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Lewy Aparat Słuchowy Prawy Aparat Słuchowy

Numer seryjny Numer seryjny

Model aparatu Model aparatu
Typ słuchawki Słuchawka LP

Słuchawka MP
Słuchawka HP
Słuchawka UP

Typ słuchawki Słuchawka LP
Słuchawka MP
Słuchawka HP
Słuchawka UP

Długość słuchawki 0 1 2 3 4 Długość słuchawki 0 1 2 3 4

Dopasowanie 
otwarte/kla-
syczne

Mała
Średnia
Duża

Mała
Średnia
Duża

Tulipan Wkładka

Kopułka otwarta Kopułka power Tulipan Wkładka RIE

Wyjątkowe funkcje obsługiwane przez Twoje aparaty słuchowe:

Ładowanie patrz str.  13  
Smart Start patrz str. 17  
Phone Now patrz str. 26  
Generator TSG patrz str. 37  
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Program Sygnał Opis 

1  

2   

3    

4     

Typy aparatów słuchowych objętych niniejszą instrukcją obsługi: 
LXR45 FCC ID: X26LXR45, IC:6941C-LXR45
Szczegółowe informacje o wszystkich modelach znajdują się na stronie 6.

Urządzenie zawiera transmiter radiowy, który pracuje w  zakresie częstotliwości 2,4 GHZ - 2,48 GHz. 
Nominalna moc wyjściowa transmitera to +0,82 dBm.

1 Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu nowych aparatów słuchowych. Innowacyjna technologia i design 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. 
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2 Przeznaczenie
Aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne to przenośne urządzenia wzmacniające dźwięk, mające 
za zadanie kompensować ubytki słuchu. Podstawową zasadą ich działania jest odbieranie, wzmacnianie 
i przekazywanie dźwięków na błonę bębenkową osoby z ubytkiem słuchu. 

Do ładowania aparatów słuchowych służy ładowarka. Jest ona wyposażona w  ładowalny akumulator 
litowo-jonowy (power-bank), dzięki czemu można ją łatwo transportować i  używać tam, gdzie się 
znajdujesz. Ładowarka przeznaczona jest tylko do użytku z aparatami słuchowymi ReSound LiNX Quattro.

3 Przyzwyczajenie się do wzmocnienia
Zakup aparatów słuchowych jest ważnym krokiem, ale dopiero pierwszym w  kierunku komfortowego 
słyszenia. Pomyślne przyzwyczajenie się do wzmocnienia dźwięku 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. 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” 
dźwięków wokół Ciebie. Stosując się do tych wskazówek dasz sobie czas, aby nauczyć się czerpać korzyści 
ze wzmocnienia i zwiększyć korzyści z noszenia aparatów słuchowych ReSound.
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4 Oświadczenie
To urządzenie spełnia wymogi części 15 FCC oraz zasady ISED. 

Użytkowanie urządzenia może nastąpić pod dwoma warunkami:
1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w   tym zakłócenia mogące 

spowodować niepożądane działanie.

i  PORADA: To urządzenie zostało przetestowane i  odpowiada normom klasy B dla urządzeń 
cyfrowych, stosownie do części 15 przepisów FCC oraz przepisów ISED. Przeznaczeniem tych 
ograniczeń jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w miejscu 
zamieszkania. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i  może wypromieniować fale 
o częstotliwościach radiowych, jeśli nie jest poprawnie zainstalowane oraz użytkowane zgodnie 
z  instrukcją producenta może powodować zakłócenia w  łączności radiowej. Nie ma jednakże 
gwarancji, że wymienione wyżej zakłócenia nie wystąpią w  konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie 
powoduje zakłócenia w  odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając 
i włączając je, użytkownik powinien podjąć próbę przeciwdziałania im, odwołując się do jednego 
lub kilku poniższych sposobów:
• Zmień kierunek lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej.
• Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłącz urządzenie do gniazdka w   obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest 

odbiornik.
• Poproś o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Zmiany lub modyfikacje mogą spowodować utratę prawa do serwisowania urządzenia.



6

Produkty są zgodne z następującymi normami:

• Unia Europejska: urządzenie spełnia zasadnicze wymogi Załącznika I do Dyrektywy Rady 93/42/
EEC dla urządzeń medycznych (MDD)

• Niniejszym, GN ReSound A/S oświadcza, że typy urządzeń radiowych BRIE są zgodne z Dyrektywą 
2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się na stronie www.declaration.resound.com.

• USA: FCC CFR 47 Part 15, podpunkt C.
• Inne stosowne międzynarodowe wymagania krajów spoza UE i  USA. Należy zwrócić się do 
• stosownych przepisów lokalnych.
• Kanada: aparaty te są certyfikowane zgodnie z przepisami ISED.
• Japońskie Przepisy Radiowe oraz Zgodność z  Japońskim Prawem Komercyjnej Telekomunikacji. 

To urządzenie ma udzieloną zgodę na podstawie ustawy o Japońskim Radiu (電波法)  i Japońskim 
Prawie Komercyjnej Telekomunikacji. (電気通信事業法) Urządzenie nie powinno być modyfikowane 
(inaczej przyznana licencja stanie się nieważna).

Aparaty słuchowe ze słuchawką RIE typu LXR45 z  FCC ID: X26LXR45, numer kat. 6941C-LXR45 są 
dostępne w następujących wariantach: 

RE961-DRWC  RE761-DRWC  RE561-DRWC

Numer identyfikacyjny wymienionych modeli urządzeń znajduje się na wewnętrznej stronie aparatu 
słuchowego, jak pokazano na ilustracjach na kolejnych stronach.



7

Ładowarka do aparatów słuchowych Resound:

Model: C-1
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6 Poznaj swoje aparaty słuchowe
6.1 Twój aparat RIE
1. Przycisk zmiany programów
2. Słuchawka
3. Wkładka
4.  Przewód słuchawki
5. Dioda led
6. Mikrofony
7. Oznaczenie prawy/lewy
8.  Numer seryjny oraz model
9. Wkładka tulipan
10.  Wkładka zamknięta
11.  Indywidualna wkładka RIE
12.  Sports lock
13.  Słuchawka LP
14.  Słuchawka MP
15.  Słuchawka HP
16. Słuchawka UP
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6.2 Ładowarka do aparatu słuchowego
1. Komora ładująca do aparatów słuchowych
2. Wnęka na słuchawki
3. Wskaźnik stanu akumulatora aparatów słuchowych
4. Lewy wskaźnik (niebieski)
5. Prawy wskaźnik (czerwony)
6. Wskaźnik stanu akumulatora ładowarki
7. Kabel do ładowania
8. Port do ładowania (micro-USB)
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6.3 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. Lewy aparat słuchowy jest oznaczony niebieskim wskaźnikiem. Prawy aparat 
słuchowy jest oznaczony czerwonym wskaźnikiem.

i PORADA: Twój protetyk słuchu powinien oznaczyć Twoje aparaty słuchowe kolorami  
 lewy/prawy: lewy jest niebieski, a prawy czerwony.

