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Deze gebruiksaanwijzing bevat de mRIC 312 en RIC
312 van de Starkey Z Series en Muse modellen.
Enkele specificaties zijn modelafhankelijk. Leest u
de gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig.
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Over uw hoortoestellen
Functioneren, bedieningselementen en identiﬁcatie
Uw hoortoestel bevat de volgende
bedieningselementen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoortoestel
Luidsprekerslang
Luidspreker/Receiver
Microfoon
Multifunctionele drukknop
Batterijlade (in-en
uitschakelaar) Serienummer
7. Batterijslot
8. Sportslock

RIC 312

9. Fabrikantennaam en model
10. Kleurmarkering:
ROOD = Rechts
BLAUW = Links
11. Dome
12. Micromould
(optioneel)
13. Microumould voor power
receiver (optioneel)
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Over uw hoortoestellen
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Voorbereiding
Batterijen
Er zijn veel verschillende maten batterijen. Uw audicien
kan u adviseren over de juiste maat en de levensduur van
de batterij. Starkey RIC 312 (= bruin)
1.. Open de batterijlade aan de onderkant voorzichtig
met de vingernagel.
2. Haal de batterij eruit.
3.. Haal de sticker van de + kant van de batterij eraf.
4.. Haal de sticker van de + kant van de batterij eraf.
Plaats het zo in het hoortoestel dat + kant omhoog
wijst en de - kant aan de onderkant van de lade zit.
5. Sluit de batterijlade.
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Voorbereiding
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Voorbereiding
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 waarschuwing
begint wanneer de batterij na ongeveer 5 minuten
leegraakt. De waarschuwing om de batterijwissel aan te
kondigen wordt in regelmatige intervallen herhaald.
Batterijlade op slot zetten
Gebruik een kleine schroevendraaier om het palletje onderaan
de batterijlade naar links te
schuiven. U hoort een klik en de
kleurmarkering komt tevoorschijn.
Dan is de batterijlade op slot.
Batterijlade van het slot halen
Schuif het palletje aan de onderzijde van de batterijlade naar
rechts. U hoort een klik en de
kleurmarkering is niet meer
zichtbaar. De batterijlade kan
nu geopend worden.
Als u het hoortoestel gaat gebruiken is het niet noodzakelijk om de batterijlade op slot te zetten. Het sluiten
van de batterijlade is voldoend.
Belangrijk: open de batterijlade niet verder dan nodig is.
Leg de batterij er met de goede kant omhoog in. Door
sterke druk kan de batterijlade beschadigd worden.
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Voorbereiding

Waarschuwing
Batterijen veroorzaken schade aan de gezondheid
als ze door worden doorgeslikt.
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 mogelijk verslikken.
Wij vragen u om batterijen in een winkel of
supermarkt in een batterijenbak weg te gooien.
U kunt ook de batterijen bij uw audicien afgeven.
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Voorbereiding
Plaatsen en uitnemen van uw
hoortoestellen
Plaatsen van het toestel met dome
of op maat gemaakte micromould:
1.. Plaats de luidspreker met dome in
uw oor en plaats aansluitend het
hoortoestel achter het oor
2.. Let er op dat de luidspreker met
dome zo geplaatst is dat de hoorslang
nauw aansluit aan het oor, tegen de
huid aan.
3.. Leg het hoortoestel achter het oor.
Wanneer 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 een beschadiging
optreden van de draad die de
electrische verbinding vormt tussen
uw toestel en de luidspreker.
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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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Gebruik
In-en uitschakelen van de hoortoestellen
Om het hoortoestel in te schakelen plaatst u een batterij
en sluit u de batterijlade volledig.
Om uw hoortoestel uit te schakelen opent u de batterijlade. Zolang u het hoortoestel niet draagt zorgt u ervoor
dat de batterijlade helemaal openstaat.
Uw audicien kan de inschakelvertraging voor u activeren.
• inschakelmelodie geactiveerd
• nschakelvertraging 7 seconden
• nschakelvertraging 12 seconden
Volumeregeling en veranderen van hoorprogramma´s
Uw audicien heeft uw hoortoestel op uw individuele
beleving van de sterkte van het volume aangepast. Het
toestel regelt zelf de voor u noodzakelijk geluidssterkte.
Het is de beste keuze om het volume niet handmatig
te veranderen. Op uw verzoek kan de audicien de
multifunctionele drukknop als volumeregelaar instellen.

