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Bateria rozmiar 312 - Brązowa

Bateria rozmiar 312 - Brązowa Bateria rozmiar 13 - Pomarańczowa

Bateria rozmiar 13 - Pomarańczowa

Wybór sposobu sterowania:
   Przełącznik kołyskowy

 Panel dotykowy
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Mechanizmy sterowania Twojego aparatu 

słuchowego obejmują:
1. Rożek
2. Mikrofony
3. Przełącznik kołyskowy
4. Komora baterii (włącz/wyłącz)

5. Blokada komory baterii ( dostępna w wybranych
modelach)

6. Wskaźnik strony CZERWONY dla ucha PRAWEGO

NIEBIESKI dla ucha LEWEGO

Swój aparat słuchowy możesz zidenty�kować za pomocą:  
7. Numeru seryjnego
8. Logo producenta i nazwy aparatu

Rozwiązania dopasowania: 
9. Standardowa wkładka douszna z dźwiękowodem
10. Cienki dźwiękowód z wkładką uniwersalną
11. Cienki dźwiękowód z wkładką indywidualną

Przełącznik kołyskowy BTE 312 i 13. Przegląd.
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Przełącznik kołyskowy BTE 312 i 13. Przegląd. 
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1.

2.

3. Panel dotykowy: 

4.

5.
BTE i Power Plus BTE )

6. Wskaźnik strony: CZERWONY dla ucha PRAWEGO
NIEBIESKI dla ucha LEWEGO

Swój aparat słuchowy możesz zidenty�kować za pomocą  
7. Numeru seryjnego

8. Logo producenta i nazwy aparatu

Rozwiązania dopasowania: 
9. Standardowa wkładka douszna z dźwiękowodem

10. Cienki dźwiękowód z wkładką uniwersalną

11. Cienki dźwiękowód z wkładką indywidualną
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Panel dotykowy BTE 312 i 13. Przegląd.

Blokada komory baterii (tylko w : BTE, Power
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Panel dotykowy BTE 312 i 13. Przegląd.
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Przygotowanie
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Baterie
Twój aparat słuchowy jest zasilany za pomocą baterii. 
Rozmiar baterii jest zakodowany za pomocą koloru 
opakowania: pomarańczowego (13) lub brązowego (312).

W celu założenia lub wymiany baterii:
1.  Otwórz pokrywę komory baterii, podważając ją paznokciem
2.  Ostrożnie uchyl pokrywę i wyjmij baterię.

3.  Zdejmij folię zabezpieczającą z nowej baterii.

4.  Załóż baterię tak, by jej biegun dodatni (płaska strona)
znalazł się po stronie oznaczonej na pokrywie komory
znakiem „+”.

5.  Zamknij pokrywę baterii.
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Przygotowanie
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Przygotowanie

Wskaźniki baterii:
W przypadku, gdy napięcie baterii znacznie zmaleje, aparat 
wyemituje sygnał ostrzegawczy. Aparat będzie jeszcze pracował 
około 5 minut*,o ile nie wymienisz baterii.Tuż przed przerwaniem 
pracy z powodu wyczerpania baterii aparat wyemituje sygnał 
ostrzegawczy*

*Rzeczywisty czas pomiędzy emisją sygnału ostrzegawczego o 
wyczerpaniu baterii, a wyłączeniem się aparatu zależy od 
poziomu hałasu
w otoczeniu i marki użytej baterii.

Blokada otwarcia komory baterii 

W celu zablokowania:
Za pomocą odpowiedniego narzędzia
przestaw przełącznik blokady w lewą 
stronę, aż usłyszysz charakterystyczne
kliknięcie i widoczny stanie się kolorowy
znacznik.
W celu odblokowania:
Przestaw przełącznik blokady w prawą
stronę, aż usłyszysz charakterystyczne
kliknięcie i kolorowy znacznik zniknie.

Uruchomienie blokady nie jest konieczne
do działania aparatu.

   Mój aparat jest wyposażony w blokadę otwarcia komory 
baterii. Patrz poniżej.
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Przygotowanie

•

pokrywa komory nie chce się zamknąć, to bateria założona
jest nieprawidłowo.

• Nie otwieraj pokrywy baterii zbyt szeroko, może to
bowiem spowodować jej uszkodzenie.