PrawyLewy Oznaczenie lewy/prawy
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7 Pierwsze kroki
Przed użyciem zaleca się pełne naładowanie aparatów słuch. 

7.1 Jak ładować aparaty słuchowe

1. Podłącz dostarczony zasilacz do gniazdka 
elektrycznego następnie podłącz kabel ładujący 
do ładowarki aparatu słuchowego.

2. Umieść oba aparaty słuchowe w komorach ładujących. 
Prawy aparat słuchowy trafia do komory ładowania 
oznaczonej czerwoną kropką. Lewy aparat słuchowy 
trafia do komory ładowania oznaczonej niebieską 
kropką. Słuchawki umieść we wnęce słuchawkowej.

 Jeśli słuchawka ma dołączoną blokadę sportową, 
zachowaj ostrożność podczas wkładania aparatu 
słuchowego.

i UWAGA: Upewnij się, że Twoje aparaty  
 słuchowe są suche przed włożeniem ich do  
 ładowarki.
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1. Podczas ładowania dioda LED na aparacie słuchowym powoli pulsuje, aż aparat 
słuchowy zostanie całkowicie naładowany. Po całkowitym naładowaniu dioda świeci 
światłem ciągłym, dopóki aparat słuchowy nie zostanie wyciągnięty z  ładowarki. 

2. Pięć diod LED z  przodu ładowarki wskazuje poziom naładowania akumulatorów aparatów  
słuchowych. Po włożeniu lub wyjęciu aparatów słuchowych diody LED pokazują 
poziom naładowania aparatu słuchowego o  niższym poziomie naładowania 
akumulatora. Diody LED wskazują poziom naładowania akumulatorów przez 10 
sekund, a  następnie wyłączają się. Aparaty słuchowe będą jednak nadal ładowane. 

3. Podczas ładowania dioda LED aparatu słuchowego informuje o  stanie akumulatorów. Aparaty 
słuchowe są w pełni naładowane w ciągu 3 godzin.

Podczas ładowania
dioda pulsuje

Po pełnym naładowaniu
dioda świeci do momentu usu-
nięcia aparatów
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1. Podłącz dostarczony zasilacz do gniazdka elek-
trycznego następnie podłącz kabel ładujący do 
ładowarki aparatu słuchowego.

. 

Wskaźniki akumulatora w aparacie słuchowym

Diody led Poziom akumulatora
● 0-20%

● ● 20-40%
● ● ● 40-60%
● ● ● ● 60-80%
● ● ● ● ● 80-100%

7.2 Sposób ładowania ładowarki
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i UWAGA: Z POWODÓW BEZPIECZEŃSTWA UŻYWAJ WYŁĄCZNIE ŁADOWARKĘ   
 DOSTARCZONĄ PRZEZ RESOUND. 

i PORADA: Podczas ładowania ładowarki aparatu słuchowego po raz pierwszy należy go  
 ładować przez co najmniej 3 godziny, nawet jeśli wskaźnik LED wskazuje, że akumulator jest  
 w pełni naładowany.

i PORADA: Bezpieczne jest pozostawienie ładowarki podłączonej na noc - nie można  
 przeładować akumulatorów zarówno w ładowarce aparatu słuchowego, jak i w aparatach  
 słuchowych.

Trzy diody LED z tyłu ładowarki pokazują poziom naładowania akumulatora ładowarki aparatu słuchowego. 
Jedna dioda LED migająca na czerwono oznacza, że   poziom naładowania akumulatora ładowarki jest niski. 
W takim przypadku naładuj ładowarkę. Trzy zielone diody LED wskazują na pełne naładowanie.

Gdy ładowarka aparatu słuchowego jest w  pełni naładowana, ma pojemność na co najmniej 3 pełne 
ładowania aparatów słuchowych.

Diody led Poziom akumulatora
● Dioda LED miga na czerwono. Mniej niż 10% 

rezerwy mocy.

● 10 - 33% mocy
● ● 33 - 66% mocy
● ● ● 66 - 100% mocy
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7.3 Włącz/wyłącz
Aparaty słuchowe włączają się automatycznie po zdjęciu z  ładowarki aparatu słuchowego. Można je 
również włączać i wyłączać ręcznie, naciskając przycisk.

1. Włącz, naciśnij przycisk przez 5 sekund.
2. Wyłącz, naciśnij przycisk przez 5 sekund.

i PORADA: Gdy aparat słuchowy włączy się, dioda LED zaświeci się.
 Gdy aparat słuchowy wyłączy się, dioda LED mignie 3 razy.

i PORADA: Jeśli ładowarka nie jest podłączona do gniazdka elektrycznego, aparat słuchowy   
 wyłączy się po 24 godzinach.
 Jeśli ładowarka wyczerpała się, aparaty słuchowe zostaną wyłączone i będziesz musiał włączyć  
 aparaty słuchowe, naciskając ręcznie przycisk przez 5 sekund.

7.3.1 Smart Start
Funkcja Smart Start opóźnia czas przed włączeniem aparatu słuchowego po wyjęciu aparatu słuchowego 
z ładowarki. Przy włączonym Smart Start usłyszysz sygnał dźwiękowy na każdą sekundę okresu opóźnienia 
(5 lub 10 sekund opóźnienia).

i  PORADA: Jeśli chcesz natychmiast włączyć aparaty słuchowe, poproś protetyka słuchu, aby 
dezaktywował Smart Start.
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7.4 Zakładanie/zdejmowanie aparatu słuchowego
7.4.1 Zakładanie aparatu z przewodem i kopułką

1. Umieść aparat słuchowy na uchu.
2. Chwyć przewód w  miejscu zgięcia i  delikatnie wsuń kopułkę w  kanał słuchowy.
3. Kopułkę należy umieścić głęboko w uchu, tak żeby przewód dokładnie przylegał do ucha (sprawdź 

w lustrze).  
 
