BRAK BEZPRZEWODOWOŚCI
MODELE ZAUSZNE (BTE)
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wstęp
Gratulujemy zakupu nowego aparatu słuchowego. Innowacyjna technologia i filozofia projektowania firmy ReSound oraz prawidłowe ustawienie aparatu przez protetyka słuchu, uczynią
słyszenie przyjemniejszym doświadczeniem. Aparaty słuchowe umożliwiają ponowne usłyszenie
dźwięków od lat niesłyszanych z powodu ubytku słuchu. Praktyka i pozytywne nastawienie są
ważnymi czynnikami podczas nauki korzystania z aparatów słuchowych. Państwa aparat słuchowy ReSound został dopasowany do państwa ubytku słuchu i indywidualnych potrzeb.
Niektórzy ludzie szybko przyzwyczajają się do noszenia aparatu słuchowego i doświadczenia
nowych dźwięków; innym może to zająć nieco więcej czasu.
Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję, aby w pełni móc korzystać z udogodnień, jakie daje
aparat słuchowy. Właściwa opieka, obsługa i użytkowanie aparatu słuchowego zagwarantuje
wieloletnią pomoc w lepszym komunikowaniu się. W przypadku pytań, prosimy skontaktować
się z Państwa protetykiem słuchu.
ReSound jest zastrzeżonym znakiem handlowym GN ReSound A/S.
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Zastosowanie
Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne to przenośne urządzenie wzmacniające dźwięki,
mające za zadanie wyrównać ubytek słuchu. Podstawową zasadą działania aparatów słuchowych jest odbieranie, wzmacnianie i przekazywanie dźwięków na błonę bębenkową osoby
z ubytkiem słuchu.
Model aparatu słuchowego :
Model
Rozmiar baterii

VE60
312

Rodzaj dźwiękowodu:

VE70
13

VE80
13

MG90
675

Rozmiar kopułki:

Numer seryjny lewego urządzenia:
Numer seryjny prawego urządzenia:
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Symbole
OSTRZEŻENIE wskazuje na sytuację, która może spowodować poważne obrażenia.
UWAGA wskazuje na sytuację, która może spowodować niewielkie
lub średnie obrażenia.
Porady dotyczące lepszego korzystania z urządzenia.
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Opis zausznych aparatów
słuchowych (BTE)
VE360-DI
VE370-DVI, VE 270-DVI, VE 170-VI
VE380-DVI, VE280-DVI, VE180-VI
MG490-DVI, MG290-DVI
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Przycisk zmiany programu
Komora baterii oraz Włącznik/Wyłącznik
Wyjście dźwięku
Przedni mikrofon
Tylny mikrofon
Regulacja głośności
Gniazdo Bezpośredniego Złącza Audio (DAI)
Wskaźnik lewej/prawej strony
(Lewa = niebieska, Prawa = czerwona)
Blokada komory baterii
Model
Nazwa produktu
Numer seryjny
Komora baterii

Pierwsze kroki
Włączanie/Wyłączanie
1. Po zamknięciu komory baterii, aparat słuchowy uruchomi się
automatycznie na programie domyślnym.
2. Aby wyłączyć aparat słuchowy należy otworzyć komorę baterii.
Do otwarcia komory należy użyć paznokcia.
Wskazówka: W celu uniknięcia niepotrzebnego zużycia
baterii w czasie nieużywania aparatu słuchowego, należy
pamiętać o wyłączeniu urządzenia.

Pierwsze kroki
Aparat słuchowy może uruchomić się automatycznie w momencie jego założenia. W przypadku
chęci uruchamiania aparatu tuż przed założeniem, protetyk słuchu może aktywować funkcję
SmartStart.
Funkcja ta o 10 sekund opóźnia moment uruchomienia urządzenia po zamknięciu komory
baterii. Zmniejsza to ryzyko pojawienia się gwiżdżących dźwięków w momencie zakładania
aparatu słuchowego. Przy włączonej funkcji SmartStart każda sekunda opóźnienia
uruchomienia oznaczona będzie sygnałem dźwiękowym.