12
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Gebruik

Automatische volume aanpassing
Uw audicien heeft uw hoortoestellen op uw individuele
behoeften aangepast. De toestellen regelen zelfstandig
de voor u noodzakelijke geluidssterkte. Wanneer u het
gevoel heeft dat in generale zin het volume te hoog of
te laag is, raadplaag dan uw audicien.
Om het volume te verhogen, drukt u op
de bovenzijde van de multifunctionele
drukknop. Om het volume te verlagen
drukt u op de onderzijde van de multifunctionele drukknop. U hoort een toon
wanneer u het volume verhoogt of
verlaagt. Na het inschakelen van de
hoortoestellen komt de instelling
altijd in de sterkte te staan hoe uw
audicien de toestellen heeft ingesteld.
Als u op de multifunctionele drukknop
drukt, dan wordt gelijktijdig het volume
van beide toestellen veranderd.

Volume sterktes

Toon

sterkte 5 (maximaal)

5 pieptonen
en 1 aparte toon

sterkte 4

4 pieptonen

sterkte 3 (basisinstelling)

3 pieptonen

sterkte 2

2 pieptonen

sterkte 1 (minimaal)

1 pieptoon
en 1 aparte toon
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Gebruik
Multifunctionele drukknop
Uw hoortoestel beschikt over een multifunctionele drukknop.
Deze kan afhankelijk van uw wensen en de uitvoering van
het hoortoestel onderling gesynchroniseerd worden.
Alleen programmaknop: Druk kort de
knop in om van programma te wisselen.
Alleen volumeregeling: Druk kort
de knop in om het geluidsvolume
te regelen.
Multifunctie: Druk kort de knop in om
het geluidsvolume te wijzigen Druk lang
de knop in om het programma te wijzigen.
Keuze van hoorprogramma’s
In uw hoortoestellen kunnen vier hoorprogramma’s worden
ingesteld voor verschillende luistersituaties (bijvoorbeeld
restaurant of telefoon). Als u naar het volgende programma
schakelt, dan hoort u een signaal. De multifunctionele
drukknop kan door uw audicien zo ingesteld zijn dat u met
de drukknop van één hoortoestel uw beide hoortoestellen
kan bedienen. Afhankelijk van het type hoortoestel kan deze
functie door uw audicien voor u ingeschakeld worden.

14
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Gebruik
Multifunctionele drukknop
Uw hoortoestel beschikt over een knop waarmee het volume
kan worden geregeld. Drukt u op de knop om het volume te
kunnen veranderen. Elke druk op de knop zorgt er voor dat
het volume wordt veranderd,dit wordt aangegeven door
verschillende tonen.

Volume sterktes

Toon

sterkte 5 (maximaal)

5 pieptonen en 1 aparte toon

sterkte 4

4 pieptonen

sterkte 3 (basisinstelling)

3 pieptonen

sterkte 2

2 pieptonen

sterkte 1 (minimaal)

1 pieptoon en 1 aparte toon

Uw hoortoestel beschikt over de mogelijkheid van draadloze communicatie met elkaar. Deze functie kan door uw
audicien ingesteld worden. Bijvoorbeeld: Druk op de
rechterknop verhoogt het volume voor beide toestellen.
Voor verdere vragen raadpleeg uw audicien.
Programmaschakelaar
De multifunctionele drukknop is ingesteld voor het veranderen
van de programma’s

