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Welkom

Gefeliciteerd met uw keuze voor het micro eXtra hoor-
systeem, het kleine achter-het-oor toestel van Phonak
in het economy segment. micro eXtra maakt gebruik van
de nieuwste ontwikkelingen in digitale technologie. Dit
onopvallende hoortoestel biedt u – volledig automatisch
– goede geluidskwaliteit, spraakverstaanbaarheid en
comfort in al uw persoonlijke luistersituaties.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om te
profiteren van alle kenmerken van uw nieuwe hoor-
systeem. Als u nog vragen heeft kunt u deze aan uw
audicien stellen.

micro eXtra is een kwaliteitsproduct, ontwikkeld 
door het Zwitserse bedrijf Phonak, een marktleider in
hoortechnologie, ontwikkeling en betrouwbaarheid.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om te
profiteren van alle kenmerken van uw nieuwe hoor-
systeem. Met goed onderhoud en gebruik zal micro
eXtra uw gehoor voor jaren ondersteunen.

Wilt u meer informatie over micro eXtra, ga naar de
website: www.phonak.com

Phonak – Uw partner om goed te horen!
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Beschrijving

micro eXtra 
met micro tube

� Microfoon-
ingangen met 
beschermstrip

� Batterijlade met 
AAN/UIT schakelaar
(twee mogelijkheden:
312 standaard,
10 optioneel)

� Micro tube (luidsprekeruitgang)
� Eartip
� Fixatiebeugel 

micro eXtra
met oorstukje

� – � zie boven
� Toonbocht /

luidsprekeruitgang
� Op maat gemaakt 

oorstukje

�

�

�

� �

�

�

�

�



6

Voorbereiding

Plaatsen van de batterij
Gebruik batterijtype 312 voor alle micro eXtra achter-
het-oor toestellen (microBTE).

Open met de nagel de batterijlade volledig en verwijder
de oude batterij � �.

Haal de sticker van de 
nieuwe batterij �.

�

�

�
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Plaats de nieuwe batterij � met de “+” zijde
(platte kant van de batterij) aan de kant waar de “+”
op de batterijlade staat � en sluit de lade �. 

�

�

�
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Voorbereiding

De batterij vervangen

Behandel de batterijlade zorgvuldig en gebruik
geen kracht.
Als u weerstand voelt bij het sluiten van de bat-
terijlade, controleer dan of de batterij correct 
geplaatst is. De batterijlade sluit niet goed als de
batterij verkeerd om zit en het toestel werkt 
dan niet.
Als u uw hoortoestel niet gebruikt, laat de 
batterijlade open om eventueel vocht te laten
verdampen.
Wij adviseren alleen batterijen te gebruiken die
door uw audicien zijn geadviseerd.
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Batterij leeg indicatie

U krijgt een akoestisch signaal als de batterij bijna leeg
is. Gemiddeld hebt u dan een half uur om de batterij 
te vervangen. Bij batterijen van goede kwaliteit zal deze
tijd langer zijn en geeft het hoortoestel ieder half uur
een waarschuwing.
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Voorbereiding

Links en rechts identificeren

Het is belangrijk om het juiste hoortoestel voor links 
en rechts te gebruiken. Uw audicien kan de hoortoestellen
voor u markeren.

Aan de kleurcode in het batterijcompartiment kunt u 
het linker en het rechter hoortoestel identificeren. De
kleurcode is te zien als de batterijlade geopend is. 
De kleurcode is als volgt:

Rood = rechts

Blauw = links
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micro eXtra met micro tube op uw oor plaatsen

Open eartip
Plaats het hoortoestel over uw oor �.

�
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�

Voorbereiding

Houd de micro tube vast op de plaats waar de eartip
vast zit en druk de eartip in de gehoorgang. De
eartip dient zo in de gehoorgang gezet te worden dat
de micro tube vlak langs het hoofd loopt �.

Plaats de fixatiebeugel in het onderste gedeelte van
de oorschelp �.