Blokada komory baterii
Protetyk słuchu może zainstalować wskaźnik strony aparatu
(niebieski=lewa, czerwony=prawa), można go używać do blokowania
komory baterii. Po zablokowaniu aparat słuchowy będzie włączony, do
momentu odblokowania komory baterii.

odblokowany zablokowany

Blokowanie komory baterii:
1. Zamknij komorę baterii
2. Korzystając z narzędzia do blokowania komory baterii, przesuń
znacznik koloru w prawo
Aby odblokować komorę baterii przesuń znacznik koloru w lewo.
Zakładanie/wymiana baterii
1. Całkowicie otworzyć komorę baterii za pomocą paznokcia.
2. Usunąć starą baterię. Włożyć nową baterię zwracając uwagę na właściwe umieszczenie biegunów. Pokrywa komory baterii oznaczona jest
znakiem "+" w celu łatwiejszego określenia właściwej pozycji baterii.
3. Należy zawsze używać nowych baterii cynkowo-powietrznych o okresie
przydatności do użycia minimum 1 rok.
4. Delikatnie zamknąć komorę baterii.
Wskazówka: W przypadku niekorzystania z aparatu słuchowego przez dłuższy czas,
wyciągnięcie baterii uchroni komorę baterii przed korozją i przedłuży żywotność baterii.
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Sygnalizator niskiego poziomu baterii
Protetyk słuchu może ustawić urządzenie tak, aby za pomocą sygnału dźwiękowego ostrzegało
przed niskim poziomem baterii. W przypadku niskiego poziomu baterii, urządzenie zmniejszy
poziom głośności dźwięków i wyemituje melodię ostrzegawczą. Sygnał ten będzie powtarzał się
co pięć minut, po czym urządzenie automatycznie się wyłączy. Zaleca się posiadanie przy sobie
zapasowych baterii.
Zakładanie i zdejmowanie aparatu słuchowego
Zakładanie (indywidualna wkładka uszna)
1. Wkładkę uszną przytrzymać pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym
i umieścić jej wyjście dźwięku w przewodzie słuchowym.
2. Następnie wsunąć wkładkę uszną do ucha delikatnym, skrętnym ruchem.
3. Delikatnie przekręć górną część wkładki usznej do tyłu i do przodu, tak aby
dopasować ją za fałdą skóry ponad kanałem słuchowym.
4. Przesunąć wkładkę uszną w górę i w dół, po czym delikatnie nacisnąć, aby
upewnić się, że została prawidłowo umieszczona w uchu. Otwieranie i zamykanie ust może ułatwić zakładanie wkładki.
5. Upewnić się, że aparat słuchowy znajduje się za uchem.

Eksperymentując można znaleźć łatwiejszą metodę zakładania. Prawidłowo założony aparat
słuchowy jest dopasowany i nie jest przyczyną dyskomfortu. W przypadku wystąpienia
podrażnienia uszu spowodowanego noszeniem aparatu słuchowego, prosimy skontaktować się
z protetykiem słuchu. Nigdy nie należy samodzielnie próbować modyfikować kształtu aparatu
słuchowego, wkładek usznych ani dźwiękowodów.
Wskazówka: W czasie zakładania aparatu słuchowego, pociągnięcie ucha do góry
i na zewnątrz drugą ręką może ułatwić ten proces.
Zakładanie (kopułka)
1. Chwycić dźwiękowód w miejscu zgięcia i wcisnąć kopułkę w przewód słuchowy. Kopułkę
należy umieścić głęboko w uchu, tak żeby dźwiękowód znalazł się w tej samej płaszczyźnie
co głowa.
2. Ważne jest, aby dźwiękowód i kopułka dokładnie przylegały do ucha.
3. Jeżeli użytkownik nie widzi dźwiękowodu stojąc naprzeciw lustra, oznacza to, że aparat jest
dobrze założony.
Uwaga: Nigdy nie należy
zginać lub modyfikować
kształtu dźwiękowodu.

