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Gefeliciteerd met uw QUBI 

QUBI is de ideale hoorhulp voor volwassenen met 
licht tot matig hoorverlies.

Video’s over het gebruik en het onderhoud van QUBI 
vindt u op www.qubi.nl/support. 

Vragen? Neem contact op met onze klantenservice 
via 020 - 670 12 72 (ma t/m vrij 10.00 - 17.00) of stuur 
een e-mail aan klantenservice@qubi.nl. 

QUBI® behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving 
wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in 
deze brochure worden beschreven. 



Quick start
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Plaats de batterij

Neem de batterij uit de houder en verwijder 
het stickertje. 

Plaats de batterij (met de + zijde naar boven) 
in het rondje in de SmartCase.
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Zet QUBI aan

Schuif de schakelaar naar beneden. De batterij 
schuift in QUBI en QUBI staat aan.
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Pak QUBI uit de SmartCase

Haal QUBI voorzichtig uit de SmartCase en pak 
de SoftTips. Probeer eerst de 12 mm SoftTip.

12 mm 14 mm10 mm
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Plaats QUBI in de SoftTip

Houdt de SoftTip vast met het geribbelde 
lipje boven. Duw QUBI met het logo naar u 
toe helemaal in de SoftTip. De SoftTip bedekt 
QUBI helemaal.
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Plaats QUBI in uw oor

Houd QUBI vast aan het geribbelde lipje. 
Duw QUBI in uw oor met het geribbelde lipje 
naar voren (bij de ‘tragus’). Maak een langzaam 
op- en neergaande beweging en duw QUBI 
zo ver mogelijk in het oor.

tragus
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Zit alles goed?

QUBI moet helemaal in de gehoorgang zitten 
en niet uitsteken. De positie van QUBI zoals in 
afbeelding A is ideaal. Op afbeedling B steekt 
QUBI te ver uit het oor.

De SoftTip moet de gehoorgang zoveel mogelijk 
afsluiten. Klinkt QUBI fluitend of galmend, dan sluit 
de SoftTip de gehoorgang niet genoeg af. Duw QUBI 
dieper in de gehoorgang of neem een grotere SoftTip.

A B

!
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Wissel van programma

Wissel van programma met de AirTap-functie 
door met vlakke hand en vingers zacht twee 
keer achter elkaar op het oor te tikken (tik-tik). 

Zorg dat uw vingers het oor bij elk tikje kort afsluiten. 
U hoort een piepsignaal als het programma wisselt. 
Het aantal piepsignalen (1, 2 of 3) geeft het 
programma aan (zie p. 35 ‘Gebruik van verschillende 
luisterprogramma’s’).

!
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QUBI uit het oor halen

Pak het geribbelde lipje vast tussen duim en 
wijsvinger en trek QUBI geleidelijk uit het oor.
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Na gebruik
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QUBI uit de SoftTip 
verwijderen

Trek het geribbelde lipje naar beneden zodat 
QUBI vrijkomt. Neem QUBI uit de SoftTip.
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QUBI en de SoftTip 
schoonmaken

Maak QUBI en de SoftTip na gebruik schoon 
met een zachte, droge tissue. Wrijf over de top 
van de SoftTip totdat alle oorsmeer weg is.

Reinig QUBI en de SoftTip niet met water en/of 
schoonmaakmiddel. Vervang minstens elke maand 
uw SoftTip. SoftTips zijn verkrijgbaar in de webshop 
op www.qubi.nl.

!
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QUBI uitzetten en opbergen

Zet QUBI in de SmartCase terug en schuif de 
schakelaar in de “uit” stand (omhoog). Sluit de 
SmartCase, de batterij blijft dan keurig in de 
batterijhouder.

De SoftTip kunt u in het opbergvakje bovenin 
de SmartCase plaatsen.
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Langzaam opbouwen
Om te wennen aan het dragen van QUBI kunt u het 
gebruik geleidelijk opbouwen. Draag QUBI de eerste 
keer een uur om aan het gevoel in het oor te wennen, 
daarna kunt u de draagduur steeds verlengen.

Wennen aan geluiden
Met QUBI gaat u meer horen, en daardoor zullen 
alledaagse geluiden opeens veel luider klinken. 
Bijvoorbeeld het openslaan van een krant, stromend 
water of het gebruik van bestek. Maar dat went al 
snel! Na verloop van tijd leren uw hersenen opnieuw 
om de hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Na 10 
tot 14 dagen regelmatig dragen van QUBI raakt u er 
beter aan gewend en vallen die geluiden minder op. 
U hoort dan vooral wat u wilt horen. 

Tips voor optimaal gebruik
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Gebruik QUBI altijd met een SoftTip
De SoftTip is een functioneel onderdeel en zonder 
SoftTip werkt QUBI niet. Bovendien kunt u QUBI 
zonder SoftTip niet uit uw oor verwijderen. 