 
 
 

 

i UWAGA: NIGDY NIE PRÓBUJ SAMODZIELNIE MODYFIKOWAĆ KSZTAŁTU APARATU   
 SŁUCHOWEGO, WKŁADKI USZNEJ LUB PRZEWODÓW.

i PORADA: Aby uniknąć sprzężeń ważne jest, aby dźwiękowód i kopułka były prawidłowo   
 założone. Inne powody sprzężeń możesz sprawdzić w dziale Rozwiązywanie problemów.

7.4.2 Zdejmowanie aparatu z przewodem i kopułką
1. Przytrzymaj przewód kciukiem i  palcem wskazującym.
2. Delikatnie wyciągnij dźwiękowód z ucha.
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Delikatnie wsuń całą 
wkładkę do ucha lekko ją 
obracając.

Wsuń wkładkę za fałd skóry nad 
kanałem usznym.

Umieść aparat słuchowy za 
uchem.

7.4.3 Zakładanie aparatu z wkładką
1. Przytrzymaj wkładkę kciukiem i  palcem wskazującym, a następnie zbliż wyjście dźwięku do kanału 

słuchowego.
2. Delikatnie wsuń całą wkładkę do ucha lekko ją obracając.
3. Obróć górną część wkładki delikatnie do tyłu i do przodu, tak aby wsunęła się za fałd skóry nad 

kanałem ucha.
4. Poruszaj wkładką w górę i w dół, po czym delikatnie naciśnij, aby upewnić się, że została prawidłowo 

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

Prawidłowo założony aparat słuchowy jest dopasowany i nie jest przyczyną dyskomfortu. 

i UWAGA: NIGDY NIE PRÓBUJ SAMODZIELNIE MODYFIKOWAĆ KSZTAŁTU APARATU 
 SŁUCHOWEGO, WKŁADKI USZNEJ LUB PRZEWODÓW. 
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i  PORADA: Aby ułatwić sobie założenie aparatu słuchowego spróbuj pociągnąć ucho do góry i  
 w tył przy użyciu przeciwnej ręki. 
 PORADA: Eksperymentując można znaleźć łatwiejszą metodę zakładania.

7.4.4 Zdejmowanie wkładki
1. Zdejmij aparat zza ucha. 
2. Delikatnie pociągnij za żyłkę do wyjmowania (nie za aparat słuchowy czy przewód słuchawki), aby 

wyciągnąć aparat słuchowy z ucha.
3. Wyjmij całą wkładkę delikatnie nią obracając.

7.4.5 Blokada sportowa
Jeśli prowadzisz aktywne życie, Twoje aparaty słuchowe mogą się poluzować. Aby tego uniknąć, Twój 
protetyk słuchu może dołączyć i ustawić blokadę sportową.

Aby włożyć aparat słuchowy z blokadą sportową:
1. Włóż aparat słuchowy jak zwykle.
2. Wciśnij blokadę sportową.

i UWAGA: Uważaj, aby nie zgiąć przewodów słuchowych podczas umieszczania aparatów w   
 ładowarce.

i PORADA: Blokada sportowa może z upływem czasu stać się sztywna, łamliwa lub odbarwiona.  
 Skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu w celu wymiany.
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i PORADA: Blokada sportowa dostępna jest w trzech różnych rozmiarach: L (niska moc), M   
 (średnia moc) i H (duża moc). Sprawdź rozmiar odbiornika na stronie 2.

  PORADA: Twój protetyk słuchu pomoże Ci wymienić blokadę sportową.

7.5 Obsługa aparatu słuchowego
Aparaty słuchowe zawsze rozpoczynają pracę na programie 1 i z ustawioną głośnością.

7.5.1 Przycisk
Przycisk umożliwia dostęp do funkcji, które Twój protetyk słuchu i  Ty zdecydujesz się zastosować 
w aparatach słuchowych.

Przycisk wielofunkcyjny umożliwia korzystanie z  maksymalnie 4 programów, każdy dopasowany do 
określonej sytuacji.

Krótkie naciśnięcie: Zmień program
Przytrzymaj 1 sekundę: przesyłanie strumieniowe
Przytrzymaj 5 sekund: Włącz / wyłącz
Przytrzymaj 9 sekund: Wprowadź tryb samolotowy
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i PORADA: Funkcje krótkiego naciśnięcia i  jedno sekundowego nacisku są konfigurowane podczas 
sesji dopasowywania. 5 i 9 sekundowe naciśnięcie nie może być zmienione.

 
Domyślnie przycisk umożliwia korzystanie z maksymalnie czterech różnych programów słuchania i trzech 
programów bezprzewodowych akcesoriów.

1. Krótko naciśnij przycisk (sygnał dźwiękowy), aby przełączać się pomiędzy programami. Następnie 
usłyszysz jeden lub więcej sygnałów dźwiękowych. Liczba dźwięków wskazuje, który program 
wybrałeś (jeden sygnał dźwiękowy = pierwszy program, dwa sygnały dźwiękowe = drugi program 
itd.)

2. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę (krótka melodia), aż rozpocznie się przesyłanie strumieniowe. 
Jeśli aparaty słuchowe zostały sparowane z  więcej niż jednym urządzeniem bezprzewodowym, 
naciśnięcie i przytrzymanie przez jedną sekundę spowoduje przejście do następnego urządzenia. 
Krótkie naciśnięcie zakończy transmisję i uruchomi program, który opuściłeś.

3. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć aparat słuchowy.
4. Naciśnij i  przytrzymaj przez 9 sekund, aby przejść do trybu samolotowego. Aby uzyskać więcej 

informacji, zobacz Tryb samolotowy w rozdziale 8.3.

Po wyłączeniu i  ponownym włączeniu aparatów słuchowych zawsze powracają one do ustawień 
domyślnych.

