
resound.com
resound-polska.pl

Instrukcja obsługi
Zauszne aparaty słuchowe



2

Lewy aparat słuchowy Prawy aparat słuchowy

Numer seryjny Numer seryjny

Model Model 

Rozmiar baterii 675 13

Program Sygnał Opis

1  

2   

3    

4     



3

Wyjątkowe funkcje obsługiwane przez Twój aparat słuchowy:
Smart Start patrz str. 11 
Głośność i wyciszenie patrz str. 13 
Cewka telefoniczna patrz str. 19 
Phone Now patrz str. 22 
Bezpośrednie wejście audio patrz str. 24 
Blokada komory baterii patrz str. 28 
Generator TSG patrz str. 38 

Typy aparatów słuchowych objętych niniejszą instrukcją obsługi:
LO85, FCC ID: X26LO85, IC: 6941C-LO85
LO90, FCC ID: X26LO90, IC: 6941C-LO90
Szczegółowe informacje o wszystkich modelach znajdują się na stronie 62.
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1 Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu nowych aparatów słuchowych. Innowacyjna technologia i  filozofia projektowania 
firmy ReSound oraz prawidłowe ustawienie aparatu przez protetyka słuchu, uczynią słyszenie przyjemnym 
doświadczeniem. 

Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję, aby w pełni wykorzystać możliwości swoich aparatów słuchowych. 
Właściwa pielęgnacja, obsługa i  użytkowanie aparatu słuchowego zagwarantuje wieloletnią pomoc 
w lepszym komunikowaniu się. 

2 Przeznaczenie
Aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne to przenośne urządzenia wzmacniające dźwięk, mające 
za zadanie kompensować ubytki słuchu. Ich podstawową zasadą działania jest odbieranie, wzmacnianie 
i przekazywanie dźwięków na błonę bębenkową osoby z ubytkiem słuchu.

3 Przyzwyczajenie się do wzmocnienia
Zakup aparatów słuchowych jest ważnym pierwszym krokiem w  kierunku komfortowego słyszenia. 
Pomyślne przyzwyczajenie się do wzmocnienia w aparacie słuchowym wymaga czasu i konsekwentnego 
użytkowania.

Aby czerpać jak najwięcej korzyści z nowych aparatów słuchowych ReSound pamiętaj:

• Tylko regularne noszenie aparatów słuchowych pomoże Ci przyzwyczaić się do nich.
• Na przyzwyczajenie się do aparatów potrzeba czasu. Zacznij od noszenia aparatów słuchowych 

przez krótki czas – nawet 15 minut – a następnie stopniowo zwiększaj czas noszenia. W pewnym 
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sensie czynność ta nie różni się od przyzwyczajania się do noszenia soczewek kontaktowych. 
Porozmawiaj z  protetykiem słuchu, który zaproponuje Ci harmonogram dopasowany do Twoich 
potrzeb.

• Wraz z przyzwyczajaniem się do noszenia aparatów słuchowych zwiększaj czas jego noszenia i noś 
go w coraz bardziej zróżnicowanych środowiskach akustycznych.

Twój mózg może potrzebować nawet kilka miesięcy, aby przyzwyczaić się do wszystkich “nowych” dźwię-
ków wokół Ciebie. Przestrzegając tych wskazówek dasz sobie czas, aby nauczyć się czerpać korzyści ze 
wzmocnienia i zwiększyć korzyści z noszenia aparatów słuchowych ReSound.

4 i Oczekiwania względem aparatów słuchowych
Aparat słuchowy nie przywróci normalnego słyszenia, nie zapobiegnie jego pogorszeniu ani nie poprawi 
uszkodzenia słuchu wynikającego z  czynników biologicznych. Zaleca się abyś konsekwentnie używał 
aparatów słuchowych. W większości przypadków rzadkie stosowanie aparatów nie pozwala na osiągnięcie 
pełni korzyści.

Korzystanie z  aparatu słuchowego jest tylko częścią rehabilitacji słuchu i  może wymagać uzupełnienia 
treningiem słuchowym lub wspierania się czytaniem z ruchu ust.
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6 Opisy
6.1 Twój aparat słuchowy 
6.1.1 ReSound ENZO 3D, model 88
1. Przycisk programów
2. Regulacja głośności
3. Drzwiczki komory baterii i włącznik/wyłącznik
4.  Wyjście dźwięku
5. Wyloty mikrofonu
6. Blokada baterii/Wskaźnik lewy/prawy
7. Model
8. Numer seryjny
9. Producent
10. Bezpośrednie wejście audio
11. Wkładka i dźwiękowód
12. Rożek

4

10
9

6
7 8

11 12

5

2

1

3
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6.1.2 ReSound ENZO 3D, model 98
1. Przycisk programów
2. Regulacja głośności
3. Blokada baterii
4. Komora baterii i włącznik/wyłącznik
5. Wyjście dźwięku
6. Wyloty mikrofonu
7. Wskaźnik lewy/prawy  
 (lewy-niebieski, prawy – czerwony)
8. Numer seryjny
9. Model
10. Producent
11. Wkładka i dźwiękowód
12. Rożek

11 12

9
8

5

10

7

1

2

6

4
3
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Zwróć szczególną uwagę, gdy po czyszczeniu przymocujesz wkładki do aparatów słuchowych.

i OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ POMIESZANIA WKŁADEK I APARATÓW SŁUCHOWYCH, NALEŻY 
ROZMONTOWYWAĆ I CZYŚCIĆ JEDEN APARAT SŁUCHOWY NARAZ.

i PORADA: Możesz poprosić swojego protetyka słuchu o oznaczenie aparatów słuchowych koloro-
wymi znacznikami. Lewą stronę kolorem niebieskim, a prawą kolorem czerwonym.

6.2 Rozpoznanie lewego i prawego aparatu słuchowego
Jeśli masz dwa aparaty słuchowe każdy może być inaczej dopasowany. Jeden do lewego, drugi do 
prawego ucha. Nie zamieniaj ich. Zwróć na to uwagę podczas czyszczenia, przechowywania i zakładania 
aparatów słuchowych.

ReSound, model 98 z wkładkami 
usznymi

ReSound, model 88.
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Wyłącz aparat słuchowy Włącz aparat słuchowy.

7 Pierwsze kroki
Po założeniu aparatów słuchowych możesz je włączyć.
Aparaty słuchowe zawsze uruchamiają się na programie 1, z ustawioną głośnością.

7.1 Włączanie/wyłączanie

7.1.1 Smart Start
Funkcja ta opóźnia moment uruchomienia urządzenia po zamknięciu komory baterii. Przy włączonej 
funkcji SmartStart każda sekunda opóźnionego uruchomienia oznaczona będzie sygnałem dźwiękowym 
(  etc.).

i PORADA: Jeśli nie chcesz włączać aparatów słuchowych przed ich założeniem poproś protetyka 
słuchu o wyłączenie Smart Start. 
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7.2 Obsługa aparatu słuchowego
7.2.1 Przycisk programów
Twój aparat słuchowy posiada przycisk umożliwiający korzystanie 
z maksymalnie czterech różnych programów akustycznych. 

Lista dostępnych programów jest na stronie 2. 
1. Dotknij przycisku, aby przełączyć się między programami.
2. Usłyszysz jeden lub więcej sygnałów dźwiękowych. Liczba 

sygnałów dźwiękowych wskazuje, który program wybrałeś (jeden 
sygnał dźwiękowy = program pierwszy, dwa sygnały dźwiękowe = 
program drugi itd.) 

Możesz także zmienić programy z  niektórych bezprzewodowych akcesoriów ReSound i  aplikacji na 
smartfony.

i UWAGA: Jeśli Twoje aparaty słuchowe posiadają przycisk pozwalający na synchronizacje, zmiana 
programów zadziała na obu aparatach. Po zmianie usłyszysz sygnał dźwiękowy na obu aparatach.
UWAGA: Kiedy wyłączysz swoje aparaty słuchowe, a potem je włączysz, wrócą one do pierwszego 
programu i domyślnej głośności.

Przycisk programów
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7.2.2 Regulacja głośności
Twój aparat słuchowy ma automatyczną regulację głośności, która jest 
indywidualnie ustawiana podczas dopasowania aparatu.
Regulacja głośności aparatu słuchowego może być wykorzystana do 
ściszania lub podgłaśniania poziomu dźwięku w zależności od potrzeb. 
Możesz również regulować głośność w  niektórych przenośnych 
akcesoriach bezprzewodowych ReSound i aplikacjach na smartfony. Po 
zmianie głośności aparat słuchowy odpowiada sygnałem dźwiękowym. 
Po osiągnięciu górnej lub dolnej granicy aparat słuchowy reaguje 
niskim tonem.