Zdejmowanie (indywidualna wkładka uszna)
1. Przytrzymać część wkładki usznej znajdującej się przy zewnętrznej części ucha.
2. Wyciągając wkładkę z ucha, jednocześnie obracać ją do przodu.
3. W przypadku wystąpienia trudności ze zdejmowaniem aparatu słuchowego, należy skontaktować się z protetykiem słuchu.
Zdjemowanie (kopułka)
1. Złapać dźwiękowód między kciukiem a palcem wskazującym
i wyciągnąć na zewnątrz.
2. W przypadku indywidualnych wkładek usznych z cienkim dźwiękowodami, wyciągnąć wkładkę ciągnąc za żyłkę do wyjmowania.

Użytkowanie aparatu słuchowego
Regulacja głośności (modele 70, 80 i 90)
Regulator głośności jest oznaczony cyframi od 1 do 4, gdzie 4
oznacza ustawienie maksymalnej głośności. Podczas
dopasowywania aparatu słuchowego, protetyk słuchu
wybierze optymalne ustawienie głośności. Należy zapamiętać
ustawienie tego określonego poziomu. Aby zwiększyć
głośność aparatu umieszczonego w uchu, należy przekręcić
pokrętło głośności do góry. Aby zmniejszyć głośność, należy
przekręcić je do dołu.
Należy pamiętać, że aparat słuchowy został dobrany prze protetyka słuchu i że określony
ubytek słuchu wymaga określonego wzmocnienia. Wpływa to również na zakres możliwości
regulacji głośności aparatu. W przypadku chęci zachowania domyślnego ustawienia głośności,
przed zresetowaniem urządzenia pokrętło głośności należy ustawić na pozycji 2,5 (pomiędzy 2,
a 3). Jeśli nie ma potrzeby korzystania z regulatora głośności, protetyk słuchu może go
wyłączyć.

Przycisk zmiany programu.
W zależności od doświadczenia w posługiwaniu się aparatami
słuchowymi, stopnia ubytku słuchu i preferencji słuchowych,
protetyk słuchu może aktywować dodatkowe programy.
W przypadku aktywacji dodatkowych programów, poniższa
lista opisuje ich działanie.
1. Jednorazowe naciśnięcie przycisku pozwala poruszać się pomiędzy programami.
2. Po naciśnięciu przycisku słychać będzie jeden lub kilka krótkich sygnałów
dźwiękowych. Liczba sygnałów określa, który program został wybrany (jeden
sygnał = pierwszy program, dwa sygnały - drugi program itd.)
3. Po wyłączeniu aparatu słuchowego, urzadzenie zawsze powróci do programu
domyślnego (pierwszy progam).

Program

Opis użycia

Korzystanie z telefonu
Znalezienie optymalnego ułożenia telefonu przy uchu może wymagać
pewnej wprawy, dlatego poniższe rady mogą ukazać się przydatne.
1. Telefon należy trzymać normalnie.
2. Telefon należy trzymać skierowany na górną część ucha (blisko miejsca
gdzie znajdują się mikrofony.).
3. Jeśli pojawi się gwiźdzący odgłos, należy odczekać kilka sekund w tej
samej pozycji, dając czas urządzeniu na dostosowanie się.
4. Gwiżdżący odgłos można zmniejszyć oddalając nieco telefon od ucha.
5. W zależności od indywidualnych potrzeb, protetyk słuchu może uruchomić program przenaczony specjalnie do korzystania z telefonu.
Cewka telefoniczna (opcja)
Jeśli wystąpi potrzeba, protetyk słuchu może aktywować cewkę telefoniczą, która będzie
dostępna jako jeden z programów dodatkowych aparatu. Cewka telefoniczna wychwytuje
sygnał magnetyczny telefonu i przetwarza go na dźwięk. W przypadku użycia cewki
telefonicznej może wystąpić potrzeba zbliżenia słuchawki telefoniczej do aparatu słuchowego.
W celu znalezienia najlepszego sygnału, konieczne może być przesunięcie słuchawki telefonu
na nieco inną pozycję.

