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Przegląd RIC 10

Przegląd RIC 312

Mechanizmy sterowania Twojego aparatu

Mechanizmy sterowania Twojego aparatu

słuchowego obejmują:

słuchowego obejmują:
1. Aparat słuchowy

1. Aparat słuchowy
2. Przewód

4

2

3. Słuchawka

8. Miejsce gdzie znajduje się
marka i model aparatu
9. Położenie wskaźnika
słuchawki (lewa/prawa)

5

8

7. Stabilizator słuchawki
8. Miejsce gdzie znajduje się
marka i model aparatu
9. Położenie wskaźnika
słuchawki (lewa/prawa)
10. Uniwersalna wkładka(rozetka)

10

11.	 Indywidualna wkładka douszna (opcja)
7
12. Indywidualna wkładka
douszna do słuchawek dużej
mocy (opcja)

11

4. Mikrofony*
5. Przycisk umożliwiający przełączanie
programów i sterowanie głośnością
6.	 Komora baterii (służy do włączania/
wyłączania aparatu, znajduje się na niej
numer seryjny, i znacznik określający
stronę aparatu)

6

10. Uniwersalna wkładka(rozetka)

4

3

1

5. Panel dotykowy

2

3. Słuchawka

4. Mikrofony
6.	 Komora baterii (służy do włączania/
wyłączania aparatu, znajduje się na niej
numer seryjny, i znacznik określający stronę
aparatu)
7. Stabilizator słuchawki

4

2. Przewód

9

12

5

8
6
10
9

11.	 Indywidualna wkładka douszna (opcja)
12.
Indywidualna wkładka
douszna do słuchawek dużej
mocy (opcja)

*Wygląd może się różnić

3

1

11

7

12

5

Przegląd RIC 312

Przegląd RIC 312

Mechanizmy sterowania Twojego aparatu
słuchowego obejmują:
1. Aparat słuchowy

Mechanizmy sterowania Twojego aparatu
słuchowego obejmują:

2. Przewód

1. Aparat słuchowy
2. Przewód
3. Słuchawka

2

4

3. Słuchawka
4. Mikrofony

8

4. Mikrofony
5. Przycisk umozliwiający przełącznie
programów i sterowanie głośnością
6.	 Komora baterii (służy do włączania/
wyłączania aparatu, znajduje się na niej
numer seryjny, i znacznik określający
stronę aparatu)
7. Stabilizator słuchawki
8. Miejsce gdzie znajduje się marka i model
aparatu

6

9. Położenie wskaźnika słuchawki
(lewa/prawa)

1

3

5. Przełącznik kołyskowy
6.	 Komora baterii (służy do
włączania/wyłączania aparatu,
znajduje się na niej numer seryjny,
i znacznik określający stronę
aparatu)

5

7. Stabilizator słuchawki
8. Miejsce gdzie znajduje się
marka i model aparatu
9. Położenie wskaźnika
słuchawki (lewa/prawa)

10

10. Uniwersalna wkładka(rozetka)
11.	 Indywidualna wkładka douszna (opcja)

7

12. Indywidualna wkładka
douszna do słuchawek dużej
mocy (opcja)

11

6

12

1

3

5

8

10

10. Uniwersalna wkładka(rozetka)
9

2

4

6

	 Indywidualna wkładka douszna (opcja)
12. Indywidualna wkładka douszna do
słuchawek dużej mocy (opcja)

11

7

9

12

7

Przegląd RIC 13

Przegląd RIC 13

Mechanizmy sterowania Twojego aparatu

Mechanizmy sterowania Twojego aparatu

słuchowego obejmują:

słuchowego obejmują:

1. Aparat słuchowy

4

2. Przewód
3. Słuchawka

3

5. Panel dotykowy

4

4. Mikrofony

2
1

3

5. Przycisk umożliwiający zmianę
programu i sterowanie głośnością
6.	 Komora baterii (służy do włączania/wyłączania 5
aparatu, znajduje się na niej numer seryjny)

6.	 Komora baterii (służy do włączania/wyłączania 5
aparatu, znajduje się na niej numer seryjny)
7. Stabilizator słuchawki

7. Stabilizator słuchawki

8. Miejsce gdzie znajduje się marka i model
aparatu
9. Położenie wskaźnika słuchawki
(lewa/prawa)
10. Uniwersalna wkładka(rozetka)
11. Miejsce umieszczenia wskaźnika
strony aparatu (lewy/prawy).
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8. Miejsce gdzie znajduje się marka i model
aparatu