ReSound ENZO 3D można zaprogramować z  dodatkową funkcją regulacji głośności przez “długie 
naciśnięcie przycisku”:

• Minimalna głośność – głośność zostanie zredukowana do najniższego ustawienia lub
• Wyciszenie – aparat zostanie całkowicie wyciszony lub 
• Powrót do normalnych ustawień “długo przytrzymując przycisk ściszania” .

i UWAGA: Jeśli Twoje aparaty słuchowe posiadają funkcje synchronizacji poziomu głośności, to 
kontrola głośności będzie działać automatycznie na obu aparatach. Po każdej zmianie głośności 
usłyszysz sygnał dźwiękowy w obu aparatach.
PORADA: Twój protetyk słuchu może wyłączyć kontrole głośności lub ukryć ją za estetyczną 
pokrywką.

Regulacja głośności.
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7.3 Zakładanie i zdejmowanie aparatu słuchowego
Dla wygody zawsze wyłączaj swoje aparaty słuchowe przed ich założeniem lub zdjęciem.

7.3.1 Zakładanie wkładki usznej
1. Przytrzymaj wkładkę między kciukiem a palcem wskazującym i umieść wyjście dźwięku w kanale 

słuchowym.
2. Wsuń wkładkę uszną do samego końca ucha, delikatnym, skrętnym ruchem.
3. Delikatnie obróć górną część wkładki usznej do tyłu i do przodu tak, aby dopasować ją za fałdem 

skóry ponad kanałem słuchowym.
4. Przesuń wkładkę w  górę i  w  dół oraz delikatnie naciśnij. Upewnij się, że została prawidłowo 

umieszczona w uchu. Otwieranie i zamykanie ust może ułatwić zakładanie wkładki.
5. Upewnij się, że aparat słuchowy jest dobrze umieszczony za uchem.

Wsuń i włóż wkładkę do 
małżowiny usznej.

Umieść wkładkę za przeciw sk-
rawkiem odciągając małżowinę.

Umieść aparat słuchowy za 
małżowiną.
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Po właściwym włożeniu aparatu słuchowego, powinien on pasować ciasno ale wygodnie. 

i WSKAZÓWKA: Nigdy nie należy samodzielnie próbować modyfikować kształtu aparatu 
słuchowego, wkładek usznych lub przewodów. 
WSKAZÓWKA: Eksperymentując można znaleźć łatwiejszą metodę zakładania. Prawidłowo 
założony aparat słuchowy jest dopasowany i nie jest przyczyną żadnego dyskomfortu. W przypadku 
wystąpienia podrażnienia uszu spowodowanego noszeniem aparatu słuchowego, należy 
skontaktować się z protetykiem słuchu. 

i UWAGA: NIGDY NIE NALEŻY SAMODZIELNIE PRÓBOWAĆ MODYFIKOWAĆ KSZTAŁTU APARATU 
SŁUCHOWEGO, WKŁADEK USZNYCH LUB PRZEWODÓW.

7.3.2 Zdejmowanie wkładki usznej
1. Przytrzymaj część wkładki usznej znajdującą się przy zewnętrznej części ucha.
2. Używając kciuka i palca wskazującego, chwyć wkładkę (nie aparat słuchowy).
3. Delikatnie przekręć i pociągnij wkładkę, aby wyjąć ją z ucha.

7.4 Wkładanie/wymiana baterii
1. Przygotuj nowe baterie. Usuń folię ochronną. Odczekaj 2 minuty przed włożeniem baterii do 

aparatu słuchowego – pozwoli to na pełną aktywację baterii.
2. Otwórz komorę baterii przy pomocy paznokcia.
3. Włóż nową baterię uważając aby “+” znajdował się po odpowiedniej stronie.
4. Delikatnie zamknąć komorę baterii.
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i Przestrzegaj następujących zasad:

1. Stosuj nowe baterie cynkowo-powietrzne, które posiadają minimum 1 rok przydatności.
2. Ilekroć nie używasz aparatów słuchowych pamiętaj, aby je wyłączyć. Unikniesz niepotrzebnego 

zużycia baterii.
3. W  nocy wyłącz aparat i  otwórz całkowicie pokrywę baterii, aby umożliwić odparowanie wilgoci. 

Przedłuża to żywotność aparatu słuchowego.
4. Jeśli aparat często traci połączenie z  akcesoriami ReSound Unite, skontaktuj się z  protetykiem 

słuchu.

Usuń folijkę z baterii i odczekaj 2 minuty. Wymień baterię.
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i OSTRZEŻENIE:  BATERIE MOGĄ PRZECIEKAĆ. WYJMIJ BATERIĘ, JEŚLI NIE KORZYSTASZ 
Z APARATÓW SŁUCHOWYCH PRZEZ DŁUŻSZY CZAS.
OSTRZEŻENIE: NIE ŁADUJ BATERII CYNKOWO-POWIETRZNYCH – MOGĄ ONE WYCIEKAĆ LUB 
EKSPLODOWAĆ.
OSTRZEŻENIE: BATERIE ZAWIERAJĄ NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE I DLA BEZPIECZEŃSTWA 
POWINNY BYĆ UTYLIZOWANE. BATERIE NALEŻY TRZYMAĆ Z  DALA OD DZIECI, OSÓB 
UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO I ZWIERZĄT DOMOWYCH.

7.4.1 Wskaźnik niskiego stanu baterii
Gdy baterie są rozładowane, aparaty słuchowe zmniejszają głośność i odtwarzają melodię co 15 minut, aż 
do całkowitego rozładowania.
 

i WSKAZÓWKA: Zaleca się posiadanie przy sobie zapasowych baterii.

7.4.2 Wskaźnik niskiego stanu baterii (urządzenia sparowane tylko z akcesoriami)
Aktywne korzystanie z akcesoriów ReSound zużywa więcej energii aparatu słuchowego niż gdy aparaty 
pracują bez akcesoriów co oznacza, że czas pracy baterii może się znacząco różnić w zależności od czasu 
używania akcesoriów bezprzewodowych. 

Gdy moc baterii spadnie, różne funkcje bezprzewodowe przestają działać. Krótka melodia co pięć minut 
wskazuje, że moc baterii jest zbyt niska. Po włożeniu nowej baterii, akcesoria wznowią pracę.
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Poniższa tabela pokazuje, które funkcje wyłączają się przy słabej baterii w aparacie.

Stan baterii Sygnał Aparat słuchowy Pilot sterowania Transmisja

W peni naładowana P P P

Słaba P P O

Wyczerpana 
(wymień baterię)  P O O
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8 Korzystanie z telefonu
Dzięki aparatowi słuchowemu możesz korzystać z telefonu na kilka sposobów.

8.1 Klasyczna metoda
Dzięki praktyce znajdziesz najlepszy i najwygodniejszy sposób korzystania z telefonu podczas noszenia 
aparatów słuchowych. Pomocne mogą okazać się poniższe sugestie: 

1. Trzymaj telefon blisko ucha (w pobliżu mikrofonu aparatu słuchowego)
2. Jeśli wystąpi sprzężenie, przytrzymaj przez kilka sekund telefon przy uchu w tej samej pozycji, aby 

aparat odfiltrował ten dźwięk.
3. Sprzężenie można także wyeliminować przez odsunięcie telefonu trochę dalej od ucha.

i WSKAZÓWKA: W zależności od Twoich potrzeb, protetyk słuchu może aktywować dedykowany 
program do używania telefonu komórkowego.

8.2 Cewka telefoniczna
Specjalista ds. protetyki słuchu może aktywować cewkę telefoniczną, która będzie dostępna jako jeden 
z  programów dodatkowych urządzenia. Cewka telefoniczna wychwytuje sygnał magnetyczny telefonu 
i przetwarza go na dźwięk. Opcjonalny program telefoniczny może poprawić rozumienie mowy w czasie 
rozmowy telefonicznej. W  przypadku użycia cewki telefonicznej, może wystąpić potrzeba zbliżenia 
słuchawki telefonicznej do aparatu słuchowego. W celu znalezienia najlepszego sygnału, może wystąpić 
konieczność przesunięcia słuchawki telefonu na nieco inną pozycję.
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i Cewka telefoniczna nie może pracować bez pętli telefonicznej (tzw. pętli indukcyjnej) lub telefonu 
kompatybilnego z aparatami słuchowymi (HAC). Po włączeniu programu Cewki telefonicznej Twoje 
aparaty słuchowe zaczną odbierać sygnały z pętli lub telefon HAC.

i PORADA: Jeśli słabo słyszysz sygnały z  pętli indukcyjnej poproś swojego protetyka słuchu 
o dopasowanie programu.
PORADA: Jeśli na programie Cewka telefoniczna nie słychać dźwięku system pętli telefonicznej 
może być wyłączony lub działa nieprawidłowo.
PORADA: Twój protetyk słuchu chętnie udzieli Ci informacji o systemie pętli indukcyjnej w Twoim 
domu. Zapytaj swojego protetyka słuchu, aby uzyskać więcej informacji.

