
Aangezien u zelf de moeite heeft genomen om een afdruk van 
uw oor te laten maken voor uw persoonlijke oordoppen mag het 
logisch zijn dat deze voor u zijn… en voor u alleen. Het lijkt 
overbodig om te vermelden maar er zijn duidelijk minder slimme 
mensen daar buiten dus we zeggen het toch… Het is ons op de 
basisschool geleerd om te delen, doe dit echter NIET! Niet met 
uw oordoppen in ieder geval. Naast dat ze niet zullen passen is 
het ook nog eens smerig en kan voor allerlei oorwas uitwissel 
problemen zorgen. Gewoon niet doen! 

WAARSCHUWING 

Whooptidoo, u bent nu de trotse eigenaar van dit ongelooflijk 
geniale stukje kunst gemaakt door Ears4u. Wij begrijpen dat je 
veel te enthousiast bent om ze direct te gaan gebruiken maar 
voordat u dat doet zijn er een paar dingen die goed zijn om te 
weten. Dus lees vooral verder…

Om er voor te zorgen dat de geluidskwaliteit optimaal blijft is het 
raadzaam om uw oren regelmatig te controleren op verstopping. 
Raadpleeg hiervoor uw arts. Ook de gehoorbeschermers 
behoeven enig onderhoud. Hierover meer bij onderhoud op de 
andere zijde.
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Geluidsniveau in dB

Maximale blootstelling in tijd

85 dB

8 uur

90 dB

4 uur

95 dB

2 uur

100 dB

1 uur

105 dB

30 min

110 dB

15 min

115 dB

7,5 min



Controleer regelmatig of de geluidsopeningen vrij zijn van 
vervuiling en oorsmeer. Eventuele verstopping kan met het 
meegeleverde haakje worden verwijderd. De oordoppen zelf zijn 
voorzien van een antibacteriële lak die gereinigd kan worden met 
een vochtig doekje en eventueel alcohol. 

ONDERHOUD

Wanneer alle herrie rondom u is verdwenen en u denkt dat de 
wereld weer veilig is om uw bescherming te verwijderen, ruk deze 
dan niet klakkeloos uit uw oor. Maar opnieuw met liefde en 
aandacht zet uw duim tegen de rand van de dop en duw deze 
rustig omhoog en haal de dop uit uw oor. 

VERWIJDEREN UIT HET OOR

Pak de dop tussen duim en wijsvinger. Kijk zorgvuldig naar de dop, 
zorg dat het zich comfortabel voelt en dat de stip naar boven wijst. 
Breng nu langzaam, voorzichtig en met liefde en aandacht de dop 
naar het oor, draai hem een kwartslag naar achter en breng hem 
aan in het oor. Dit moet comfortabel voelen en NIET pijnlijk op 
welke manier dan ook. Wanneer het pijnlijk is om de dop te dragen 
neem dan direct contact op met ons.

Uw Ears4u oordoppen zijn handgemaakt met liefde en aandacht om 
heerlijk in uw oor te nestelen. Voor optimaal comfort gebruikt u het 
passende dopje bij het juiste oor, wat betekend… Het dopje met de 
RODE STIP naar boven in uw RECHTER OOR en het dopje met de 
BLAUWE STIP naar boven in uw LINKER OOR.

PLAATSEN IN HET OOR
E