Twój protetyk słuchu może skonfigurować przycisk, abyś mógł go używać do kontrolowania głośności oraz 
przełączania programów słuchania. 
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W razie konieczności Twój protetyk słuchu może zmienić ustawienia domyślne przycisku wielofunkcyjnego 
i wypełnić poniższą tabelę, aby opisać nowe ustawienia:

Przycisk wielofunkcyjny Ustawienia domyślne Nowe ustawienia Nowe ustawienia

Krótkie naciśnięcie  Zmiana programu

Naciśnięcie i przytrzymanie 1 
sekundę

Aktywacja transmisji 
bezprzewodowej

i PORADA: Dla wygody możesz sterować aparatami słuchowymi za pomocą aplikacji ReSoundSmart 
3D lub ReSound Remote Control 2.
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7.5.2 Wskaźnik LED
Twój aparat słuchowy komunikuje się zarówno dźwiękiem, jak i światłem za każdym razem, gdy zmieniasz 
program lub go włączasz i wyłączasz.

Czynność Dioda

Włącz (naciśnięcie i przytrzyma-
nie 5 sekund) Błysk

Wyłącz (naciśnięcie i przytrzy-
manie 5 sekund) Trzy błyski 

Włącz tryb samolotowy (opcjo-
nalnie) Cztery razy podwójne błyski

Tryb samolotowy oznacza brak komunikacji bezprzewodowej - nie pomiędzy aparatami słuchowymi, oraz nie pomiędzy 
aparatami słuchowymi a smartfonem lub akcesoriami bezprzewodowymi.

7.6 Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Jeśli poziom naładowania akumulatorów jest zbyt niski, aparaty słuchowe zmniejszają głośność 
i odtwarzają melodię co 15 minut do momentu, gdy nie ma mocy i wyłączają się.
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7.6.1 Sygnalizacja słabego akumulatora w połączeniu z akcesoriami bezprzewodowymi
Akumulatory zużywają się szybciej, gdy korzystasz z funkcji bezprzewodowych takich jak bezpośrednia 
transmisja dźwięku z iPhona lub transmisja dźwięku z TV przy pomocy Unite TV. 

Kiedy Akumulatory się wyczerpują, niektóre akcesoria bezprzewodowe ReSound zostaną wyłączone. 
Pełna funkcjonalność wróci po naładowaniu akumulatorów.

Poniższa tabela pokazuje, które funkcje wyłączają się przy słabym akumulatorze w aparacie. 

Stan akumulatora Sygnał Aparat słuchowy Pilot Sterowania Transmisja audio

W pełni naładowana P P P

Słaba P P O

Rozładowany aparat 
słuchowy  P O O

Możesz sprawdzić stan akumulatora, umieszczając aparat słuchowy w ładowarce aparatu słuchowego
(patrz strona 14). Aplikacja ReSound 3D Smart również podaje stan akumulatora.
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8 Korzystanie z telefonu
Twój aparat słuchowy umożliwia korzystanie z telefonu w normalny sposób. 
Znajdowanie optymalnej pozycji dla telefonu może wymagać praktyki. 

Jedna lub kilka z następujących sugestii mogą być pomocne:

1. Telefon powinien być skierowany na górną część ucha (blisko miejsca, gdzie znajdują się mikrofony 
aparatu).

2. Jeśli pojawi się gwiżdżący odgłos, należy odczekać chwilę w  tej samej pozycji, dając czas na 
usunięcie sprzężenia zwrotnego.

3. Gwiżdżący odgłos można zmniejszyć oddalając trochę telefon od ucha.

i PORADA: W  zależności od indywidualnych potrzeb protetyk słuchu może uruchomić program  
 przeznaczony specjalnie do korzystania z telefonu.

8.1  Phone Now
Funkcja PhoneNow umożliwia automatyczne przełączenie aparatu na program telefoniczny w momencie 
zbliżenia słuchawki telefonu (z dołączonym specjalnym magnesem) do ucha. 

W chwili odłożenia słuchawki, aparat słuchowy powróci do poprzedniego programu

i PORADA: Poproś swojego protetyka słuchu, aby uaktywnił funkcję PhoneNow jako jeden z   
 programów.
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8.1.1 Mocowanie magnesu Phone Now
Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby poprawnie umieścić magnes PhoneNow:

i OSTRZEŻENIE: W przypadku połknięcia magnesu należy niezwłocznie udać się do lekarza.

i PORADA: Poproś swojego protetyka słuchu, aby uaktywnił funkcję Phone Now jako jeden z   
 programów.
 PORADA: Nie zasłaniaj magnesem głośnika telefonu. 
 PORADA: Jeśli funkcja Phone Now nie działa w sposób satysfakcjonujący, przeniesienie   
 magnesu w inne miejsce może poprawić komfort rozmowy.
 PORADA: Jeśli aparat słuchowy nie zawsze zmienia program na program telefoniczny spróbuj  
 przykleić magnes w inne miejsce lub dokleić dodatkowy magnes.
 PORADA:  Używaj rekomendowanego środka czyszczącego.

Dokładnie oczyść telefon. Usuń folię z magnesu. Przyklej magnes.
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8.1.2 Używanie Phone Now
1. Trzymaj telefon w normalny sposób.
2. Krótka melodia oznajmi moment automatycznego przełączenia się urządzenia w tryb telefoniczny.

i PORADA: Początkowo może wystąpić potrzeba lekkiego poruszania słuchawką w  celu  
 znalezienia jak najlepszej pozycji, umożliwiającej aktywację funkcji PhoneNow i dobrego   
 słyszenia rozmowy. 

i PORADA: Jeśli masz dwa aparaty słuchowe z włączoną funkcją Comfort Phone, drugi aparat  
 słuchowy automatycznie zmniejszy swoją głośność.

8.3 Tryb samolotowy (opcjonalny) 

i OSTRZEŻENIE: Wchodząc na pokład samolotu lub w  miejsce gdzie transmisja radiowa jest 
 zabroniona należy wyłączyć bezprzewodowe funkcje aparatu słuchowego.

Jeśli chcesz korzystać z trybu samolotowego, upewnij się, że jest on aktywowany przez Twojego protetyka 
słuchu. 

Aby włączyć tryb samolotowy, wykonaj następujące czynności:
1.  Wyłącz aparat słuchowy.
2. Naciśnij przycisk przez 9 sekund.
3. Aparat słuchowy reaguje czterokrotnym podwójnym błyskiem. Jeśli nosisz aparaty słuchowe, 

usłyszysz podwójne dźwięki (  etc.) przez dziesięć sekund.
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Wyłączanie trybu samolotowego:
1. Wyłącz aparaty słuchowe, a następnie włącz je.

i PORADA: Tryb samolotowy należy włączyć w każdym aparacie z osobna - nawet jeśli mają   
 uruchomioną synchronizację. 