�
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Gesloten eartip 

De gesloten eartip heeft een ander ontwerp dan de
open eartip, zie plaatje. De gesloten eartip bestaat uit
twee lamellen die elkaar overlappen. Voordat de geslo-
ten eartip in het oor geplaatst wordt moet de positie
van deze lamellen gecontroleerd worden. De grote moet
over de kleine lamel geplaatst worden, zie tekening �.
Als ze verkeerd zitten � dan kan de grote lamel een-
voudig met de vinger naar achteren gebogen worden, Na
loslaten zal deze over de kleine lamel moeten zitten, zie
tekening �. Zorg er ook voor dat de opening van de ear-
tip horizontaal op de tube zit, zoals in de tekening aan-
gegeven staat �. Uw gesloten eartip is klaar om in het
oor geplaatst te worden (zie pagina 11).
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Juiste positie
�

Verkeerde positie
�

Beweeg de vinnen
�

Voorbereiding
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micro eXtra 
met oorstukje in 
uw oor plaatsen 

Gebruik de hand aan dezelfde kant als waar u uw hoor-
toestel gaat plaatsen en houd het oorstukje tussen duim
en wijsvinger. 

Beweeg uw hand richting het oor en zorg ervoor dat
het kanaalgedeelte richting het oor wijst. Kantel uw
hand iets naar voren.
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Voorbereiding

Plaats het kanaalgedeelte van het oorstukje in uw oor.
Als het lastig in het oor te krijgen is, trek dan voor-
zichtig met uw andere hand uw oor naar boven en naar
achteren. Als het kanaalgedeelte goed zit, draai het
oorstukje naar achteren zodat het in de oorschelp past
en de helixpunt boven in het oor valt.
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Controleer de plaatsing van het oorstukje door met uw
vinger langs de contouren van het oor te gaan.

Om uw hoortoestel uit uw oor te halen pakt u het oor-
stukje (niet het slangetje) vast en trekt u het voorzichtig
uit het oor. 



18

Bediening

Aan /uitzetten

Uitzetten

Met uw nagel opent 
u de batterijlade 
tot het in de UIT positie
staat.

Aanzetten

Sluit de batterijlade 
door op de lade te 
drukken.

Het kan zijn dat uw audicien de inschakelvertraging
heeft geactiveerd. Het toestel doet dan 9 tot 15 
seconden na aanzetten niets, zodat u het toestel on-
gestoord in uw oor kan plaatsen. Als het hoortoestel 
inschakelt hoort u een signaal.
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Onderhoud

Microfoonbeschermstrip

Belangrijk: De microfoonbeschermstrip is een systeem
exclusief voor Phonak, ontworpen om de geavanceerde
microfoons van micro eXtra te beschermen tegen vocht
en vuil. De microfoonbeschermstrip kan worden ver-
vangen indien nodig. Uw hoorsysteem mag nooit zonder
deze beschermstrip worden gebruikt. Uw audicien kan
aangeven wanneer de beschermstrip vervangen dient te
worden. 
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Onderhoud

Belangrijk: Bezoek uw audicien voor het verwisselen
van de beschermstrip als u merkt dat:

• Het hoortoestel zachter klinkt dan anders.
• De geluidskwaliteit is afgenomen.
• Spraakverstaan in lawaai lastiger wordt.
• Het lastiger wordt om de richting van het geluid 

te bepalen.
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Micro tube en eartip

De volgende onderhoudstips zorgen voor een langere
levensduur en verzekeren u van de kwaliteit en het
comfort van uw micro eXtra.

De micro tube transporteert het versterkte geluid van
het hoortoestel naar het oor. Het is belangrijk dat de
micro tube en eartip goed in het oor passen. Als de micro
tube of eartip op enigerlei wijze uw oor irriteren waar-
door u het hoortoestel niet meer draagt, neem dan 
direct contact op met uw audicien. Probeer nooit zelf
de vorm van de micro tube te veranderen. De micro tube
en de eartip dienen regelmatig te worden gereinigd,
volgens de instructies.
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Onderhoud

Haal de micro tube op de volgende manier van het hoor-
toestel af:

• Houd de micro tube in een hand en het hoortoestel
in de andere hand.

• Draai met een lichte beweging de micro tube 90° �
en trek het rechtstandig van het toestel af �.

90°

�

�
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Gebruik een vochtige doek om de buitenkant van de
micro tube te reinigen.