PhoneNow
Funkcja PhoneNow, dostępna w wybranych modelach aparatów słuchowych, umożliwia
automatyczną zmianę programu w aparacie w tryb telefoniczny w momencie zbliżenia
słuchawki telefonu do ucha. Po odłożeniu słuchawki, aparat słuchowy powróci do
poprzedniego programu.
Dodatkowe magnesy aktywujące funkcje PhoneNow
Część telefonów wytwarza pole magnetyczne o wystarczającej mocy do
uruchomienia funkcji PhoneNow, ale w przypadku niektórych modeli
konieczne może być umieszczenie na słuchawce dodatkowych
magnesów. Aby właściwie umieścić magnes, należy:
1. Dokładnie wyczyść słuchawkę telefonu
2. Przytrzymać telefon w pozycji pionowej
3. Umieść magnes tuż pod otworami słuchawki. Aby poprawić komfort
korzystania z telefonu, w razie potrzeby można przemieścić magnes
w inne miejsce.
Wskazówka: w celu uzyskania najlepszej przyczepności, przed umieszczeniem magnesu
na słuchawce należy ją wyczyścić rekomendowanym środkiem czyszczącym.

Korzystanie z funkcji PhoneNow
Telefonów można używać w normalny sposób. Sygnał dźwiękowy oznajmi moment
automatycznego przełączania się urządzenia na tryb telefoniczny. Początkowo może
wystąpić potrzeba lekkiego poruszania słuchawką w celu znalezienia najlepszej pozycji,
umożliwiającej aktywację, funkcji PhoneNow i dobre słyszenie rozmowy.
Ostrzeżenie dotyczące funkcji PhoneNow
1. Magnesy należy trzymać poza zasięgiem zwierząt domowych, dzieci oraz osób
o obniżonej sprawności intelektualnej. W przypadku połknięcia magnesu należy
zgłosić się do lekarza.
2. Magnes używany do wzmocnienia pola magnetycznego słuchawki telefonicznej
może zaburzyć funkcjononwanie niektórych urządzeń medycznych i systemów
elektronicznych. Producent urządzeń wrażliwych na pole magnetyczne (np. Rozruszników serca) powinnien dostarczyć opinię na temat środków ostrożności
związanych z pracą tych urządzeń w pobliżu magnesów i aparatów słuchowych.

Środki ostrożności związane z korzystamien z funkcji PhoneNow
1. Zakłócenia podczas wykonywania rozmowy lub korzystania z telefonu mogą wynikać z faktu złego umiejscowienia magnesu na słuchawce telefonu. Aby uniknąć
tego problemu, należy przełożyć magnes na inne miejsce na słuchawce telefonu.
2. Należy stosować jedynie magnesy dostarczone przez GN ReSound.
Systemy pętli indukcyjnej
Wiele miejsc publicznych, kościołów, teatrów i szkół jest wyposażonych w systemy pętli
indukcyjnej. W sytuacji korzystania z programu cewki telefonicznej w miejscach z systemem
pętli indukcyjnej, dźwięk zbierany jest bezpośrednio, co może poprawić rozumienie mowy.
W wypadku braku dźwięku w aparacie słuchowym z uruchomioną cewką telefoniczną,
w miejscu wyposażonym w pętlę indukcyjną, pątla indukcyjna może nie być włączona lub
może pracować niewłaściwie. Jeżeli miejsce publiczne nie jest wyposażone w system pętli
indukcyjnej, należy siadać jak najbliżej pierwszego rzędu.
DAI - bezpośrednie łącze audio (opcja)
Korzystanie z bezpośredniego łacza audio (DAI), umożliwa bezpośrednie połączenie aparatu
słuchowego z urządzeniami takimi, jak telewizor, radio czy zewnętrzny mikrofon, może
w niektórych przypadkach polepszyć rozumienie mowy. Żródło dźwięku łączy się
z urządzeniem za pomocą przewodu lub bezprzewodowego systemu FM poprzez stopkę
audio. Po podłączeniu stopki audio do dolnej części aparatu słuchowego (powinno być słychać
charakterystyczne "kliknięcie"). Urządzenie przejdzie automatycznie w tryb DAI.