9 Jak wymieniać kopułki
Zalecamy by Twój protetyk słuchu pokazał Ci jak zmieniać kopułki, ponieważ nieumiejętna wymiana 
kopułki może spowodować jej pozostanie w uchu po zdjęciu aparatu słuchowego z ucha. 

i UWAGA: Używaj tylko oryginalnych materiałów eksploatacyjnych ReSound. 

9.1 Kopułki ReSound
Wykonaj następujące czynności, aby zamontować 
kopułki: 

1. Wepchnij nową kopułkę na kołnierze znajdujące 
się na dźwiękowodzie.

2. Upewnij się, że kopułka jest właściwie i stabilnie 
przymocowana.
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9.2 Kopułka typu “tulipan”
Kopułki tulipan są montowane w  podobny sposób do zwykłych kopułek, ale wymagane są dodatkowe 
kroki. Kopułka tulipan składa się z dwóch “płatków”.

W celu zamontowania kopułki, wykonaj następujące czynności:
1. Odciągnij większy płatek od dźwiękowodu. Spowoduje to jego wygięcie się do przodu.
2. Wepchnij kopułkę na kołnierz dźwiękowodu.
3. Odegnij większy płatek z powrotem na miejsce, co spowoduje, że znajdzie się on nad mniejszym 

płatkiem.

i PORADA: Upewnij się, że nowa kopułka jest właściwie i bezpiecznie zamontowana.
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9.3 Słuchawka
Słuchawka dostarcza dźwięk do kanału słuchowego.  Ważne aby słuchawka oraz wkładka RIE/kopułka 
dokładnie przylegały do Twojego ucha. Jeśli słuchawka lub wkładka RIE/kopułka w   jakikolwiek sposób 
podrażniają Twoje ucho wstrzymaj się z  zakładaniem aparatu słuchowego i  skontaktuj się ze swoim 
protetykiem słuchu.

Nigdy nie wolno próbować samodzielnie zmieniać kształtu przewodu słuchawki. Przewód słuchawki oraz 
wkładka RIE/kopułka powinny być regularnie czyszczone.

10 Codzienna konserwacja
Należy pamiętać, aby aparat słuchowy był czysty i suchy. Urządzenie należy czyścić codziennie przy użyciu 
miękkiej szmatki lub chusteczki. Jeśli wloty mikrofonów są zatkane, delikatnie oczyść wloty mikrofonu 
niewielką, czystą szczoteczką.

i OSTRZEŻENIE: NIE UŻYWAJ SIŁY PODCZAS CZYSZCZENIA SZCZOTECZKĄ, PONIEWAŻ   
 MIKROFONY MOGĄ SIĘ USZKODZIĆ.
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i UWAGA: NIE UŻYWAJ ALKOHOLU LUB INNYCH ROZPUSZCZALNIKÓW DO CZYSZCZENIA  
 APARATÓW SŁUCHOWYCH; WARSTWA OCHRONNA MOŻE ULEC USZKODZENIU. 

10.1 Czyszczenie wkładek 
1. Używaj miękkiej, suchej ściereczki aby wycierać wkładkę.

10.2 Czyszczenie przewodu słuchawki i kopułek
Przewód słuchawki oraz kopułka powinny być czyszczone regularnie.

1. Użyj wilgotnej ściereczki, aby oczyścić przewód słuchawki i kopułkę z zewnątrz.

i PORADA: Nie używaj wody podczas czyszczenia przewodu słuchawki oraz kopułek. 

i PORADA: Przewód słuchawki może z czasem stać się sztywny, kruchy oraz zmienić kolor.   
 Skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu odnośnie wymiany słuchawki.
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Posiadasz pudełko z 8 narzędziami do zmiany 
filtra.

Wciśnij drugą stronę narzędzia z nowym 
filtrem wprost do pustego już gniazda 
filtru przeciw-woskowinowego.

Aby usunąć stary filtr włóż narzędzie do 
wymiany filtrów pustą stroną do starego 
filtra w  taki sposób aby trzonek narzędzia 
stykał się z  krawędzią starego filtra.

Delikatnie dociśnij, aż  zewnętrzny pierścień 
nowego filtra zrówna się z obudową. 

Powoli wysuń narzędzie ze starym filtrem 
z gniazda w aparacie.

Wyciągnij narzędzie - nowy filtr przeciw-
woskowinowy zostanie na swoim miejscu.

Narzędzie do wymiany filtra spełnia dwie funkcje: pomaga w wyciągnięciu zużytego filtra i umieszczeniu 
nowego, białego filtra. Aby umieścić nowy filtr postępuj z instrukcją poniżej:

10.3 Wymiana filtrów przeciw-woskowinowych
Przed wymianą filtra przeciw-woskowinowego ściągnij kopułkę. Aby zmienić filtr postępuj zgodnie 
z instrukcją poniżej.
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i PORADA: Aby ułatwić wyjmowanie i wkładanie, może pomóc obrócenie narzędzi.

10.4 Czyszczenie ładowarki aparatu słuchowego
1. Wyczyść zewnętrzną powierzchnię ładowarki za pomocą suchej, czystej ściereczki.
2. Oczyść urządzenie i gniazda ładowania za pomocą czystego wacika.

i PORADA: Nie używaj płynu do czyszczenia ładowarki aparatu słuchowego.  

10.5  Pielęgnacja i konserwacja 
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uzyskać najlepsze doświadczenia i przedłużyć trwałość 
Twojego aparatu słuchowego:

1. Dbaj o to, aby aparaty słuchowe były suche i  czyste. 
2. Po ściągnięciu aparatu słuchowego przetrzyj go miękką ściereczką, aby usunąć wilgoć i tłuszcz.
3. Zdejmij aparat słuchowy podczas nakładania 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

4. Nie zanurzaj aparatu słuchowego w żadnych płynach. 
5. Nie zostawiaj aparatów słuchowych w pobliżu silnych źródeł ciepła ani bezpośrednio na słońcu. 

