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Welkom! 

 
Dank u voor uw keuze van de Conversor Pro, de meest 
veelzijdige en gebruiksvriendelijke hoortoestelhulp, die op de 
markt verkrijgbaar is. De Conversor Pro geeft in verschillende 
alledaagse situaties een duidelijke verbetering van de 
helderheid in het geluid van uw hoortoestel(len). 
 
De Conversor Pro bestaat uit de volgende onderdelen:  
 

 microfoon/zender 

 ontvanger aan een neklus 

 adapter 

 netstroomsnoer 

 internationale stekkers 

 diverse audiokabels 

 SCART-adapter 
 

Alles wordt geleverd in een elegante opberg-/reisetui, waarin u 
uw Conversor Pro kunt opbergen en beschermen. 
 
Tevens is er een nekkoord meegeleverd; dit geeft een spreker 
de mogelijkheid om de microfoon/zender tijdens een gesprek 
of presentatie om zijn of haar hals te dragen. 
 

 

     
 
Conversor Pro-microfoon/   Conversor Pro- 
-zender    ontvanger aan neklus 
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           Pro draadloze microfoon/-zender 

             
 
 
                       Pro-ontvanger aan neklus 
 
 
 
                      Adapter 
  
 
                      Nek koord 
 
 
 
                      Opberg-/reis etui 
 
 

 
 
 
Samen met uw hoortoestel*, zal de Conversor Pro uw 
vermogen om te horen verbeteren, door te focussen op het 
geluid dat door u wordt gewenst. U richt de microfoon 
simpelweg op de geluidsbron of plaatst de microfoon dicht bij 
de geluidsbron die u wenst te horen. De ontvanger wordt 
tijdens het gebruik d.m.v. de neklus om de hals, op of onder 
de kleding gedragen. 
 
Om de Conversor Pro goed en op de juiste manier te 
gebruiken en om de bediening en de mogelijkheden van de 
Conversor Pro optimaal te kunnen gebruiken, adviseren wij u 
de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. 
 
*Om gebruik te kunnen maken van de voordelen van de 
Conversor Pro moet uw hoortoestel voorzien zijn van een  
―T-stand‖ of ringleidingstand. 
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Het opladen van uw Conversor Pro  
    

1. Klik de juiste stekker 
aan de hoofdlader 

2. Sluit de lader aan op 
de microfoon en de 
ontvanger met behulp 
van het snoer met de 
dubbele pluggen. 

3. Steek de stekker in het 
stopcontact en laad op 
volgens onderstaande 
instructies. 

4. De lampjes van de 
aan/uit-schakelaar op 
de microfoon en 
ontvanger branden 
rood, kleuren de 
lampjes groen, dan is 
de set opgeladen. 

 
 

 
 
Hieronder vind u een schema met een indicatie van de 
oplaadtijd en dienovereenkomstige gebruiksduur van de 
batterijen. 
 

 
Als het batterij-
indicatielampje rood 
wordt, geeft dit aan 
dat  er nog maar 
25% capaciteit 
resteert 
De batterij dient 
spoedig te worden 
opgeladen. 

 

*De batterijen hoeven niet helemaal leeg te zijn, voor u deze 
weer op kunt laden. U kunt de batterijen (bij)laden op elk 
moment dat het u uitkomt. Het is echter aan te bevelen om de 
batterijen één keer in de maand helemaal leeg te gebruiken, 
voordat u ze weer oplaadt. 

Oplaadtijd van lege 
batterijen* 

Gemiddelde  
gebruiksduur 
batterijen 

25 minuten 1 uur 
40 minuten 2 uur 
65 minuten 4 uur 
90 minuten 6 uur 
150 minuten 8 uur 
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Het eerste gebruik van uw Conversor Pro  
 
Zorgt u ervoor dat, voor u begint, de batterijen volledig zijn 
opgeladen (zie pag. 6). 
 