8.2.1 Systemy pętli indukcyjnych
Aby używać systemów pętli telefonicznej, wykonaj następujące kroki:

1. Przełącz aparat słuchowy do programu Cewki telefonicznej.
2. Znajdź dobre miejsce. Odbiór dźwięków nie jest taki sam we wszystkich miejscach – zależy od pętli 

indukcyjnej. Poszukaj oznaczeń lub znajdź inne miejsce do siedzenia.
3. W razie potrzeby wyreguluj głośność.
4. Kiedy wychodzisz, przełącz się na program mikrofonowy.

8.2.2 Telefon HAC
Cewka telefoniczna odbiera sygnał z cewki telefonicznej HAC i konwertuje ją na dźwięk.
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Aby korzystać z telefonu HAC, wykonaj następujące kroki:
1. Przełącz aparat słuchowy do programu Cewki telefonicznej.
2. Weź telefon i wykonaj lub odbierz rozmowę.
3. Trzymaj telefon za uchem – blisko aparatu i lekko wychyl go na zewnątrz.
4. Słuchaj sygnału wybierania i przesuwaj telefon, aby uzyskać najlepszy odbiór.
5. W razie potrzeby wyreguluj głośność.
6. Po odłożeniu słuchawki przełącz się do programu mikrofonowego.

 

i PORADA: Jeśli telefon ma słaby sygnał użyj programu mikrofonowego. Aby uniknąć sprzężeń nie 
trzymaj zbyt mocno słuchawki przy uchu.
UWAGA: Poproś swojego protetyka słuchu o włączenie programu cewki telefonicznej w aparatach 
słuchowych.
UWAGA: Jeśli na pudełku znajdują się "M3", "M4", "T3" lub "T4", smartfon jest zgodny z HAC.
UWAGA: Jeśli trudno jest uzyskać dobry rezultat podczas korzystania ze smartfona, protetyk słuchu 
będzie w stanie udzielić porady na temat dostępnych akcesoriów bezprzewodowych w celu poprawy 
słuchania.
UWAGA: Zapytaj swojego sprzedawcę smartfonów lub protetyka słuchu o  porady dotyczące 
smartfonów HAC. 
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8.3 Phone Now
Umieszczając magnes na słuchawce, aparaty słuchowe automatycznie włączają program telefoniczny, 
gdy odbiornik znajduje się blisko ucha.
Po zdjęciu słuchawki z ucha aparaty słuchowe automatycznie powracają do poprzedniego programu.

i UWAGA: Poproś protetyka słuchu o ustawienie funkcji Phone Now jako jednego z programów.

8.3.1 Umieszczanie magnesu Phone Now
Wykonaj następujące czynności, aby prawidłowo umieścić magnes Phone Now

Wyczyść obudowę telefonu Zdejmij folię z magnesu Umieść magnes
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OSTRZEŻENIE: JEŚLI PRZYPADKIEM POŁKNIESZ MAGNES, NATYCHMIAST ZASIĘGNIJ PORADY 
LUB POMOCY MEDYCZNEJ.

 

i WSKAZÓWKA: Poproś swojego protetyka słuchu o  włączenie funkcji Phone Now, jako jeden 
z Twoich programów.
WSKAZÓWKA: Nie zasłaniaj otworów w głośniku magnesem.
WSKAZÓWKA: Jeśli działanie Phone Now nie zadowala cię, zmień płożenie magnesu.
WSKAZÓWKA: Jeśli Twój aparat słuchowy nie przełącza się na program telefonu za każdym razem, 
spróbuj zmienić położenie magnesu lub dodać dodatkowe magnesy.
WSKAZÓWKA: Do czyszczenia telefonu używaj rekomendowanych środków czyszczących.

8.3.2 Jak używać Phone Now
1. Podnieś telefon do ucha.
2. Krótka melodia zasygnalizuje przełączenie się na program telefonu.

 

i WSKAZÓWKA: Początkowo może wystąpić potrzeba lekkiego poruszania słuchawką w  celu 
znalezienia jak najlepszej pozycji, umożliwiającej aktywację funkcji PhoneNow i  dobre słyszenie 
rozmowy.

WSKAZÓWKA: Jeśli masz dwa aparaty słuchowe z  aktywną funkcją synchronizacji, głośność 
aparatu słuchowego po przeciwnej stronie niż telefon zostanie zmniejszona.

i
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8.4 Bezpośrednie Wejście Audio (DAI – opcjonalnie)
Aparat słuchowy jest wyposażony w  Bezpośrednie Wejście Audio. Umożliwia ono bezpośrednie 
podłączenie źródła dźwięku takiego jak radio, telewizor lub nawet sprzęt szkolny, do Twoich aparatów 
słuchowych. Często poprawia to jakość dźwięku. 

Bezpośrednia stopka audio.

Źródło dźwięku łączy się z aparatem za pomocą przewodu lub bezprzewodowego systemu FM poprzez 
stopkę audio. Aparat słuchowy automatycznie wykrywa podłączone źródło DAI. DAI obsługuje także 
systemy bezprzewodowe.
Twój protetyk słuchu może wyregulować balans pomiędzy sygnałem ze złącza DAI, a tymi z mikrofonów 
Twoich aparatów słuchowych. Może np. przyciszyć dźwięki otoczenia i wzmocnić dźwięki z nadajnika.

Stopkę podłącza się do dolnej części aparatu słuchowego. Po prawidłowym podłączeniu stopki 
(wyczuwalne kliknięcie) aparat automatycznie przełączy się w tryb DAI i wyłączy mikrofony aparatu.

i PORADA: Korzystanie z funkcjonalności DAI powoduje zwiększone zużycie baterii.

Odbiornik FM jest kompatybilny ze wszystkimi systemami FM. Częstotliwość FM może różnić się w zależności od kraju. Zapytaj 
swojego protetyka słuchu o radę podczas wyjazdu za granicę.
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8.4.1 Podłączanie stopki DAI
1. Wsuń czubek stopki audio w rowek tuż powyżej baterii i poniżej oznaczenia modelu.
2. Po umieszczeniu czubka na miejscu przesuń resztę stopki w stronę pojemnika baterii.
3. Delikatnie wepnij stopkę w aparat słuchowy.

Instalacja stopki DAI w aparatch Enzo 3D model Power (88).

8.4.2 Odłączanie stopki DAI
1. Naciśnij i przytrzymaj guzik na przedniej stronie stopki audio.
2. Delikatnie zdejmij stopkę z aparatu słuchowego. 

Odłączenie stopki DAI od aparatu ReSound Enzo 3D model Power (88).
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8.4.3 Komora baterii
Twój protetyk słuchu może zamienić standardową komorę baterii, na komorę ze zintegrowaną stopką DAI.

Komora baterii ze zintegrowaną stopką DAI ReSound ENZO 3D model Super Power (98).

Wybierz program DAI za pomocą przycisku programu lub jednego z naszych bezprzewodowych akcesoriów.

i UWAGA: Nie wszystkie modele obsługują zintegrowane stopki DAI. Zapytaj swojego protetyka 
słuchu o więcej informacji.
UWAGA: Korzystanie z funkcji DAI powoduje zwiększone zużycie baterii.

8.5 Tryb Samolotowy (opcjonalny)

i OSTRZEŻENIE: GDY WCHODZIMY NA POKŁAD SAMOLOTU LUB OBSZAR, W  KTÓRYM 
MECHANIZMY RF SĄ ZABRONIONE, FUNKCJONALNOŚĆ BEZPRZEWODOWA MUSI BYĆ 
WYŁĄCZONA.
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Aby włączyć tryb samolotowy, wykonaj następujące czynności: 
1. Przy każdym aparacie słuchowym otwórz i  zamknij drzwiczki baterii trzy razy w  ciągu 

10-sekundowego okresu(otwórz-zamknij, otwórz-zamknij, otwórz-zamknij). 
2. Podwójne dzwonienie przez dziesięć sekund (  etc.) oznacza, że Twój aparat słuchowy jest 

w trybie samolotowym, tzn. Ty nie możesz kontrolować go zdalnie.