Uw audicien kan tot 4 verschillende hoorprogramma‘s
instellen. Door een druk op de knop worden deze
geactiveerd. Door een stem of door een toon
wordt deze verandering van het hoorprogramma
aangegeven. Voor verdere informatie omtrent
de instellingen kunt u uw audicien raadplegen.
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Gebruik

Instellingen van de Multiﬂex Tinnitus Stimulus
Multifunctionele drukknop-instelling van de
tinnitus stimulus
De multifunctionele drukknop van uw hoortoestel is
ingesteld voor de tinnitus stimulus.
De multifunctionele drukknop combineert de instelling van
het volume en de tinnitus stimulus.
De multifunctionele drukknop combineert de instelling van
de hoorprogramma’s en de tinnitus stimulus

Multifunctionele drukknop tinnitus stimulus
Uw hoortoestel gebruikt de multifunctionele drukknop
voor het instellen van de tinnitus stimulus. Een korte druk
op de knop verlaagt het volume van de tinnitus stimulus.
Mogelijkerwijs kunt u door het drukken op de knop van
een kant het volume verhogen en aan de andere kant het
volume van beide hoortoestellen verlagen. Uw audicien
kan u hierover verder informeren.
Multifunctionele drukknop volume en tinnitus stimulus
Uw hoortoestel gebruikt de multifunctionele drukknop voor
de instelling van volume van het hoortoestel en van de
tinnitus stimulus. Een korte druk op de knop verhoogt of
verlaagt het volume van het hoortoestel. Om de tinnitus
stimulus in te schakelen drukt op de knop en hou deze vast.
De verschillende tinnitus stimulus instellingen worden na
elkaar doorgeschakeld. Laat de knop los als het gewenste
volume bereikt is. Uw audicien kan u hierover informeren.

16
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Gebruik
Multifunctionele drukknop hoorprogramma‘s en tinnitus
stimulus
Uw hoortoestel gebruikt de multifunctionele drukknop
voor de instelling van de hoorprogramma‘s en de tinnitus
stimulus. Een korte druk op de knop verandert het hoorprogramma.
Om de tinnitus stimulus in te stellen drukt u op de knop
en houd deze vast. De verschillende tinnitus stimulus
instellingen worden na elkaar ingeschakeld. Laat de knop
los als de gewenste instelling bereikt is. Uw audicien zal u
verder informeren.

neric_RIC_02_16.indd 17

17

16.03.16

Gebruik
Met drukknop
De knop op uw hoortoestel kan voor verschillende
functies worden ingesteld. Raadpleeg uw audicien voor
meer informatie over deze bedieningsknop.
Mogelijke functies
De knop beschikt over meerdere functies. Deze worden
geactiveerd als u op de knop drukt.

18
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Gebruik
Een functie kan door een korte druk op
de knop geactiveerd worden. De andere
functie kan worden geactiveerd als u de
knop ingedrukt houdt.
Overzicht van de bedieningselementen
Volume

Programma

Mute/stil

Multiflex
Tinnitus Level

kort drukken
lang drukkken
(drukken en
vasthouden)

Volumeregeling
Knop voor het stapsgewijs wijzigen van de volume regeling
Met deze functie wordt bij elke activering van de knop het
volume aangepast.
De stapsgewijze instelling van het volume bestaat uit kleine
stappen en begint altijd met het verlagen van het volume.
Om het volume te verhogen drukt u net zo lang op de
knop totdat het minimum bereikt is - bij de volgende druk
wordt het volume weer verhoogd. Druk net zolang op de
knop totdat het gewenste volume bereikt is.

neric_RIC_02_16.indd 19
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Gebruik
Aanwijzing: Wordt er na het drukken op de knop 10
minuten lang niets veranderd, dan worden de instellingen
automatisch weer terug gezet . Bij het begin wordt weer
gestart met het verlagen van het geluid.
Knop voor het instellen van het volume
Bij het gebruik van de knop voor het regelen van het
volume reageert deze op de geprogrammeerde instelling.
Bijvoorbeeld: een korte druk verhoogt het volume, lang
ingedrukt houden verlaagt het volume.
Sommige bedieningselementen kunnen rechts en links
apart geconfigureerd worden. Raadpleeg uw audicien voor
meer informatie.
Volumeregeling
Elke druk op de knop zorgt ervoor dat het volume wordt
veranderd, dit wordt aangegeven met verschillende tonen:
Volumelevel
Maximum
Stapsgewijze veranderingen

Start
(Basis) instelling
Stapsgewijze veranderingen

Minimum

Toon

Tonlengte

5 tonen

.....