Gebruik het reinigingskoord om de micro tube aan de
binnenzijde te reinigen. Duw het koord voorzichtig
door de micro tube en eartip en begin aan de kant waar
de tube aan het hoortoestel vast zit. Doe het reinigings-
koord na gebruik terug in het doosje �.

�
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Onderhoud

Bevestig de micro tube aan het hoortoestel op de vol-
gende manier:

• Houd de micro tube in één hand en het hoortoestel
in de andere hand.

• Druk de micro tube op het hoortoestel totdat het
goed vastzit �.

�
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De micro tube en eartip mogen nooit in water worden
ondergedompeld, omdat het risico bestaat dat een
druppel water in de micro tube achterblijft. Mocht dit
toch het geval zijn, dan kan het geluid niet door 
de micro tube en kan wellicht de elektronica van het
hoortoestel beschadigen.

Elke drie maanden dient de micro tube en eartip ver-
vangen te worden of eerder als de micro tube stijf 
of poreus wordt. Laat de eartip vervangen door uw
audicien om te voorkomen dat de eartip losraakt van
de micro tube tijdens het inbrengen in het oorkanaal.
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Onderhoud

Belangrijke punten

1) Gebruik altijd nieuwe batterijen. U kunt lege bat-
terijen inleveren bij uw audicien.

2) Bescherm uw hoortoestellen tegen overmatig vocht
en hitte. Verwijder altijd uw hoortoestellen voor
douchen, in bad gaan of zwemmen. Laat uw hoor-
toestellen nooit bij het raam of in de auto liggen.
Voorkom stoten en schokken.

3) Dagelijks reinigen en gebruik van een droogsysteem
wordt aangeraden. Uw audicien kan u adviseren
over speciale schoonmaaksystemen. Gebruik nooit
huishoudelijke schoonmaakmiddelen (waspoeder,
zeep etc.) om uw hoortoestellen te reinigen.
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4) Haarlak, gezichtscrème en make-up kunnen hoor-
toestellen beschadigen. Verwijder de hoortoestellen
voor gebruik van dergelijke cosmetische middelen.

5) Neem contact op met uw audicien als u pijn of jeuk
ervaart in of achter uw oor.

6) Als uw hoortoestellen niet reageren nadat u nieuwe
batterijen hebt geplaatst, neem dan contact op met
uw audicien voor advies.

Het symbool van de doorkruiste afvalcon-
tainer houdt in dat dit hoortoestel niet als
regulier huishoudelijk afval beschouwd moet
worden. Breng oude of ongebruikte hoortoe-
stellen naar een inzamelpunt voor recycling
van elektronische apparatuur of naar uw 
audicien voor de juiste verwerking. Hiermee
levert u een bijdrage aan een beter milieu.
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Waarschuwing

In zeer uitzonderlijke gevallen kan de eartip 
achterblijven in de gehoorgang wanneer u de 
externe luidspreker uit het oor haalt. In het on-
waarschijnlijke geval dat onderdelen achterblijven
in het oorkanaal, wordt u verzocht een medisch
specialist te raadplegen om het onderdeel veilig te
laten verwijderen.
Hoortoestelbatterijen zijn giftig als ze worden 
ingeslikt! Buiten bereik van kinderen en huisdieren 
houden. Als batterijen worden ingeslikt, moet u
contact opnemen met een arts voor medisch advies!
Gebruik alleen hoortoestellen die speciaal ge-
programmeerd zijn voor u door een audicien of 
andere specialist. Ander apparaten kunnen on-
voldoende werken en zelfs schadelijk zijn voor uw 
gehoor.
Röntgenstraling (CT scans, MRI scans) kan de 
werking van uw hoortoestellen nadelig beïnvloeden.
We raden aan om de hoortoestellen te verwijderen
voordat u blootgesteld wordt aan straling. Houd de
toestellen buiten de stralingsruimte.
Hoortoestellen in de directionele stand (dSZ) 
reduceren geluid van achteren. Waarschuwingen-
signalen van achteren worden geheel of gedeeltelijk
onderdrukt. Dit kan problemen geven in het verkeer.
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Service en garantie

Phonak geeft u vanaf de koopdatum een uitgebreide
wereldwijde garantie. Vraag uw audicien in het land waar
u het toestel hebt gekocht naar de duur van de garantie.
De garantie geldt voor gratis reparatie in geval van 
productie- en materiaalfouten. Er bestaat geen recht op
garantie bij normale slijtage, onjuiste behandeling of
onderhoud, chemische invloeden, binnengedrongen vocht
of overbelasting. Bij schade die door derden of niet-
geautoriseerde servicewerkplaatsen zijn veroorzaakt, ver-
valt de Phonak garantie. De service die verleend wordt
bij een audicien in de winkel valt niet onder de garantie. 