Aby wyłączyć tryb samolotowy wykonaj następujące czynności:
1. Dla każdego aparatu słuchowego otwórz i zamknij pokrywę baterii jeden raz.
2. Pojedyncze dźwięki przez dziesięć sekund (  etc.) wskazują, że aparat słuchowy działa w trybie 

bezprzewodowym.

i UWAGA: Oba aparaty słuchowe muszą być ustawione w  trybie samolotowym – nawet przy 
włączonej synchronizacji.
UWAGA: Ważne jest, aby odczekać dodatkowe 15 sekund po wznowieniu działania funkcji 
bezprzewodowej ponowne otwarcie i zamknięcie drzwi baterii z dowolnego powodu. Tryb lotniczy 
zostanie wznowiony, jeśli otworzysz i zamkniesz drzwiczki baterii podczas 15-sekundowego okna. 
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9  Blokada baterii 
Twoje aparaty słuchowe mogą być wyposażone w blokadę komory baterii. Zamek blokuje się dla dzieci 
i osób niepełnosprawnych umysłowo zabezpieczając je przed przypadkowym otwarciem komory baterii 
i połknięciem baterii.

i         UWAGA: Po zamknięciu komory baterii aparat słuchowy może być włączony i wyłączony, ale nie  
            możesz wyjąć baterii do momentu, aż komora zostanie odblokowana.

9.1 ReSound ENZO 3D, model 88
Aby zablokować komorę baterii 

1. Otwórz komorę baterii jak przedstawiono na rysunku
2. Gdy komora baterii jest w tej pozycji przesuń suwak blokady baterii w prawo naciskając na niego 

z lewej strony komory baterii.

Otwórz komorę baterii. Przesuń suwak blokady baterii 
w prawo naciskając na niego z lewej 
strony komory baterii.
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9.2  ReSound ENZO 3D, model 98
Aby zablokować lub odblokować komorę baterii, użyj dołączonego narzędzia.
Aby zamknąć komorę baterii

Umieść narzędzie prosto 
w blokadzie komory baterii.

Przesuń w lewo by zablokować. Jeśli pojawiła się biała kropka 
komora jest zablokowana.

Otwórz komorę baterii. Aby odblokować komorę baterii Przesuń suwak blokady baterii 
w lewo, naciskając z prawej strony drzwiczek baterii.
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Włóż narzędzie prosto w blokadę 
komory baterii.

Przesuń blokadę w prawo. Otwórz komorę baterii do końca 
by wymienić baterię.

By odblokować komorę baterii:

10 i Codzienna konserwacja
Ważne jest, aby aparat był czysty i suchy.
Codziennie czyść aparaty słuchowe za pomocą miękkiej ściereczki lub chusteczki.
Jeśli wloty mikrofonów są zatkane, delikatnie przesuń przez wloty mikrofonu niewielką, czystą szczoteczką.
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i OSTRZEŻENIE: NIE UŻYWAĆ SIŁY DO NACISKANIA WŁOSÓW SZCZOTKI DO INLETÓW, 
PONIEWAŻ MIKROFONY MOGĄ ZOSTAĆ USZKODZONE.
OSTRZEŻENIE: NIE UŻYWAJ ALKOHOLU LUB INNYCH ROZPUSZCZALNIKÓW DO CZYSZCZENIA 
APARATU; POWŁOKA OCHRONNA MOŻE ULEC USZKODZENIU.

10.1 Pędzel (opcjonalnie)
Użyj szczoteczki trzy-w-jednym do codziennego czyszczenia i obsługi baterii.
 

1. Czyszczenie szczotką: Użyj pędzla na wszystkich powierzchniach i kryzach
2. Pętla druciana – czyszczenie: użyj pętli drucianej do czyszczenia wkładki
3. Magnes – obsługa baterii: Użyj magnesu, aby podnieść i wymienić baterię

i UWAGA: Nie używaj pętli drucianej do czyszczenia otworów mikrofonu. Jeśli otwory mikrofonu
zapchają się, odwiedź swojego protetyka słuchu. 
UWAGA: Pętla z drutu jest przeznaczona wyłącznie do wkładek BTE.

1

2
3
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10.2 i Czyszczenie wkładek usznych
1. Przed czyszczeniem odczep wkładkę uszną oraz przewody od aparatu słuchowego.
2. Umyj wkładkę delikatnym roztworem mydła i wypłucz w letniej wodzie.
3. Po czyszczeniu, dokładnie wysusz wkładkę i  usuń pozostałą wodę i  zanieczyszczenia używając 

gumowej gruszki i drucianej pętelki. 

i WSKAZÓWKA: Użyj haczyka do usunięcia wosku.
WSKAZÓWKA: Dźwiękowód wkładki usznej może z czasem stać się sztywny, łamliwy i utracić swój 
kolor. Aby wymienić dźwiękowód skontaktuj się z protetykiem słuchu. 

Odłącz Wkładkę uszną od rożka. Użyj gruszki do usunięcia wody 
z wkładki.
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10.3 Czyszczenie metalowego rożka
1. Odczep wkładkę i dźwiękowód od metalowego rożka power. Wyczyść ją zgodnie z instrukcją.
2. Używając miękkiej ściereczki lub chusteczki usuń wilgoć, pot lub zabrudzenia z powierzchni rożka.

i UWAGA: Nie używaj alkoholu ani innych rozpuszczalników do czyszczenia metalowego rożka power 
ponieważ może to uszkodzić jego warstwę ochronną.
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11 i Opieka i Konserwacja
Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby chronić swój aparat słuchowy.

1. Dbaj o to, aby aparat słuchowy był suchy i czysty.
2. Otwieraj komorę baterii, aby odparować wilgoć gdy nie używasz aparatu słuchowego.
3. Po zdjęciu aparatu słuchowego wytrzyj go miękką ściereczką, aby usunąć tłuszcz lub wilgoć.
4. Wyjmij aparat słuchowy podczas stosowania takich rzeczy jak kosmetyki, perfumy, woda po 

goleniu, lakier do włosów czy balsam do opalania. Mogą dostać się do wnętrza i przyczynić się do 
uszkodzenia aparatu.

5. Nigdy nie zanurzaj aparatów słuchowych w wodzie lub innych cieczach.
6. Nie zostawiaj aparatów słuchowych w  pobliżu źródeł ciepła lub światła słonecznego jak np. 

gorący zaparkowany samochód ponieważ nadmierne ciepło może spowodować uszkodzenie lub 
deformację obudowy.

7. Nie używaj aparatów słuchowych gdy pływasz, bierzesz prysznic lub korzystasz z sauny.

12 Akcesoria bezprzewodowe
ReSound oferuje szeroką gamę akcesoriów bezprzewodowych dzięki którym można kontrolować 
i przesyłać wysokiej jakości dźwięk stereo i mowę bezpośrednio do aparatów słuchowych. 

Poniżej znajduje się lista dostępnych bezprzewodowych akcesoriów:
ReSound TV Streamer 2 umożliwia strumieniowe przesyłanie dźwięku z telewizora i praktycznie dowolnego 
innego źródła dźwięku do aparatów słuchowych na poziomie głośności, który Ci odpowiada.

ReSound Remote Control 2 pozwala regulować głośność lub wyciszać aparaty słuchowe, zmieniać 
programy i wyświetlać wszystkie ustawienia w mgnieniu oka na swoim krystalicznie czystym wyświetlaczu.
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ReSound Phone Clip + przesyła rozmowy telefoniczne i  dźwięk stereo bezpośrednio do obu aparatów 
słuchowych, a także służy jako prosty pilot.

ReSound Micro Mic to mikrofon, który możesz przypiąć innemu rozmówcy. Znacznie poprawia rozumienie 
mowy w hałaśliwych sytuacjach.

ReSound Multi Mic działa jak mikrofon, ale może również służyć jako mikrofon stołowy. Łączy się 
z  systemami pętli i  FM i  ma wejście mini-jack do przesyłania strumieniowego audio z  komputera lub 
odtwarzacza muzyki.

i WSKAZÓWKA: Poproś swojego protetyka słuchu o  więcej informacji na temat akcesoriów 
bezprzewodowych ReSound.
WSKAZÓWKA: Do korzystania z  funkcji bezprzewodowych należy używać wyłącznie 
bezprzewodowych akcesoriów ReSound. Szczegółowe informacje dotyczące np. parowania 
urządzeń znajdziesz w instrukcji danego urządzenia. 