1. Zorg ervoor dat uw hoortoestel werkt 
Schakel uw hoortoestel in de T- of ringleidingstand (zie de 
gebruiksaanwijzing van uw hoortoestel of raadpleeg uw 
vakaudicien). 
 
2. Instellen van de microfoon 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
3. Gebruik van de zoom- en rondom-stand 
Kies de "boost"-knop voor extra versterking wanneer een 
spreker of geluidsbron te zacht is. Kies de zoom-stand voor  
èèn-op-èèn gesprekken en wanneer u zich in een groep 
bevindt, luisterend naar een spreker. De rondom-stand wordt 
gebruikt voor familie- of groepssituaties, of wanneer u alle 
geluiden om u heen wilt horen. 

1. Om te schakelen tussen de zoom- en 
rondom-stand druk u op de knop  

 Een groen lichtje geeft aan dat 
de zoom-stand AAN is. 

       
2.   Schakel de microfoon AAN/UIT 
      door op de middelste knop te  
      drukken. Een groen lichtje betekent  

AAN. Een rood lichtje betekent  
batterij bijna leeg. 
 

3.   Om de "boost"-stand te kiezen, druk  
op de knop 

   Een groen lichtje betekent dat 
de "boost" AAN is. 
 

4     Een groen lichtje en een hoorbaar     
       signaal betekent de keuze van een    
       bepaalde stand. 
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Het eerste gebruik van uw Conversor Pro  
 
4. Instellen van de ontvanger 

 
 
Als de ontvanger goed is gekoppeld met de zender+, zal er 
een groen lichtje branden. 
Als het lichtje rood wordt, is de batterij bijna leeg en zal binnen 
het uur in zijn geheel leeg zijn. Als het lichtje van de ontvanger 
half rood en half groen is, is de ontvanger niet goed gekoppeld 
met de zender en gebruikt de ontvanger de interne microfoon. 
Om de verbinding te herstellen tussen de zender en 
ontvanger: druk tweemaal op de AAN/UIT-knop (UIT en dan 
AAN). 
 
5. Gebruik van alleen de Conversor Pro-ontvanger  
De Conversor Pro-ontvanger heeft een ingebouwde 
microfoon, die het mogelijk maakt uw hoortoestel te 
ondersteunen zonder de zender. Om deze stand te gebruiken, 
zet u alleen de ontvanger aan. 
 
+Als de ontvanger te ver is verwijderd van de zender, schakelt de ontvanger 
automatisch over naar de ingebouwde microfoon. De zender heeft een 
bereik van circa 20 meter. 
* Volume-geheugen — De Conversor Pro-ontvanger slaat automatisch het 

meest recente volumeniveau op, voordat de unit werd uitgeschakeld. Dit 
niveau blijft geselecteerd, totdat een nieuw geluidsniveau wordt gekozen.  
Elk niveau wordt aangegeven via een "piepje", wanneer op de 
volumeknop(pen) wordt gedrukt. Wanneer de top van het volume wordt 
bereikt, hoort u een hogere "piep". 

1. Om het volume te 
verhogen, kies de knop 

 
 
2.   Om het volume* te  
      verlagen, kies de knop  

 
 

3. Schakel de ontvanger 
AAN/UIT door op de 
onderste knop te 
drukken. 

                                             
4    Onafhankelijke 

microfoon.  
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Het eerste gebruik van uw Conversor Pro  
 
 
6. Hoe te luisteren met de Conversor Pro 

 
Schakel uw hoortoestel naar "T", maar pas het volume niet 
aan. 
Richt de microfoon op een geluidsbron.  
Zodra u het volume van de ontvanger harder zet, moet u het 
geluid dat van de microfoon naar de ontvanger wordt 
verzonden duidelijk gaan horen, De Conversor Pro-microfoon 
heeft nu de versterking overgenomen van uw hoortoestel. Het 
lijkt er nu op, alsof u de microfoon van uw hoortoestel in uw 
hand hebt. Als de Conversor Pro-microfoon in de rondom-
stand staat, zult u nog niet de volledige voordelen van de 
Conversor Pro ervaren, maar deze procedure helpt u om het 
geluidsniveau van de Conversor Pro af te stemmen op het 
geluidsniveau van uw hoortoestel. 
 
