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NEDERLANDS 
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze 
voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen 
en neem alle aanwijzingen in acht.

Geachte klant,
We zijn blij dat u voor een product uit ons assortiment hebt gekozen. Onze 
naam staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproduc
ten op het gebied van warmte, gewicht, bloeddruk, bloedsuiker, lichaams
temperatuur, polsslag, zachte therapie, beauty, massage en lucht.

Met vriendelijke groet, 
Uw Beurerteam
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1. Omvang van de levering
Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen 
aanwezig zijn. Alvorens de apparaten te gebruiken, moet worden gecontro
leerd of de apparaten en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al 
het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u de apparaten bij 
twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de 
betreffende klantenservice.
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2 digitale hoorhulpen HA 80
8  oordoppen (in verschillende  

maten en typen)
2 vervangbare batterijen
1 microUSBoplaadkabel
1 schoonmaakborstel
1 droogcapsule
1 opbergdoos met oplaadfunctie
1 gebruiksaanwijzing

Kennismaking
De hoorhulpen dienen ter ondersteuning van het gehoor van mensen. Ze ver
sterken daarvoor geluiden en geven deze vervolgens door aan het oor. De 
hoorhulpen kunnen organisch veroorzaakte gehoorschade noch voorkomen, 
noch verlichten.
Toch bieden ze u vele gebruiksmogelijkheden. Of u nu een film wilt kijken, 
met vrienden wilt praten of gewoon zin hebt om in het bos naar de geluiden 
van de natuur te luisteren – de hoorhulpen helpen u de geluiden luider en 
duidelijker te horen.
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2. Verklaring van de symbolen
Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het type
plaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

 WAARSCHUWING
Waarschuwing voor situaties met 
verwondingsrisico’s of gevaar voor uw gezondheid.

 LET OP
Waarschuwing voor mogelijke schade aan het 
apparaat.

  Aanwijzing Verwijzing naar belangrijke informatie.

Neem de gebruiksaanwijzing in acht.

SN Serienummer

Toegepast deel type B
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Verwijder het apparaat conform de EUrichtlijn 
voor afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur – WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment).

1639
Dit product voldoet aan de eisen van de 
geldende Europese en nationale richtlijnen.

Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europe
se Gemeenschap

Fabrikant

Storage/Transport
Toegestane temperatuur en luchtvochtigheid bij 
opslag en transport
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Operating Toegestane temperatuur en luchtvochtigheid 
bij gebruik

21

PAP

Verwijder de verpakking overeenkomstig de 
milieueisen.

IP 21
Beschermd tegen vaste voorwerpen met een 
diameter van 12,5 mm en groter en tegen 
verticaal vallende druppels

Te gebruiken tot 

3. Voorgeschreven gebruik
Gebruik de hoorhulpen uitsluitend ter ondersteuning van het gehoor van 
mensen. De apparaten zijn alleen bedoeld voor het in deze gebruiksaanwij
zing beschreven gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die 
voortkomt uit oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.
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4. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen

 WAARSCHUWING
• Laat uw gehoor altijd eerst door een arts of een gekwalificeerde audicien 

controleren voordat u de hoorhulpen gebruikt. Laat de hoorhulpen uitslui
tend instellen door een hiervoor opgeleide specialist, zoals een KNOarts, 
een audioloog of een gekwalificeerde medewerker van een hoorwinkel.

• Raadpleeg in geval van momentele of eerdere oorkwalen uw arts voordat u 
de hoorhulpen gebruikt.

• Gebruik de hoorhulpen NIET bij ontstekingen of infecties van het oor.
• Gebruik de hoorhulpen NIET als u een middenoorontsteking of een gehoor

gangontsteking hebt.
• Stop het gebruik en raadpleeg uw arts als u bij het dragen van de hoorhul

pen pijn ervaart of zich niet goed voelt.
• Stop het gebruik en raadpleeg uw arts als u bij het dragen van de hoorhulpen 

last krijgt van een oorontsteking, huidirritaties of een verhoogde productie 
van cerumen (oorsmeer).
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• Stop in de volgende gevallen met het gebruik van de hoorhulpen en raad
pleeg een arts:

   U hebt last van uitslag of eczeem op delen van de huid die met de hoorhul
pen in aanraking komen. (De hoorhulpen worden gemaakt van huidvriende
lijk materiaal. In enkele gevallen kunnen er echter toch allergische reacties 
in de vorm van eczeem optreden.)

