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Deres høreapparat. Betjeningselement.Batteriskift. Tænd/sluk for høreapparatet.

Batteriadvarselstone

Når batteriet er næsten tomt, udsender dit høreap-
parat to lange signallyde. Høreapparatets lydkvalitet 
forringes eventuelt efter den første advarselstone. 
Dette er ikke en fejl. Du kan løse problemet ved at 
isætte et nyt batteri. 
Hvis du ønsker det, kan din hørespecialist tilpasse 
tonehøjden og lydstyrken af batteriadvarselstonen. 
Batteriadvarselstonen kan også helt slås fra, hvis 
dette ønskes.

Batteritype:

• Batteriskuffen åbnes.

• Luk batteri-skuffen.

• Batteriet lægges i, så plus 
vender opad.

Efter at et nyt batteri er lagt i, kan det 
vare et par minutter, før det når sin fulde 
ydelse.!

Med fjernbetjening

• Fjernbetjeningens funktioner er beskrevet i en separat brugsan-
visning.

Indstilling af lydstyrken.

1 Bærekrog
2 Mikrofon/mikrofonbeskyttelse 
3  Tast – til programvalg og/eller lydstyrkeændringer (afhængigt af 

den individuelle tilpasning
3a Vippekontakt – til lydstyrkeændringer
4  Batteriskuffe
5  Dome (Olive)  
6  Holder – forhindrer, at domen og slangen glider ud af øregangen
7  slimtube (minislange)
7a Power slimtube – forbinder ørepuden med bærekrogen
8  Ørepude

Med tast Programskift 

Lydstyrkeindstilling:  
højre apparat – højere,  
venstre apparat– lavere

Med vippe-
kontakt

Vippekontakten kan anvendes til lydstyr-
keindstilling.

lavere

højere

312

13

675

Brugsanvisning

DKSe også ”General Warnings and  
Safety Instructions“, Side 58-66

Sidemarkering:
Rød markering = højre øre     Blå markering = venstre øre.

Option: slimtube/Power slimtube

• Fjernbetjeningens funktioner er beskrevet i en separat brugsan-
visning.

Option: fjernbetjening

0124

Konformitet i henhold til
direktiverne 93/42/EEC
vedrørende medicoudstyr.

1. Til:

• Luk batteriskuffen helt.

Bemærk: Hvis aktiveringsforsinkelsen er 
aktiveret, tændes dit høreapparat først fem sekunder 
efter lukning af batteriskuffen.
Hvis det ønskes, kan din hørespecialist programmere 
denne aktiveringsforsinkelse individuelt.

2. Fra:

• Åbn batteriskuffen halvt.

3. Åbn:

• Åbn batteriskuffen for at udskifte batteriet.

• Fjernbetjeningens funktioner er beskrevet i en separat brugsan-
visning.

Med fjernbetjening

Når tasten til lydstyrkeindstilling er programmeret:
Tryk på tasten på højre høreapparat for at øge lydstyrken i begge 
høreapparater. Tryk på tasten på venstre høreapparat for at sænke 
lydstyrken i begge høreapparater. Ved ændring af lydstyrken udsen-
der dine høreapparater forskellige signallyde.

Med tast

Med vippekontakt

• Når vippekontakten er programmeret som volumenkontrol, kan hø-
reapparaternes lydstyrke indstilles via denne. Tryk vippekontakten for 
lydstyrke opad for at øge lydstyrken, og tryk den nedad for at sænke 
lydstyrken. Når du ændrer lydstyrken, udsender dit høreapparat 
signallyde.

Lydstyrkeindstilling

Optimal lydstyrke

Højere

Lavere

Højeste lydstyrke

Laveste lydstyrke
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Deres høreapparat: FCC ID:  
beat  13/675  VMY-UWBTE2
beat SHD RS13  VMY-UWTM1
beat SHD RS675  VMY-UWTM1 



Fejlfinding.Vedligeholdelse. 