Gebruik schone en onbeschadigde SoftTips
Gooi vervuilde of beschadigde SoftTips weg. Deze 
kunnen de geluidskwaliteit verminderen en tot een 
defect van QUBI leiden. Vervuilde SoftTips kunnen 
irritatie in het oor veroorzaken. Vervang de SoftTip 
regelmatig (het advies is elke maand), ook als deze 
niet zichtbaar vuil of beschadigd is. 

Het geribbelde lipje van de SoftTip inkorten
Wanneer het geribbelde lipje teveel uitsteekt, kunt 
u enkele ribbeltjes afknippen. Haal QUBI eerst uit uw 
oor, knip per ribbeltje bij en controleer of QUBI nog 
eenvoudig uit uw oor te verwijderen is. Belangrijk: 
Houd minimaal 2 ribbeltjes over!
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Batterij bijna leeg
Als de batterij bijna leeg is, hoort u iedere 10 minuten 
3x een dubbel piepsignaal. Wanneer de batterij geheel 
leeg is, hoort u 6x een dubbel piepsignaal en schakelt 
QUBI zichzelf uit. Vervang de batterij tijdig en zorg 
ervoor dat u altijd een reservebatterij bij u heeft. 

Batterij vervangen
Om de batterij te vervangen, plaats QUBI in de 
SmartCase, zet QUBI uit (schakelaar omhoog) en 
keer de SmartCase om zodat de batterij uit de 
batterijlade valt. Zet de SmartCase weer rechtop en 
plaats een nieuwe batterij in het rondje. Schuif de 
schakelaar omlaag. De batterij schuift in QUBI en 
QUBI is weer aan.

Gebruik van verschillende luisterprogramma’s 
QUBI heeft 3 programma’s voor verschillende gebruiks-
momenten, selecteerbaar met de AirTap-functie.

Programma 1  staat aan als u QUBI uit de SmartCase 
haalt. Gebruik dit programma als u QUBI in uw oor 
plaatst. Het is de ‘transparant’ modus ‘. 

Programma 2  geeft een gemiddelde versterking.

Programma 3  geeft maximale versterking.  

De maximale versterking van QUBI is 22 dB en is gemeten in een 
Occluded Ear Simulator (OES). Dit is een gestandaardiseerde 
meetmethode, ontwikkeld als representatieve weergave van het 
oorkanaal. 

321
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Telefoneren 
U kunt telefoneren zoals u gewend bent, toch kan 
het soms voorkomen dat QUBI gaat fluiten als u de 
telefoon dicht bij uw oor houdt.  Houd de telefoon in 
dat geval aan de achterzijde een klein stukje van uw 
oor af.
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Wanneer de SoftTip een knellend of afgesloten 
gevoel geeft
Soms komt het voor dat de SoftTip afgesloten of 
knellend aanvoelt. Dit kan meestal worden verholpen 
door een knipje te maken in de SoftTip.

Ga hierbij als volgt te werk: 
1 Klap de voorkant van de SoftTip om. 
2 Knip vanaf de rand in tot aan het tuitje. 
3 Klap de voorkant weer terug.

1

2

3
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Waarschuwingen

QUBI mag niet
• vallen op een harde ondergrond.
• in contact komen met vocht, water of andere 

vloeistoffen.
• blootgesteld worden aan hoge temperaturen.
• bij vuurwerk of andere explosies gedragen worden.
• blootgesteld worden aan röntgenstralingen of 

sterke magnetische velden, bijvoorbeeld bij een 
medisch onderzoek (securityscans op luchthavens is 
geen probleem).

• gedragen worden in situaties waar haarlak (kapper) 
of oplosmiddelen gebruikt worden.

Niet gebruiken bij een medische aandoening
QUBI is een hoorhulp voor mensen met licht gehoor-
verlies maar die verder een gezond oor hebben. 
Gebruik QUBI niet bij een medische complicatie in of 
bij uw oren, of raadpleeg eerst uw arts. 
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Vermijd aanraking met crèmes, lotions e.d.
Zorg voor schone droge handen voordat u QUBI 
in uw oor plaatst. Zonnebrandcrème absoluut 
vermijden. Ook producten zoals make-up, crèmes, 
bodylotion, gel en haarlak kunnen QUBI vuil maken, 
waardoor QUBI niet meer goed functioneert.

Verzamel lege batterijen
Gooi lege batterijen niet weg bij het huisvuil maar 
lever deze in bij een inleverpunt (o.a. supermarkt).
 
Houd QUBI uit de buurt van kinderen  
en huisdieren.
Bij inslikken van een van de componenten (QUBI, 
SoftTip, batterij) is er verstikkingsgevaar voor kleine 
kinderen. Ga onmiddellijk naar het ziekenhuis of 
raadpleeg een arts. 