   Na gebruik van de hoorhulpen hebt u last van afscheiding uit het oor c.q. 
moet uw oor behandeld worden.

  Het hoorvermogen neemt plotseling aanzienlijk af.
• Raadpleeg onmiddellijk een arts als delen van de hoorhulp in het oor blijven 

steken. Probeer deze delen niet zelf uit het oor te halen.
• Stel eerst een laag volume in en verhoog het volume stapsgewijs zodra u 

aan de hoorhulpen gewend bent.
• Stel het volume NIET te hoog in, omdat dit het gehoor op de lange termijn 

extra kan beschadigen. 
• Leen uw hoorhulpen NIET uit aan anderen en gebruik geen hoorhulpen van 

anderen. Als u dit toch doet, kunt u uw gehoor beschadigen of infecties op
lopen.
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• Geef uw hoorhulpen NIET voor gebruik aan anderen. Het gebruik van een 
hoorhulp die voor een andere persoon vervaardigd is, kan gehoorschade 
veroorzaken.

• De hoorhulpen zijn NIET geschikt voor gebruik bij kleine kinderen van 36 
maanden of jonger.

• Het is zeer lastig om gehoorproblemen bij kinderen vast te stellen. Kinderen 
mogen alleen na een uitgebreid onderzoek bij een KNOarts een hoorhulp 
toegewezen krijgen.

• Houd de hoorhulpen, de toebehoren en de batterijen buiten bereik van kin
deren; zij kunnen deze inslikken of zich hieraan verwonden.

• Dit apparaat mag NIET worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) 
met een beperkt fysiek, zintuiglijk of geestelijk vermogen of gebrek aan er
varing of kennis. Gebruik door deze personen is alleen toegestaan wanneer 
het plaatsvindt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke 
persoon, of wanneer zij van deze persoon aanwijzingen hebben ontvangen 
over het gebruik van het apparaat. Er dient toezicht te worden gehouden op 
kinderen, zodat zij niet met het apparaat spelen.

• Gebruik de hoorhulpen NIET in explosieve en gevaarlijke omgevingen.
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• Gebruik de apparaten NIET in zuurstofrijke omgevingen of gedurende een 
langere periode.

• Neem in de volgende gevallen contact op met de fabrikant:
   Als u hulp nodig hebt bij de instelling, het gebruik of het onderhoud van de 

hoorhulpen.
   Als de apparaten tijdens het gebruik onverwacht gedrag vertonen of in ge

val van andere voorvallen.
• Wij adviseren u om een hoorhulp NIET te gebruiken als deze beschadigd is; 

neem in dat geval contact op met de verkoper of met de betreffende klan
tenservice. 

• Schakel de apparaten onmiddellijk uit als ze defect zijn of als zich tijdens het 
gebruik storingen voordoen.

• Probeer de hoorhulpen in geen geval zelf te openen en/of te repareren. Laat 
reparaties alleen uitvoeren door de klantenservice of bij een geautoriseerd 
verkooppunt. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de ga
rantie.



12

Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van accu’s:
•  Als vloeistof uit een accucel in aanraking komt met de huid of de ogen, 

moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
• Als een accu is gaan lekken, mag u het apparaat alleen aanraken met vei

ligheidshandschoenen en gooit u het weg zoals beschreven in hoofdstuk 
10 Verwijdering of neemt u contact op met de klantenservice.

• Bescherm accu’s tegen overmatige hitte.

•  Explosiegevaar! Werp accu’s niet in vuur.
• Haal batterijen niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in stukken.
• Gebruik alleen laders die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
• Voordat u accu’s gebruikt, moet u deze op de juiste wijze opladen. Neem 

te allen tijde de aanwijzingen van de fabrikant en de informatie in deze 
gebruiksaanwijzing voor het correct opladen van accu’s in acht.