•
zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

• Baterie różnią się wielkością i pojemnością. W razie wątpliwości,
czy stosujesz baterie o właściwej wielkości i pojemności,
zasięgnij porady swojego protetyka słuchu.

OSTRZEŻENIE

 Baterie są niebezpieczne w przypadku spożycia. Aby 
uniknąc przypadkowego połknięcia baterii należy:

Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci i zwierząt

 Nie przechowywać baterii razem z lekarstwami
– ryzyko omyłkowego połknięcia

 Nie wkładać baterii do ust – ryzyko omyłkowego 
połknięcia
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Przygotowanie

Zakładanie i zdejmowanie

Zakładanie indywidualnej wkładki
dousznej i aparatu słuchowego: 

1. Chwyć wkładkę kciukiem i palcem wskazującym za część
zewnętrzną przy dźwiękowodzie.

2. Przechyl rękę lekko do przodu i delikatnie wsuń część
dokanałową wkładki do przewodu słuchowego.

3. Obróć wkładkę ku tyłowi.

4. Lekko wciśnij wkładkę na miejsce palcem wskazującym

5. Ostrożnie umieść aparat BTE za małżowiną uszną tak, by
rożek przebiegał nad jej górną krawędzią.

 Zdejmowanie aparatu słuchowego i indywidualnej wkładki 
dousznej:

Wyjmij aparat zza małżowiny usznej i delikatnie wyciągnij 
wkładkę douszną. Lekkie pociągnięcie płatka ucha ku dołowi 
może ułatwić wyciągnięcie wkładki dousznej.
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Przygotowanie
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Przygotowanie
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Wkładki douszne uniwersalne
indywidualne wkładki 

Zakładanie wkładki uniwersalne
lub indywidualnej wkładki 

1. Wprowadź wkładkę uniwersalną
lub indywidualną do przewodu
słuchowego.

2. Ostrożnie umieść aparat BTE za
małżowiną uszną.

3. Ułóż wężyk mocujący
wewnątrz muszli małżowiny
usznej.

Zdejmowanie aparatu słuchowego i 
wkładki Instant Fit lub 
indywidualnej wkładki Eartrip:

1. Wyjmij pręcik mocujący z
muszli małżowiny usznej.

2. Zdejmij aparat słuchowy
zza małżowiny.

3. Delikatnie chwyć dźwiękowód
tuż przy otworze słuchowym
zewnętrznym i wyciągnij na
zewnątrz.

2

1

3
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Przygotowanie
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Pomocne wskazówki

• Obecność przedmiotów w przewodzie słuchowym może
sprzyjać niewielkim podrażnieniom i stanom zapalnym. W
takich przypadkach należy skontaktować się ze swoim
protetykiem słuchu.

• W przypadku pojawienia się rzeczywistej reakcji
uczuleniowej konieczna może być zmiana rodzaju tworzywa
wkładki dousznej; w tym celu należy skontaktować się ze
swoim protetykiem słuchu.

• Pojawienie się obfitej wydzieliny z ucha, nadmiaru
woskowiny czy innych nietypowych objawów
wymaga niezwłocznego zasięgnięcia porady
lekarskiej.
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Obsługa

zanie

baterii. 
  Otwórz pokrywę komory baterii tak, by bateria 

nie dotykała styków.

 z otoczenia. 

R

Automatyczny Regulator Głośności
Aparat został zaprogramowany przez protetyka na 
konkretny poziom głośności. Jeśli jednak dźwięk jest 
zbyt głośny lub za cichy, prosimy skontaktować się z 
protetykiem w celu przeprowadzenia regulacji.

Twój aparat słuchowy posiada następujące regulatory głośności : 

  Automatyczny Regulator Głośności

  Kołyskowy Regulator Głośności  

  Dotykowy Regulator Głośności ("przesunięcie palcem")

  Dotykowy Regulator Głośności ("dotknij i puść")
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Dotykowy Regulator Głośności ("dotknij i puść")
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A

B
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 5  ( )
 4
 3  ( ) Trzy piśnięcia
 2
1  ( )  piśnięcie
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: 

zmniejszania głośności przy kolejnych dotknięciach.