7. Controleren van de geluidsbalans 
 
Als uw hoortoestel op de T-stand staat, kan er een brommend 
of zoemend geluid worden gehoord, als u zich te dicht in de 
buurt van tl-verlichting, computers of televisieschermen 
bevindt. Raadpleeg uw vakaudicien voor advies over het 
aanpassen of vervangen van de ringleiding voor optimaal 
gebruik. 
Het is belangrijk om het volume-niveau van uw hoortoestel en 
de Conversor Pro-ontvanger op elkaar af te stemmen, zodat u 
tussen beiden kunt schakelen, zonder enige verhoging of 
verlaging van het geluidsniveau. Zodra eenmaal het gewenste 
geluidsniveau is bereikt, bent u klaar om de Conversor Pro in 

de zoom-stand te proberen. 
 
8. Ingangen en aansluitingen 
 
De Conversor Pro-microfoon en –ontvanger hebben elk een 
3,5 mm enkelvoudige stekkeringang, die wordt gebruikt voor 
zowel batterij opladen (zie pagina 6) als voor verbinding naar 
de meegeleverde audiokabel en tv-SCART-adapterkabel (zie 
pagina 10). 
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Ingangen en aansluitingen - microfoon 
 
De Conversor Pro-microfoon kan worden verbonden met 
andere audio-apparatuur, zoals hieronder omschreven. 
De volgende accessoires zijn inbegrepen. Extra units 
kunnen worden aangeschaft. Neemt u hiervoor contact op 
met uw vakaudicien. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aansluiting op televisie 

 
Gebruik het bijgevoegde tv-
adapterkabel (SCART-blok niet voor 
gebruik in USA). Voor aansluiting op 
de audioapparatuur, steekt u de  
bijgeleverde audiokabels in het 
SCART-blok en verbindt het met de 
televisie, Sky- of kabelbox. Steek het 
einde met de plug in de Conversor 
Pro-microfoon. 

1. Aansluiting op radio of 

stereo hifiapparatuur 
 
Sluit de bijgevoegde audiokabel 
aan op de audioapparatuur. 
Steek een kant in de Conversor 
Pro-microfoon "audio-in"-ingang 
en de andere kant in de audio of 
hifiapparatuur via de 
hoofdtelefoonaansluiting. 
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Ingangen en aansluitingen - microfoon 
 
1. Directe audio input (audiokabel) 
De meeste huidige tv-, radio- en stereo-modellen hebben een 
hoofdtelefooningang aan de voorkant. Steek de audiokabel in 
deze ingang om de audio-apparatuur te verbinden met de 
Conversor Pro-microfoon. 
Door de audiokabel in de hoofdtelefooningang van de tv of 
audio-apparatuur te steken, zullen de speakers van de audio-
apparatuur worden uitgeschakeld, zodat andere personen niet 
tegelijkertijd kunnen meeluisteren. 
 
2. Directe audio input (SCART-adapter voor tv) 
De SCART-ingang is een meervoudige pin-ingang, die 
meestal aan de achterkant van de meeste televisies, Sky- en 
kabelboxen te vinden is. De SCART-adapter kan worden 
aangesloten op deze ingang en door deze met de 
phonokabels naar de Conversor Pro-microfoon te verbinden, 

is de verbinding naar het toestel simpel en stelt anderen ook 
in de gelegenheid het geluid van de audio-apparatuur te 
blijven horen. 
 
3. Directe audio input (alleen phonokabels) 
 Als uw audio-apparatuur geen SCART-ingang heeft aan de 
achterkant, zal deze waarschijnlijk zijn voorzien van een (of 
twee) audio-out "phono"-ingang(en). Dit is een kleine, ronde 
ingang, met een rood en/of wit kunststof ringetje en bevindt 
zich aan de voor- of achterkant van uw audio-apparatuur 
(raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw audio-apparatuur). 
Evenals bij de SCART-adapter, zal de aansluiting via de 
audio-out "phono"-ingang de speakers niet uitschakelen. 
Hierdoor is het mogelijk dat anderen tegelijkertijd kunnen 
meeluisteren. U kunt de Conversor Pro-microfoon met deze 
ingang(en) verbinden door de phonokabels te gebruiken. 
Zodra een externe geluidsbron wordt verbonden met de 
Conversor Pro, worden zowel de zoom- als de rondom-stand-
microfoons uitgeschakeld om omringende geluiden te 
elimineren. Om de rondom-stand van de microfoon te 
activeren, drukt u simpelweg op de zoom-/rondom-knop op de 
microfoon. 
 

 



 
11 

 
 

Ingangen en aansluitingen - ontvanger 
 
De Conversor Pro-ontvanger kan ook worden gebruikt met 
een oorstukje of binaurale hoofdtelefoon in plaats van met uw 
hoortoestel, zoals hieronder beschreven. 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steek de plug van het oorstukje of de 
hoofdtelefoon simpelweg in de ingang aan de 
onderkant van de Conversor Pro-ontvanger. 
Deze ingang is een "audio-output"-ingang. Deze  
kan ook worden gebruikt om de output naar de 
desktop speakers te verbinden voor 
toegevoegde versterking. Voor verdere 
informatie en gebruik op deze manier, neemt u 

contact op met uw vakaudicien. 
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Het  gebruik van het nekkoord met de 
Conversor Pro-microfoon 
 
 
  

batterijklepje 

 
 
 
Het nekkoord geeft de gesprekspartner de gelegenheid de 
Conversor Pro-microfoon rond zijn/haar nek te dragen voor 
handsfree-gemak en grotere mobiliteit tijdens een gesprek,  
zoals bijv. in de auto. 
Het nekkoord wordt bevestigd aan de Conversor Pro –
microfoon door het onder het lipje te bevestigen, dat zich 
onder de voorkant van de microfoon bevindt. U kunt de lengte 
van het koord simpelweg naar uw eigen wens aanpassen. 
 
 

 

Schuif de huls naar 
beneden om de 
microfoon goed 
vast te maken. 
Schuif de huls 
omhoog om los te 
maken. 
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Onderhoudsinstructies 
 

 De Conversor Pro is gekalibreerd voor optimaal 

gebruik. 

 Stel de Conversor Pro-microfoon of -ontvanger niet 

bloot aan hevige schokken. 

 Houd beide onderdelen weg van vocht en een hoge 
vochtigheidsgraad; zij zijn niet waterproof. 

 Probeer te vermijden dat de onderdelen lang aan 
direct zonlicht worden blootgesteld. 

 Rol het snoer van de ontvanger losjes op i.p.v. strak 
rond de ontvanger te winden. Het snoer bevat een 
kabeltje en ―quick release connection‖, dat kan worden 
beschadigd. 

 Probeer niet de behuizing van de Conversor Pro-

microfoon of –ontvanger te openen (behalve het 
batterijcompartiment om de batterij te vervangen). Zij 
bevatten geen door gebruiker te onderhouden 
onderdelen. Zodra de behuizing van ofwel de 
microfoon ofwel de ontvanger wordt geopend, vervalt 
de garantie onmiddellijk (zie pagina 22). 

 
 

  
        De Conversor Pro  
       neklus/ontvanger                
De Conversor Pro 
zender/-microfoon 
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Verwisselen van de batterijen 
 
Lithium-batterijen zijn verkrijgbaar bij uw vakaudicien, deze 
kan de lege batterijen voor u verwisselen. U kunt de batterijen 
ook zelf verwisselen, mits u de onderstaande instructies 
nauwkeurig opvolgt: 
 
 

Zender/microfoon  Ontvanger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Schuif het batterijklepje open. 
2. Verwijder de batterij. 
3. Trek het stekkertje voorzichtig los. 
4. Plaats de nieuwe batterij in het batterijvakje, zoals     
    getoond. Let goed op dat de rand/ribbel van het stekkertje 
    goed past in de groef van het vaste stekkervakje. 
5.Stop de draadjes voorzichtig weg en plaats het batterijklepje  
    terug. 
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De Conversor Pro in het dagelijks gebruik 
 
 
IN DE AUTO 
 

                 
 
 Als passagier                of     als bestuurder 
(de microfoon       (passagier draagt 
vasthoudend)           de microfoon) 

 
In een rijdende auto is het vaak erg rumoerig. Dit creëert vaak 
problemen voor hoortoestelgebruikers. Of u nu zelf rijdt of u 
bent  de passagier, de Conversor Pro maakt het mogelijk uw 
medereiziger(s) te verstaan, zelfs als de passagier achterin 
zit. 
 
TIJDENS EEN FAMILIEBIJEENKOMST, LUNCH / DINER 
OF GROEPSDISCUSSIE 
 

       
 
Luisteren in groep / discussie      Een-op-een-gesprek 
 

Voor een èèn-op-èèn gesprek zet u de microfoon in de zoom-
stand en plaatst deze op de tafel tussen u en uw 
gesprekspartner. Of, om deel te nemen aan groepsdiscussies, 
kiest u de rondom-stand op de microfoon en plaatst deze in 
het midden van de tafel.  
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IN EEN CAFÉ OF RESTAURANT 
 

 
 
Privé-gesprek in een café/restaurant 
 

Plaats de microfoon op de tafel, dicht bij uw gesprekspartner en 
schakel de zoom-stand in. U zult nu een ontspannen gesprek 
kunnen voeren, ondanks hinderlijke achtergrondgeluiden. 

 
TV KIJKEN 
 

    
 
Alleen tv kjken         Met iemand anders tv kijken 
 

Met de Conversor Pro is het niet nodig een aparte tv-
versterker of ringleiding aan te schaffen. Gebruik de 
Conversor Pro om comfortabel tv te kijken, zowel thuis als op 
een andere gewenste locatie. 
 
(1) Alleen tv kijken: plaats de microfoon naast de tv voor een 
optimaal geluidsniveau of sluit de microfoon direct aan op de 
tv-audio-uitgang of SCART-verbinding van uw tv met behulp 
van de geleverde accessoires (zie pagina 11 voor verdere 
instructies betreffende audio- /TV-aansluiting). 
 
(2) In gezelschap tv kijken: Houd de microfoon op de 
armleuning van de stoel, naast de stoel van uw gezelschap. 
Hierdoor kunt u de microfoon naar uw gezelschap richten, 
terwijl u tegelijkertijd, op dezelfde ontspannen manier een tv-
programma kunt volgen. 
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LUISTEREN OP AFSTAND 
 

 
Op afstand naar uw tv luisteren (in een ander vertrek) 
 

Plaats de microfoon in de buurt van de tv en beweeg u vrij. 
Tot op een afstand van 25 meter zal de ontvanger het geluid 
duidelijk ontvangen, zelfs al bent u in een ander vertrek. 
 
BIJ EEN LEZING OF CONFERENTIE 
 

  
In uw hand gehouden Geplaatst bij of gedragen door de spreker 
 

Conversor  Pro is ontworpen om u de mogelijkheid te geven 
sprekers op afstand duidelijk te verstaan. Er zijn twee 
manieren om dit te bereiken: 
 
(1) Houd de microfoon in uw hand en richt deze op de 
geluidsbron (tot op 15 meter afstand). In een groot, stil vertrek 
kunt u de zoom-stand in combinatie met de "boost"-stand 
inschakelen om u op een spreker te richten die wat verder van 
u vandaan staat. 
 
(2) Plaats de microfoon op de katheder bij de spreker of vraag 
de spreker om de microfoon met behulp van het nekkoord om 
de hals te dragen. De microfoon zal de spraak naar de 
ontvanger zenden en het geluid zal sterk verbeterd en helder 
via uw hoortoestel te beluisteren zijn, tot op een afstand van 
25 meter. 
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WINKELEN 
 

   
 
Met een winkelmedewerker   of met een slechthorend persoon 
 

Plaats de microfoon op de toonbank en u zult een gesprek 
met een medewerker duidelijk kunnen volgen. Of, indien u een 
slechthorend kind of familielid hebt, u draagt de microfoon en 
uw slechthorend gezelschap draagt de ontvanger. Uw 
gezelschap zal u dan luid en duidelijk horen in de winkel. 
  
 
IN HET KLASLOKAAL 
 

  
 
De onderwijzer draagt de microfoon aan  meegeleverd nekkoord 
 

Door het meegeleverde nekkoord te gebruiken kan de 
onderwijzer de microfoon tijdens de les door de gehele klas 
dragen. De stem van de onderwijzer zal met een verbeterde 
geluidskwaliteit naar de student(en) worden gezonden, die de 
ontvanger(s) draagt/dragen, tot over een afstand van 25 
meter. 
Tijdens één-op-één-sessies kan de student de microfoon op 
zijn/haar tafel plaatsen en deze naar de leraar of andere 
student richten, wanneer deze aan het woord zijn. 
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ÈÈN-OP-ÈÈN-GESPREK 
 
 

    
 
Gesprek op afstand          of     èèn-op-èèn gesprekken in een         
tussen vertrekken                             groep 
 

In een thuissituatie zullen de meeste mensen zich niet 
constant in hetzelfde vertrek bevinden. Als uw partner de 
microfoon met het geleverde nekkoord draagt en u draagt de 
ontvanger, dan kunt u de ander duidelijk horen en kunt u op 
een comfortabel niveau met elkaar praten, ook al bevindt u 
zich in verschillende vertrekken.  
Deze manier van gebruik kan ook worden toegepast tijdens 
bijv: winkelen, wandelen of uitgaan. 
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OPLOSSINGEN BIJ PROBLEMEN: 
 
Microfoon en ontvanger schakelen niet in: 
Verzeker uzelf ervan dat de microfoon en ontvanger correct 
zijn opgeladen. De aan-/uitknoppen moeten worden ingedrukt 
om beide units te activeren. Een groen lampje zal achter de 
knop oplichten om aan te geven dat de unit aan staat. 
Als deze nog steeds niet werkt, controleer dan of de 
oplaadsnoeren correct zijn verbonden, evenals de verbinding 
naar de stroomvoorziening en de oplader. Als dit het probleem 
nog niet oplost, neemt u dan contact op met uw leverancier 
voor een batterijcontrole-/-vervanging. 
 
Zwak geluid: 

Verzeker u ervan dat het bereik, waarin u het toestel wilt laten 
werken, niet de werkbare afstand overschrijdt. Controleer of 
de batterijen volledig zijn opgeladen. Indien deze niet 
goed/volledig zijn opgeladen kan dit in een verslechtering van 
de geluidskwaliteit en werkbare afstand resulteren. Als de 
batterijen te weinig zijn opgeladen/te zwak zijn, zal de kleur 
van het lampje veranderen van groen naar rood. 
 
Zwak bereik en onderbreking: 
Conversor Pro is ontworpen voor optimale geluidskwaliteit en  
bereik. In een bepaalde omgeving, waarin zich ijzer/staal en 
metalen frames bevinden, kan het bereik minder worden. Er 
kan ook een storende factor in de buurt zijn, zoals tl-
verlichting, computerapparatuur, ventilatoren of motoren. 
Deze zaken hebben een magnetisch veld dat, op FM 
radioapparatuur kan storen. 
 
LET OP: 
Om te bepalen of de omgeving, waarin u zich bevindt, 
eventueel storing teweeg kan brengen, kiest u de 
ringleidingstand op uw hoortoestel zonder dat de Conversor 
Pro aan staat. U loopt door het vertrek om te controleren of 
ongebruikelijke geluiden door uw hoortoestel worden opgepikt. 
Als veel storing wordt waargenomen, wees u ervan bewust 
dat, door de Conversor Pro te gebruiken, deze geluiden zullen 
worden versterkt. 
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Garantie 
De fabrikant, Conversor Limited, geeft  een tweejarige garantie af aan de 
oorspronkelijke gebruiker van dit product. Deze garantie zal ingaan op de 
originele aankoopdatum van deze apparatuur en zal vanaf deze datum twee 
kalenderjaren gelden. 
 
Wat valt onder deze garantie? 

Elk elektronisch onderdeel dat door  bewerking, productie  of  ontwerpfouten 
weigert correct te werken bij normaal gebruik gedurende de duur van deze 
garantie, zal kosteloos worden vervangen of kosteloos worden gerepareerd 
wat betreft onderdelen of arbeid, indien het toestel naar het punt van 
aankoop wordt geretourneerd. Transportkosten worden door klant betaald. 
Als wordt bepaald dat reparatie niet mogelijk is, kan het gehele toestel 
worden vervangen met een gelijkwaardig toestel na onderling overleg 
tussen de distributeur en klant. 
 
Wat valt niet onder deze garantie? 
Deze tweejarige garantie heeft geen betrekking op: 

 Het niet werken als resultaat van molest, verwaarlozing of ongeluk. 

 Randapparatuur, zoals gespecificeerd in de productbrochure, 
wanneer zulke artikelen na 90 dagen vanaf originele 
aankoopdatum worden geretourneerd. 

 Batterijen, microfoonpolsband en ontvanger-nekkoord. 

 Instrumenten/werktuigen op een dusdanige manier geïnstalleerd, 
aangesloten, gebruikt of aangepast, die in strijd is met de 
geleverde instructies. 

 Gevolgschade/Speciale schade en schades ontstaan door uitval of 
verlies van het toestel. De exclusieve remedie onder deze garantie 
is strikt beperkt tot reparatie of vervanging, zoals hierin voorzien. 

 Producten beschadigd tijdens transport, tenzij onderzocht door 
verzender en geretourneerd naar de waarborger samen met het 
onderzoeksrapport. 

 
De fabrikant behoudt zich het recht voor om veranderingen in het ontwerp of 
constructie van welk van zijn producten dan ook door te voeren, op elk 
moment, zonder enige verplichting welke veranderingen dan ook door te 
voeren aan units die eerder zijn aangekocht. 
Deze garantie is in plaats van alle andere – door fabrikant uitgegeven - 
voorgaande garanties. Geen enkele vertegenwoordiger of persoon is 
geautoriseerd om namens de fabrikant enige aansprakelijkheid i.v.m. de 
verkoop of het gebruik van dit product anders dan bovenstaand vermeld te 
nemen. Indien uw unit service nodig heeft onder de voorwaarden van deze 
garantie: pak het complete product voorzichtig in om transportschade te 
voorkomen en retourneer het naar uw verkooppunt, inclusief een 
gedetailleerde beschrijving van het probleem, uw volledige naam, factuur-
/verzendadres en telefoonnummer. 
Bovenstaande garantie heeft geen invloed op enige legale rechten die u kan 
hebben m.b.t. nationale wetgeving betreffende de verkoop van 
verbruiksgoederen. Uw verkooppunt kan een garantie afgegeven die buiten 
de clausules van deze beperkte garantie gaat; raadpleeg uw verkooppunt 
voor verdere informatie. 
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Verklaringen van naleving & overeenstemming 
 

 
Conversor Pro is bedoeld om te 

gebruiken als ondersteuning  
voor een hoortoestel voor slecht- 
horende. 
Te koop in de volgende landen: 
Europese Unie en alle landen 
buiten de Europese Unie 
 

 
 
Wij, Conversor Limited of 
The Lansbury Estate 
102 Lower Guildford Road 
Woking, Surrey GU21 2EP 
United Kingdom, verklaren dat de 
Conversor Pro ondersteuning voor 
uw hoortoestel in overeenstemming 
is met Richtlijnen 1999/5/EC 

Radio & Telecommunications 
Terminal Equipment 

ETSI EN 301-489-1 V1.7.1 
(2007/04) 

EN 55022: 2006 

EN 61000-3-2: 2006 

EN 61000-3-3: 1995 A1 & A2 

EN 61000-4-2: 2001 

EN 61000-4-3: 2006 

EN 61000-4-4: 2004 

EN 61000-4-5: 2006 

EN 61000-4-6: 2005 

EN 61000-4-11: 2004 

ETSI EN 300-422-2 V1.1.1 
De fabrikant verklaart dat boven- 
genoemd product ook in overeen- 
stemming is met de huidige vereiste 
veiligheidsnormen volgens 
LVD 73/23 EEC. 
EN 60950-1:2001 Safety 
EN 60950-1:2003 Safety 
Conversor Limited 

Maart 2008 
 
 

FCC ID: QA6CONVERSOR-PRO IC: 
5529A-CONVERPRO 
Dit toestel is in overeenstemming met deel 15 
van de FCC-normen. Bediening is onderhevig 
aan de volgende twee voorwaarden: 
(1) dit toestel mag geen nadelige storing 
veroorzaken  
 (2) dit toestel moet elke ontvangen storing 
accepteren, inclusief storing die ongewenste 
werking veroorzaakt. 
De gebruiker die zaken verandert of 
veranderingen die niet nadrukkelijk zijn 
goedgekeurd door de toestemmende partij, 
kan hiermee gebruikers autoriteit, om de 
apparatuur te bedienen, vernietigen. 
 

*  
 
*Alleen voor de Europese Unie en EEA 

Dit symbool geeft aan dat dit product niet bij 
huishoudelijk afval hoort, volgens de WEEE –
richtlijn (2002/96/EC) en uw nationale 
wetgeving. Dit  product  moet worden 
gebracht naar een daarvoor aangewezen  
verzamelpunt, bijv. op een toegestane één-
voor-één-basis, wanneer u een nieuw 
gelijkend product koopt of naar een daarvoor 
aangewezen verzamelpunt t.b.v. recycling 
van elektrische en elektronische apparatuur 
(EEE). Oneigenlijk behandelen van dit type 
afval kan een mogelijk negatief effect hebben 
op het milieu en de  door potentieel 
gevaarlijke stoffen, die over het algemeen in 
verband worden gebracht met EEE. 
Tegelijkertijd zal uw medewerking in het 
correct afvoeren van dit product bijdragen in 
het effectief gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen. Neem a.u.b. contact op met uw 
gemeente voor meer informatie m.b.t. waar u 
uw afval voor recycling kan afgeven. 
(EEA: Norway, Iceland and Liechtenstein) 
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Manufactured in the EU for Conversor Limited 
www.conversorproducts.com 
 
Imported by Battery Benelux BV. 
www.batterybenelux.nl 
 
 

© Copyright 2008 Conversor Limited. All rights reserved 

 

Contactgegevens van uw leverancier: 

http://www.conversorproducts.com/
http://www.batterybenelux.nl/