• Laad de accu volledig op voordat u het apparaat voor de eerste keer 
gebruikt (zie hoofdstuk 6).

• Laad de accu voor een zo lang mogelijke levensduur minstens 2 keer per 
jaar volledig op.
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 LET OP
• Draag de hoorhulpen NIET in de buurt van sterke elektromagnetische vel

den of röntgenstralen.
• Draag de hoorhulpen NIET tijdens het nemen van een bad, tijdens het 

douchen of tijdens het zwemmen.
• Stel de apparaten niet bloot aan schokken, vocht, vuil, sterke temperatuur

schommelingen, direct zonlicht en hoge luchtvochtigheid.
• In gesloten voertuigen kunnen in de zomer zeer hoge temperaturen ont

staan. Laat uw hoorhulpen daarom nooit in de auto liggen.
• Stel de apparaten niet bloot aan schokken en laat ze NIET vallen.
• Als de hoorhulpen in het water vallen, droog ze dan met een doek af en 

laat de hoorhulpen vervolgens door de verkoper controleren.
• Probeer de hoorhulpen nooit in een magnetron, een wasdroger of met be

hulp van een haardroger te drogen. Als u dit toch doet, kunnen de hoorhul
pen beschadigd raken.

• Gebruik de hoorhulpen NIET in combinatie met een mobiele telefoon. (De 
radiogolven van mobiele telefoons kunnen storende geluiden veroorzaken 
of het volume dempen.)
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• Draag de hoorhulpen NIET terwijl u cosmetica aanbrengt (bijvoorbeeld 
 makeup, haarlak, parfum of zonnebrandcrème). 

• Draag de hoorhulpen NIET tijdens kortegolftherapieën of medische behan
delingen waarbij sterke radiofrequentie of magneetvelden kunnen ont
staan.

• Bedien de regelaars zorgvuldig. Druk NIET te hard.
• Breng geen scherpe voorwerpen in de opening van de microfoon aan, om

dat de microfoon hierdoor beschadigd kan raken.
• Raak de magneten van de hoorhulp NIET aan, omdat het apparaat hier

door beschadigd kan raken.
• Raak de binnenzijde van het apparaat NIET aan. De binnenzijde van het 

apparaat bevat vele gevoelige onderdelen die nauwkeurig zijn ingesteld. 
Steek in geen geval met een naald of een soortgelijk voorwerp in de bin
nenzijde van de hoorhulp.

• De hoorhulpen moeten regelmatig worden onderhouden. Zorg ervoor dat 
er geen voorwerpen tussen de oordop en de luidspreker aanwezig zijn. 
Deze kunnen de weergave van het geluid namelijk negatief beïnvloeden.
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5. Beschrijving van het apparaat
Hoorhulp

1  Mintoets
2  Plustoets
3  Programmatoets
4  Microfoon
5  Fixatiedraad
6  Oordop
7  Vervangbare batterij

4

5

7
6

3

2

1
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Opbergdoos met oplaadfunctie

1   Laadpositie linker hoorhulp
2   Oplaadpositie verwisselbare 

batterijen
3   Laadpositie rechter hoorhulp
4   Opbergpositie voor droog

capsule
5  MicroUSBaansluiting
6  Droogcapsule

4

2

1
3

5

6
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Schoonmaakborstel

Borstel 
Voor het schoonmaken van de hoorhulpen

Lus 
Voor het verwijderen van oorsmeer in de 
oordop

6. Ingebruikname
Haal de hoorhulpen uit de verpakking en controleer of alles aanwezig is en of 
de apparaten en de toebehoren onbeschadigd zijn.
Opladen van de hoorhulpen met de opbergdoos met oplaadfunctie
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Sluit de netvoeding aan op een stopcontact, sluit 
de meegeleverde microUSBkabel aan en ver
bind deze met uw opbergdoos met oplaadfunctie 
om de apparaten en batterijen op te laden. 