De aanspraak op garantie geldt voor Phonak producten
met de volgende gegevens: 

Serienummer Serienummer
toestel – rechts: toestel – links:

Aankoopdatum:



Phonak distributeurs wereldwijd
Phonak vertegenwoordigingen: 

(meer informatie op www.phonak.com)
Australië Phonak Australasia Pty. Ltd.

Baulkham Hills N. S.W. 2153
België Ets Lapperre B.H.A.C. NV, 1702 Groot-Bijgaarden

Phonak Belgium NV, 1700 Dilbeek
Brazilië CAS Produtos Médicos

São Paulo – SP 04363-100
Canada Phonak Canada Limited

Mississauga, Ontario L5W 0B3
China Phonak (Shanghai) Co. Ltd., 

Shanghai City 200233
Denemarken Phonak Danmark A/S

Nitivej 10, 2000 Frederiksberg
Duitsland Phonak GmbH, 70736 Fellbach-Oeffingen
Engeland Phonak UK Limited

Warrington, Cheshire WA1 1PP
Frankrijk Phonak France SA, 69500 Bron
India India Phonak India Pvt. Ltd., 100 034 New Delhi
Italië Phonak Italia S.r.l., 20159 Milano
Japan Phonak Japan Co., Ltd., Tokyo 101-0044
Jordanië Phonak Middle East, 11181 Amman
Mexico Phonak Mexicana, S.A. de C.V. 

03920, México, D.F.MEXICO
Nederland Phonak B.V., 3439 ME Nieuwegein
Nieuw Zeeland Phonak New Zealand Ltd.

Takapuna, Auckland 9
Noorwegen Phonak AS, 0105 Oslo
Oostenrijk Hansaton Akustische Geräte GmbH

5020 Salzburg
Polen Phonak Polska Sp. z o.o., 00-567 Warszawa
Russische Federatie Phonak CIS Ltd., Moscow, 115114
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Spanje Phonak Ibérica S.A., 03008 Alicante
Turkije Phonak Turkey A.S., 34357 Istanbul
USA Phonak LLC, Warrenville, IL 60555-3927
Zweden Phonak AB, 117 43 Stockholm
Zwitserland Phonak AG, Phonak Schweiz, 8712 Stäfa

Onafhankelijke een complete lijst van Phonak distributeurs
agenten: is beschikbaar op: 

www.phonak.com. Bezoek de site of 
vraag uw audicien voor meer informatie.

Hoofdkantoor: Phonak AG, Laubisrütistrasse 28 
CH-8712 Stäfa, Zwitserland
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Het CE symbool is een bevestiging van Phonak AG dat
micro eXtra producten en accessoires voldoen aan de
normen van regel 93/42/EEC op medische apparatuur. 

Dit symbool geeft aan dat micro eXtra producten 
voldoen aan de normen voor een BF type onderdeel
volgens EN 60601-1.

Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de 
gebruiker de desbetreffende waarschuwingen in deze
gebruikshandleiding in acht neemt.

Veiligheids- Externe apparatuur mag alleen gekoppeld worden als 
voorschrift ze zijn getest in overeenstemming met IECXXXXX 

normen. Gebruik alleen accessoires die zijn goed-
gekeurd door Phonak AG.

Klimaat Het hoorsysteem is ontworpen om zonder problemen
omstandig- te functioneren onder gemiddelde klimaat omstandig-
heden heden

Transport De temperatuur mag niet voor langere periode onder  
en opslag –20° of boven 60°Celsius uitkomen bij een relatieve
omstandig- luchtvochtigheid van 65% tijdens transport en opslag. 
heden Luchtdrukken tussen 500 en 1100 hPa zijn niet schade-

lijk voor het instrument.

0459
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Notities
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