 
spraakklanken, ook al vindt u ze in het begin misschien 
wat ongewoon. Als uw gehoor eenmaal gewend is 
aan de klank van de spraak, dan gaat u steeds beter 
verstaan.
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Tips voor betere communicatie

Radio en TV:

Nieuwslezers spreken over het algemeen heel 
duidelijk. Probeer dat goed te volgen. Daarna probeert 
u andere zenders te volgen. Is het moeilijk om de radio 
of tv te verstaan, dan informeert uw audicien u graag 
over de Starkey SurfLink serie.

Situaties in gezelschap:

Bij het praten in gezelschap, bijvoorbeeld in 
een restaurant, zijn er veel omgevingsgeluiden. 
Concentreer u dan vooral op de persoon waar u mee 
praat. Als u een woord niet verstaat, vraagt u dan of 
degene het woord wil herhalen.

Gebruik van de ringleidingstand in kerk, theater of 
bioscoop:

In openbare gebouwen, zoals in de kerk, theater of 
bioscopen is vaak een ringleiding aanwezig. Deze zendt 
frequenties over magnetische velden uit die via de 
ringleidingstand in uw hoortoestellen kunnen worden 
opgepakt, zonder dat er stoorgeluiden aan te pas 
komen. Vaak wordt bij de informatiebalie aangegeven 
dat er ringleiding aanwezig is. Vraag in de betreffende 
gelegenheid en bij uw audicien om meer informatie.
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Algemene veiligheidsinstructies

Veiligheidsaanwijzingen

Bescherm uw hoortoestel tegen vocht, water, hitte en  
mechanische krachten zoals stoten of vallen. Let ook 
op verontreinigingen tijdens het gebruik van haarlak. 
Stel uw hoortoestellen in geen geval bloot aan hitte of 
elektromagnetische straling van welke aard dan ook 
(bijvoorbeeld röntgenstraling). Dit kan de werking van 
de hoortoestellen negatief beïnvloeden. 

Bij het gebruik van mobiele telefoons of radiobestuurde 
apparaten in de buurt van zendmasten kunnen moge-
lijk storingen voorkomen. Gebruik uw hoortoestellen 
niet op een plaats waar explosiegevaar is aangegeven. 
Wanneer u uw hoortoestellen langere tijd niet draagt, 
verwijder dan de batterij om de levensduur ervan te 
vergroten, leeglopen te verhinderen en corrosie van de 
batterijcontacten te vermijden. Hoortoestelbatterijen 
zijn niet oplaadbaar.

Hoorprogramma‘s met een digitale richtmicrofoon 
reduceren met name achtergrondgeluiden. Buiten op 
straat kunnen mogelijk belangrijke waarschuwings- 
signalen van achter en naderende auto‘s onderdrukt 
worden. Draagt u een pacemaker of een ander medisch 
geïmplanteerd apparaat, wendt u zich dan tot uw arts 
om mogelijke risico‘s vooraf uit te sluiten.

De hoortoestellen functioneren onder de volgende  
omstandigheden qua temperatuur en vochtigheid:  
-40 graden °C tot +60 graden °C en 10% tot 95% rH. 
Ze zijn ontwikkeld om onder extreme koude en hitte te 
weerstaan.
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Algemene veiligheidsinstructies

Gebruik voor in het vliegtuig

De draadloze ear to ear instellingen mogen niet 
gebruikt worden tijdens de vlucht tenzij dit door het 
vliegtuigpersoneel uitdrukkelijk ordt toegestaan. Uw 
audicien kan een apart vliegtuigprogramma activeren, 
zodat de draadloze instellingen gedeactiveerd worden. 
In dat programma kunnen de hoortoestellen echter 
onderling niet communiceren.

Internationaal gebruik

Uw hoortoestellen en hun draadloze overdracht zijn 
specifiek voor een land, waar ook een licentie voor is. 
Het werkt op een radiofrequentie die mogelijk in het 
buitenland voor dit gebruik niet vrijgegeven is. Dit kan 
bij internationale reizen mogelijk problemen geven, 
zoals storingen met andere electronische apparaten of 
storingen in het hoortoestel zelf.
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Wettelijke aanwijzingen

Aanwijzingen voor het weggooien van Elektronische 
apparaten

Geef onbruikbare hoortoestellen aan uw audicien of 
aan een andere instelling waar u elektrische apparaten 
verantwoord kunt achterlaten. Hoortoestellen bevat-
ten elektronische onderdelen die niet samen met het 
huisvuil mogen worden weggegooid.