Knipperend groen licht:  
apparaten en batterijen worden opgeladen. 

Constant groen licht:
apparaten en batterijen zijn volledig opgeladen. 
Meestal duurt het ongeveer 2 uur voordat de ap
paraten en batterijen volledig zijn opgeladen.

 Zorg er voordat u de hoorhulp in gebruik neemt voor dat de volume
toets op het laagste niveau is ingesteld.
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Aanwijzing: 
 •   Opladen kan gebeuren wanneer het deksel open of dicht is.
•  Nadat de hoorhulpen volledig zijn opgeladen en tijdens een rustpauze 

kunt u ze bewaren in de opbergdoos met oplaadfunctie.

7. Gebruik

Uw hoorhulp aanpassen

1.  Het geluidsslangetje is aangeduid met "2B" in rood 
of blauw. Rood is voor het rechteroor en blauw voor 
het linkeroor. 

Rood 
Blauw

2.  Bevestig de oordoppen op het geluidsslange
tje door deze over de groeven op het slangetje te 
schuiven totdat ze stevig vastzitten. 



20

3.  Plaats de behuizing van de hoorhulp achter het 
oor. De kromming van het geluidsslangetje moet 
comfortabel op het oor rusten (bij brildragers naast 
het pootje van de bril).

4.  Houd het geluidsslangetje vast en steek de 
oordoppen voorzichtig in de gehoorgang. Let er
op dat u de oordop niet te diep in de gehoorgang 
plaatst. Als de oordop niet goed of niet aangenaam 
zit, probeert u een van de andere oordoppen.

5.  Plaats de fixatiedraad langs uw oorschelp. Dit zorgt 
voor een stevigere pasvorm van de oordoppen in de 
oorschelp. Als u last heeft van de fixatiedraad, kunt 
u deze losmaken. De draad is niet noodzakelijk.
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 Controleer of u de juiste maat oordoppen hebt gekozen, door uw hoofd 
langzaam omhoog en omlaag en vervolgens naar rechts en naar links 
te bewegen, terwijl u kauwbewegingen maakt. Als de oordop uit uw oor 
komt, is de oordop te klein. Als u een bril draagt, plaats de beugel dan 
tussen uw hoofd en de hoorhulp.

  BELANGRIJK 
 
  Steek het geluidsslangetje nooit zonder oordoppen in de gehoorgang. 

Let er ook op dat u het slangetje en de oordop niet te diep in de ge
hoorgang duwt.

In-/uitschakelen

 Als u de hoorhulpen wilt in of uitschakelen, houdt u 
de programmatoets op het apparaat gedurende drie (3) 
seconden ingedrukt totdat u een piepje hoort.
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Het volume aanpassen

Plus-toets: 
volume verhogen (kort drukken)

Min-toets: 
volume verlagen (kort drukken)

Beep 
♪

 Om geluiden vervolgens helder en duidelijk te kunnen horen, stelt u met be
hulp van de volumetoets het gewenste volume in.

Aanwijzing:
 •  Controleer als u bij het dragen van de hoorhulp een zachte piep hoort of de 

oordop stevig genoeg in uw oor zit. Als de oordop niet stevig genoeg in uw 
oor zit, gebruikt u een van de andere oordoppen.

•  De hoorhulp kan een bestaande beperking van het hoorvermogen niet ge
nezen, maar er wel voor zorgen dat de gebruiker beter hoort en gesprek
ken beter kan volgen.

 •  Als u één piepje hoort, is het volume verhoogd of verlaagd.
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•  Als er twee keer achter elkaar een piepje klinkt, is het hoogst of laagst mo
gelijke volume bereikt. 