12.1 Korzystanie z aparatów ReSound razem z iPhone, iPad oraz iPod touch
ReSound ENZO 3D jest aparatem słuchowym stworzonym dla iPhone, i  umożliwia bezpośrednią 
komunikację i sterowanie za pomocą iPhone’a, iPada lub iPoda touch. 

i WSKAZÓWKA: Aby uzyskać pomoc w  parowaniu i  używaniu tych produktów z  aparatami 
słuchowymi ReSound, skontaktuj się z  protetykiem słuchu lub odwiedź naszą witrynę pomocy 
technicznej pod adresem www.resound-polska.com.
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13 Aplikacje na smartfony
Aplikacja może być używana tylko z  aparatami słuchowymi ReSound, do których są przeznaczone 
i ReSound nie bierze odpowiedzialności, jeśli aplikacja jest używana z innymi aparatami słuchowymi.

13.1 Używanie aparatów słuchowych ReSound Smart z aplikacjami na smartfony  
 (opcjonalnie)

•  Nie wyłączaj powiadomień aplikacji.
• Zainstaluj aktualizacje, aby aplikacja działała poprawnie.

i UWAGA: Aby uzyskać pomoc w  parowaniu i  używaniu tych produktów z  aparatami słuchowymi 
ReSound, skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu lub odwiedź naszą stronę wsparcia na stronie 
www.resound.com.
UWAGA: Jeśli masz smartfon Android z obsługą Bluetooth, możesz odebrać telefon jeśli używasz 
AKCESORIUM ReSound Phone Clip +.
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14 Asystent ReSound (opcja)
Korzystając z  usługi Asystenta ReSound dostępnej z  Twoimi aparatami słuchowymi, możesz wykonać 
zdalne dopasowanie swoich aparatów słuchowych, bez konieczności odbycia wizyty w gabinecie protetyka 
słuchu. Pozwoli Ci to doświadczyć swobody i elastyczności jakiej nie zaznałeś jeszcze nigdy dotąd!

1. Wysyłaj zgłoszenia o pomoc w dopasowaniu swoich aparatów słuchowych, tak aby pasowały 
do Twoich potrzeb. Poproś swojego protetyka słuchu o  pomoc i  zainstaluj nowe ustawienia 
w najdogodniejszym dla Ciebie momencie – bez względu na to, gdzie jesteś.

2. Aktualizuj swoje aparaty słuchowe i  utrzymuj ich najwyższą możliwą wydajność. 
Aktualizacje są dostępne do zainstalowania w dogodnym dla Ciebie czasie.

i UWAGA: Twoje aparaty słuchowe są wyłączone podczas procesu instalacji i aktualizacji.
UWAGA: Aby uzyskać optymalną wydajność, upewnij się, że aparaty słuchowe są podłączone do 
aplikacji ReSound Smart 3D ™ i są umieszczone blisko iPhone’a lub smartfona z Androidem.
UWAGA: Ta usługa działa tylko wtedy, gdy smartfon jest podłączony do Internetu.
UWAGA: Twój protetyk słuchu dostarczy informacje dotyczące Assist oraz jego działania z aplikacją 
ReSound Smart 3D.
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15 Generator TSG
15.1 Zastosowanie Generatora TSG
Twoje aparaty słuchowe ReSound posiadają funkcję Generatora TSG – narzędzia do generowania dźwięków, 
które ma zastosowanie w programach terapii szumów usznych. 

Generator TSG może generować dźwięki dostosowane do konkretnych programów terapeutycznych 
i  osobistych preferencji, określonych przez lekarza, audiologa lub protetyka słuchu. W  zależności od 
wybranego programu w aparacie oraz środowiska, w którym się znajdujesz możesz czasami słyszeć dźwięk 
terapeutyczny przypominający ciągły lub modulowany gwizd.

15.2 Instrukcje dla Generatora TSG
15.2.1  Opis urządzenia
Moduł Generatora TSG to oprogramowanie, które generuje dźwięki używane w  programach terapii 
szumów usznych w celu złagodzenia problemów z szumem usznym.

15.2.2  Objaśnienie działania urządzenia
Generator TSG generuje szum biały o regulowanej częstotliwości i amplitudzie. Poziom i charakterystyka 
częstotliwości może być dopasowana do konkretnych potrzeb terapeutycznych, określonych przez lekarza, 
audiologa lub protetyka słuchu.

Twój lekarz, audiolog lub protetyk słuchu mogą modulować generowany szum w  celu uczynienia go 
bardziej przyjemnym. Szum może wtedy przypominać, na przykład, fale uderzające o brzeg. 
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Głębokość oraz szybkość modulacji mogą być skonfigurowane tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom.
Twój protetyk słuchu może włączyć dodatkowe funkcje, które pozwolą Ci wybrać dźwięki naśladujące 
brzmienie dźwięków natury, takich jak szum fal lub szmer strumienia.

Jeśli masz dwa bezprzewodowe aparaty słuchowe z synchronizacją ustawień Twój protetyk słuchu może 
włączyć dla Ciebie tą funkcję. Będzie ona synchronizowała działanie Generatora Szumu TSG w  obu 
aparatach słuchowych.

Jeśli Twoje szumy uszne dokuczają Ci tylko w  cichym otoczeniu Twój lekarz, audiolog lub protetyk 
słuchu może ustawić Generator Szumu TSG tak, aby był słyszalny wyłącznie w cichym otoczeniu. Możesz 
dostosowywać ogólną głośność Generatora TSG przy pomocy opcjonalnego regulatora głośności. Twój 
lekarz, audiolog lub protetyk słuchu może przeanalizować z Tobą potrzebę posiadania takiej kontroli.

W aparatach słuchowych, w których jest włączona synchronizacja protetyk słuchu może również włączyć 
monitoring środowiskowy połączony z synchronizacją, tak aby poziom Generatora TSG był automatycznie 
regulowany w oparciu o głośność otoczenia – w obu aparatach jednocześnie. Ponadto jeśli aparat słuchowy 
ma opcję regulacji głośności, zmiany głośności w  jednym aparacie będą automatycznie zastosowane 
w drugim aparacie. 
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15.2.3  Koncepcje naukowe stanowiące podstawę urządzenia
 Moduł TSG zapewnia wzbogacanie dźwięku tła w  celu zamaskowania dźwięku szumów usznych 
neutralnym dźwiękiem, który łatwo jest zignorować. Wzbogacanie dźwięku tła jest ważnym elementem 
większości metod leczenia szumu w uszach, takich jak Tinnitus Retraining Therapy (TRT).

Aby pomóc w  przyzwyczajeniu się do szumu w  uszach, musi to być słyszalne. Dlatego idealny poziom 
modułu TSG powinien być ustawiony tak, aby zaczął mieszać się z szumem w uszach i aby słyszeć zarówno 
szum w uszach jak i używany dźwięk.

15.2.4  Regulacja głośności Generatora TSG
Generator dźwięku jest ustawiony na określony poziom głośności przez protetyka słuchu. Po włączeniu 
generatora dźwięku głośność będzie miała optymalne ustawienie. Dlatego nie jest konieczne ręczne 
sterowanie głośnością.

Jednak regulacja głośności zapewnia możliwość dostosowania głośności do potrzeb użytkownika.

Regulacja głośności jest opcjonalną funkcją w module TSG używanym do regulacji poziomu wyjściowego 
generatora dźwięku. Aby zapobiec niezamierzonemu użyciu przez dzieci lub osoby niepełnosprawne 
fizycznie lub umysłowo, kontrola głośności musi, jeśli jest włączona, być skonfigurowana tak, aby 
zapewniała jedynie obniżenie poziomu wyjściowego generatora dźwięku.

15.2.5  Korzystanie z Generatora TSG razem ze smartfonem
Działanie Generatora TSG można usprawnić dzięki bezprzewodowej aplikacji do obsługi aparatów 
słuchowych oraz kontroli Generatora TSG. Funkcja ta jest dostępna w  wybranych modelach aparatów 
słuchowych jeśli protetyk słuchu włączy taką funkcję w czasie dopasowania aparatów słuchowych.
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i UWAGA: Aby korzystać z  aplikacji na smartfony, aparat słuchowy musi być sparowany ze 
smartfonem lub dodatkowym akcesorium.

15.3 Specyfikacja techniczna
15.3.1 Technologia sygnału audio
Cyfrowa.

15.3.2 Dostępne dźwięki
Biały sygnał szumu, który można kształtować w następujących konfiguracjach:
Sygnał białego szumu można modulować amplitudowo z głębokością tłumienia do 14 dB.
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Filtr górnoprzepustowy Filtr dolnoprzepustowy

500 Hz 2,000 Hz

750 Hz 3,000 Hz

1,000 Hz 4,000 Hz

1,500 Hz 5,000 Hz

2,000 Hz 6,000 Hz

15.3.3 Używanie aparatów słuchowych z Generatorem TSG
Moduł TSG należy stosować zgodnie z  zaleceniami lekarza, audiologa lub protetyka słuchu. W  celu 
uniknięcia trwałego uszkodzenia słuchu, codzienne maksymalne użytkowanie powinno być dostosowane 
do poziomu głośności generowanych szumów.

