
Model: ABH-410

Gehoorversterker

Korte handleiding
BeHear SMARTO  is een eenvoudige maar 

krachtige persoonlijke gehoorversterker met 

Bluetooth-connectiviteit waarmee u de wereld 

weer beter hoort!
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Aan de slagA

2.  Een hoofdtelefoon kiezen en verbinden

1.  Wat zit er in de doos?

Hoofdtoestel Oplaadstation

Oplaadkabel

On-ear 
hoofdtelefoon

In-ear 
hoofdtelefoon 

(oordopjes)

Koord

Oordopjes 
(verschillende 

soorten en maten)
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3.  Zet de hoofdtelefoon op

4.  Maak het toestel vast (optioneel)

Met koord Met clip

«L» - linkeroor

«R» - rechteroor
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BasisbedieningB

> 2 
sec

AAN/UIT
Om AAN te zetten:

Schuif de aan-uitknop 

omhoog en houd hem vast 

totdat het toestel gaat trillen 

en het ledlampje groen 

knippert.

Om UIT te zetten:

Schuif de aan-uitknop 

omhoog en houd hem vast 

totdat het toestel gaat 

trillen en het ledlampje 

rood knippert.
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< 1 
sec



Volume*

Lage/hoge tonen

Volume verhogen

Volume verlagen

Lage tonen 

versterken

Hoge tonen 

versterken
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* Er worden drie verschillende 

volumebereiken ondersteund. 

Zie pagina 8 voor meer 

informatie.



In de Voorkant-

modus moet u 

SMARTO richten 

op het geluid 

om erop te 

focussen.

Omni Voorkant

Geluidsfocus

Geavanceerde functiesC
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Schakel tussen de modus 

Omni (alle richtingen) en

Voorkant.



Balans tussen links en rechts

Houd     en      5 

seconden lang 

gelijktijdig ingedrukt, 

totdat de

volumeschaal begint 

te knipperen.

Terwijl de volumeschaal knippert doet u het volgende:

Tik op     om de 

voorkeur in te 

stellen op het 

linkeroor.

Tik op     om de 

voorkeur in te 

stellen op het 

rechteroor.

5 
sec
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Maximaal volume

5 
sec

Houd       en

5 seconden lang 

gelijktijdig ingedrukt 

om te scrollen tussen 

de 3 volumebereiken.

Laag 
Gemiddeld 

(standaard) 
Hoog*

WAARSCHUWING: Gedurende langere tijd op hoog volume 

naar geluid luisteren kan uw gehoor beschadigen.
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* Als de instelling 'Hoog' niet luid genoeg is, voer dan de 

gehoorscreening in de app uit om het volume een extra boost te 

kunnen geven. Zie sectie G.



Vergrendelen/ontgrendelen

5 
sec

Om onbedoelde 

bediening te voorkomen, 

kunt u alle

bedieningsknoppen 

vergrendelen door

deze drie knoppen 5 

seconden lang gelijktijdig 

ingedrukt te houden

totdat het rode ledlampje 

één keer knippert.

Om de knoppen te 

ontgrendelen herhaalt u 

deze actie totdat het groene 

ledlampje één keer knippert.
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BatterijD

< 1 
sec

Schuif de aan-

uitknop kort 

omhoog en let op 

de kleur van het 

batterijledlampje.

Goed

>50%

Redelijk 

>10% <10%

Laag

Het batterijniveau controleren
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< 3 
uur

*

Opladen 100%

1A5V

Opladen met de houder

Opladen zonder de houder

< 3 
uur

Wandstekker apart 

verkrijgbaar

*
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BluetoothE

Eerste keer verbinden

> 5 
sec

Schuif de aan-

uitschakelaar omhoog 

en houd hem 

ingedrukt totdat het 

ledlampje afwisselend 

rood en blauw 

knippert.

Selecteer 'BeHear SMARTO' 

in de lijst met beschikbare 

Bluetooth-apparaten.

Het ledlampje knippert blauw 

zodra BeHear SMARTO 

verbonden is.

BluetoothSettings

Bluetooth

New Bluetooth connections have been turned off
from Control Center. 

Allow New Connections

DEVICES

BeHear SMARTO
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Telefoonoproepen beheren

Luisteren naar audio

Oproep 

beantwoorden

Oproep weigeren/beëindigen

Afspelen

Pauzeren
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NoodoproepF

Een Bluetooth-verbinding is vereist.

Gebruik de BeHear-

app om het 

noodtelefoonnummer 

voor uw SMARTO in 

te stellen.
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> 2 
sec

Om het vooraf gedefinieerde 

telefoonnummer te bellen, 

drukt u op       en houdt u de 

knop ingedrukt totdat het 

ledlampje rood knippert.



Speciale functies in de BeHear-app

App (optioneel)G
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Tinnitus maskeren – Pas een geluid aan om het ongemak 
dat veroorzaakt wordt door tinnitus te verlichten. Zie 
sectie       voor meer details.

Spraak vertragen – Pas EasyListen™ toe om de 
verstaanbaarheid van telefoongesprekken te verbeteren.

Geluid afstellen – Voor het instellen van 
ruisonderdrukkingsniveaus, de balans tussen de oren, het 
beste geluidspunt, enz.

Echte personalisatie – Voer een gehoorscreening uit voor 
een aangepaste versterking op alle frequenties.

Draadloze updates – Ontvang de nieuwste functies, die 
draadloos geleverd worden.

Knoppen vergrendelen/ontgrendelen – Voorkom 
onbedoelde bediening voor specifieke functies.

I



Personalisatie (optioneel)H

Pas de akoestische prestaties van de versterker aan 

op basis van uw eigen gehoorvoorkeuren.

Zet de hoofdtelefoon op 
die u wilt personaliseren.

1.

Selecteer Persoonlijk 
>> Screening  in de

BeHear-app.

2.

2

1
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Bevestig het type 
hoofdtelefoon dat u draagt.

Volg de aanwijzingen 
om de gehoorscreening 
uit te voeren.

Sla de resultaten 
op en pas ze toe.

3.

4.

5.

3

4

5
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Tinnitus Maskeren (optioneel)I

Geluidstherapie voor het 

maskeren van tinnitus is 

ontworpen om het ongemak van 

tinnituspatiënten te verlichten.

In de persoonlijke gehoormodus 

kunt u het maskerende 

ruisbestand activeren om uzelf af 

te leiden van uw tinnitus.

U kunt toegang krijgen tot deze 

parameters door te tikken op het 

pictogram op het startscherm. 

Zie sectie       voor instructies over 

het downloaden van de app.
G

Deze ruis kan worden aangepast 

qua volume, toon, frequentie, 

modulatie en balans tussen beide 

oren met de BeHear-app.



Problemen oplossenJ

Geen geluid

De oordopjes zitten 

niet comfortabel

Muziek en/of 

telefoonoproepen 

worden niet 

doorgestuurd

De verbinding met 

Bluetooth wordt vaak 

verbroken

Gehooronderbrekingen

Onverwacht gedrag

Controleer of de hoofdtelefoon 

is aangesloten.

Controleer of de batterij is 

opgeladen.

Pas het volume aan.

Probeer verschillende siliconen 

oordopjes uit.

Controleer of de Bluetooth-

verbinding werkt.

Controleer of u zich niet meer 

dan 10 meter van het 

Bluetooth-apparaat bevindt.

Zet telefoongeluiden 

(waarschuwingen, 

meldingsgeluiden, 

toetsaanslagen, etc.) uit.

Stel SMARTO opnieuw in door 

hem aan te sluiten op de lader.
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Steun

www.alango-behear.com

Video-handleidingen: 

https://bit.ly/smarto-video

support@alango-behear.com
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