Instelling van de hoorprogramma’s

Als u het luisterprogramma wilt wijzigen, drukt u 
op de programmatoets.
P1: Normale modus (1 piepje): 
geschikt voor rustige omgevingen, zoals thuis 
of op kantoor.
P2: Ruisonderdrukkingsmodus (2 piepjes): 
geschikt voor gebruik buitenshuis, bijvoorbeeld 
onderweg, in de supermarkt of een restaurant. Beep  / Beep Beep

♪ ♪♪
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Batterij vervangen

als u de batterij van de hoorhulp wilt vervangen, 
houdt u de batterij met één hand vast en schuift 
u het bovenste deel van de hoorhulp met de 
andere hand in de tegenovergestelde richting. 
Neem nu de volledig opgeladen verwijderbare 
batterij en schuif deze op de hoorhulp. Nu is de 
hoorhulp weer klaar voor gebruik.

Geluidsslangetje vervangen
Voor de vervanging dient u het vervangende geluidsslangetje klaar te leggen. 
Controleer vooraf of de gekleurde markering klopt (rood is voor het rechteroor 
en blauw voor het linkeroor). 
1.  Voor een betere grip moet u de batterij van het apparaat verwijderen.
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2.  Houd het apparaat in de ene hand en pak het verbindingsstuk van het ge
luidsslangetje met het apparaat tussen de duim en wijsvinger van de an
dere hand.

3.  Draai het verbindingsstuk tegen de klok in en draai het apparaat tegelijker
tijd met de klok mee. 

4.  Zodra het verbindingsstuk ongeveer 90° is gedraaid, trekt u het geluids
slangetje naar boven toe weg. Houd het apparaat daarbij goed vast.

5.  Pak het nieuwe geluidsslangetje. Plaats het geluidsslangetje en draai het 
terwijl u een beetje druk uitoefent met de klok mee over het apparaat tot
dat de pijl aan de voorkant weer op één lijn ligt met de toetsen op het ap
paraat.

6.  Controleer of het geluidsslangetje goed zit voordat u de batterij opnieuw 
plaatst en het apparaat in gebruik neemt.

Als u problemen hebt met het verwijderen van het geluidsslangetje, gebruik 
dan een pincet om het verbindingsstuk vast te grijpen.
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Droogcapsule plaatsen

Er wordt een droogcapsule meegeleverd. Door het 
dragen van de hoorhulpen achter het oor komen de 
hoorhulpen in contact met de huid en dus bijvoor
beeld ook met zweet. Voor de verzorging van de 
apparaten moeten deze daarom na elk gebruik wor
den afgedroogd.

Haal de droogcapsule uit de verpakking en plaats 
deze met een beetje druk in de beoogde opberg
ruimte. 
De capsule bevat een kleurindicator. Naarmate de 
droogprestaties afnemen, verandert de kleur van 
feloranje naar wit. Als de capsule witachtig is, heeft 
deze geen droogcapaciteit meer en moet deze wor
den vervangen.
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In hoofdstuk „9. Zubehör und Ersatzteile“ leest u waar u een nieuwe 
droogcapsule kunt krijgen.

Aanwijzing: voor ideale droogprestaties sluit u het deksel van de opberg
doos met oplaadfunctie na plaatsing van de hoorhulpen.

8. Reiniging en onderhoud

 LET OP
• Houd de hoorhulp altijd schoon.
• Ga altijd voorzichtig met de producten om en zorg ervoor dat de oordop 

of de microfoon niet door vreemde voorwerpen wordt afgedekt. Hierdoor 
wordt de werking van de geluidsversterking namelijk negatief beïnvloed.

• Reinig de hoorhulpen en de oordoppen na elk gebruik met een schone, 
droge doek. Als het apparaat heel vuil is, kunt u de doek ook met mild 
zeepsop bevochtigen. Gebruik nooit schurende, bijtende of oplosmiddel
houdende reinigingsmiddelen.

• Dompel de hoorhulp nooit onder in water, omdat er anders vocht kan bin
nendringen, waardoor de hoorhulp beschadigd kan raken.
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• Maak voor het verwijderen van vastzittende oorsmeer uit de oordop ge
bruik van de meegeleverde schoonmaakborstel (zie de beschrijving van 
het apparaat).

• Laat de hoorhulp na de reiniging volledig drogen. Bewaar de hoorhulpen 
op een veilige, droge en schone plek en met de droogcapsule in de bijbe
horende opbergdoos.