W  przypadku pojawienia się skutków ubocznych użytkowania generatora szumów, takich jak zawroty 
głowy, nudności, bóle głowy, spadek funkcji słuchowych lub wzrost percepcji szumu w  uszach, należy 
natychmiast zaprzestać korzystania z generatora szumów i zasięgnąć porady lekarskiej.

Grupa docelowa użytkowników TSG to osoby powyżej 18 roku życia. TSG może być używane przez dzieci 
powyżej 5 roku życia. Jednakże dzieci i osoby upośledzone umysłowo wymagają szkolenia przez lekarza, 
audiologa, protetyka słuchu lub opiekuna w zakresie wkładania i wyjmowania aparatu z TSG z ucha.
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15.3.4 Ważne informacje dla przyszłych użytkowników Generatora TSG
Generator Szumów to urządzenie elektroniczne przeznaczone do generowania szumów o wystarczającej 
intensywności i częstotliwości, aby maskować szumy uszne. Jest także używane do pomocy w słyszeniu 
dźwięków otoczenia oraz mowy.

Dobra praktyka zdrowotna wymaga, aby osoba z  rozpoznanym szumem usznym miała zaświadczenie 
wydane przez lekarza otolaryngologa, audiologa. 

Celem wydania takiego zaświadczenia lekarskiego jest zapewnienie, że wszystkie możliwe medyczne 
sposoby leczenia szumów usznych są rozpoznane i  były stosowane w  leczeniu przed zastosowaniem 
generatora szumów TSG. 
Generator szumów jest narzędziem do generowania szumów, które są używane z odpowiedniego zalecenia 
i/lub w programie leczenia szumów usznych, oraz aby przynieść ulgę cierpiącym na szumy uszne.

Generator dźwięków jest narzędziem służącym do generowania dźwięków, które mają być używane razem 
z  odpowiednim poradnictwem i/lub programem terapii szumów usznych mających złagodzić objawy 
szumów usznych u pacjentów.

15.4  i Generator TSG – Ostrzeżenie
1. Generator szumów TSG może być niebezpieczny jeśli jest nieprawidłowo użytkowany.
2. Generator Szumów TSG powinien być użytkowany tylko zgodnie z zaleceniami lekarza, audiologa 

lub protetyka słuchu.
3. Generatory Szumów TSG należy trzymać z daleka od dzieci i zwierząt domowych. 
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15.4.1 i Generator TSG – Środki ostrożności
1. Przy pojawieniu się jakichkolwiek objawów ubocznych użytkowania generatora szumów TSG takich 

jak zawroty głowy, nudności, bóle głowy, zauważalne pogorszenie słuchu lub wzrost dokuczliwości 
szumów usznych powinieneś przerwać jego użytkowanie i skontaktować się ze swoim lekarzem.

2. Dzieci oraz osoby upośledzone umysłowo wymagają nadzoru opiekuna podczas używania TSG.
3. Kontrola głośności jest tylko opcjonalną funkcją używaną do dostosowania poziomu głośności 

generatora szumów TSG. 
4. Aby uniknąć niezamierzonego użycia przez dzieci lub osoby upośledzone umysłowo kontrola 

głośności musi być ustawiona w taki sposób, aby umożliwiać tylko przyciszanie generatora.

15.4.2 Generator TSG – Ostrzeżenie dla protetyków słuchu
Protetyk słuchu powinien doradzić potencjalnemu użytkownikowi Generatora TSG niezwłoczną konsultację 
z  licencjonowanym lekarzem (najlepiej audiologiem) jeśli w  czasie wywiadu, poprzez obserwację lub 
w dowolny inny sposób zaobserwuje u potencjalnego użytkownika jeden lub kilka z poniższych stanów:

1. Widoczne wrodzone lub urazowe deformacje ucha.
2. Drenaż ucha w ostatnich 90 dniach
3. Nagłe pojawienie się lub szybko postępującą utratę słuchu w ciągu ostatnich 90 dni.
4. Ostre lub przewlekłe zawroty głowy.
5. Jednostronna nagła utrata słuchu w ciągu ostatnich 90 dni.
6. Mieszany ubytek słuchu równy bądź większy niż 15dB przy 500Hz, 1000Hz i 2000Hz.
7. Widoczne dowody znacznego nagromadzenia woskowiny lub obecność ciała obcego w przewodzie 

słuchowym.
8. Ból lub dyskomfort.
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i UWAGA: Maksymalna moc Generatora TSG mieści się w zakresie, który może powodować utratę 
słuchu zgodnie z przepisami OSHA. Zgodnie z zaleceniami NIOSH użytkownik nie powinien używać 
Generatora TSG przez więcej niż osiem (8) godzin dziennie, gdy ustawiony jest poziom 85 dB SPL 
lub wyższy. Jeśli Generator TSG jest ustawiony na poziom 90 dB SPL lub wyższy, użytkownik nie 
powinien używać go dłużej niż dwie (2) godziny na dobę. W  żadnym wypadku nie wolno nosić 
Generatora TSG ze zbyt dużym poziomem głośności.
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16 i Ogólne ostrzeżenia
1. W  razie znalezienia obcego ciała w  kanale słuchowym, podrażnienia skóry lub zwiększonego 

wydzielania woskowiny w  czasie używania aparatu słuchowego, należy skontaktować się 
z protetykiem słuchu.

2. Różnego rodzaju promieniowanie, np. powstałe w  czasie badań przy użyciu rezonansu 
magnetycznego lub tomografii komputerowej, może uszkodzić aparat słuchowy. Na czas 
poddawania się tym i podobnym procedurom, zaleca się zdjęcie 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 dziwnych 
dźwięków z aparatu słuchowego.

3. Aparatu słuchowego nie wolno nosić w kopalniach ani innych obszarach zagrożonych wybuchem, 
chyba że zastosowanie urządzenia jest tam dozwolone.

4. Nie pozwalaj innym osobom używać swojego aparatu słuchowego. Może to spowodować jego 
uszkodzenie lub zagrozić słuchowi drugiej osoby.

5. Z  uwagi na ryzyko połknięcia drobnych elementów, dzieci lub osoby o  obniżonej sprawności 
intelektualnej powinny użytkować aparat słuchowy jedynie pod stałym nadzorem.

6. Aparaty słuchowe powinny być używane zgodnie z  instrukcją podaną przez protetyka słuchu. 
Nieprawidłowe stosowanie może spowodować utratę słuchu.

7. Ostrzeżenie dla protetyków słuchu: Zaleca się wyjątkową ostrożność przy wyborze i dopasowywaniu 
aparatów słuchowych, których maksymalny poziom ciśnienia akustycznego przekracza 132 dB SPL 
zgodnie z IEC 60711:1981. Może wystąpić ryzyko pogłębienia się ubytku słuchu.

8. Podczas podróży samolotem nie zapomnij włączyć trybu samolotowego.
9. Nie wolno używać aparatów słuchowych jeśli są uszkodzone.
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10. Zewnętrzne urządzenia podłączone do gniazdka elektrycznego muszą spełniać odpowiednie 
wymogi bezpieczeństwa IEC60601-1-1, IEC 60065, lub IEC 60950-1 (połączenie przewodowe np. 
poprzez HI-PRO, SpeedLink)

17 i Ogólne środki ostrożności – bezprzewodowe aparaty   
     słuchowe 

1. W  celu komunikacji z  innymi urządzeniami bezprzewodowymi, gdy funkcje bezprzewodowe 
są włączone, urządzenie wykorzystuje kodowane cyfrowo transmisje o  niskiej energii. Mało 
prawdopodobne jest, aby urządzenia elektroniczne znajdujące się w  pobliżu mogły zostać 
zakłócane. Jeżeli jednak taka sytuacja nastąpi odsuń aparat słuchowy od zakłócanego urządzenia 
elektronicznego.

2. Jeśli w  czasie używania aparatów z  aktywnymi funkcjami bezprzewodowymi doświadczysz 
zakłóceń odsuń się od źródła zakłóceń.

3. Używaj tylko oryginalnych materiałów eksploatacyjnych ReSound, np. dźwiękowodów i kopułek.
4. Podłączaj aparaty słuchowe ReSound wyłącznie do akcesoriów bezprzewodowych przeznaczonych 

i przystosowanych do pracy z aparatami słuchowymi ReSound.



48

18 i Phone Now – środki ostrożności
1. Trzymaj magnesy poza zasięgiem dzieci, osób upośledzonych umysłowo i zwierząt domowych.
2. Jeśli magnes zostanie połknięty, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
3. Magnes Phone Now może wpływać na wrażliwe urządzenia medyczne/systemy elektroniczne. 