8

9. Położenie wskaźnika słuchawki
(lewa/prawa)

11
10
7

12. Indywidualna wkładka douszna (opcja)
13. Indywidualna wkładka douszna do słuchawek
dużej mocy (opcja)

8

1. Aparat słuchowy
2. Przewód
3. Słuchawka

2
1

4. Mikrofony

Przegląd

6

9

13

10. Uniwersalna wkładka(rozetka)
11. Miejsce umieszczenia wskaźnika
strony aparatu (lewy/prawy)

8
11

10

6

7

12. Indywidualna wkładka douszna (opcja)
13. Indywidualna wkładka douszna do słuchawek dużej
mocy (opcja)
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9
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9

Przygotowanie

Przygotowanie

Baterie
Twój aparat słuchowy jest zasilany za pomocą baterii.
Rozmiar baterii jest zakodowany za pomocą koloru
opakowania: pomarańczowa (13), brązowa (312) lub żółta (10).
W celu założenia lub wymiany baterii:
1. Otwórz pokrywę komory baterii, podważając ją paznokciem.
2. Ostrożnie uchyl pokrywę i wyjmij baterię.

1

2

3

4

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.

5

10

11

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
przerwaniempracy 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

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

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.

Przygotowanie
Użyteczne wskazówki
NIGDY NIE ZAMYKAJ KOMORY BATERII NA
SIŁĘ, może to bowiem doprowadzić do poważnego
uszkodzenia aparatu. Jeśli pokrywa komory nie
chce się zamknąć, to bateria założona jest
nieprawidłowo.
• Nie otwieraj pokrywy baterii zbyt szeroko, może to
bowiem spowodować jej uszkodzenie.
•

• Zużyte baterie wyrzucaj niezwłocznie do właściwych
pojemników, 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
połknięcia.Aby uniknąc przypadkowego
połknięcia baterii:
Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci i zwierząt
Nie przechowywać baterii razem z lekarstwami
– ryzyko omyłkowego połknięcia
Nie wkładać baterii do ust – ryzyko omyłkowego
połknięcia

Uruchomienie blokady nie jest
konieczne do działania aparatu.
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Przygotowanie

Przygotowanie

Zakładanie i zdejmowanie

Pomocne wskazówki

Zakładanie uniwersalnej wkładki
dousznej i aparatu słuchowego:
1. Trzymaj aparat kciukiem i palcem
wskazującym za przewód tuż przy
słuchawce. Delikatnie włóż do
przewodu słuchowego tak jak na (rys. 1).
2. Następnie załóż aparat słuchowy za
ucho tak aby komfortowo leżał za
uchem tak jak na (rys. 2).
3. Umieść stabilizator słuchawki w
małżowinie usznej.

Rysunek 1

Rysunek 2

• 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.

Zdejmowanie uniwersalnej wkładki
dousznej i aparatu słuchowego
1. Usuń stabilizator słuchawki z
małżowiny usznej.
2. Zdejmij aparat słuchowy z ucha

Rysunek 3

3. Chwyć słuchawkę kciukiem i palcem
wskazującym i delikatnie wyciągnij z
przewodu słuchowego.
Nie należy gwałtownie zdejmować aparatu
słuchowego z ucha, gdyż może to
spowodować uszkodzenie połączenia
słuchawki z aparatem.
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Obsługa

Włączanie i wyłączanie

Pokrętło zmiany głośności

Włączanie: Włóż baterię i dokładnie zamknij pokrywę komory
baterii.

Twój aparat posiada pokrętło głośności, aby
dokonać zmiany poziomu głośności należy:
przekręcić w górę (wyższy numer), aby
zwiększyć głośność. Przekręcić w dół (nizszy
numer), aby zmniejszyć głośność.

Wyłączanie: Otwórz pokrywę komory baterii tak, by bateria
nie dotykała styków.
Twój aparat posiada opóźnienie włączenia zasilania i może
wymagać kilku sekund, aby włączyć zasilanie. Usłyszysz serię
tonów wskazujących, że urządzenie jest w pełni włączone.

Regulacja głośności
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.

Ustawienia głośności
Niektóre aparaty słuchowe (bezprzewodowe) mają
możliwość ustawienia tak aby lewy aparat zwiększał poziom
głośności a prawy zmniejszał poziom głośności. Poproś
swojego protetyka słuchu o skonfigurowanie ustawień
zgodnie z Twoimi preferencjami.

Przycisk/Przełącznik kołyskowy/Panel dotykowy - kontrola głośności

Poziom głośności

Sygnał

Poziom 5 (największa głośność)

Pięć piśnięć+ ton

Regulacja poziomu głośności

Poziom 4

Cztery piśnięcia

Przycisk/Przełacznik kołyskowy/Panel dotykowy - regulacja głośności

Poziom 3 (Zaprogramowana głośność) Trzy piśnięcia

Twój aparat jest wyposażonyw przycisk, panel dotykowy lub przełącznik
kołyskowy za pomocą których możesz dokonywać zmian poziomów
głośności. Aby zmienić głośność, naciśnij przycisk, a następnie zwolnij
przycisk -powierzchnia sterującą.
Kołyskowy Regulator Głośności
Twój aparat używa kołyskowego
regulatora głośności. Aby zwiększyć
głośność, naciśnij i zwolnij górną
część przycisku. Aby zmniejszyć
głośność, naciśnij i zwolnij dolną
część przycisku.

Poziom 2

Dwa piśnięcia

Poziom 1 (najniższa głośność)

Jedno piśnięcie + ton

16

Pokrętło zmiany głośności

Poziom głośności

Sygnał

Optymalne ustawienie głośności

Jedno piśnięcie
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Obsługa
Multiprogramy
Twój protetyk słuchu jest w stanie ustawić do czterech
programów słyszenia wybranych przez Ciebie. Te dodatkowe
programy są dostępne przez naciśnięcie panelu dotykowego/
przycisku/przełącznika kołyskowego.
Po naciśnięciu panelu dotykowego/ przycisku/ przełącznika
kołyskowego, można usłyszeć sygnał dźwiękowy wskazujący
że urządzenie zmieniło właśnie program słyszenia. Zapytaj
swojego protetyka słuchu o dostępne programy słyszenia.

Połączenie regulacji głośności i zmiany programów
Twój aparat słuchowy może mieć ustawioną regulację głośności i
zmianę programów jednocześnie. Aby wyregulować głośność,
naciśnij klawisz, a następnie zwolnij przycisk. Aby zmienić
program, naciśnij i przytrzymaj przycisk. Aparat słuchowy
przejdzie przez poszczególne programy i będzie sygnalizował je
za pomocą sygnałów dźwiękowych. Puść przycisk, gdy jesteś na
żądanym programie.

Obsługa
Korzystanie z telefonu
Niektóre aparaty słuchowe posiadają funkcje, które
skutecznie ułatwiają korzystanie z telefonu. Zapytaj
swojego protetyka słuchu o ustawienia telefoniczne.
Ustawienie telefoniczne mojego aparatu to:
Automatyczna odpowiedź na telefon (ATR).Patrz poniżej.
Automatyczne przełączanie na cewkę(Autocoil).
Ręczne przełączanie na cewkę
(program nr ____).
Żadne

ATR lub Autocoil
Opcje te aktywują reakcję aparatu słuchowego automatycznie
po zbliżeniu kompatybilnego telefonu do aparatu słuchowego.
Aby użyć tej funkcji, należy umieścić słuchawkę telefonu w
pobliżu aparatu słuchowego-ucha a aparat dobierze ustawienia
telefonu. Może być konieczne, aby odchylić słuchawkę
telefonu, aby znaleźć najlepszy odbiór.
Po zakończeniu rozmowy aparat
samoczynnie powróci do poprzedniego programu.
UWAGA: Skonsultuj się ze swoim protetykiem słuchu jeśli
Twój aparat słuchowy nie przełącza się w tryb
automatyczny telefonu.
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Obsługa
Sterowanie ręczne
Sterowanie ręczne pozwala na
przełączanie aparatu słuchowego w
tryb telefoniczny gdy zachodzi taka
potrzeba.
Zapytaj swojego protetyka słuchu
jaki program powinieneś ustawić,
aby aparat automatycznie przełączał
się w tryb telefonu.

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. Dodatkowo aparaty bezprzewodowe mają funkcję
umozliwiającą przełączenie aparatu do którego nie
przyłożono telefonu w tryb telefoniczny tak aby redukował
dźwięki z otoczenia i umożliwiał przez to bardziej
komfortową rozmowę telefoniczną. Odpowiednich
instrukcji udzieli Ci Twój protetyk słuchu.
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Obsługa
ZASTRZEŻENIE:niektórzy użytkownicy aparatów
słuchowych donoszą o pojawianiu się w nich gwizdów
podczas korzystania z telefonów komórkowych, co wskazuje
na niezgodność telefonu i aparatu. Zgodnie z normą ANSI
C63.19 (ANSI C63.19-2006 Narodowe Amerykańskie
Metody Badania Zgodności Pomiędzy Bezprzewodowymi
Urządzeniami Telekomunikacyjnymi i Aparatami
Słuchowymi), zgodność konkretnego aparatu słuchowego i
telefonu komórkowego może być przewidziana poprzez
dodanie ratingu odporności aparatu słuchowego do ratingu
emisji telefonu komórkowego. Na przykład suma ratingu
aparatu słuchowego równego 2 (M2) i telefonu
równego 3 (M3) wynosi 5. W każdym przypadku, gdy suma
ta wynosi co najmniej 5, można przewidywać zdolność do
„normalnego użytkowania”, zaś gdy wynosi 6 lub więcej,
można przewidywać „doskonałą wydajność” wzajemnej
współpracy urządzeń.
Odporność opisywanego aparatu słuchowego wynosi co
najmniej M2 / T2. Pomiary wydajności sprzętu, kategorie i
system klasyfikacji są przedstawione w oparciu o najlepszą
dostępną wiedzę, ale nie można zagwarantować satysfakcji
wszystkich użytkowników.
UWAGA: Wydajność poszczególnych egzemplarzy
aparatów słuchowych może różnić się przy współpracy z
poszczególnymi telefonami komórkowymi. Dlatego
użytkownik powinien wypróbować współdziałanie aparatu
słuchowego ze swoim telefonem, albo, jeśli nabywa nowy
telefon, wypróbować skuteczność jego współpracy z
posiadanym aparatem słuchowym przed zakupem. W celu
uzyskania dodatkowych wskazówek należy poprosić
dostawcę telefonów komórkowych o broszurę zatytułowaną
„Zgodność aparatów słuchowych z
cyfrowymi bezprzewodowymi telefonami komórkowymi”.
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Obsługa
Bezpośrednie wejście audio (DAI)
Mój aparat jest skonfigurowany do korzystania z DAI
Mój aparat nie jest skonfigurowany do korzystania z DAI
Zobacz- strona 24.

Twój aparat słuchowy dysponuje funkcją pełnego
bezpośredniego dostępu audio (DAI). Umożliwia to
podłączanie do aparatu elektronicznych źródeł dźwięku, np.
bezprzewodowych urządzeń FM, komputera, czy
odtwarzacza MP3. DAI może poprawić komunikację
i jakość dźwięku w sytuacjach, w których sposób
rozchodzenia się dźwięku, odległość lub hałasy tła utrudniają
usłyszenie dźwięków, na których nam zależy.

przejściówki
Zakładanie
DAI: Wciśnij przejściówkę
DAI na dolną część aparatu
RIC aż usłyszysz pstryknięcie.
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W celu uzyskania dostępu
wyjmij baterię przy
podłączonej przejściówce
DAI:

Trzymając aparat RIC i
przejściówkę
DAI naciśnij dolną część
przejściówki DAI, a następnie
otwórz pokrywę baterii.

W celu zdjęcia przejściówki DAI odwróć aparat RIC na bok,
chwyć go jedną, a przejściówkę DAI drugą ręką, a następnie
delikatnie odginaj przejściówkę na złączu z aparatem RIC aż
do ich rozłączenia.
Istnieje wiele systemów FM przeznaczonych do
uzyskiwania poprawy komunikacji w trudnych
środowiskach akustycznych. Zasięgnij porady swojego
protetyka słuchu w zakresie doboru osobistych
systemów FM.
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Akcesoria

Konserwacja aparatu słuchowego
Konserwacja aparatu

Akcesoria bezprzewodowe*

Istnieje wiele akcesoriów bezprzewodowych, które pozwalają na
Staraj się utrzymywać aparat słuchowy przez cały czas w jak
kontrolę i zmaksymalizowanie możliwości Twoich aparatów
najlepszej czystości. Ciepło, wilgoć i kontakt z obcymi
słuchowych. Należą do nich pilot, jak również bezprzewodowe
substancjami mogą pogarszać skuteczność jego działania.
strymery umożliwiające bezpośrednie połączenie z Twoim
• Używając szczoteczki lub miękkiej szmatki usuń
telefonem komórkowym i systemami audio. Skonsultuj się z
zanieczyszczenia z przełącznika, mikrofonu, komory baterii i
Twoim protetykiem słuchu, aby ustalić, czy Twoje aparaty
sprawdź słuchawkę i wkładkę douszną. Zwracaj szczególną
słuchowe posiadająStarkey
funkcje bezprzewodowe
i ewentualnie
offers various
methods of wax protection
fornayour
hearing instruments.
uwagę
woskowinę.
określ rodzaj akcesoriów bezprzewodowych najlepszych dla
The following is a brief description of some of
wax protection
options:
Do czyszczenia
aparatu nie
stosuj nigdy wody,
• our
Ciebie.
rozpuszczalników, płynów czyszczących ani tłuszczów.

WAX PROTECTION GUIDE

Twój protetyk słuchu może dostarczyć Ci w razie potrzeby
dalszych informacji na temat dodatkowych procedur
serwisowych aparatu słuchowego.

HearClear™*

Hear Clear™

The Hear Clear exclusive earwax
protection system uses disposable
wax guards. The innovative wax
guards prevent earwax accumulation
in the hearing aid receiver. The Hear
Clear is incompatible with Extended
Receiver Tube, Biconic Wax Guard
and Canal Bell.

Hear Clear to najnowsze
zabezpieczenie
antywoskowinowe firmy
Starkey. Są to filtry
jenorazowego użytku
zabezpieczające słuchawkę
aparatu słuchowego przed
woskowiną i wilgocią.

* Akcesoria bezprzewodowe są dostępne tylko dla aparatów słuchowych wyposażonych w technologię bezprzewodową.
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Biconic Wax Guard (Wax Spring)
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Konserwacja aparatu słuchowego

Konserwacja aparatu słuchowego
Użyteczne wskazówki
W czasie, gdy nie używasz aparatu, pozostaw go z
• otwartym pojemnikiem baterii, w celu umożliwienia odparowania
wilgoci.
• W czasie, gdy aparat nie jest używany, 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

Rozwiązywanie problemów
OBJAW

Słaba bateria

Za mała
głośność

• Zabrania się rozbierania aparatu słuchowego w
celu "wyczyszczenia" wnętrza aparatu.

Niestabilna
wydajność

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 lub poradnią.
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Zatkana wkładka
douszna lub
dźwiękowód

Nieczysty,
zniekształcony
dźwięk

Wymień baterię
Usuń przyczynę niedrożności
i wyczyść wkładkę
lub dźwiękowód

Słaba bateria
Zatkana wkładka
douszna lub
dźwiękowód

Usuń przyczynę niedrożności
i wyczyść wkładkę
lub dźwiękowód

Słaba bateria

Wymień baterię

Zatkana wkładka
douszna lub
dźwiękowód

Usuń przyczynę niedrożności
i wyczyść wkładkę
lub dźwiękowód

Uszkodzenie
aparatu

Skontaktuj się ze swoim
protetykiem słuchu

Słaba bateria
Brak działania

tions

Skontaktuj się ze swoim
protetykiem słuchu
Oczyść mikrofon
i słuchawkę za pomocą
szczoteczki
Wymień baterię

Osłabienie słuchu
Nagromadzenie
zanieczyszczeń

– w miejscu łatwym dla Ciebie do odnalezienia
– w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

MOŻLIWE
s

Zatkana wkładka
douszna lub
dźwiękowód

Wymień baterię
Usuń przyczynę niedrożności
i wyczyść wkładkę lub
dźwiękowód

Uszkodzony dźwiękowód Skontaktuj się ze swoim
protetykiem słuchu
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Wskazówki dla poprawy komunikacji

Wskazówki dla poprawy komunikacji
Twój protetyk słuchu zaleci odpowiedni plan umożliwiający
dostosowanie się do nowego aparatu słuchowego. Wymaga
to odpowiedniego czasu i cierpliwości, aby nasz umysł
dostosował się do nowych dźwięków jakie zapewnia Tobie
aparat. a których do tej pory nie słyszałeś z racji Twojego
ubytku słuchu. W procesie rehabilitacji słuchu pomocne jest
również a nawet niezbędne czytanie z ruchu warg, mimika i
gesty.
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

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 innych słów może
być łatwiejsza do zrozumienia.
• Minimalizowali czynniki rozpraszające podczas mówienia.

• 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.
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Informacje o bezpieczeństwie
Informacje o bezpieczeństwie
PRZEZNACZENIE: Aparat słuchowy na przewodnictwo
powietrzne jest poręcznym urządzeniem wzmacniającym
dźwięk, które ma na celu zrekompensowanie wady słuchu.
Aparaty słuchowe dostępne są w wielu poziomach
technologicznych i różnej mocyw zależności od stylu życia
pacjenta i głębokości ubytku słuchu.
Twój aparat słuchowy został stworzony zgodnie z
najbardziej surowymi standardami kompatybilności
elektromagnetycznej. Jednak nadal jest możliwe, że mogą
wystąpić zakłócenia spowodowane przez linie energetyczne,
wykrywacze metalu na lotniskach, pola elektromagnetyczne
innych urządzeń medycznych, sygnałów radiowych i
wyładowania elektrostatyczne.
Jeśli korzystasz z innych urządzeń medycznych lub nosisz
wszczepione urządzenia medyczne, takie jak defibrylatory
czy rozruszniki serca i obawiasz się, że aparaty słuchowe
mogą powodować zakłócenia z urządzeniami medycznymi
należy skontaktować się z lekarzem lub producentem
urządzenia medycznego w celu uzyskania informacji na
temat ryzyka wystąpienia zakłóceń.
Twoje aparaty słuchowe nie powinny być noszone podczas
procedury MRI. Nie zostały one formalnie zatwierdzone
do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem np. w
kopalniach lub zakładach chemicznych.Twój aparat
słuchowy został sklasyfikowany
jako część typu B stosowanych w standardzie IEC 60601-1
urządzenia medycznego.

Informacje o bezpieczeństwie
Twoje aparaty słuchowe powinny być przechowywane w
temperaturze i wilgotności w zakresie od -40 ° C (-40 ° F)
do +60 oC (140oF) i 10% -95% RH.
Twoje aparaty słuchowe zostały zaprojektowane do pracy
poza zakresem temperatur komfortowych dla Ciebie, od
bardzo niskich temperatur do 50 ° C (122 ° F).

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.

*Dotyczy tylko bezprzewodowych aparatów słuchowych
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Informacje FDA
Wymagane informacje
Poniższe dodatkowe informacje są dostarczone zgodnie z przepisami US Food
and Drug Administration (FDA) :
OSTRZEŻENIE Przeciwwskazania do noszenia aparatów słuchowych. Protetyk
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 następujące warunki:
i.

Widoczne wrodzone lub pourazowe deformacje ucha..

ii.

Historia czynnego osuszania ucha w ciągu ostatnich 90 dni.

iii.

Historia nagłej lub szybko postępującej utraty słuchu w ciągu ostatnich 90
dni.

iv.

Ostre lub przewlekłe zawroty głowy.

v.

Jednostronna utrata słuchu z niedawnym wystąpieniem nagłym lub w ciągu
ostatnich 90 dni.

vi.

Różnica między przewodnictwem powietrznym a kostnym równa lub
większa niż 15dB 500 Hz, 1000 Hz and 2000 Hz.

vii.

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

viii.

Ból lub dyskomfort w uchu.

Informacje FDA
Po dokonaniu oceny medycznej, lekarz daje Ci pisemne oświadczenie, 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.
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. Korzystanie
z aparatu słuchowego jest tylko częścią rehabilitacji słuchu i konieczne może być
uzupełnienie użytkowania aparatów słuchowych poprzez naukę czytania z
ruchów warg. W większości przypadków rzadkie korzystanie z aparatów
słuchowych nie pozwala użytkownikowi na osiągnięcie pełnych korzyści
wynikających z jego użytkowania.
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.

WAŻNE INFORMACJE DLA PRZYSZŁYCH UŻYTKOWNIKÓW
APARATÓW SŁUCHOWYCH 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
ponad to czy dany przypadek kwalifikuje się do protezowania aparatem
słuchowym czy może do leczenia farmakologicznego. Lekarz jest jedyna
uprawnioną osobą do przeprowadzenia płukania uszu.
Po dokonaniu oceny medycznej, lekarz daje Ci pisemne oświadczenie, 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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Informacje FCC

Notatki

Regulatorys
RIC 312

RIC 13

FCC ID: EOA- 3Ser312D

FCC ID: EOA-IRIS-HAS

IC ID: 6903A- 3Ser312D

IC ID: 6903A-IRISHA

FCC ID: EOA-3Ser312
IC ID: 6903A-3Ser312
FCC ID: EOA-IRIS-HAS
IC ID: 6903A-IRISHA
Informacje FCC
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
Utylizacja sprzętu elektronicznego
musi być zgodna z obowiązującymi
przepisami.
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