• De droogcapsule moet worden vervangen als de kleur van het granulaat 
van oranje in wit verandert (waar u een nieuwe droogcapsule kunt krijgen 
leest u in hoofdstuk “9. Toebehoren en reserveonderdelen”).
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9. Toebehoren en reserveonderdelen 
Toebehoren en reserveonderdelen zijn onder vermelding van het aangegeven 
productnummer verkrijgbaar via het betreffende servicepunt.

Omschrijving Artikel-/bestelnummer

Droogcapsules  
HA 60/80/85 8 st.

641.15

Geluidsslangetje maat S 164.341

Geluidsslangetje maat L 164.342
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10. Wat te doen bij problemen

Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing

De hoorhulp 
neemt geen 
geluiden 
waar.

De hoorhulp is niet 
ingeschakeld.

Schakel de hoorhulp in zoals be
schreven in hoofdstuk 7.

De batterij is niet 
goed aangesloten 
op de hoorhulp.

Controleer of de batterij goed is aan
gesloten op de hoorhulp.

De batterij is leeg.

Vervang de batterij en laad de le
ge batterij op in de opbergdoos met 
oplaadfunctie, zoals beschreven in 
hoofdstuk 6.

De microfoon is vuil.
Maak de opening van de microfoon 
voorzichtig schoon met de schoon
maakborstel.

De hoorhulp is be
schadigd.

Neem contact op met de klanten
service.



31

Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing

Het geluid 
is zeer zwak 
en ondui
delijk.

Het volume van de 
hoorhulp staat te 
laag.

Verhoog het volume zoals beschreven 
in hoofdstuk 7.

De batterij is bijna 
leeg.

Vervang de batterij en laad de le
ge batterij op in de opbergdoos met 
oplaadfunctie, zoals beschreven in 
hoofdstuk 6.

De oordop is vuil.

Verwijder het grove vuil met behulp 
van de schoonmaakborstel van de 
oordop en het voorste uiteinde van 
het slangetje. Verwijder vervolgens de 
oordop en maak hem schoon onder 
stromend water.

De microfoon is vuil.
Maak de opening van de microfoon 
voorzichtig schoon met de schoon
maakborstel.
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Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing

Het geluid 
is zeer zwak 
en ondui
delijk.

De batterij is niet 
goed aangesloten 
op de hoorhulp.

Controleer of de batterij goed is aan
gesloten op de hoorhulp.

De geïntegreerde 
luidspreker is moge
lijk beschadigd.

Neem contact op met de klanten
service.
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Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing

Er klinkt een 
onaangena
me fluittoon 
uit de hoor
hulp.

De oordop van de 
hoorhulp past niet 
goed in het oor. Dit 
kan onaangename 
piepgeluiden (akoes
tische terugkoppe
ling) veroorzaken 
en de werking be
perken.

Probeer een andere oordop te ge
bruiken. Er wordt geadviseerd een 
oordop te gebruiken, die goed zit. 
Neem bij twijfel contact op
met de klantenservice.

De microfoon van 
de hoorhulp is af
gedekt.

Zorg ervoor dat de microfoon van de 
hoorhulp niet wordt afgedekt door 
delen van het woor of door grote de
len van het haar. Hierdoor kan akoes
tische terugkoppeling ontstaan.

Het volume van de 
hoorhulp staat te 
hard.

Zet het volume van de hoorhulp lager 
zoals beschreven in hoofdstuk 7.
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Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing

De 
LEDlamp
jes van het 
laadstati
on branden 
niet.

De hoorhulp zit mo
gelijk niet goed in 
de uitsparing of de 
USBkabel is niet 
goed aangesloten.

Controleer of de hoorhulp goed in 
de uitsparing zit en controleer of de 
USBkabel goed is aangesloten op 
de opbergdoos en de netvoeding.

De laadcontacten 
in de opbergdoos 
met oplaadfunctie 
zijn vuil.