Należy zasięgnąć porady producenta w zakresie odpowiednich środków bezpieczeństwa podczas 
korzystania z rozwiązania Phone Now w pobliżu wrażliwego urządzenia / wyposażenia (rozruszniki 
serca i defibrylatory).

4. Jeśli producent nie może wydać oświadczenia, zalecamy trzymanie magnesu lub telefonu 
wyposażonego w magnes w odległości 30 cm (12 “) od magnetycznie wrażliwych urządzeń.

18.1   i Phone Now – ostrzeżenia
1. Wysokie zakłócenia podczas wykonywania połączeń telefonicznych mogą wynikać z faktu złego 

umiejscowienia magnesu na słuchawce telefonu. Aby uniknąć tego problemu, należy przesunąć 
magnes w inne miejsce na słuchawce telefonu.

2. Używaj wyłącznie magnesów dostarczanych przez ReSound.
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19 i Ostrzeżenia dotyczące baterii
Baterie zawierają niebezpieczne substancje i należy je starannie utylizować z myślą o bezpieczeństwie 
i środowisku. Przestrzegaj poniższych punktów:
1. Trzymaj baterie z dala od dzieci, osób upośledzonych umysłowo i zwierząt domowych.
2. NIE wkładaj baterii do ust.
3. Natychmiast skonsultuj się z lekarzem, jeśli bateria została połknięta, ponieważ mogą być szkodliwe 

dla zdrowia.
4. Nie ładuj baterii cynkowo-powietrznych – mogą one wyciekać lub eksplodować.
5. NIE próbuj wyrzucać baterii poprzez ich spalenie.
6. Zużyte baterie są szkodliwe dla środowiska. Zutylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami lub zwróć 

je swojemu protetykowi słuchu.
7. Wyjmij baterie, aby zapobiec wyciekom, gdy aparaty słuchowe nie są używane przez dłuższy czas.
8. Jeśli baterie nie zostaną włożone prawidłowo, urządzenie nie będzie działać, a akumulatory mogą 

gromadzić ciepło. Jeśli tak się stanie, wyjmij baterie.

20 i Zamierzone korzystanie z aplikacji na smartfony
Aplikacja może być używana tylko z  aparatami słuchowymi ReSound, dla których są przeznaczone. 
ReSound nie bierze odpowiedzialności za użytkowanie aplikacji z aparatami słuchowymi innej marki.
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21 i Ważne punkty dla FM
1. Nie należy używać dwóch nadajników ustawionych na tym samym kanale.
2. Nie należy używać wody ani innych płynów do czyszczenia stopki FM.
3. Nie należy korzystać z  nadajnika FM w  miejscach gdzie zabronione jest używanie urządzeń 

elektronicznych np. na pokładzie samolotu.
4. Miej na uwadze, że sygnał FM może być odebrany i podsłuchany również przez inne odbiorniki.
5. Przed użyciem systemu w innym kraju należy skontaktować się z protetykiem słuchu, aby upewnić 

się, że zaprogramowany kanał może być używany w danym kraju.
6. Odbiornik FM może być naprawiany wyłącznie przez autoryzowany serwis.
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Całkowite Zniekształcenia Harmoniczne
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1,600 Hz

0.8
0.6
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%

Czułość cewki (SPLIV @ 31.6 mA/m) HFA 112 dB SPL

Równoważny poziom szumów (bez redukcji hałasu) 23 dB SPL

Pasmo przenoszenia (DIN 45605) 100-4,740 Hz

Pobór prądu (w trybie testowym) 1.2/1.4 mA

24 Specyfikacja techniczna
Model: ET 88-DWH
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Pobór prądu (w trybie testowym) 1.3/3.3 mA
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25 Rozwiązywanie problemów

OBJAW PRZYCZYNA MOŻLIWE ROZWIĄZANIE

Sprzężenie, “gwizdanie” Czy masz poprawnie założoną wkładkę uszną? Załóż ponownie aparat.

Czy aparat nie jest ustawiony zbyt głośno? Zmniejsz głośność aparatu.

Czy dźwiękowód i wkładka uszna są drożne? Wymień ją lub odwiedź swojego protetyka słuchu.

Czy trzymasz jakiś obiekt (np. czapkę, telefon) w pobliżu aparatów 
słuchowych? Odsuń go trochę, aby utworzyć więcej miejsca pomiędzy aparatem a obiektem.

Czy masz woskowinę w uszach? Odwiedź lekarza i oczyść uszy.

Brak dźwięku Czy aparat jest włączony? Włącz aparat.

Czy aparat jest na programie cewki telefonicznej? Włącz program mikrofonu.

Czy jest bateria w aparacie? Włóż nową baterię.

Czy bateria jest nadal sprawna? Wymień baterię na nową.

Czy dźwiękowód i wkładka uszna są drożne? Odwiedź swojego protetyka słuchu.

Czy masz woskowinę w uszach? Odwiedź lekarza i oczyść uszy.
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25 Rozwiązywanie problemów

OBJAW PRZYCZYNA MOŻLIWE ROZWIĄZANIE

Sprzężenie, “gwizdanie” Czy masz poprawnie założoną wkładkę uszną? Załóż ponownie aparat.

Czy aparat nie jest ustawiony zbyt głośno? Zmniejsz głośność aparatu.

Czy dźwiękowód i wkładka uszna są drożne? Wymień ją lub odwiedź swojego protetyka słuchu.

Czy trzymasz jakiś obiekt (np. czapkę, telefon) w pobliżu aparatów 
słuchowych? Odsuń go trochę, aby utworzyć więcej miejsca pomiędzy aparatem a obiektem.

Czy masz woskowinę w uszach? Odwiedź lekarza i oczyść uszy.

Brak dźwięku Czy aparat jest włączony? Włącz aparat.

Czy aparat jest na programie cewki telefonicznej? Włącz program mikrofonu.

Czy jest bateria w aparacie? Włóż nową baterię.

Czy bateria jest nadal sprawna? Wymień baterię na nową.

Czy dźwiękowód i wkładka uszna są drożne? Odwiedź swojego protetyka słuchu.

Czy masz woskowinę w uszach? Odwiedź lekarza i oczyść uszy.
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OBJAW PRZYCZYNA MOŻLIWE ROZWIĄZANIE

Dźwięk jest zniekształcony 
lub słaby

Czy bateria jest wyładowana? Wymień ją na nową.

Czy bateria jest brudna? Oczyść ją lub wymień na nową.

Czy bateria jest stara? Wymień ją na nową.

Czy dźwiękowód i wkładka uszna są drożne? Odwiedź swojego protetyka słuchu.

Czy Twój aparat słuchowy jest zawilgocony? Osusz aparat.

Bateria bardzo szybko się 
wyczerpuje

Czy zostawiłeś aparat słuchowy włączony przez dłuższy czas? Zawsze wyłączaj aparat słuchowy, jeśli go nie używasz np. w ciągu nocy.

Czy bateria jest stara? Sprawdź datę na opakowaniu baterii.
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OBJAW PRZYCZYNA MOŻLIWE ROZWIĄZANIE

Dźwięk jest zniekształcony 
lub słaby

Czy bateria jest wyładowana? Wymień ją na nową.

Czy bateria jest brudna? Oczyść ją lub wymień na nową.

Czy bateria jest stara? Wymień ją na nową.

Czy dźwiękowód i wkładka uszna są drożne? Odwiedź swojego protetyka słuchu.

Czy Twój aparat słuchowy jest zawilgocony? Osusz aparat.

Bateria bardzo szybko się 
wyczerpuje

Czy zostawiłeś aparat słuchowy włączony przez dłuższy czas? Zawsze wyłączaj aparat słuchowy, jeśli go nie używasz np. w ciągu nocy.

Czy bateria jest stara? Sprawdź datę na opakowaniu baterii.