Podłączenie / odłączenie stopki audio
Podłączenie stopki audio
1. Umieść czubek stopki audio w rowku znajdującym się
pomiędzy komorą baterii a numerem modelu urządzenia
2. Następnie przesuń stopkę w kierunku komory baterii.
3. Delikatnie nałóż stopkę audio na aparat słuchowy (powinno być słychać "kliknięcie").

Odłączanie stopki audio
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk umieszczony na
przedniej stronie stopki audio.
2. Delikatnie odczepić stopkę audio od aparatu słuchowego.

Konserwacja i czyszczenie
Aparat słuchowy pokryty jest ochronną warstwą odpornego na wodę materiału iSolate.
W celu przedłużenia żywotności aparatu słuchowego należy przestrzegać poniższych zaleceń:
1. Aparat słuchowy utrzymać w stanie czystym i suchym. Po użyciu wytrzeć obudowę miękką
szmatką lub chusteczką, aby usunąć tłuszcz czy wilgoć. Nie używać wody ani rozpuszczalników, gdyż mogą one uszkodzić aparat słuchowy.
2. Nie zanurzać aparatu w wodzie lub innych płynach, gdyż może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.
3. Z aparatem słuchowym należy obchodzić się delikatnie i unikać upuszczanie go na twarde
powierzchnie lub podłogę.
4. Nie zostawiać aparatu na słońcu, w gorącym powieszczeniu, w rozgrzanym samochodzie,
gdyż nadmierne ciepło może uszkodzić lub zdeformować jego obudowę.
5. Nie stosować aparatu pod prysznicem, podczas pływania, ulewy czy w wilgotnym otoczeniu
takim jak np. kąpiel parowa czy sauna.
6. W przypadku zamoknięcia urządzenia lub narażenia go na działanie
wysokiej wilgotności lub potu, należy pozostawić je na noc do
wyschnięcia z wyjętą baterią i otwartą komorą baterii. W takim
przypadku warto jest umieścić urządzenie w szczelnie zamkniętym
pojemniku ze środkiem osuszającym. Nie używać aparatu do czasu
jego zupełnego wyschnięcia. Protetyk słuchu może polecić właściwy
środek do osuszania aparatu słuchowego.

7. Podczas nakładania kosmetyków, perfum, płynów po goleniu, lakierów do włosów i emulsji
do opalania należy zdjąć aparat słuchowy. Produkty te mogą dostać się do środka
urządzenia i spowodować jego uszkodzenie.
Codzienna konserwacja
Należy pamiętać, aby utrzymać aparat słuchowy w stanie czystym
i suchym. Urządzenie należy czyścić codziennie przy użyciu miękkiej
szmatki lub chusteczki. Aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego
wilgocią lub nadmiernym poceniem, zaleca się stosowaniem zestawu
osuszającego. Niektóre zestawy osuszające są zasilane energią
elektryczną i oprócz suszenia pomagają również dezynfekować
aparat słuchowy.
Czyszczenie wkładek usznych
1. Przed czyszczeniem należy odczepić wkładkę uszną oraz przewody od aparatu
słuchowego.
2. Wkładkę należy czyścić delikatnym roztworem mydła i pukać w letniej wodzie.
3. Po czyszczeniu, dakładnie wysuszyć wkładkę i usunąć pozostałą wodę i zanieczyszczenia używając gumowej lub drucianej pętelki.
Uwaga: Przewody prowadzące do wkładki usznej mogą z czasem stać się
sztywne, łamliwe i utracić swój kolor. W celu wymiany przewodów należy
skontaktować się z protetykiem słuchu.

Czyszczenie dźwiękowodów
1. Przed czyszczeneim należy odczepić dźwiękowody od aparatu słuchowego poprzez odkręcenie ich w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
2. Przetrzeć dźwiękowody i kopułki wilgotną szmatką.
3. W celu oczyszczenia dźwiękowodu z wilgoci i zanieczyszczeń, należy
przepchać czarny pręcik czyszczący poprzez dźwiękowód, zaczynając
od końca przeciwnego kopułce.
Uwaga: dźwiękowód i kopułkę należy wymieniać co trzy miesiące lub
częściej, jeżeli elementy staną się sztywne lub łamliwe.

Jak montować kopułki
Nieumiejętna wymiana kopułki może spowodować obrażenia; zaleca się zwrócenie do
protetyka słuchu w celu wymiany kopułek
Kopułki uniwersalne
1. Wepchnąć nową kopułkę na kołnierze znajdujące się na dźwiękowodzie.
2. Upewnij się, że kopułka jest właściwie i stabilnie przymocowana.

Kopułki tulipanowe
Kopułki tulipanowe montuje się w podobny sposób jak kopułki uniwersalne, przy czym wymagane jest tu
wykonanie kilku dodatkowych kroków. Kopułki tulipanowe składają się
z dwóch "płatków".
Ważna uwaga: większy "płatek" powinien znaleźć się na zwenątrz. Aby to zapewnić :
1. Używając palca, odciągnij większy "płatek" od dźwiękowodu. Spowoduje to jego wyciągnięcie się do przodu.
2. Następnie, wepchnij większy "płatek" z powrotem na miejsce, co spowoduje, że znajdzie
się on nad mniejszym "płatkiem".
Informacje o temperaturze, transporcie i warunkach przechowywania
Aparaty słuchowe GN ReSound poddane zostały testom w różnych temperaturach i warunkach wilgotności, w zakresie od -25°C do +70°C, zgodnie ze standardami branżowymi
i wewnętrznymi. W czasie transportu i przechowywania, temperatura nie powinna przekroczyć
wartości pomiędzy -20°C i 60°C, a wilgotność względna nie powinna przekroczyć wartości
90% (przez ograniczony czas). Zalecane ciśnienie powietrza: pomiędzy 500 a 1100 hPa.

Ogólne środki ostrożności
1. Nie pozostawić aparatów słuchowych na słońcu, blisko otwartego ognia lub w rozgrzanym
samochodzie.
2. Nie nosić aparatów słuchowych biorąc przysznic, pływając, podczas ulewy czy w wilgotnym otoczeniu, takim jak np. kąpiel parowa czy sauna.
3. W przypadku zawilgocenia aparatu słuchowego należy wyciągnąć z niego baterię i umieścić w zamkniętym pojemniku ze środkiem osuszającym. Protetyk słuchu może polecić
specjalne pojemniki i zestawy osuszające.
4. Podczas nakładania kosmetyków, prefum, płynów po goleniu, lakierów do włosów i emulsji
do opalania należy zdjąć aparat słuchowy.
5. Używać jedynie produktów ReSound tj. przewodów, kopułek
6. Aparaty słuchowe ReSound mogą być łączone jedynie z przeznaczonymi do nich akcesoriami ReSound.
7. Nigdy nie należy samodzielnie próbować modyfikować kształtu aparatu słuchowego, wkładek usznych lub przewodów.
Ogólne ostrzeżenia
1. W razie znalezienia ciała obcego w kanale słuchowym zewnętrznym, wystąpienia podrażnienia skóry lub zwiększenia wydzielania się woskowiny w czasie używania aparatu
słuchowego, należy skontaktować się z protetykiem słuchu.

2. Różnego rodzaju promieniowanie, np. powstałe w czasie badań przy użyciu rezonasu magnetycznego lub tomografii komputerowej, może uszkodzić aparat słuchowy. Na czas
poddawania się tym i podobnym procedurom, zaleca się ściągnięcie aparatu słuchowego.
Inne rodzaje promieniowania (alarmy przeciwwłamaniowe, systemy nadzoru pomieszczeń,
sprzęt radiowy, telefony komórkowe itd.) przenoszą mniej energii i nie uszkadzają aparatu
słuchowego. Mogą one jednak wpłynąć na chwilową jakość dźwięku lub spowodować
czasowe wydobywanie się z aparatu dziwnych dźwięków.
3. Apartu słuchowego nie wolno nosić w kopalniach ani w obszarach zagrożonych wybuchem, chyba że zastosowanie aparatu słuchowego jest tam dozwolone.
4. Nie należy pozwalać innym osobom używać Twojego aparatu słuchowego. Może to spowodować uszkodzenie aparatu słuchowego lub uszkodzić słuch drugiej osoby.
5. W celu zapewnienia bezpiecznieństwa, dzieci lub osoby o obniżonej sprawności intelektualnej powinny użytkować aparat słuchowy jedynie pod stałym nadzorem. Aparat
słuchowy zawiera drobne części, które mogą zostać połknięte przez dzieci. Nie należy
zostawiać dzieci w pobliżu aparatu słuchowego bez opieki.
6. Aparaty słuchowe powinny być używane zgodnie z wytycznymi podanymi przez protetyka
słuchu. Nieprawidłowe stosowanie może spowodować utratę słuchu.
7. Ostrzeżenie dla protetyków słuchu: Zaleca się specjalną troskę przy wyborze i dopasowywaniu aparatów słuchowych, których maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie
przekracza 132 dB SPL zgodnie z IEC 60711:1981. Może wystąpić ryzyko pogłębienia się
ubytku słuchu.
8. Urządzenia zewnętrzne podłączone do źródeł prądu elektrycznego muszą spełniać wymogi
bezpieczeństwa, zgodnie z normami 60601-1-1, IEC 60065 lub ICE 60950-1.

Ostrzeżenie dotyczące baterii
1. Nie wkładać baterii do ust, gdyż w przypadku połknięcia mogą okazać się szkodliwe.
W wypadku połknięcia baterii należy szukać pomocy medycznej.
2. Baterie przechowywać z dala od dzieci i osób o obniżonej sprawności intelektualnej.
3. W celu uniknięcia wylania baterii w urządzeniu nieużywanym przez dłuższy czas, należy je
wyciągnąć.
4. Nie próbować ładować baterii nieprzeznaczonych do tego celu, ponieważ może nastąpić
wyciek lub wybuch.
5. Nie próbować utylizować baterii przez wrzucanie do ognia.
6. Zużyte beterie są szkodliwe dla środowiska. Należy je utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami lub zwrócić specjaliście ds. protetyki słuchu.

Rozwiązywanie problemów
OBJAW
brak dźwięku

PRZYCZYNA
• urządzenie nie jest włączone
• wyładowana bateria
• nie można zamknąć komory baterii
• zapchana wkładka uszna lub dźwiękowód

zbyt cichy dźwięk

• niewłaściwe umieszczenie wkładki usznej
• zapchana wkładka uszna lub dźwiękowód
• zapchany filtr
• zmiana czułości słuchu
• nadmiar woskowiny
• głośność ustawiona na zbyt niskim poziomie

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA
• wyłączyć urządzenie poprzez zamknięcie pokrywy baterii
• wymienić baterię
• włożyć baterię prawidłowo
• wyczyścić wkładkę lub dźwiękowód

•

ponownie założyć wkładkę uszną

•

wyczyścić wkładkę uszną, wymienić kupułkę, wymienić filtr

•

wymienić filtr lub skontaktować się z protetykiem słuchu

•

skontaktować się z protetykiem słuchu

•

skontaktować się z lekarzem

•

zwiększyć poziom głośności za pomocą regulatora lub skontaktować się
z protetykiem słuchu
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Rozwiązywanie problemów
OBJAW
nadmierne gwizdanie /
sprzężenie zwrotne

PRZYCZYNA
niewłaściwa pozycja wkładki usznej
niewłaściwe założona kopułka
nadmiar woskowiny
kontroler sprzężenia zwrotnego może wymagać regulacji
przewody wkładki usznej wytarte lub uszkodzone
poluzowane połączenie dźwiękowodu
dobrano nieoptymalne ustawienie aparatu słuchowego

dźwięk zniekształcony /
nieczysty

słaba bateria
niewłaściwie założona wkładka uszna lub kopułka
aparat słuchowy może być uszkodzony
dobrana nieoptymalne ustawienia aparatu słuchowego

W przypadku wystąpienia problemów nieopisanych w instrukcji należy skontaktować się
z protetykiem słuchu

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA
ponownie dokładnie zamontować wkładkę uszną
ponownie zamontować wkładkę uszną
skontaktować się z protetykiem słuchu
skontaktować się z protetykiem słuchu
skontaktować się z protetykiem słuchu
wymienić dźwiękowód lub skontaktować się z protetykiem słuchu
skontaktować się z protetykiem słuchu
wymienić baterię
skontaktować się z protetykiem słuchu
skontaktować się z protetykiem słuchu
skontaktować się z protetykiem słuchu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Aparat słuchowy
Model

Maksymalny poziom dźwięku
(sprzęgacz 2cc/IEC 601118-7)

Standardowy dźwiękowód
VE360-DI
VE370-DVI, VE270-DVI, VE170-VI
VE380-DVI, VE280-DVI, VE180-VI
MG490-DVI, MG290-DVI

123 dB SPL
128 dB SPL
136 dB SPL
139 dB SPL

Cienki dźwiękowód
VE360-DI
VE370-DVI, VE270-DVI, VE170-VI

125 dB SPL
126 dB SPL

Gwarancja
Firma ReSound udziela gwarancji na aparaty słuchowe, obejmującej wady fabryczne i materiałowe, opisane
w karcie gwarancyjnej. Polityka serwisowa firmy ReSound gwarantuje zapewnienie funkcjonalności nie
mniejszej niż ta, którą posiada orginalny aparat słuchowy. Jako sygnatariusz inicjatywy ONZ o nazwie Global
Compact, firma ReSound podejmuje się dokonanć tego zgodnie z dobranymi praktykami dotyczącymi
ochrony środowiska. Z tego powodu, wyłączną decyzją ReSound, aparat słuchowy może zostać zastąpiony
nowym urządzeniem lub urządzeniem wyprodukowanym z nowych części lub części używanych w dobrym
stanie, albo naprawiony przy użyciu części nowych lub części używanych w dobrym stanie. Okres gwarancji
na aparat słuchowy wyszczególniony jest na karcie gwarancyjnej dostarczonej przez protetyka słuchu.
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Jeżeli aparat słuchuowy wymaga naprawy, należy skontaktować się z protetykiem słuchu
w celu uzyskania pomocy. W przypadku nieprawidłowego działania aparatu słuchowego
ReSound, musi on być naprawiony przez wykfalifikowanego technika. Nie wolno próbować
otwierać obudowy aparatu słuchowego, pod groźbą unieważnia gwarancji.
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ŚWIATOWA CENTRALA

POLSKA

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com

GNP Magnusson Aparatra Medyczna Sp. z o.o.
Al. Obrońców Tobruku 1/1
10-092 Olsztyn
Tel.: +48 89 651-06-80
Fax: +48 89 651-06-81
www.magnusson.net.pl

Wszelkie zapytania związane z Dyrektywą EU 93/42/EEC dotyczącą
urządzeń medycznych lub Dyrektywą Rady 1999/5/EC w sprawie
urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych,
należy zgłaszać bezpośrednio do ReSound A/S.