Klik
3 tonen
Klik
één toon

–

...
–

—

20
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Gebruik

Knop - Programmakeuze
In uw hoortoestellen kunnen vier
hoorprogramma's worden ingesteld.
Als u op de programmaknop drukt, dan
verandert u de programma's.
Hoorprogramma aanwijzingen
Elke verandering van het hoorprogramma
wordt aangegeven door een stem die
Demping/mute
Lang indrukken en vasthouden
Als uw hoortoestel is geconfigureerd met
een demping/mute, druk dan lang op de
knop en houd deze even vast. Om het
hoortoestel weer te activeren en uit het
dempingsprogramma te halen drukt u
opnieuw lang op de knop. Houd er
rekening mee dat het hoortoestel hierdoor
niet is uitgeschakeld.

neric_RIC_02_16.indd 21
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Gebruik
CROS/BiCROS Balansregeling
Het bedieningselement van de CROS/BICROS
zenders kunnen eveneens als regeling dienen tussen
de zender en het hoortoestel. Lees voor meer
informatie in het hoofdstuk over CROS/BICROS
Multiflex Tinnitus Level Controle
Het bedieningselement van uw hoortoestellen kunnen
eveneens als regeling dienen voor de Multiflex
Tinnitus Technologie. Lees voor meer informatie in
het hoofdstuk Multiflex Tinnitus.

22
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Gebruik
Directionele microfoon
Uw hoortoestel is uitgerust met een directionele microfoon.
Daarmee heeft u een beter spraakverstaan in een drukke
omgeving. Uw audicien vertelt u daar meer over.
Telefoneren
Het hoortoestel bevat techniek die het communiceren
aan de telefoon gemakkelijker maakt zonder dat het
hoor-toestel uit het oor hoeft te worden genomen. Uw
audicien kan u hierin adviseren.
Uw hoortoestel heeft de volgende telefooninstellingen:
Automatisch telefoonprogramma
Automatische Telefoonspoel (zie hieronder)
Handmatig omschakelen (zie pag. 25)
(Programma #__________ )
Automatische telefoonstand en telefoonspoel
Uw hoortoestellen hebben een automatische telefoonstand. 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 kuntu een speciale magneet op de telefoon
plakken. Deze kan uw audicien voor u bestellen.
Vraag uw audicien om advies als het hoortoestel niet
naar het automatische telefoonprogramma
overschakelt.
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Gebruik
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.
Algemene opmerkingen over het telefoongebruik
Als u gaat telefoneren houdt u
dan de hoorn vlak tegen de slaap
aan. Het geluid van de telefoon
komt dan direct in de
microfoonopening van het
hoortoestel. Op deze manier
voorkomt u piepen van de
hoortoestellen en verstaat u
degene aan de andere kant van
de lijn het het best.
Spreek in de hoorn zodat uw
gesprekspartner aan de andere
kant u goed kan verstaan.