Ustawienia głośności

we (bezprzewodowe) mają 
możliwość ustawienia tak aby lewy aparat zwiększał poziom 
głośności a prawy zmniejszał poziom głośności. 
swojego protetyka słuchu o skon�gurowanie ustawień 
zgodnie z Twoimi preferencjami.

Twoje aparaty po włączeniu zawsze będą miały poziom 
głośności zaprogramowany przez protetyka słuchu. Będziesz 
mieć możliwość regulacji o krok (poziom) zaprogramowany 
przez protetyka.

Zapytaj protetyka słuchu o ustawione programy 
słyszenia w Twoim aparacie słuchowym.

18



Aparat słuchowy 

  Przełącznik kołyskowy   

  Panel dotykowy

19

Twój protetyk słuchu może skon�gurować do czterech 

kołyskowego.

- 

Po naciśnięciu przycisku,  usłyszymy sygnał wskazujący 
dokonanie zmiany programu. 
Aby przejść przez kolejne programy, należy
nacisnąć górną część przełącznika. 
Aby przejść przez programy w odwrotnej 
kolejności, naciśnij dolną część 
p
konkretne programy słyszenia.

Panel dotykowy jest skon�gurowany tak, że po 
dotknięciu powierzchni panelu w dowolnym miejscu 
dokonamy zmiany programu.

19
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enie zmiany głośności i programów

 Apa wykorzystuje nastepujące funkcje regulacji:

   Dokonuje uje
jedno

   Dokonuje uje 
za pomocą panelu dotykowego

To ustawienie aparatu słuchowego umożliwia 
zamianę programów i regulację głośności. 
Aby dokonać zmiany poziomu głośności naciśnij
przycisk i zwolnij (aby zwiększyć – górna częś, aby zmnie-
jszyć – dolna część). Aby zmienić program, naciśnij
i przytrzymaj przycisk (w górę lub w dół aby przejść cykl 
i wybrać żadany program). Aparat słuchowy przejdzie przez 
programy i będzie sygnalizować dźwiękow. Puść przycisk, 
gdy jesteś na żądanym programie. Górna część przełącznika 
zwiększa głośność i przełącza programy w górę. Dolna część 
przełącznika zmniejsza głośność i przełącza programy 
w odwrotnej kolejności.

Panel dotykowy - zmiana programów i regulacja głośności

 z
p sz
p
p

 - zmiana 
programów i regulacja głośności
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Obsługa

  Automatyczna odpowie  na tel  (ATR)

  Automatyczne przełączanie na cewkę(Autocoil) 

21

wyjmowania wkładki dousznej.

ATR lub Autocoil

onu do ucha w zwykłej pozycji, a 

umieszczeniu słuchawki usłyszysz sygnał aktywacji 
p
samoczynnie powróci do poprzedniego programu.

UWAGA
Twój aparat słuchowy nie przełącza się w tryb 

21



Obsługa
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Sterowanie ręczne
Aparaty słuchowe z ręcznie 
włączaną cewką indukcyjną 
umożliwiają użytkownikowi ręczne 
przełączenie w tryb tele oniczny.

aby aparat automatycznie przełączał 
się .
Ogólne wskazówki dotyczące
korzystania z telefonu
Niektóre aparaty pracują najlepiej, kiedy
słuchawka jest trzymana blisko, ale
nie przykrywa całkowicie małżowiny.
W niektórych przypadkach mogą być
słyszalne gwizdy (sprzężenia zwrotne),
wówczas należy odchylić słuchawkę
pod pewnym kątem tak, by gwizdy
ustały. Odpowiednich instrukcji udzieli
Ci Twój protetyk słuchu.

22
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Zakładanie łącznika
DAI: Wciśnij przejściówkę  
DAI na dolną część aparatu 
RIC aż usłyszysz pstryknięcie.

24



łącznika DAI, a następnie

W celu zdjęcia łącznika DAI odwróć aparat RIC na bok,
chwyć go jedną, a łącznik DAI drugą ręką, a następnie
delikatnie odginaj łącznik vna złączu z aparatem RIC aż 

Istnieje wiele systemów FM przeznaczonych do
uzyskiwania poprawy komunikacji w trudnych
środowiskach akustycznych. Zasięgnij porady swojego

rotetyka słuchu w zakresie doboru osobistych

podłączonego przełącznika

25



*Akcesoria bezprzewodowe są dostępne tylko w aparatach słuchowych wyposażonych w technologię 
bezprzewodową.

