Skötselråd
Hörtelefonen skyddas av en dome
med inbyggt vaxskydd.
Domen byts vid behov. Nya domer
finns att tillgå på din hörcentral.
Hörapparatskalet har ett inbyggt mikrofonskydd och behöver
bytas med jämna mellanrum.
Torka hörapparaten utvändigt med ett mjukt tyg
och lägg den att torka t. ex. över ett värmeelement.
Hörapparat eller batteri får aldrig utsättas för stark värme.

Bruksanvisning

För skötsel och rengöring av hörapparat finns speciellt
anpassade produkter under varumärket HADEO.
Se mer på vår hemsida www.medilink.se eller fråga på din
hörcentral
Utsätt inte hörapparaten för
• hårda stötar eller slag • hårspray
• stark värme
• starka magnetfält, högfrekvensfält
• vatten och tvål
eller röntgenstrålning
HANSATON hörapparater är konstruerade för att generera ett
minimum av elektromagnetiska fält och också för att störas
minimalt av magnetiska fält.
Emellertid kan detta inte helt uteslutas vid användning av
mobiltelefon.

X-mini
Hörapparat med yttre hörtelefon
Svensk distributör

Personliga inställningar/ program
VARNING!
Vid full effekt alstrar hörapparaten ljudnivåer som kan vara skadliga för
hörseln. Starta aldrig hörapparaten på full volym.
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Byt batteri
• om ljudstyrkan (volymen) blir svagare
• om ljudkvaliteten försämras
• om hörapparaten stängs av automatiskt (föregås av
korta varningssignaler)

4 Batterifack
5 Programknapp
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Isättning och byte av batteri
Batterityp: 312
• Öppna batterifacket och lägg batteriet
i det öppna batterifacket med den
negativa polen (-) inåt.
• Stäng batterifacket.
• Med ett nytt batteri kan det ta någon minut innan
batteriet ger full effekt.

Slå på och av hörapparaten
Batterifacket används även som
strömbrytare.
Slå på: Stäng batterifacket helt.
Slå av: Öppna batterifacket en liten bit
tills det tar stopp.

programknapp
Ändring av ljudstyrka kan endast göras om man valt att ha
en fjärrkontroll till din hörapparat.

Programval
Programknappen används för att välja ett
av dina individuella program.
När du byter program hörs en signal som
indikerar ditt val.
Program 1 = en signal osv. Detta hjälper
dig att anpassa hörapparaten till den
ljudmiljö som du befinner dig i.