Ciepło może zdeformować obudowę, uszkodzić elektronikę bądź naruszyć powierzchnię aparatu.
6. Nie kąp się, nie pływaj ani nie wchodź do wanny w trakcie używania aparatów słuchowych. 
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11 Akcesoria bezprzewodowe 
Cechą bezprzewodowego eko-systemu ReSound jest obszerny zakres akcesoriów bezprzewodowych. 
Pozwala to na kontrolę i przesył wysokiej jakości dźwięku oraz rozmów telefonicznych bezpośrednio do 
Twoich aparatów słuchowych. 

Oto lista dostępnych akcesoriów bezprzewodowych: 

ReSound TV Streamer 2 umożliwia Ci przesył dźwięku z  zestawu telewizyjnego i  właściwie każdego 
innego źródła audio do aparatów słuchowych na takim poziomie głośności, który Ci odpowiada. 
ReSound Remote Control 2 umożliwia dopasowanie głośności lub wyciszenie aparatów słuchowych, 
zmianę programów oraz wyświetlenie aktualnych ustawień na wyświetlaczu.
ReSound Phone Clip + przekazuje rozmowę telefoniczną i  dźwięk w  stereo bezpośrednio do obydwu 
aparatów słuchowych oraz posiada funkcje bezprzewodowego pilota. 
ReSound Micro Mic to mikrofon noszony przez Twojego przyjaciela bądź znajomego. Poprawia rozumienie 
mowy w hałaśliwym środowisku.
ReSound Multi Mic pracuje jak Micro Mic, ale możesz również z niego skorzystać jako z zewnętrznego 
mikrofonu leżącego na stole. Posiada cewkę, więc możesz go połączyć z pętlą indykcyjną oraz systemami 
FM oraz posiada wejście mini-jack dla przesyłu dźwięku wprost z komputera lub odtwarzacza. 

i PORADA:  Zapytaj swojego protetyka słuchu o  więcej informacji o  akcesoriach ReSound. 

 PORADA: Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności używaj tylko akcesoriów ReSound. Więcej  
 wskazówek dotyczących np. parowania znajdziesz w instrukcji obsługi danego akcesorium   
 ReSound.
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11.1 Używanie Inteligentnych Aparatów Słuchowych z iPhone, iPad, lub iPod touch 
(opcjonalnie)
ReSound LiNX Quattro jest aparatem Made for iPhone®i  umożliwia bezpośrednią komunikację i  sterowanie 
poprzez urządzenia iPhone®, IPad® lub iPod touch ®.  

i PORADA: Aby uzyskać pomoc w parowaniu i używaniu tych urządzeń z aparatem ReSound   
 LiNX Quattro skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu. 

12 Używanie aparatów słuchowych ReSound razem z  aplikacjami na 
smartfony
12.1 Korzystanie z aplikacji na smartfony

• Nie wyłączaj powiadomień o  aktualizacjach aplikacji. Aby zapewnić prawidłowe działanie zalecamy 
instalowanie wszystkich aktualizacji.

• Aplikacji należy używać wyłącznie z aparatami słuchowymi ReSound, dla których jest przeznaczona. 
• ReSound nie bierze odpowiedzialności, jeśli aplikacja jest używana z innymi aparatami.
• Jeśli potrzebujesz wydrukowanej wersji podręcznika użytkownika dla inteligentnej aplikacji 

telefonicznej, skontaktuj się z  działem pomocy technicznej lub wejdź na stronę internetową www.
resound-polska.pl.

i PORADA: Aby uzyskać pomoc w parowaniu i używaniu tych produktów z aparatami ReSound  
 skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu lub odwiedź stronę www.resound-polska.pl.
 PORADA: Jeśli posiadasz telefon z modułem Bluetooth możesz odbierać telefon przy użyciu  
 ReSound Phone Clip +.
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13  Asystent ReSound (opcjonalnie)
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. 

2. Aktualizuj swoje aparaty słuchowe i  utrzymuj ich najwyższą możliwą wydajność. 

i PORADA:  Twoje aparaty słuchowe są wyłączone podczas instalacji i  aktualizacji. 
 PORADA: Aby zapewnić optymalną wydajność, przed wgraniem zmian do aparatów, upewnij  
 się, że są one podłączone do aplikacji ReSound Smart 3D TM i umieszczone blisko telefonu   
 iPhone lub smartfona z systemem Android.
 PORADA: Ta usługa działa tylko wtedy, gdy smartfon jest podłączony do internetu.
 PORADA: Twój protetyk słuchu chętnie udzieli Ci informacji o  Asystencie ReSound oraz   
 działaniu aplikacji ReSound Smart 3D.

14 Generator 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. 
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14.1 Wskazanie do zastosowania modułu TSG
Generator TSG jest narzędziem do generowania dźwięków używanych w  terapii szumów usznych. 
Funkcja ta jest najczęściej stosowana u osób dorosłych powyżej 18 roku życia. Produkt może być również 
stosowany u dzieci od 5 roku życia. 

Generator TSG jest narzędziem dla protetyków słuchu, którzy prowadzą terapię pacjentów z  szumami 
usznymi. 

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

14.2.2 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 
dostosować 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 
również w drugim.
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14.2.3 Koncepcje naukowe, które stanowią podstawę modułu TSG
Generator TSG wzbogaca otoczenie akustyczne neutralnym dźwiękiem, który nie jest dokuczliwy. Jest to 
ważny element większości terapii szumów usznych, takich jak np. Terapia TRT. 

Aby ułatwić przyzwyczajenie do szumów usznych muszą one być słyszalne. Dlatego powinieneś ustawić 
idealny poziom modułu TSG, tak aby mieszał się z Twoimi szumami usznymi.

W większości przypadków Generator TSG może być również ustawiony na maskowanie szumów usznych, 
aby zapewnić tymczasową ulgę, wprowadzając bardziej przyjemne i kontrolowane źródło dźwięku.

14.2.4 Regulacja głośności Generatora TSG
Generator jest ustawiony na określony poziom głośności przez protetyka słuchu. Po włączeniu Generator 
TSG będzie miał to optymalne ustawienie. Dlatego czasami manualna kontrola głośności Generatora TSG 
może nie być potrzebna. Niemniej jeśli zajdzie taka potrzeba można włączyć taką kontrolę - w zależności 
od potrzeb pacjenta.