26

Akcesoria bezprzewodowe*
Istnieje wiele akcesoriów bezprzewodowych, które pozwalają na 
kontrolę i zmaksymalizowanie możliwości Twoich aparatów 
słuchowych. Należą do nich pilot, jak również bezprzewodowe 
urządzenia umożliwiające bezpośrednie połączenie z  Twoim 
telefonem komórkowym i systemami audio. Skonsultuj się z 
Twoim protetykiem słuchu, aby ustalić, czy Twoje aparaty 
słuchowe posiadają  funkcje bezprzewodowe i ewentualnie 
określ rodzaj akcesoriów bezprzewodowych najlepszych dla 
Ciebie.
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Konserwacja aparatu

•

•

Standardowy dźwiękowód. Zobacz strona 28.  
Cienki dźwiękowód. Zobacz strona  29.
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Standardowy dźwiękowód
1. Odłącz indywidualną wkładkę douszną od

aparatu zausznego poprzez delikatne ściągnięcie 
jej z rożka.

– do oczyszczenia wkładki użyj miękkiej ściereczk
i lub szczoteczki

– umyj wkładkę w ciepłej wodzie z mydłem 

– nigdy nie stosuj rozpuszczalników
 

2. Po dokładnym osuszeniu nasuń wkładkę douszną na
rożek aparatu zausznego. W razie potrzeby Twój
protetyk słuchu udzieli Ci wyjaśnień względem
dodatkowych sposobów konserwacji aparatu.

1 2
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Cienki dźwiękowód

1. Odkręć dźwiękowód od zakończenia aparatu
słuchowego.

2. Przewlecz żyłkę czyszczącą przez dźwiękowód, zaczynając
od końca połączonego z aparatem, tak aby wysunęła się
z drugiej strony.

3. Usuń zanieczyszczenia szczoteczką przed wywleczeniem 
żyłki czyszczącej.

4. Wkładkę douszną oczyść miękką ściereczką lub szczoteczką,
jeśli to konieczne.

5. Jeśli to potrzebne, wkładkę można myć ciepłą wodą z
mydłem. Przedtem należy zdjąć wkładkę z dźwiękowodu.
Umytą wkładkę pozostaw do wyschnięcia przez noc.

1
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• Przed ponownym zamontowaniem wkładki dousznej i
d
wyschnięte.

• W czasie, gdy nie używasz aparatu, pozostaw go z
otwartym pojemnikiem baterii, w celu umożliwienia 
odparowania wilgoci.

• Nie rozbieraj aparatu i nie wprowadzaj do jego wnętrza
narzędzi czyszczących.

• W czasie, gdy aparat nie jest używany przez dłyższy czas, 
należy z niego wyjąć baterię i przechowywać go w dołączonym 
do zestawu pojemniku

– w suchym i bezpiecznym miejscu

– bez narażania na bezpośrednie działania światła
słonecznego i ekstremalnych temperatur

–

– w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt

Obsługa techniczna i naprawy
Jeżeli z jakiejś przyczyny aparat słuchowy nie pracuje prawidłowo
NIE próbuj samodzielnie go naprawiać. Próba samodzielnej 
naprawy aparatu może skutkować nie tylko utratą gwarancji i 
ewentualnego ubezpieczenia, ale także dalszym jego uszkodzeniem.

W przypadku, gdy urządzenie zawiodło lub działa 
nieprawidłowo,ustal możliwe rozwiązanie problemu 
posługując się tabelką z sąsiedniej strony. Jeśli problem 
nie został usunięty, skontaktuj się ze
swoim protetykiem słuchu.

30



Rozwiązywanie problemów

           

głośność 

dźwiękowód 

Osłabienie słuchu protetykiem słuchu

Nagromadzenie
zanieczyszczeń

Oczyść mikrofon
i słuchawkę za pomocą
szczoteczki

 

dźwiękowód 

zniekształcony
dźwięk dźwiękowód 

Uszkodzenie 
aparatu protetykiem słuchu

 
Uszkodzony 
dźwiękowód protetykiem słuchu

Usuń przyczynę 
niedrożności i wyczyść 
wkładkę lub dźwiękowód

Usuń przyczynę 
niedrożności i wyczyść 
wkładkę lub dźwiękowód

Usuń przyczynę 
niedrożności i wyczyść 
wkładkę lub dźwiękowód

Usuń przyczynę 
niedrożności i wyczyść 
wkładkę lub dźwiękowód
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Wskazówki dla poprawy komunikacji

32

Protetyk słuchu zaleci właściwy plan postępowania, pomocny w 
adaptacji do Twojego nowego aparatu słuchowego. Weźmie przy 
tym pod uwagę praktykę, czas i cierpliwość niezbędne do 
uzyskania adaptacji Twojego mózgu do dźwięków o nowym 
charakterze, emitowanych przez aparat słuchowy. Słuch jest 
zaledwie częścią dostępnych dla nas możliwości przekazywania 
myśli, idei i emocji. Czytanie z ruchu warg, mimiki i gestykulacji 
mogą wspomagać proces uczenia i uzupełniać to, czego nie zdoła 
uzyskać samo tylko wzmocnienie dźwięków.
.Zapoznaj się z następującymi prostymi wskazówkami 
wspomagającymi skuteczność porozumiewania się:

Dla Ciebie:
• Przybliż się i patrz na rozmówcę

• W cichym pokoju siadaj naprzeciw rozmówcy

• Wypróbuj różne miejsca, by uzyskać najlepsze
warunki akustyczne

• Ogranicz do minimum czynniki rozpraszające

• Dźwięki z otoczenia mogą z początku przeszkadzać, pamiętaj
jednak, że przez jakiś czas w ogóle ich nie słyszałeś

• Pomóż innym zrozumieć, czego potrzebujesz. Pamiętaj,
że ludzie nie widzą Twego ubytku słuchu

• Przyjmuj realistyczne oczekiwania względem tego, co
Twój aparat słuchowy może dokonać, a czego nie.

•
Lepsze słyszenie w aparatach słuchowych
możemy osiągnąć poprzez połączenie takich
cech jak praktyka i cierpliwość.

32



Wskazówki dla poprawy komunikacji

33

Dla Twojej rodziny i przyjaciół
Rodzina i przyjaciele także są dotknięci Twoim ubytkiem 
słuchu.
Wymagaj od nich, aby:

• Zwracali Twoją uwagę zanim zaczną mówić

• Patrzyli na Ciebie lub siadali naprzeciwko w cichym
pomieszczeniu

• Mówili wyraźnie i z normalną szybkością i głośnością.
Krzyk tak naprawdę czyni zrozumienie trudniejszym.

• Raczej powtarzali tę samą treść innymi słowami, niż powtarzali te
same słowa. Myśl wypowiedziana za pomocą innychsłów może
być łatwiejsza do zrozumienia.

• Minimalizowali czynniki rozpraszające podczas mówienia.
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Informacje o bezpieczeństwie
Twój aparat słuchowy został stworzony zgodnie z 
najbardziej surowymi standardami kompatybilności 

wystąpić zakłócenia spowodowane przez linie energetyczne, 
wykrywacze metalu na lotniskach, pola elektromagnetyczne 

wyładowania elektrostatyczne.

wszczepione urządzenia medyczne, takie jak de�brylatory 

mogą powodować zakłócenia z urządzeniami medycznymi 

urządzenia medycznego w celu uzyskania informacji na 

Twoje aparaty słuchowe nie powinny być noszone podczas 
procedury MRI. Twój aparat słuchowy został sklasyfikowany 
jako część typu B stosowanych w standardzie IEC 60601-1 
urządzenia medycznego.

Twoje aparaty słuchowe powinny być przechowywane w 
temperaturze i wilgotności w zakresie od -40°C (-40°F) 
do +60°C (140°F) i 10%  -95% wilgotności względnej.

Twoje aparaty słuchowe zostały zaprojektowane do pracy 
poza zakresem temperatur komfortowych dla Ciebie, od 
bardzo niskich temperatur do 50°C (122°F).
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Informacje o bezpieczeństwie

*Dotyczy tylko bezprzewodowych aparatów słuchowych.
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Korzystanie w samolocie*
Opcjonalne funkcje bezprzewodowe, które mogą być 
włączone w aparatach słuchowych nie powinny być 
stosowane na pokładzie samolotu, chyba że wyraźnie 
pozwala na to personel lotu. Twój protetyk słuchu może 
włączyć specjalny program, który pozwala Twoim aparatom 
słuchowym pracować bez funkcji bezprzewodowych.