Zawsze wyłączaj aparaty słuchowe, gdy ich nie używasz, np. w ciągu nocy. 
Sprawdź datę na opakowaniu baterii.
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26 Oświadczenie
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC i regułami ISED. Działanie podlega następującym 
warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w  tym zakłócenia, które mogą 

powodować niepożądane efekty

i  UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń 
cyfrowych klasy B.
Urządzenie, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC i przepisami ISED. Limity te mają na celu zapewnić 
ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w  instalacji mieszkalnej. To wyposażenie generuje, 
wykorzystuje i  może emitować energię o  częstotliwości radiowej i  jeśli nie jest zainstalowane 
i używane zgodnie z zaleceniami instrukcji, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji 
radiowej. Jednak nie gwarantuje, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten sprzęt 
powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radia lub telewizji, zachęca się użytkownika, aby spróbował 
skorygować zakłócenia o co najmniej jeden następujących sposobów:
 
• Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej
• Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem
• Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, w którym znajduje się odbiornik
• Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu   
 uzyskania pomocy
• Zmiany lub modyfikacje mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia
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Produkty są zgodne z następującymi wymaganiami prawnymi:
• W UE: urządzenie spełnia wymagania zasadnicze zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy Rady 

93/42/EWG dla urządzeń medycznych (MDD).
• Niniejszym ReSound A / S deklaruje, że urządzenia radiowe LO85 i LO90 są zgodne z dyrektywą 

2014/53 / UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie następujący adres 
internetowy: www.declarations.resound.com

• W USA: FCC CFR 47 Część 15, podczęść C.
•  Inne określone obowiązujące międzynarodowe wymogi regulacyjne w krajach spoza UE i NAS. 

Proszę zapoznać się z wymaganiami lokalnego kraju dla tych obszarów.
• W Kanadzie: te aparaty słuchowe są certyfikowane zgodnie z zasadami ISED.
• Prawo japońskiego radia i zgodność z japońskim prawem telekomunikacyjnym w zakresie prawa 

handlowego. To urządzenie jest przyznane zgodnie z japońską ustawą radiową (電波法) i japońskim 
przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym Prawo (電気通信事業法) To urządzenie nie powinno być 
modyfikowane (w przeciwnym razie przyznane oznaczenie numer stanie się nieważny.

To urządzenie działa w zakresie częstotliwości 2,4 GHz – 2,48 GHz.
To urządzenie zawiera nadajnik RF, który działa w zakresie od 2,4 GHz do 2,48 GHz.

Nominalna moc wyjściowa RF wynosi 0 dBm.
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Aparaty słuchowe Behind-the-Ear (BTE) typu LO85 z FCC ID X26LO85, numer IC
Akumulatory 6941C-LO85 i rozmiar 13 są dostępne w następujących wariantach:
ET988-DWH ET788-DWH ET588-DWH

Super Power Behind-the-Ear (SP BTE) aparaty słuchowe typu LO90 z FCC ID X26LO90, numer IC 
6941CLO90 i rozmiar 675 baterii są dostępne w następujących wariantach:
ET998-DW ET798-DW ET598-DW

Numer identyfikacyjny wymienionych modeli urządzeń można znaleźć za drzwiczkami baterii jako
wskazane na ilustracjach na stronach 8 - 9.
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27 Gwarancje i naprawy
Firma ReSound udziela gwarancję na aparaty słuchowe, obejmującą wady fabryczne i materiałowe opisane 
w  karcie gwarancyjnej. Polityka serwisowa firmy ReSound gwarantuje zapewnienie funkcjonalności nie 
mniejszej niż ta, którą posiadał oryginalny aparat słuchowy. Jako sygnatariusz inicjatywy ONZ o nazwie 
Global Compact, firma ReSound podejmuje się dokonać tego zgodnie z dobrymi praktykami dotyczącymi 
ochrony środowiska. Z tego powodu, wyłączną decyzją ReSound, aparat słuchowy może zostać zastąpiony 
nowym urządzeniem lub urządzeniem wyprodukowanym przy użyciu 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 pro-
tetyka słuchu.

Jeżeli aparat słuchowy ReSound wymaga naprawy skontaktuj się z protetykiem słuchu w celu uzyskania 
pomocy. W przypadku nieprawidłowego działania aparatu słuchowego ReSound, musi on być naprawiony 
przez wykwalifikowanego technika. Samodzielne próby napraw, modyfikacji lub otwierania obudowy 
mogą skutkować unieważnieniem gwarancji.

28 Informacje o temperaturze, transporcie i warunkach    
 przechowywania
Aparaty słuchowe ReSound poddane zostały testom temperatur i zmiennych warunków wilgotności, 
w zakresie od – 25oC do +70oC, zgodnie ze standardami branżowymi i wewnętrznymi.
W czasie transportu lub przechowywania, temperatura nie powinna przekroczyć wartości od – 20oC do 
+60oC a wilgotność względna nie powinna przekroczyć wartości 90%, bez kondensacji (przez ograniczony 
czas). Zalecane ciśnienie powietrza: pomiędzy 500 a 1100 hPa.
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ReSound ENZO 3D jest kompatybilny z iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, 
iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro (10.5-cala), iPad Pro 
(12.9-cala), iPad Pro (9.7-cala), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPad (5-tej 
generacji), iPad (4-tej generacji), iPod touch (6-tej generacji) i iPod touch (5-tej generacji) korzystających 
z iOS 8.0 lub nowszych. Logo firmy Apple, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad i iPod touch są znakami 
towarowymi Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych krajach.   

© 2017 GN Hearing A / S. Wszelkie prawa zastrzeżone. ReSound jest znakiem towarowym firmy GN Hearing 
A / S. Apple, logo Apple, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad i iPod touch są znakami towarowymi firmy 
Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Android jest znakiem towarowym 
firmy Google Inc. Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth 
SIG, Inc.
 

i “Made for iPod/iPhone/iPad” oznacza, że urządzenie zostało zaprojektowane, aby połączyć się 
bezpośrednio do urządzeń iPhone, iPad i  iPod, i  że jest certyfikowane przez swojego wytwórcę 
w zakresie standardów jakości Apple. Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego 
zgodność z normami bezpieczeństwa. Pamiętaj, że stosowanie tego urządzenia z iPhonem, iPadem 
lub iPodem może mieć wpływ na wydajność sieci bezprzewodowej.
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29 Porady
Poradniki zawierają ważne informacje, które muszą być w pełni zrozumiane, udostępnione i przestrzegane. 
Nieprzestrzeganie ich może spowodować poważne obrażenia ciała i/lub szkody sprzętowe.
Uważaj na informacje oznaczone symbolami ostrzegawczymi:

i OSTRZEŻENIE wskazuje sytuację, która może prowadzić do poważnych obrażeń.

i UWAGA wskazuje sytuację, która może prowadzić do drobnych i umiarkowanych obrażeń.

i Porady i wskazówki usprawniające obsługę aparatu słuchowego.

Wyposażenie obejmuje nadajnik radiowy.

 Zapytaj swojego lokalnego protetyka słuchu o sposób usunięcia aparatu słuchowego.

 
 W celu utylizacji swojego aparatu słuchowego skonsultuj się ze swoim protetykiem słuchu.
.
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30 Podziękowania
Części tego oprogramowania są napisane przez Kenneth MacKay (mikro-ecc) i  są licencjonowane pod 
następującymi warunkami i zasadami:
Prawa autorskie® 2014, Kenneth MacKay. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i wykorzystanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, są dozwolone pod 
warunkiem spełnienia następujących warunków: 

• Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższe informacje o prawach autorskich, niniejszą 
listę warunków i poniższe zastrzeżenie.

• Redystrybucje w  formie binarnej muszą odtworzyć powyższe informacje o  prawach autorskich, 
niniejszą listę warunków i  następujące zastrzeżenia w  dokumentacji i/lub innych materiałach 
dostarczonych z dystrybucją. 

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH 
I WSPÓŁPRACOWNIKÓW „TAK JAK JEST” I BEZ BEZPOŚREDNICH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI, 
WLICZAJĄC, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, GWARANCJI SPRZEDAWALNOŚCI I  PRZYDATNOŚCI 
DO OKREŚLONEGO CELU. WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH ANI WSPÓŁPRACOWNICY W ŻADNYM 
PRZYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, 
CELOWE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (WLICZAJĄC, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO 
DÓBR LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW CZY PRZERWY W  DZIAŁANIU) 
POWSTAŁE NA JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, NAWET W  RAMACH UMOWY, 
ODPOWIEDZIALNOŚCI STRATEGICZNEJ LUB ZAWARTOŚCI (W  TYM ZANIEDBANIA LUB INNEJ), 
WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI 
POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA.
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Wszelkie kwestie dotyczące dyrektywy UE w sprawie sprzętu medycznego 93/42/EEC 
lub dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych 2014/53/UE należy kierować do  
GN ReSound A/S 

Producent
GN ReSound SA
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Dania
Tel.: +45 4575 1111
resound.com

CVR no. 55082715

Dystrybutor w Polsce
GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o.
Al. Obrońców Tobruku 1/1,
10-092 Olsztyn
Tel./fax: +48 89 651-06-80 
biuro@resound-polska.pl 
resound-polska.pl

Producent według EU Medical Device
Dyrektywa 93/42/EEC:


