
Onderhoud Hoortoestellen Rie Met 
Domes 4.0 Oplaadbaar

Elke dag:

1. Maak de hoortoestellen en de bedrading rondom schoon 
met de vochtige doekjes uit de pot.

2. Maak de dopjes (domes) schoon met de vochtige doekjes 
(goed wrijven en evt. met het doekje in de domes knijpen bij 
veel oorsmeer)

3. Borstel met het borsteltje beide openingen aan de boven-
zijden van de hoortoestellen (hier komt het geluid binnen. 
Huidsmeer en stof kunnen deze openingen verstoppen)

4. Plaats de hoortoestellen in de oplader:
Rechter apparaat (Rood) aan Rechterzijde 
Linker apparaat (bLauw) aan Linkerzijde

Voel of de hoortoestellen diep genoeg in de oplader zitten, 
anders laden ze niet (goed) op.

U gaat het volgende op de hoortoestellen zien:
• Geen lichtje, de accu is volledig leeg.
• Rood lichtje; de accu is leeg en moet opgeladen worden.
• Geel lichtje; de accu is ver leeg,
• Groen lichtje; de accu is vol en dus opgeladen.
U laat de klep van de oplader volledig open staan. 

5. Nu plaatst u de drycap (met de knopjes naar u toe) volle-
dig over de hoortoestellen, zodat de hoortoestellen overdekt 
zijn. U drukt eenmaal op het linker knopje. De drycap laat nu 
een blauw ledlampje zien en begint met drogen. Deze slaat 
vanzelf af.

‘s Ochtends verwijdert u de drycap en de hoortoestellen zijn 
opgeladen, schoon en gedroogd. Wanneer u de hoortoestel-
len uit de oplader wilt verwijderen, moet u de bovenzijde 
van het hoortoestel richting de klep duwen en deze dan 
omhoog tillen. Zo komt het toestel los van de contactpunten 
en voorkomt beschadiging.

 

 



Indien u bemerkt dat de hoortoestellen onvoldoende of geen 
versterking meer geven kunt u het volgende doen:

• Nadat u de hoortoestellen volledige gereinigd heeft met het doekje, haalt u het 
dopje (dome) van de speaker.

• Hierbij houdt u de speaker (het gekleurde blokje) goed vast en trekt aan één zijde 
van het dome. (Omklappen van de dome kan geen kwaad, dit kunt u weer ter-
ugklappen.)

• Kijk of de opening met het witte puntje verstopt zit. Het ziet er dan geel/bruin of 
dicht uit. (Of als u het echt niet ziet, gewoon doen wanneer u minder hoort met uw 
hoortoestel)

• U vervangt dan het filtertje op de volgende wijze;
• Pak het zwarte ronde schijfje met filters uit het witte filterdoosje.
• Lukt het draaien niet op deze wijze. Plaats het schijfje dan in uw handpalm en draai 

op de schijf (op de ribbels) met twee vingers, met de klok mee, naar rechts.
• Plaats de dome, weer terug op het speakertje. Druk de dome goed aan met uw duim 

om te voorkomen dat deze los kan geraken.