Korzystanie międzynarodowe*
Twoje aparaty słuchowe zostały zatwierdzone do pracy na 
częstotliwości radiowej, które jest specyficzne dla danego 
kraju lub regionu, a może nie być zatwierdzone do 
stosowania na zewnątrz danego kraju lub regionu. Należy 
pamiętać, że obsługa w trakcie podróży międzynarodowej 
może powodować zakłócenia innych urządzeń 
elektronicznych lub inne urządzenia elektroniczne mogą 
powodować zakłócenia do Twoich aparatów słuchowych.
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a

. 
słuchu powinien poinformować potencjalnego użytkownika  aparatu słuchowego, 
aby skonsultował się natychmiast z lekarzem (najlepiej laryngologiem) przed 
wydaniem aparatu słuchowego jeśli w wyniku badania, wywiadu z pacjentem i 
obserwacji zdiagnozuje nas

I. Widoczne wrodzone lub pourazowe deformacje ucha.

II. istoria czynnego osuszania ni.

III. 
dni.

IV. Ostre lub przewlekłe zawroty głowy.

V. Jednostronna utrata słuchu z niedawnym wystąpieniem nagłym lub w ciągu 

VI. óżnica między przewodnictwem powietrznym a kostnym równa lub 
większa niż 15 500 Hz, 1,000 Hz and 2,000 Hz.

VII. Widoczne dowody znacznego nagromadzenia woskowiny lub ciała 
obcego w przewodzie słuchowym.

VIII. ól lub dyskomfort w uchu.

 Osoby z ubytkiem słuchu powinny poddać 
się konsultacji lekarza (najlepiej lekarza laryngologa) przed zakupem aparatu 
słuchowego. Lekarz laryngolog, otolaryngolog, audiolog, foniatra jest w stanie 
określić bądź wykluczyć ewentualne przeciwwskazania do zastosowania 
apartów słuchowych. Wymienieni lekarze specjaliści są w stanie określić 
również czy dany przypadek kwali�kuje się do protezowania aparatem 
słuchowym czy może do leczenia farmakologicznego. Lekarz jest jedyną
uprawnioną osobą do przeprowadzenia płukania uszu.

dokonaniu oceny medycznej, lekarz daje  pisemne oświad czenie, które 
stwierdza, że utrata słuchu jest medycznie oceniona i możesz być  ewentualnym 
kandydatem  do noszenia aparatu słuchowego.Lekarz skieruje Cię do gabinetu 
protetyki słuchu w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki słuchu i 
ewentualnego doboru aparatu słuchowego.
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Protetyk słuchu dokona oceny stanu słyszenia bez aparatów, a następnie w apa- 
ratach. Pozwoli to na określenie przydatnosci poszczególnych aparatów w  danym 
przypadku i dobór odpowiedniego aparatu uwzględniając indywidualne potrzeby 
pacjenta. 

Jeśli masz zastrzeżenia co do swojej zdolności do przystosowania się do noszenia 
aparatu słuchowego, należy zapytać o możliwość wypożyczenia aparatu. Wiele 
gabinetów protetyki słuchu oferuje obecnie rozwiązania pozwalające na noszenie 
aparatu słuchowego przez określony czas za symboliczną opłatą lub bezpłatnie, po 
którym można zdecydować, czy chcesz kupić aparat słuchowy.

Aparat słuchowy nie przywróci normalnego słyszenia i nie zapobiegnie pogorszeniu 
słuszenia wynikającemu z uwarunkowań medycznych. Korzystaniez aparatu 
słuchowego jest tylko częścią rehabilitacji słuchu i konieczne może być uzupełnienie 
użytkowania aparatów słuchowych poprzez naukę czytania z ruchów warg. W wię- 
kszości przypadków rzadkie korzystanie z aparatów słuchowych nie pozwala 
użytkownikowi na osiągnięcie pełnych korzyści wynikających z jego użytkowania. 
Należy zachować szczególną ostrożność w doborze i montażu aparatu słuchowego, 
którego maksymalny poziom ciśnienia akustycznego przekracza 132 dB, ponieważ 
wiąże się to z ryzykiem uszkodzenia słuchu użytkownika aparatu słuchowego  o ta- 
kiej mocy.

DZIECI Z UBYTKIEM SŁUCHU Oprócz widząc lekarza dla oceny medycznej, 
dzieci z ubytkiem słuchu powinny być skierowane do audiologa w celu oceny 
i rehabilitacji, ponieważ utrata słuchu może powodować problemy w rozwoju 
mowy i rozwoju edukacyjnego i społecznego dziecka.Audiolog jest określony 
poprzez szkolenia i doświadczenie, aby pomóc w ocenie i rehabilitacji dziecka 
z niedosłuchem.  
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FCC Informacje

0086

Utylizacja sprzętu elektronicznego 
musi być zgodna z obowiązyjącymi 
przepisami.
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FCC ID: EOA-3Sermini

IC ID: 6903A-3Sermini

FCC informacje
To urządzenie jest zgodne z artykułem15 przepisów FCC i RSS-210. 
Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi 
przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą 
powodować niepożądane działania urządzenia.

Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia radia 
lub telewizji spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami tego urządzenia. 
Takie modyfikacje mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do 
korzystania z urządzenia.

Niniejszym, Technologie Starkey Hearing oświadcza, że BTE jest zgodny z 
zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami 
Dyrektywy 1999/5/WE.Kopię deklaracji zgodności można uzyskać z poniższych 
adresów.

Starkey Hearing Technologies
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA

Wm.	F.	Austin	House,	Bramhall	Technology	Park
Pepper	Road,	Hazel	Grove,	Stockport	SK7	5BX
United Kingdom
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Ogólne warunki gwarancji

39

1. Gwarancja obejmuje usunięcie usterek powstałych z winy  produ-
centa, tj. wskutek wad materiałowych i fabrycznych.

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie reklamowa-
nego aparatu wraz z: kartą gwarancyjną, na której powinna być 
pieczęć sprzedawcy, data sprzedaży zgodna z datą wystawienia 
faktury lub paragonu �skalnego.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić bezpośrednio u sprzedawcy 
aparatu. Jeżeli nie jest to możliwe na przykład z powodu przeniesie-
nia punktu sprzedaży, zgłoszenie reklamacji może nastąpić u innego 
sprzedawcy. Gwarant nie odpowiada w tym przypadku za możliwe 
ewentualne koszty dodatkowe, ponownego dopasowania.

4. Gwarant zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie 21 dni 
roboczych od daty otrzymania reklamowanego aparatu.

5. Wymieniane części są własnością Gwaranta.
6. Na wymienione części Gwarant udziela sześciomiesięcznej gwaranc-

ji. Jeżeli wymiana części zostanie dokonana przed upływem sześciu 
miesięcy od daty zakupu aparatu, gwarancja na tę część zostanie 
automatycznie przedłużona do końca okresu gwarancji aparatu.

7. Używanie aparatów niezgodnie z instrukcją obsługi lub w warunk-
ach mogących spowodować ich uszkodzenie powoduje wyłączenie 
odpowiedzialności Gwaranta.

8.  Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w 
wyniku stosowania aparatu słuchowego.

9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia:
• mechaniczne jak np. pęknięcia obudowy, urwane drzwiczki 

komory baterii, ułamanie przełącznika, uszkodzenie rożka, 
wciśnięcie czy urwanie wężyka słuchawki 

• mechaniczne wewnętrzne uszkodzenia membran mikrofonu lub 
słuchawki, wynikające z uderzenia aparatu o twardą powierzchnię

• chemiczne uszkodzenie na skutek kontaktu ze szkodliwymi 
substancjami np. lakierem do włosów, zamoczenie w wodzie 

• powstałe na skutek zabrudzenia woskowiną, potem lub innymi 
wydzielinami; dotyczy to szczególnie słuchawek, w których 
podstawą prawidłowego działania jest regularna wymiana �ltrów 
antywoskowinowych (standardowo raz na 1 miesiąc, a w przypad-
ku większego wydzielania woskowiny nawet raz na kilka dni)

10. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji 
mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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