24
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Gebruik
Ear-to-Ear Telefoonoverdracht
Uw mini AHO 312 hoortoestel kan met een functie
worden ingesteld zodat het telefoongesprek in
beide hoortoestellen te horen is. Raadpleeg uw
audicien voor meer informatie.
Aanwijzing:
Uw hoortoestellen zijn onder strenge internationale
richtlijnen voor electromagnetische verdraagbaarheid
ontwikkeld. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat
sommige mobiele telefoons stoorgeluiden veroorzaken. De ernst van deze stoorgeluiden hangt af van
de mobiele telefoon af.
Directionele microfoon
Uw hoortoestel is uitgerust met een directionele
microfoon. Daarmee heeft u een beter spraakverstaan
in een drukke omgeving. Uw audicien vertelt u daar
graag meer over.
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Gebruik
Directe Audio Ingang (DAI)*
Uw hoortoestel is voor DAI gebruik ingesteld
Uw hoortoestel is niet voor DAI gebruik ingesteld –
lees verder op pag. 29.

Directe audio ingang (DAI)
Als uw hoortoestellen met een audioschoentje met
andere signaalbronnen (zoals een CD speler, MP 3
speler of een externe microfoon) verbonden zijn, kan
het signaal van deze apparaten rechtstreeks aan de
hoortoestellen worden doorgegeven.

Plaatsen van de audioschoen:
Klik de audioschoen
vast aan de onderzijde
van het hoortoestel.

26
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Gebruik

Het openen van de batterijlade met
aangesloten audioschoen:
Als de audioschoen aan
het hoortoestel vastzit kunt
u de batterijlade openen
als u de audioschoen naar
achteren trekt.
Verwijderen van de audioschoen:
Draai het hoortoestel op zijn kant. Hou het
hoortoestel vast met de ene hand en de audioschoen
met de andere hand. Duw nu voorzichtig beide delen
in tegengestelde richting van elkaar af.
Er zijn veel FM systemen beschikbaar die de
communicatie in lastige luistersituaties kunnen
verbeteren. Vraag naar FM systemen bij de audicien.
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CROS/BiCROS technologie
Inleiding (voor mini AHO 312 hoortoestellen)
Een CROS (Contraleteral Routing Of Signals)
hoortoestel kan worden gebruikt bij een eenzijdig
gehoorverlies. Het vangt het geluid op van de zijde van
het slechte oor en zendt deze naar het goede oor.
Een CROS systeem vangt alleen het geluid op van het
slechte oor, een BiCROS systeem van beide oren.
Dit systeem zorgt ervoor dat alle geluiden aan beide
kanten worden opgevangen zonder dat het hoofd van
de drager dit geluid afschermt.
Multifunctionele drukknop voor balansregeling
Het hoortoestel heeft een knop om de balans te
regelen tussen het geluid van het ontvangende
hoortoestel (receiver) en het zendende toestel
(transmitter). Het volume van de zender/transmitter
wordt daarbij ingesteld. Druk de knop zo vaak in totdat
het gewenste volume bereikt is.
Aanwijzing: de balansregeling is voor het BiCROS
programma toepasbaar.

28
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CROS/BiCROS technologie
CROS Overdracht
Uw hoortoestel is uitgerust met een CROS zender.
Wanneer u een CROS of BiCROS programma activeert,
dan wordt het ingangssignaal van de zender overgedragen naar het hoortoestel. Wanneer de overdracht
begint hoort u een signaaltoon. Als de overdracht
plotseling wordt verbroken dan hoort u eveneens een
toon. Raadpleeg uw audicien voor meer informatie.
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Accessoires
Draadloze instellingen*
Uw hoortoestellen beschikken over de mogelijkheid van
draadloze/wireless communicatie met elkaar. Met deze
functie stemmen de hoortoestellen de instellingen op elkaar
af, bijvoorbeeld in een moeilijke luistersituatie. Beschikt uw
hoortoestel over een drukknop of volumeregelaar, dan is
synchronisatie van de bedieningselementen van het volume
en programmakeuze mogelijk. Voorbeeld: druk op de knop
van het het rechtertoestel, dan worden bij beide toestellen
het volume verhoogd. Drukt u op de knop van het
linkertoestel, dan worden bij beide toestellen het volume
verlaagd.
Toebehoren voor draadloze overdracht*
Er zijn veel mogelijkheden voor draadloze overdracht
waardoor het horen voor u comfortabeler wordt gemaakt
en de veelzijdigheid van uw Starkey hoortoestellen nog
meer worden benadrukt.
- Fijnafstelling met een afstandsbediening
- Overdracht van TV signaal rechtstreeks in uw hoortoestellen
- Overdracht van het signaal van een externe microfoon
- Overdracht van de telefoongesprekken (spreken én
luisteren) van uw mobiele telefoon rechtstreeks in uw
hoortoestellen.
Vraag uw audicien om advies welke draadloze
accessoires voor u het beste geschikt zijn.

30
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Reiniging en onderhoud
Periodieke reiniging en onderhoud
Het regelmatig reinigen en onderhoud plegen verlengt
de levensduur van de hoortoestellen en voorkomt
reparaties. Bij uw audicien kunt u speciaal voor het
hoortoesteltype ontwikkelde reinigingsmiddelen kopen.

Bescherm uw hoortoestellen tegen vochtigheid
(bijvoorbeeld douchen, zweet) en doe de
hoortoestellen uit als u haarlak op spuit. Om schade
aan het hoortoestel door vocht te voorkomen raden
wij een electronische droogdoos aan.
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 het hoortoestel en leg het in een
doosje en op een:

– droge plek.
– op een plek waar geen hittebronnen aanwezig zijn.
– waar u het zo terug kunt vinden.
– buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
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Reiniging en onderhoud
Hear Clear™ Cerumenfilter
De luidspreker wordt beschermd door een
verwisselbare filter. Verwissel de filter zo regelmatig
mogelijk.
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Reiniging en onderhoud
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.
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Reiniging en onderhoud

PROBLEEM

De toon is niet
helder

De
hoortoestellen
piepen

Het hoortoestel
geeft een
melodie

De
hoortoestellen
doen niets

MOGELIJKE
OORZAKEN

MOGELIJKE
OPLOSSING

de batterij is leeg

de batterij
verwisselen

het volume is te zacht

het volume met
de multifunctionel
drukknop verhogen

de dome of het
oorstukje zit verstopt

de dome reinigen
of verwisselen

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

het oor zit verstopt
met cerumen

laat uw oor
uitspuiten bij uw
huisarts

de batterij is
bijna leeg

verwissel de batterij

de toestellen zijn
niet ingeschakeld

de toestellen
inschakelen

de batterijlade is
niet goed dicht

de batterijlade
voorzichtig sluiten

de batterij is leeg

de batterij
verwisselen
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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 u zelf
dan een pauze. Het doel moet wel zijn dat u ze straks
de gehele dag kan 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.

neric_RIC_02_16.indd 35

35

16.03.16

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 Surﬂinkserie.
Situaties in gezelschap
Bij het praten in gezelschap, bijvoorbeeld in
een restaurant, zijn er veel omgevingsgeluiden.
Concentreer u dan op 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
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 electromagnetische 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
mogelijk 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
waarschuwingssignalen van achter 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 wordt 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 nieuwe 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 Electronische
apparaten
Geef onbruikbare hoortoestellen aan uw audicien
of aan een andere instelling waar u electrische
apparaten verantwoord kunt achterlaten.
Hoortoestellen bevatten electronische onderdelen
die niet samen met het huisvuil mogen worden
weggegooid.
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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 maakt onderdeel
uit 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 bij 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.
Technische Data
Multiﬂex Tinnitus Technologie maximale Output =
87 dB SPL (typisch) gemeten met 2ccm Kuppler ANSI
S3.22 oder IEC 60118-7.
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Service en garantie
FCC ID: EOA-EXPSTANDARD
IC ID: 6903A-EXPSTANDARD
FCC Notiz

Starkey biedt twee jaar garantie op uw hoortoestellen. Deze garantie kan mogelijk worden verlengd
tot vijf jaar indien dit door de zorgverzekeraar wordt
voorgeschreven. Tijdens de garantietijd 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 garantietijd opnieuw zal ingaan of zal worden
verlengd. 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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