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Uw hoorhulp overzicht Informatie batterij
 

 
 

 

De Sonic Sound gebruikt een zinklucht batterij type 10.
Deze batterij gaat gemiddeld 90 tot 100 uur mee.

Lage batterijspanning:
Bij een te lage batterijspanning geeft uw hoorhulp gedurende 
een periode elke 8 minuten een serie van 3 dubbele toontjes. 
Bij een vrijwel lege batterij hoort u een serie van 6 toontjes 
waarna de Sonic Sound uitschakelt.

Batterij waarschuwing:

Lever lege batterij altijd gescheiden in.

 Batterijen nooit inslikken, indien 
ingeslikt waarschuw direct een arts!

   
 

   

   
 

Dragen van Sonic Sound
1. Houd het slangetje tussen de duim en de wijsvinger.

Het uiteinde van de slang moet naar de gehoorgang
wijzen met het toestel rustend op de bovenkant van het oor.

2. Plaats de Sonic Sound zo over de bovenkant van de
oorschelp tot het netjes achter het oor ligt.

3. Leg het slangetje over de oorschelp, plaats de tip voor de
gehoorgang en druk deze voorzichtig de gehoorgang in. Leg 
het steundraadje in de oorschelp.

 
 

Opmerking: Naar beneden en opzij doen van de
oorlel kan helpen bij het plaatsen van het slangetje 
met tip in de gehoorgang.

Gebruiksaanwijzing
Programma keuze.

 De drukknop geeft de mogelijkheid te kiezen tussen 
verschillende programma’s druk op de knop, een verandering 
van programma is hoorbaar aan een korte pieptoon.

Gebruik het programma dat voor u het beste klinkt.Snelstart

    
 

   

   

   
 

   

1. Microfoon en luidspreker: Geluid komt via de microfoon
uw Sonic Sound binnen. Het versterkte geluid komt via de 
luidspreker en het slangetje uw oor binnen.

2. Drukknop: Druk om te schakelen naar het volgende
programma.

3. Batterijlade: Deze lade bevat de batterij en functioneert als
aan-/uit-schakelaar. (gesloten met batterij is aan, open is uit)
in de batterijlade geeft de + de positie van de batterij aan.

4. Slang en oortip: Uw Sonic Sound wordt geleverd met
standaard slang en tip. Het versterkte geluid wordt hiermeein 
uw oor gebracht.

5. Steundraad: Deze houdt de slang en daarmee de
Sonic Sound op zijn plaats.

Mocht u nog informatie missen of aanvullende 
vragen hebben informeer dan bij de leverancier  
van uw Sonic Sound.
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  2. Drukknop
voor keuze- 
programma

 4. Slang en
oortip

1. Microfoon en luidspreker

 Links/rechts 
indicatie

3. Batterij (+ indicatie)

5. Steundraad

 Lage batterijspanning:
3 toontjes elke 8 minuten  

Drukknop functie:
drukken voor 
programmawijziging

 
 

De tip moet helemaal of bijna helemaal de 
gehoorgang worden gezet. Nauwkeurig inzettenvan 
deze tip is belangrijk om genoeg geluid te horen en 
fluiten te voorkomen.

Als u een bril draagt, zet deze dan eerst op voor u 
het toestel inzet.

Allergische reacties door materiaal van de Sonic 
Sound zijn niet aannemelijk. Als u last heeft van 
huid irritatie, roodheid, of pijn in of naast het oor, 
neem dan contact op met uw arts of audicien.

 
 

 

Opmerking: Wanneer Sonic Sound niet correct
geplaatst is kan het een fluittoon geven.
Controleer bij fluittonen altijd het slangetje op 
breuk en de plaats van de tip in de gehoorgang.

  

Sonic Sound aan en uit 
zetten.

1. AAN:
Sluit het batterijklepje vol- 
ledig.

 2. UIT:
Open het batterijklepje
.

Het aan- en uitzetten van de gehoorversterker

 
 

 

Opmerking: Het kan enkele seconden duren
voor de Sonic Sound inschakelt na het plaatsen 
van de batterij.

Opmerking: Als de Sonic Sound aangezet wordt
en uitgeschakeld wordt, houd dan het toestel 
tussen duim en wijsvinger en open de lade met de 
duim van uw andere hand.

1. 2. 3.

Programma
1 normaal
2 harder
3 televisie / vergadering
4 BATTERIJBESPARING

Toon
1 toon
2 tonen

 3 tonen

Distributor / Trust

CEpartner4U BV
Esdoornlaan 13, 3951DB Maarn, 
The Netherlands

IntriCon Corporation 
1260 Red Fox Road 
Arden Hills MN 55112 USA

uitaan open
Vervangen batterij:

 
 

Plus
indicator 
batterij 
(+)

   

   

Plaatsen / vervangen van de batterij
1. Open voorzichtig het batterijklepje met een vingernagel.

