
hurtig Guide



introduksjon

Dette er en hurtigguide for daglig bruk og håndtering av 
høreapparatet og er ment for foreldre, besteforeldre og 
andre som har omsorg for barnet. Se også GODE RÅD og 
ADVARSLER bakerst i denne guiden. 

Siden dette er en forkortet utgave av den opprinnelige 
bruksanvisningen, BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR 
(TELEFON I ØRET), vennligst se i denne for ytterligere 
informasjon. 
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slik setter du 
høreapparatet i øret
standard telefon ear-tip
1. Sjekk at telefonen inne i ear-tipen sitter korrekt. 
2. Plasser høreapparatet bak øret. 
3. Sett ear-tipen inn i øregangen. 
4. Sjekk at høreapparatet og ear-tipen sitter korrekt. 

Samme prosedyre for støpt ørepropp. 
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sikrinG  
av høreapparatet
dobbelsidig tape
1. Ta løs en tapebit fra pakken. 
2. Fest den til høreapparatet.
3. Fjern lappen som sitter på tapen. 
4. Plasser høreapparatet bak øret og trykk det lett mot 

hodet slik at tapen fester seg mot huden. 
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sikrinG  
av høreapparatet
sikkerhetssnor
1. Sikkerhetssnoren sikrer at høreapparatet holdes på 

plass. 
2. Fest snoren på høreapparatet som illustrert. 
3. Fest klipsen på barnets klær og bruk gummiringen til å 

justere lengden på snoren. 

Forsikre deg om at barnet ikke klarer å vikle seg inn i 
snoren. 
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slik bytter  
du batteri
slik setter du batteriet i høreapparatet
1. Fjern det lille klistremerket som sitter på batteriet. 
2. Bruk verktøyet som følger med til å åpne batteriskuffen.
3. Sett batteriet i batteriskuffen som illustrert.
4. Lukk batteriskuffen. 
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daglig sjekk

sjekk øreproppsettet
1. Sjekk at øreproppsettet er fritt for voks, fukt og liknen-

de. 

sjekk batteriet
2. Sjekk at lysdioden på høreapparatet blinker. Hvis ikke 

kan batteriet være utladet. 
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daglig lydsjekk

sjekk lyden
1. Stetoclipen kobles til høreapparatet slik illustrasjonen 

viser.
2. Lukk batteriskuffen slik at høreapparatet slås på.
3. Sjekk lyden i høreapparatet før du setter det i barnets 

øre.



slik tar du  
høreapparatet av øret
1. Løft høreapparatet av øret til barnet. 
2. Dra forsiktig øreproppen ut av øret ved å holde i den 

nederste delen av earwire. 

21



1 2 3

3.

renGjørinG

rengjøring av høreapparatet
1. Tørk av høreapparatet med den medfølgende kluten.  

Bruk aldri vann e.l. 

La batteriluken stå åpen når høreapparatet ikke er i bruk. 

rengjøring av standard telefon ear-tip
2. Bruk voksringen til å pirke ut eventuell hard voks.
3. Bruk voksbørsten til å fjerne eventuell myk voks.

Samme prosedyre for støpt ørepropp. 



problemløsninG

Problem mulig årsak  løsning

Høreapparatet er 
stumt

•	Batteriet er dødt
•	Lydutgangen er 

blokkert

•	Sett inn et 
nytt batteri i 
høreapparatet 

•	Fjern ørevoksen
•	Kontakt stedet dere 

fikk høreapparatet 
utlevert

Høreapparatet piper 
vedvarende

•	Øreproppen er 
ikke satt korrekt i 
øregangen

•	Øreproppen sitter for 
løst i øret

•	Ta øreproppen ut og 
prøv igjen 

•	Kontakt stedet dere 
fikk høreapparatet 
utlevert

Hvis du mistenker at 
det er voks i øret til 
barnet 

•	Bruk av høreapparat 
øker risikoen for 
voksproduksjon i øret 

•	Kontakt stedet dere 
fikk høreapparatet 
utlevert

I tilfelle av andre 
problemer

•	Se i bruksanvisningen 
eller kontakt 
audiografen



advarsler

sikkerhet - Du bør være påpasselig med at høreappa-
ratet og tilbehøret ikke er tilgjengelig for barn eller andre 
som kan putte dem i munnen, eller på andre måter skade 
seg. Høreapparater og batterier kan være farlige hvis de 
svelges eller brukes på en uforsvarlig måte.

infeksjon – Infeksjon i øregangen kan forekomme. For 
å redusere risikoen kan du inspisere og rengjøre høreap-
paratet som anbefalt og fjerne høreapparatet om natten. 
Hvis en infeksjon skulle oppstå, må du kontakte stedet 
barnet fikk utlevert høreapparatet. 

andre barn – La aldri andre bruke ditt barns høreappa-
rat, det kan skade hørselen deres. 

fare – Høreapparater må ikke brukes i områder med 
eksplosive gasser. 

batterier – Lad aldri opp batterier som ikke er oppladbare.

fare – Høreapparater må ikke brukes i nærheten av kraftige 
stråleinstrumenter (f.eks. sykehus- scannere, røntkenappara-
ter).



Gode rÅd

pressMerker - Hvis barnet blir rød eller får pressmerker 
bak øret når det sover med høreapparatet på, må du ta av 
høreapparatet. 

batteri – La aldri et utladet batteri bli stående i høreap-
paratet. 

brukte batterier – Det er viktig å legge merke til at 
utløpsdato samt anbefaling om hvordan du skal kvitte deg 
med batteriene står på batteripakken.

hÅndtering & rengjøring - Høreapparatet må ikke 
komme i kontakt med vann eller andre væsker. 

varMe og fuktighet - Høreapparatet må ikke utsettes 
for ekstreme temperaturer eller mye fuktighet.

avfall – Kontakt Medisan AS hvis du lurer på hvordan 
du skal kvitte deg med høreapparat, tilbehør og brukte 
batterier. 

Merk - Stråling som kan komme fra for eksempel over-
våkningssystemer, tyverialarmer og mobiltelefoner er ikke 
skadelige, men kan være hørbare.  
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