Til rengøring anbefaler vi HADEO-plejeprodukter, der er 
udviklet specielt til høreapparatet. HADEO-produkterne 
fås kun hos høreapparatforhandleren.

• Rengør høreapparaterne jævnligt for at forhindre 
beskadigelse af høreapparaterne samt for at undgå 
helseproblemer.

• Om nødvendig træk minislangen 
fra høreapparatet. Indfør rensetråden 
(fra høreapparatets side) fuldstændig 
i minislangen.

Tilbehør.

Ørepuder og slimtube

• Høreapparatet, slangen, højttaleren og domen/
ørepuder må aldrig skylles med eller sænkes ned i 
vand, da vanddråber kan blokere lyden eller beskadige 
høreapparatets elektroniske komponenter.  Rengør 
høreapparatet når det er tørt med en blød klud.

• Høreapparatet bør holdes tørt. Venligst læg det ind i en HADEO 
DryBox, HADEO tørrepose eller HADEO tørredåse natten over for at 
fjerne fugten indeni.

• Ved rengøring skal øreproppen og 
høreapparat adskilles og øreproppen 
lægges i HADEO rensevæske i mindst 
15 minutter.

Ekstrafunktioner.Skift af høreprogram.

Høreprogram/Beskrivelse af høreprogrammet

1

2

3

4

• Med programtasten vælger De mellem de høreprogrammer, som er 
individuelt programmeret til Dem.

• Ved omskiftning signaliserer høresystemet med signallyde, hvilket 
program du har valgt. 

• Du kan således tilpasse dit apparat til forskellige høresituationer.

Med tast

• Fjernbetjeningens funktioner er beskrevet i en separat brugsan-
visning.

Med fjernbetjening

Program 1 (f.eks. bilprogram)

Program 2 (f.eks. tale i larm)

Program 3 (f.eks. PhoneConnect)

Programm 4 (z.B. Musik)

PhoneConnect

Trådløs synkronisering  
(hvis aktiveret)

 1 tone

 2 toner

 3 toner

 4 toner

 Kort melodi

I det andet høreapparat høres 
den samme tone som i det 
høreapparat, der indstilles

 

• Med wireless synkronisering kan dine høreapparater kommunikere 
trådløst med hinanden. Hver gang du ændrer et program eller lydstyr-
ken i det ene høreapparat, overføres denne ændring synkront til det 
andet høreapparat.

• Kontakt venligst din hørespecialist ved alle spørgsmål, der vedrører 
dit høreapparat.

Med BiPhone-funktionen kan opkald fra fastnet- eller mobiltelefoner 
høres klart og tydeligt i begge ører uden ekstraudstyr. Tilbehør er ikke 
påkrævet. 

Wireless synkronisering (BiLink)

Binaural telefon (BiPhone)

Telespolen

Telespolen kan benyttes i kirker, teatre og foredragssale.

Tilslutning til eksterne audiokilder

Dine høreapparater kan være udstyret med ekstraudstyr i 
form af en direkte audioindgang (Direct Audio Input, DAI) 
for tilslutning af andre audiokilder som f.eks. stereoanlæg 
eller TV via et FM-system eller kabel. 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om direkte 
audioindgang og tilslutningskabler, kan du henvende dig 
til din høreapparatspecialist.

• tillader Dem at tænde høreapparaterne med en automatisk forsin-
kelse på 5, 10 eller 15 sekunder for at undgå tilbagekobling (hyletone).

Forsinket tænding

uDirect 2/3, uTV3

uDirect 2/3 og uTV3 er ekstraudstyr til dine høreap-
parater. Du finder oplysninger om brugen af uDirect 2/3 og uTV3 i de 
tilhørende brugsvejledninger. Kontakt din hørespecialist, hvis du ønsker 
at købe en streamer eller uTV3.

Henvend dig med alle spørgsmål vedrørende dit høreappa-
rat til din høreapparat specialist.!