Als er een lege batterij in de batterijlade zit, neemt u de batterij 
uit het vak met uw duim en wijsvinger. Verwijder eventueel 
eerst de oude batterij.

2. Plaats de nieuwe batterij in de batterijlade met het (+) teken op
de batterij aan dezelfde kant als het (+) teken op de batterijlade.

   
 

Opmerking: Wacht een paar tellen voor het sluiten
van de batterijdeksel nadat plastic lipje is 
verwijderd. Wanneer de batterijlade niet goed sluit 
controleer dan of de batterij juist is geplaatst.

Open altijd de batterijlade wanneer de Sonic Sound 
niet gebruikt wordt om te voorkomen dat de bat- terij 
leeg loopt. Daarnaast kan eventueel aanwezig
(condens) vocht beter verdampen.



Waarschuwingen voor consument
 

 

 
 

 

 

 

  

Sonic Sound is een hoorhulp en geen hoortoestel 
het zal een gemeten gehoorverlies niet revalideren.

Gebruik uw Sonic Sound niet in gebieden
met explosiegevaar.

Allergische reacties door Sonic Sound zijn niet 
aannemelijk. Als u last heeft van huid irritatie, 
roodheid, of pijn in of naast het oor, neem dan 
contact op met uw arts of audicien.

Wanneer onverhoopt onderdelen van SonicSound 
in uw oor achterblijven neem dan direct contact op 
met uw audicien.

Verwijder Sonic Sound voor CT en MRI scans of 
voor andere elektromagnetische behandelingen.

Laat nergens uw Sonic Sound achter waar kinderen 
of huisdieren ze kunnen bereiken. Wanneer batte- 
rijen worden ingeslikt, raadpleeg dan uw arts.

Wanneer u pijn in of achter de oren voelt, als huid
irritaties of opstoppingen van oorsmeer verschijnen, 
neem dan contact op met uw audicien.

Sonic Sound met richtmicrofoons verminderen 
achtergrondgeluid. Wees u ervan bewust dat 
waarschuwingssignalen of geluiden die van 
achteren komen, bijvoorbeeld auto’s gedeeltelijk 
worden onderdrukt.

 

 
 

Onderhoud van uw hoorhulp toestel
Vervangen van de slang en tip:
Sonic Sound wordt geleverd met per oor 2 slangetjes en 4 tips. 
Vervang de slang na een half jaar en tips iedere 3 maanden.

Verwijderen van de slang en tip:
Houd Sonic Sound stevig vast en draai het slangetje een 
kwartslag, trek deze van het toestel af. De tip kan eenvoudig 
van de slang afgetrokken worden.

Voorzorgsmaatregelen

 

Uw Sonic Sound gebruikt de meest moderne 
materialen en technieken. Toch kunnen andere 
communicatie middelen zoals een draadloze 
telefoon in de directe omgeving van uw hoorhulp. 
een storing creëren. Deze Storing kan op verschil- 
lende manieren tegenworden gaan. Schakel over 
naar een ander programma, draai uw hoofd in een 
andere richting of plaats de telefoon tegen het 
andere oor en draai weg van het toestel.

Identificatie van Sonic Sound
 Het serienummer en fabricagejaar bevinden 

zich aan de onderkant van het toestel.

Aanwijzingen voor gebruik van Sonic Sound:

Open de batterijlade wanneer u het niet gebruikt.

 
Verwijder altijd uw hoorhulp wanneer u haar- 
verzorgingsproducten gebruikt. Het PSAP toestel
kan verstopt raken en niet goed functioneren.

 

 
 
 

 

 

 
 

Draag uw hoorhulp niet in bad of douche en 
dompel het toestel niet onderwater.

Als uw Sonic Sound wél nat wordt, laat deze dan
na het verwijderen van de batterij 24 uur aan de 
lucht drogen. Verwarm het toestel niet met föhn, 
oven, verwarming of andere apparatuur!

Bescherm uw Sonic Sound tegen blootstelling aan 
extreme hitte.

Regelmatig gebruik van een ont vochtiger kan 
helpen corrosie te voorkomen en verlengt de 
levensduur van uw Sonic Sound.

Laat uw hoorhulp niet vallen of botsen op/tegen 
harde oppervlakken.

Opmerking: In het geval van onverwachte
werking of gebeurtenissen, neem dan contact op 
met uw leverancier voor ondersteuning.

Naleving informatie

 
 

 

 
 

Met het CE symbool, bevestigt IntriCon dat dit product
–inclusief accessoires– voldoet aan de eisen van de 
Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42 / EEG van de
Raad, evenals de R & TTE-richtlijn 1999/5 / EG betref- 
fende radioapparatuur en telecommunicatie-zenders.
De nummers na het CE-symbool komen overeen met 
de code van de gecertificeerde instellingen die geraad-
pleegd zijn voor de bovengenoemde richtlijnen.

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak wijst
u erop dat de Sonic Sound niet weggegooid mag 
worden als normaal huisvuil. Gelieve oude of 
ongebruikte Sonic Sounds, te behandelen als klein 
elektronisch afval of lever deze in bij de audicien.
Een verantwoorde verwijdering garandeert het
milieu en de gezondheid.

CEpartner4U BV
Esdoornlaan 13, 3951 DB Maarn,
Nederland

Dit symbool geeft aan dat de in deze gebruiksaanwij- 
zing beschreven producten voldoen aan de eisen voor 
een toepassing van het type BF van EN 60601-1.

Symbool voor droog houden.

 
  Symbool voor waarschuwing. Dit is een veiligheids-  

symbool gebruikt om specifieke waarschuwingen  
aan te duiden of voorzorgsmaatregelen in verband  
met de apparaten die niet op andere wijze zijn te 
vinden op het etiket.

Symbool om het uit de zon te houden.

IntriCon Corporation
1260 Red Fox Road
Arden Hills MN 55112 USA

Symbool voor niet steriel.

Symbool voor breekbaar, behandel met zorg.

Gedurende het transport van spullen, mag de relatieve 
luchtvochtigheid niet voor een lange periode buitende 
gestelde waarden van 10-95% bedragen.

 
 

Het fabricagejaar zijn de eerste 2 nummers in het 
serienummer (Ga ervan uit dat de producten zijn 
geproduceerd in de ‘20’; bijv. ‘14’’ = 2014).

Gedurende het vervoer van de goederen, mag de 
temperatuur niet buiten de waarden -10 °C en 70 
°C vallen voor een lange periode.

Een luchtdruk tussen 500 en 1100 hPa is gewenst.

Het serie nummer is genoteerd in een 8-cijferige 
code. De laatste 6 nummers zijn het serie nummer.

Oplossing van problemen

 

  

Opmerking over onderhoud
Zorg dat uwSonic Sound schoon is en niet verstopt raakt 
door oorsmeer.

• Verwijder de slang.
• Spoel deze met lauw water en eventueel zeep af.
• Verwijder al het vocht (eventueel even doorblazen).• Laat 
het slangetje een nachtje drogen alvorens het terug

te plaatsen.
• Wanneer de slang droog is, kan u hem weer aansluiten.
• Reinig Sonic Sound en de tip met een schoon doekje.

Serienummer:

Aanschafdatum:

 
 

Opmerking: De Sonic Sound electronica mag
NIET nat worden, verwijder de slang alvorens dezete 
reinigen!

Opmerking: Gebruik geen alcohol of scherpe voor- 
werpen voor het schoonmaken van Sonic Sound.

 
(Her)plaatsen slang en tip:
Druk voorzichtig de slang vast op de luidsprekeruitgang 
tot deze vastklikt. De tip kan rechtstandig op de slang 
worden geschoven.

Schoonmaken van slang en tip:
Tussen het vervangen van de slangetjes door, moet u de slang en 
tip schoonmaken met de reinigingsdraad en een doekje om vuil en 
oorsmeer weg te halen.

 
  

Opmerking: Buig de slang nooit bij het
verwijderen, dit kan de luidspreker uitgang 
beschadigen.

  
 
 

Opmerking: Zorg dat
de reinigingsdraad niet 
in de slang zit wanneer 
deze wordt bevestigd
om beschadigingen te 
voorkomen.

Service en garantie
Sonic Sound biedt u een uitgebreide, wereldwijde garantie vanaf 
de aanschafdatum. Vraag uw audicien naar de looptijd van de 
garantie in het land van aankoop.

Opmerking: Geen garantie zal er worden verleend
als uw hoorhulp normale slijtage vertoond, of na 
onjuiste behandeling, blootstelling aan chemicaliën,

   onderdompeling in water of overbelasting. In het 
geval van schade door een derde partij of niet geautoriseerde 
zaak, is het garantiebeleid nietig. Deze garantie geldt niet 
voor diensten die zijn uitgevoegd door een audicien op zijn of 
haar werkplek.

 

 

Oorzaak Mogelijke oplossing
1. Mogelijke oplossing

Het toestel staat uit Zet hem aan door de batterijklep te
sluiten of verwijder het oorsmeer

 Lege of bijna lege batterij Vervang de batterij
 Oorsmeer Verschoon/vervang slang en tip
 Draai hem om Het plus (+) teken boven
 

 

 

 

 

Vochtigheid Open het batterij klepje en laat drogen
2. Drie dubbele piepjes

Bijna lege batterij Vervang de batterij
3. Fluittonen of terugkoppeling

Tip niet goed geplaatst Verwijder en plaats opnieuw

 Haar of kleren naast het oor Verplaats het haar of de kleding
   

 

 

   

  

 

 
 
 

  

Controleren op scheuren Verwijder slang en tip
in de slang

4. Slechte pasvorm
Toestel valt uit uw oren Neem contact op met uw leverancier

 

Serienummer en 
fabricagejaar

BLAUW OF ROOD