Kontrola głośności jest opcjonalną funkcją generatora TSG używaną w  celu wyregulowania poziomu 
wyjściowego generatora dźwięku.
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14.2.5 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.

i PORADA: Aby korzystać z  aplikacji na smartfony, aparat słuchowy musi być sparowany ze   
 smartfonem lub dodatkowym akcesorium

14.3 Specyfikacja techniczna
14.3.1 Technologia sygnału audio
Cyfrowa.

14.3.2 Dostępne dźwięki
Szum biały, który może być kształtowany z następującymi konfiguracjami:
Szum biały może być modulowany amplitudowo z głębokością tłumienia do 14 dB.



42

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

- 8,000 Hz

14.3.3 i 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 przeszkolenia przez 
lekarza, audiologa, protetyka słuchu lub opiekuna w   zakresie wkładania i   wyjmowania aparatu z   TSG 
z ucha.
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14.3.4 Ważne informacje dla przyszłych użytkowników Generatora TSG
Generator Szumów to urządzenie elektroniczne przeznaczone do generowania szumów o wystarczającej 
intensywności i przepustowości, 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.

14.4  i Moduł TSG
1. Generatory szumu powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami lekarza, audiologa lub protetyka 

słuchu.
2. Generatory szumu to nie zabawki, powinny być trzymane w miejscach oddalonych od osób, dla 

których stanowią zagrożenie, w szczególności dzieci i zwierząt.
3. Generatory szumu mogą stanowić zagrożenie, jeśli są niepoprawnie użytkowane.
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14.4.1  i Środki ostrożności przy użytkowaniu TSG
1. Jeśli zauważysz u  siebie jakiekolwiek skutki uboczne jak zawroty głowy, nudności, bóle głowy, 

osłabienie słyszenia lub narastanie szumów usznych zaprzestań używania generatora szumu 
i skontaktuj się z lekarzem. 

2. Funkcja zmiany głośności szumu jest używana w  celu dopasowania poziomu wyjściowego 
generatora szumu. Aby uchronić użytkowników pediatrycznych lub psychicznie czy umysłowo 
upośledzonych funkcja zmiany głośności musi być skonfigurowana w taki sposób, aby możliwe było 
tylko zmniejszenie poziomu głośności szumu. 

3. Dzieci oraz osoby fizycznie lub psychicznie upośledzone wymagają opieki osoby trzeciej w trakcie 
użytkowania generatora szumu. 

14.4.2  i Moduł TSG: uwagi dla protetyków słuchu
Protetyk słuchu powinien doradzić konsultacje z lekarzem odnośnie zastosowania ewentualnego generatora 
szumu (najlepiej laryngologiem) zanim uaktywni generator TSG, jeśli zauważy  podczas badania, ogólnej 
obserwacji lub wywiadu jakiekolwiek poniżej wymienione objawy:

1. Widoczne, wrodzone lub pourazowe deformacje ucha.
2. Drenaż ucha w ciągu ostatnich 90 dni.
3. Nagła głuchota lub szybko postępujący ubytek słuchu w ciągu ostatnich 90 dni.
4. Ostre lub przewlekłe zawroty głowy.
5. Jednostronny ubytek słuchu powstały nagle lub powstały w przeciągu ostatnich 90 dni.
6. Rezerwa ślimakowa większa bądź równa 15 dB na 500, 1000 i 2000 Hz.
7. Duża ilości woskowiny bądź obecność ciała obcego w przewodzie słuchowym zewnętrznym.   
8. Ból lub uczucie dyskomfortu w uchu.
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i UWAGA: Maksymalny poziom wyjściowy generatora szumu mieści się w  zakresie, który 
może spowodować ubytek słuchu zgodnie z przepisami OSHA. Zgodnie z zaleceniami NIOSH 
użytkownik nie powinien używać generatora szumu dłużej niż 8 godzin dziennie, jeśli jest on 
ustawiony na poziomie 85 dB SPL lub większym. Jeśli generator szumu jest ustawiony na 
poziomie 90 dB SPL lub wyższym użytkownik nie powinien użytkować generatora przez czas 
dłuższy niż 2 godziny dziennie. W żadnym wypadku generator szumu nie powinien być używany 
przy niekomfortowym poziomie głośności.

15  i Ogólne ostrzeżenia
1. Nie używaj aparatów, jeśli są uszkodzone.
2. 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.

3. 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.
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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. Podczas wsiadania do samolotu lub wkraczania na obszar, w którym nadajniki RF są zabronione, 
wyłącz funkcję łączności bezprzewodowej.

8. Podczas podróży samolotem nie zapomnij włączyć trybu samolotowego.
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16  i Ogólne środki ostrożności
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. Używaj tylko oryginalnych materiałów eksploatacyjnych ReSound, np. dźwiękowodów i kopułek.
3. Podłączaj aparaty słuchowe ReSound wyłącznie do akcesoriów bezprzewodowych 

przeznaczonych i  przystosowanych do pracy z  aparatami słuchowymi ReSound. 

17  i Phone Now - ostrzeżenia
1. Magnesy należy trzymać poza zasięgiem zwierząt domowych, dzieci oraz osób o   obniżonej 

sprawności intelektualnej. 
2. W przypadku połknięcia magnesu należy zgłosić się do lekarza.
3. Magnes może zaburzać funkcjonowanie niektórych urządzeń medycznych i   systemów 

elektronicznych. Producent sprzętu medycznego wrażliwego na zakłócenia elektromagnetyczne 
(np. rozruszników serca) powinien udzielić Ci wskazówek odnośnie zasad bezpieczeństwa w czasie 
korzystania z magnesów w pobliżu danego urządzenia medycznego lub systemu elektronicznego. 
Jeśli producent nie potrafi zająć stanowiska, zalecamy aby trzymać magnes lub telefon wyposażony 
w  magnes w odległości minimum 15 cm (6”) od urządzeń wrażliwych na pole magnetyczne (np. 
rozruszników serca).
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18  i Ostrzeżenia dotyczące akumulatora aparatu słuchowego i   
      ładowarki aparatów słuchowych

1. Aby oszczędzać akumulator, wyłącz aparaty słuchowe, gdy nie są używane.
2. Nie próbuj otwierać produktu ani wymieniać akumulatora. Spowoduje to utratę gwarancji.
3. Akumulator jest wbudowany i  nie można go wymienić. Używanie innych akumulatorów może 

stwarzać ryzyko pożaru, wybuchu lub poparzenia chemicznego. Zużyty produkt oddaj protetykowi 
słuchu. Nie wyrzucaj produktu przeznaczonego do ponownego ładowania jako odpadu domowego.

i OSTRZERZENIE: NIE PRÓBUJ UTYLIZOWAĆ AKUMULATORÓW POPRZEZ  
 WRZUCENIE ICH DO OGNIA. 
 ZUŻYTE AKUMULATORY SĄ SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA. NALEŻY JE WYRZUCIĆ   
 ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI LUB ZWRÓCIĆ JE SWOJEMU  
 PROTETYKOWI SŁUCHU. 