Trådløs-funktionen på høresystemet muliggør 
programskift og lydstyrkeregulering på en fjernbe-
tjening. 
Yderligere informationer kan fås hos høreapparattek-
nikeren eller i vejledningen for fjernbetjeningen.

Fjernbetjening RCV1/2

Din hørespecialist kan oprette en individuel brugsanvis-
ning til dig.

PhoneConnect

Din hørespecialist har i givet fald konfigureret et telefonprogram, som 
du kan aktivere via den automatiske programomskiftning  
(PhoneConnect). Magneten på telefonen sørger for det nødvendige 
magnetfelt til at aktivere telefonprogrammet.

Problem

Ingen lyd

 

 

 
 

 

For lav lydstyrke-
indstilling. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Mulige løsninger

Tænd.
Udskift batteriet.
Kontakt din hørespe-
cialist.
Læg batteriet i med 
plussiden (+) opad.
Rengør ørepuden/minis-
langen/domen.  

Kontakt din hørespe-
cialist.

Øg lydstyrken; kontakt 
din hørespecialist, hvis 
du har et høreapparat 
uden lydstyrkeindstilling 
og også, hvis problemet 
fortsætter.
Udskift batteriet.
Tag komponenten ud, 
og sæt den forsigtigt 
ind igen.
Kontakt din hørespe-
cialist.
Rengør ørepuden/minis-
langen/domen. 

Kontakt din hørespe-
cialist.

Mulige årsager

Ikke tændt.
Batteri svagt/tomt.
Batterikontakt util-
strækkelig. 
Batteri vender forkert. 

Ørepude/minislange/
dome tilstoppet med 
ørevoks. 
Tilstoppet mikrofonbe-
skyttelse. 

Lydstyrken er indstillet 
for lav.  
 
 
 

Batteri svagt. 
Ørepude/minislange/
dome ikke indsat 
korrekt. 
Tiltagende høretab.  

Ørepude/minislange/
dome tilstoppet med 
ørevoks.
Tilstoppet mikrofonbe-
skyttelse. 

De fleste opståede fejl kan hurtigt rettes ved hjælp af følgende råd.
Hvis problemet ikke kunne løses ved hjælp af disse råd, kontaktes 
deres høreapparattekniker.

Problem

Afbrydelser, appa-
ratet sætter ud. 

To lange toner.

Pibelyd.
 

 

 

Utydelig,  
forvrænget lyd.  

 

Ørepuder/mi-
nislanger/domer 
glider ud af øret.  
 

 
For lav lyd ved 
telefonering.

Mulige årsager

Batteri svagt.  
Snavset batterikon-
takt.  

Batteri svagt.

Ørepude/minislange/
dome ikke indsat 
korrekt. 
Hånd eller tøj i nærhe-
den af øret.
Ørepude eller dome 
sidder dårligt. 

Ørepude/minislange/
dome ikke indsat 
korrekt. 
Batteri svagt.
Tilstoppet mikrofon-
beskyttelse. 

Ørepude/minislange/
dome sidder dårligt. 
Ørepude/minislange/
dome ikke indsat 
korrekt.  
 
Telefon ikke placeret 
korrekt.  
 

Høreapparatet skal 
programmeres igen. 

Mulige løsninger

Udskift batteriet. 
Kontakt din hørespe-
cialist.

Udskift batteriet.

Tag komponenten ud, 
og sæt den forsigtigt 
ind igen.
Fjern hånden/tøjet fra 
øret. 
Kontakt din hørespe-
cialist.  

Tag komponenten ud, 
og sæt den forsigtigt 
ind igen.
Udskift batteriet. 
Kontakt din hørespe-
cialist. 

Kontakt din hørespe-
cialist. 
Tag komponenten ud, 
og sæt den forsigtigt 
ind igen.
 
Flyt telefonen/telefonrø-
ret lidt op og ned, indtil 
du finder positionen med 
den bedste overførsel. 
Kontakt din hørespe-
cialist.
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