0086

0 6 7 3
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Algemene aanwijzingen

Een hoortoestel kan uw natuurlijke gehoor niet  
herstellen of voorkomen dat het achteruit gaat of er 
voor zorgen dat het gehoor weer wordt verbeterd. 
Hoortoestellen dragen bij aan een auditieve training 
en hebben het beste effect als ze regelmatig worden 
gedragen. In veel gevallen waarin geen regelmaat zit in 
het dragen van hoortoestellen wordt ook niet het  
volledige effect bereikt. Hoortoestellen die een  
uitgangsvermogen hebben van 132 dB hebben  
speciale aandacht nodig. Dit om het gehoor te  
beschermen tegen te luide inkomende signalen.
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Algemene aanwijzingen

Multiflex Tinnitus Technologie

Gebruiksbereik

De Multiflex technologie is een geluidsgenerator, die 
geïntegreerd is in een hoortoestel en onderdeel 
uitmaakt van de Tinnitus Retraining Therapie. Het laat 
een stimulus horen, die in zijn intensiteit, geluid en 
frequentie in staat is om ontspanning te creëren bij de 
eigen tinnitusruis. Binnen de Tinnitus Retraining 
Therapie wordt deze stimulus aan de eigen ruis 
aangepast en zo continue aangepast en veranderd om 
zo een beleving te creëren van meer ontspannenheid. 

Concept en voordelen 

Multiflex Tinnitus Technologie maakt binnen de  
Therapie gebruik van de witte ruis die individueel wordt 
afgestemd op de eigen ruis. Door dit geluid wordt de 
aandacht weerlegt naar de meer ontspannen stimulus 
en weg van de eigen ruis. Dit zorgt voor tijdelijke  
ontspanning en opluchting.

Opmerking: voorafgaand aan het gebruik van een  
geluidsgenerator moet er altijd een verklaring zijn van 
de oorzaak van de tinnitus door een arts.

Tinnitus heeft zeer veelzijdige oorzaken.
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Regelgeving

Technische Data

Multiflex Tinnitus Technologie maximale Output = 87 dB 
SPL (typisch) gemeten met 2ccm Kuppler ANSI S3.22 
oder IEC 60118-7.

FCC ID: EOA-24HALO2R312

IC ID: 6903A-24HALO2R312

FCC ID: EOA-24HALO2R312

IC ID: 6903A-24HALO2R312

FCC Notiz

Dieses Gerät stimmt mit Teil 15 der FCC Regulatorien 
und mit RSS-210 überein. Für den Betrieb gelten 
folgende Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine 
schädlichen Störungen verursachen; und (2) 
das Gerät muss den Empfang von Interferenzen 
zulassen, einschließlich von Interferenzen, die einen 
ungewünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Der Hersteller ist nicht verantwortlich 
für Interferenzen an Radio und/oder TV, die durch 
unauthorisierte Modifikation des Nutzers entstehen.

Starkey Hearing Technologies erklärt, dass dieses 
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und relevanten Bestimmungen der 
Directive 1999/5/EC ist.
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Regelgeving

Starkey Hearing Technologies

6700 Washington Ave. South  
Eden Prairie, MN 55344 USA

Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park 
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX 
United Kingdom

EU Notiz

Dieses Hörgerät arbeitet innerhalb des 2.4 bis  
2.4835 GHz Bandes mit einer max. Strahlungsenergie 
von - 8.7 dBm. 

Starkey Hearing Technologies erklärt, dass dieses  
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und relevanten Bestimmungen der  
Directive 2014/53/EU. Eine Kopie der Declaration of 
Confirmity kann unter obiger Adresse angefragt  
werden.

Entsorgung des Elektromülls  
gemäß den rechtlichen Anforderungen.
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Service en garantie

Starkey Hearing Technologies biedt twee jaar garan-
tie op uw hoortoestellen. Tijdens de garantieperiode 
worden toestellen gerepareerd of vervangen indien 
deze defect zijn door materiaal - of fabrieksfouten. 
Vervangen toestellen of onderdelen worden eigendom 
van Starkey. Deze garantieservice betekent niet dat de 
garantieperiode opnieuw zal ingaan of zal worden ver-
lengd. Uitgesloten zijn schade welke door ondeskundig 
gebruik of eigen schuld ontstaan. De fabrieksgarantie 
vervalt wanneer een reparatie door een niet door  
Starkey geautoriseerde derde wordt verricht.

Hoortoestellen draagt u vele uren per dag. Om de  
werking van de toestellen zeker te stellen, raden wij u 
aan om minimaal ieder jaar de toestellen door uw  
audicien te laten controleren. Ook uw gehoor zal  
regelmatig gecheckt moeten worden zodat uw  
hoortoestellen altijd de optimale instelling hebben.  
Dit garandeert de best mogelijke kwaliteit van horen in 
elke situatie. Wij wensen u vele jaren veel plezier met 
uw Starkey hoortoestellen en danken u nogmaals voor 
het vertrouwen in onze producten.
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