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3MTM Littmann® Classic 11 Stethoscoop
voor kinderen of zuigelingen
Gefelicileerd mel de aankoop van UII' nieuwe Lillmann
Classic 11 Slelhoscoop I'oor kinderen of de Lillmann
Classic 11 Slelhoscoop I'oor zuigelingen.
Dillll'cczijdig modcllllcl de lradilionale
kclk/melllbraanborslsllIkkcn is speciaal ontll'orpenmcl
gepaslc afmelingcn zodal hel akoeslisch nallll'kclirig is
I'oor kinderen en zuigclingen. Hel solide rocsll'rijslalen
borslsllik heeft een 2.5 cm tradilionele kelk (kinderen)
of een 1.9 cm kelk (zuigelingen). gecombineerd mel een
gepalentcerd zwel'end membraan.
Andere kenmerken onll'allen een anatomisch-juiste
oorbcugel onder een comfonabele hoek, uilslekende
akoeslische afdichling en gemakkelijke pasl'oml mel de
gcpalenleerde 3MTM Lillmann® "Snap Tighl" zacht
afsillilende oordopjcs, en plaslic buisje mel enkellumen
in aantrekkelijke klellren I'oor kinderen en zuigelingen.
Hel is bOl'enal echler belangrijk te weten daluw
Lillmann Classic 11 stelhoscoop I'oor kinderen of de
Classic 11 slelhoscoop I'oor zuigelingen de Lillm<lnnmcrknaaml'ocn, een naam die Ol'er de hele lI'ereld
bekend is I'oor ongecl'enuarde kll'ulileit. Ais de
l'enrouII'de leider in auscuhatielcchnologie biedl hel
Lillmunn-slethoscoopmerk u de I'erzekering van
supcrieurc akocslische weergal'e. innol'erende
onlll'erpcn en uitzonderlijkc preslaties.
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Gebruiksaanwijzingen

Ukunt de spanning in de
oorbeugel venninderen door
de oorbuizen in de bochl bij
de oordopjes beelle pakken

Borststuk
Op de Lilll11ann-slelhoscopen mel de Iradilionelc
cOl11binmie-borSISlukken kie!1u de kallll11el hel
mel11braan of die mel de open kelk, door de sleel van
hel borslSiuk in een hand vasi le houden en hel
borsisluk mel de andere hand Ie draaien 10ldal u een
klik voeh.

_J:

en langzaam van elkaar te

Irekken 100dai de beugel
volledig uilgerekl is.
Om de veerspanning Ie
venneerderen, houdl u hel
hoofdslel mel een hand vasl
op de plaals waar de
oorbuisjes in de plastic buisjcs
overgaan. Knijp 101 de plaSlic
buisjes van beide oorbuisjes elbar raken. Herhaal
indien nodig.

Lage jrequell/ies:
Gebruik zeer lichl conlaCI
om naar laagfrcquente
tonen Ie kunnen horen.
Hoge jreqllelllies: Draai

hel borsisluk om, laat
hem nailr de
legenovergeslelde kanl
wijzen en druk slevig om
de hoogfrequenle lonen
Ie kunnen horen.

Voor maximale akoestische
preslaties worden
comfonabele en gepatenteerde
3/1r " Lillmann® Soft
Sealing-oordopjes bij uw
slelhoscoop geleverd. Bij
deze stelhoscoop is gebruik
gemaakl van een uniek ontwerp voor hel bevesligen van
hel oordopje aan het oorbuisje. Het oordopje wordl op
hel uileinde van hel oorbuisje gedrukl en slevig op zijn
plams geklik!. Om ze Ie verwijderen, Irekl u stevig aan
de oordoppen.

Aanpasscn van oorbeugcl
Uw Liumann-slelhoscoop is
ontworpen amop
comfonabele en akoeslischafgedichle wijze in hel oor Ie
passen. Merk op dat de
oorbuisjes zodanig
vervaardigd zijn, zodat ze in
de Iypische anatomie van hel
oorkanaal passen. De
oordopjes moelen naar voren
wijzen als u ze in uworen
steek!.

Het membraan verwijderen en het
borststuk reinigen
Houd de kant mel het membraan naar boven gekeerd, en
dmk mel beide duimen op een punt van de ring en rei
hem van de rand van het borststuk af. Haal hel
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Algemeen gebruik en onderhoud

membraan van de ring af en
reinig de onderdelen in
m
zeepwater, of veeg ze af met
-\ ~ alcohol. Veeg de
,//
oppervlakken van het
borststuk af met alcohol of
een zeepoplossing. Droog
aile onderdelen en oppervlakken grondig af voordat u
het geheel weer in elkaar zet.
,. ,

• Stel niet bloot aan extreme hitte en koude,
oplosmiddelen en olien.
• De gehele stethoscoop kan worden schoongeveegd

met alcohol of zeepwater.
• De oordopjes kunnen van de oorbuisjes worden
verwijderd voor een grondige reiniging.

8et membraan vervangen

Opmerking: Uw stethoscoop niet in vloeistoffen
onderdompelen of blootstellen aan stoomsterilisatie.
Ais desinfectie vereist is, kan de stethoscoop worden
schoongeveegd met een 70% isopropyl alcool
oplossing.

~

Zet het membraan op het
oppervlak van het borststuk.
•• '
Laat het membraan en de rand
.
van het borststuk op een
~~
bepaald punt volledig in elkaar
grijpen in de groef van de
rand, en houd ze op hun plaats met uw duim.

Houd de aansluiting van de ring op een bepaald punt
vast, en rol de ring over de gehele buitenrand. Verzeker
dat het membraan volledig in de groef van de ring zit.
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