Maak de laadcontacten voorzichtig 
schoon met een droge doek. Plaats 
de hoorhulp vervolgens opnieuw in 
de uitsparing.
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11. Verwijdering
Verwijdering van accu’s
•  Deponeer de gebruikte, volledig lege accu’s in de daarvoor bestemde af

valbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak 
aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de batterijen correct te 
verwijderen.

•  Deze tekens kunt u aantreffen op accu’s met schadelijke stoffen:
 Pb = batterij bevat lood
 Cd = batterij bevat cadmium 
 Hg = batterij bevat kwik

Algemene informatie over verwijdering
Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn le
vensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. U kunt het 
apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land. Ver
wijder het apparaat conform de EUrichtlijn voor afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke in
stanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.
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12. Technische gegevens
Max. geluidsniveau (OSPL90): 118 dB ± 3 dB
Geluidsversterking: 43 dB ± 5 dB
Totale harmonische  
vervorming:

≤3% @ 1600 Hz

Frequentiebereik: 200 ~ 6700 Hz
Ingangsgeluid: ≤ 35 dB
Spanning: 1,5 V 
Voeding: ≤ 3 mA
Gebruiksduur: ≥ 26 uur
Omstandigheden voor gebruik: Temperatuur: 10°C ~ +40°C

Relatieve luchtvochtigheid: 30% ~ 75%
Atmosferische druk: 700 ~ 1600 hPa
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Omstandigheden voor opslag 
en transport:

Temperatuur: 10°C ~ +55°C
Relatieve luchtvochtigheid: 10% ~ 90%
Atmosferische druk: 500 ~ 1600 hPa

Het serienummer staat op het apparaat.

13. Garantie en service
Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D89077 Ulm (hierna “Beurer” ge
noemd) verleent onder de hierna genoemde voorwaarden en in de hierna be
schreven omvang garantie voor dit product.

De hierna genoemde garantievoorwaarden laten de wettelijke garantie-
verplichtingen van de verkoper uit de koopovereenkomst met de koper 
onverlet.
De garantie geldt bovendien onverminderd de dwingende wettelijke 
aansprakelijkheidsbepalingen.

Beurer garandeert de probleemloze werking en de volledigheid van dit pro
duct.
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De wereldwijde garantieperiode bedraagt 3 jaar vanaf het moment van aan
koop van het nieuwe, ongebruikte product door de koper.

Deze garantie geldt alleen voor producten die de koper als consument heeft 
aangeschaft en die de koper uitsluitend voor persoonlijke doeleinden in het 
kader van thuisgebruik gebruikt.
Het Duitse recht is van toepassing.

Als dit product tijdens de garantieperiode onvolledig of wat betreft de wer
king gebrekkig overeenkomstig de volgende bepalingen blijkt te zijn, zal Beu
rer overeenkomstig deze garantievoorwaarden een gratis vervangende leve
ring of reparatie verzorgen.

Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op 
met de lokale verkoper: zie de meegeleverde lijst “Service International” 
met serviceadressen.



39

De koper krijgt dan nadere informatie over de afwikkeling van de garantie
claim, bijvoorbeeld over waar hij het product naartoe moet sturen of welke 
documenten nodig zijn.

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper
–  een kopie van de factuur/aankoopbon en
–  het originele product
aan Beurer of een geautoriseerde partner van Beurer kan overleggen.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn
–  slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het pro

duct;
–  met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of 

verbruikt worden (bijvoorbeeld batterijen, accu’s, manchetten, afdichtin
gen, elektroden, lampen, opzetstukken en inhalatortoebehoren);

–  producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van 
de gebruiksaanwijzing gebruikt, gereinigd, opgeborgen of onderhouden 
zijn en producten die door de koper of door een niet door Beurer geautori
seerd servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn;
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–  schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen ser
vicecenter en klant ontstaat;

–  producten die als Bstockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn;
–  gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kun

nen echter aanspraken uit productaansprakelijkheid of uit andere dwingen
de wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen bestaan).

Reparaties of een complete vervanging verlengen in geen geval de ga
rantieperiode.
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