Hulp bij problemen
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Qubi voelt onprettig aan in het oor Oplossing

QUBI zit niet goed. Trek QUBI aan het geribbelde lipje geleidelijk uit het 
oor en breng opnieuw in.

Misschien is QUBI niet diep genoeg geplaatst. Plaats QUBI opnieuw in uw oor zodat deze goed in de 
gehoorgang blijft zitten en niet meer uitsteekt.

QUBI past niet. Probeer een kleinere SoftTip om QUBI diep genoeg 
te kunnen plaatsen (zie p. 15 ‘Plaats QUBI in uw oor’). 
In incidentele gevallen is de gehoorgang echt te 
klein, dan kunt u QUBI retourneren.

QUBI maakt aanhoudend fluitend geluid Oplossing

QUBI zit niet goed in de gehoorgang. Trek QUBI aan het geribbelde lipje geleidelijk uit het 
oor en breng deze opnieuw in. Het is belangrijk dat 
QUBI diep in de gehoorgang geplaatst is (zie p. 15 
‘Plaats QUBI in uw oor’).

U heeft misschien een te kleine maat SoftTip 
gebruikt.

Probeer een grotere SoftTip en beoordeel of het 
fluitende geluid verdwenen is.
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De SoftTip is beschadigd of gescheurd. Neem een nieuwe SoftTip.

QUBI en/of de SoftTip zit verstopt met oorsmeer. Maak QUBI en/of de SoftTip schoon  
(zie p. 27 ‘QUBI en de SoftTip schoonmaken’).

Uw gehoorgangen zitten misschien verstopt met 
oorsmeer.

Ga langs de huisarts om uw gehoorgangen te laten 
controleren en zonodig schoon te laten maken.

QUBI geeft een fluittoon tijdens telefoneren. Houd de telefoon aan de achterzijde een klein beetje 
(zo’n 45°) van uw oor af (zie p. 37 ‘Telefoneren’).

QUBI geeft (korte) pieptonen Oplossing

Batterij is leeg. Plaats een nieuwe batterij.

Het programma wisselt of wordt gewisseld zonder 
dat u met uw hand op uw oor tikt.

Als het vaak voorkomt is er wellicht een defect in 
QUBI. Neem contact op met de Klantenservice op 
020 - 670 12 72 (ma t/m vrij 10.00 - 17.00) of stuur 
een e-mail aan klantenservice@qubi.nl

QUBI geeft geen geluid Oplossing

Batterij is leeg. Plaats een nieuwe batterij.

46 47



QUBI staat niet aan. Controleer of de batterij goed is geplaatst. Gebruik 
daarvoor de SmartCase (zie p. 9 ‘Zet QUBI aan’).

QUBI en/of de SoftTip zit verstopt met oorsmeer. Maak QUBI en/of de SoftTip schoon  
(zie p. 27 ‘QUBI en de SoftTip schoonmaken’).

Geluid van QUBI is (te) zwak Oplossing

Geluidsniveau is te laag. Probeer een hoger geluidsniveau (zie p. 19 ‘Wissel 
van programma’).

QUBI zit niet goed in de gehoorgang. Trek QUBI aan het geribbelde lipje geleidelijk uit het 
oor en breng deze opnieuw in.

QUBI en/of de SoftTip zit(ten) verstopt met oorsmeer. Maak QUBI en/of de SoftTip schoon (zie p. 27 ‘QUBI 
en de SoftTip schoonmaken’).

Uw gehoorgangen zitten misschien verstopt met 
oorsmeer.

Ga langs de huisarts om uw gehoorgangen te laten 
controleren en zonodig schoon te laten maken.

Uw gehoorverlies is misschien te groot (>40 dB). Raadpleeg een audicien of KNO-arts om uw gehoor-
verlies te meten met een hoortest.
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Gegevens over QUBI

Producteigenschappen
• Batterij: type 10 (geel), 1,45V, zink-lucht
• Gewicht: 0,47 gram (excl. batterij)
• Afmetingen: 12,6 x 7,2 x 6,3 mm
• Materiaal: polycarbonaat (QUBI), siliconen (SoftTip)
 
Technische specificaties
• Aantal programma’s: 3 (selecteerbaar met AirTap)
• Frequentiebereik: 100Hz - 7000Hz
• Maximale versterking: 22 dB (piek)
• Gemiddelde versterking: 14 dB
• Werkingstemperatuur: 0°C - 55°C
• Stroomopname: 0,9mA (1,2mW)
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Garantie

QUBI geeft 2 jaar garantie op haar producten. 
Voor uitgebreide informatie zie onze algemene 
voorwaarden op www.qubi.nl.
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Notities

QUBI® is een product van ExSilent B.V. Gefabriceerd in de EU. © 2018 QUBI
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