17.1  i Phone Now - środki ostrożności
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 ładowania
1. Gdy odłączysz przewód zasilający lub jakiekolwiek akcesorium, chwyć za wtyczkę, a nie za przewód.
2. Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki. Uszkodzona i  niepoprawnie zmontowana ładowarka 

może spowodować porażenie prądem lub pożar, gdy produkt zostanie później użyty.
3. Nie próbuj demontować ładowarki, ponieważ może to narazić użytkownika na porażenie prądem 

elektrycznym i spowodować wygaśnięcie gwarancji.
4. Unikaj ładowania produktu w bardzo wysokich lub niskich temperaturach i nie używaj ładowarki na 

zewnątrz lub w wilgotnych miejscach.
5. Ładowarkę aparatu słuchowego należy ładować tylko za pomocą zasilacza dostarczonego razem 

z produktem. 

20 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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22  i Ostrzeżenie dla protetyków słuchu
1. 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.

2. 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. 

21  i Korzystanie z aplikacji na smartfony 
Aplikacja może być używana tylko z  aparatami słuchowymi ReSound, do których są przeznaczone, 
a ReSound nie ponosi odpowiedzialności, jeśli aplikacja jest używana z innymi aparatami słuchowymi.
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Dane zgodne z ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015

25 Specyfikacja techniczna
RIE - słuchawka LP
Model: RE961-DRWC, RE761-DRWC, RE561-DRWC

RTG (60 dB SPL wejścia) HFA 32 dB

FOG (50 dB SPL wejścia) Max.
HFA

52
46 dB

Moc maksymalna (90 dB SPL wejścia) Max.
HFA

113
109 dB SPL

Całkowite Zniekształcenia Harmoniczne
500 Hz
800 Hz
1600 Hz

0.5
0.8
0.5

%

Równoważny poziom szumów (bez redukcji hałasu) 21 dB SPL

Równoważny poziom szumów dla 1/3 
oktawy 1600 Hz 9 dB SPL

Pasmo przenoszenia 100-9060 Hz

Oczekiwany czas pracy* 30 Godzin

*Oczekiwany czas pracy akumulatora zależy od aktywnych funkcji, korzystania z 
akcesoriów bezprzewodowych, ubytku słuchu, wieku akumulatora i środowiska 
dźwiękowego.
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RIE - MP receiver
Models: RE961-DRWC, RE761-DRWC, RE561-DRWC

Dane zgodne z ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015

RTG (60 dB SPL wejścia) HFA 36 dB

FOG (50 dB SPL wejścia) Max.
HFA

58
50 dB

Moc maksymalna (90 dB SPL wejścia) Max.
HFA

116
113 dB SPL

Całkowite Zniekształcenia Harmoniczne
500 Hz
800 Hz
1600 Hz

0.3
0.4
0.7

%

Równoważny poziom szumów (bez redukcji hałasu) 24 dB SPL

Równoważny poziom szumów dla 1/3 
oktawy 1600 Hz 11 dB SPL

Pasmo przenoszenia 100-9000 Hz

Oczekiwany czas pracy* 30 Godzin

* Oczekiwany czas pracy akumulatora zależy od aktywnych funkcji, korzystania 
z akcesoriów bezprzewodowych, ubytku słuchu, wieku akumulatora i środowiska 
dźwiękowego.
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RIE - HP receiver
Models: RE961-DRWC, RE761-DRWC, RE561-DRWC

Dane zgodne z ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015

RTG (60 dB SPL wejścia) HFA 40 dB

FOG (50 dB SPL wejścia) Max.
HFA

65
57 dB

Moc maksymalna (90 dB SPL wejścia) Max.
HFA

120
117 dB SPL

Całkowite Zniekształcenia Harmoniczne
500 Hz
800 Hz
1600 Hz

0.3
0.7
0.5

%

Równoważny poziom szumów (bez redukcji hałasu) 22 dB SPL

Równoważny poziom szumów dla 1/3 
oktawy 1600 Hz 10 dB SPL

Pasmo przenoszenia IEC 60118-0: 2015 100-6750 Hz

Oczekiwany czas pracy* 30 Godzin

* Oczekiwany czas pracy akumulatora zależy od aktywnych funkcji, korzystania 
z akcesoriów bezprzewodowych, ubytku słuchu, wieku akumulatora i środowiska 
dźwiękowego.
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RIE - UP receiver
Models: RE961-DRWC, RE761-DRWC, RE561-DRWC

Dane zgodne z ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015

RTG (60 dB SPL wejścia) HFA 47 dB

FOG (50 dB SPL wejścia) Max.
HFA

75
65 dB

Moc maksymalna (90 dB SPL wejścia) Max.
HFA

128
124 dB SPL

Całkowite Zniekształcenia Harmoniczne
500 Hz
800 Hz
1600 Hz

1.0
1.6
0.1

%

Równoważny poziom szumów (bez redukcji hałasu) 23 dB SPL

Równoważny poziom szumów dla 1/3 
oktawy 1600 Hz 9 dB SPL

Pasmo przenoszenia IEC 60118-0: 2015 100-4920 Hz

Oczekiwany czas pracy* 30 Godzin

* Oczekiwany czas pracy akumulatora zależy od aktywnych funkcji, korzystania 
z akcesoriów bezprzewodowych, ubytku słuchu, wieku akumulatora i środowiska 
dźwiękowego.
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26 Przewodnik rozwiązywania 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 rękę, aby utworzyć więcej miejsca pomiędzy aparatem a urządzeniem.

Czy masz woskowinę w uszach? Odwiedź lekarza.

Brak dźwięku Czy aparat jest włączony? Włącz aparat.

Czy jest naładowany akumulatorw aparacie? Włóż aparat słuchowy do ładowarki i naładuj go.

Czy akumulator jest nadal sprawny? Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego i podłącz kabel ładowarki do ładowarki aparatu 
słuchowego.

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

Czy masz woskowinę w uszach? Odwiedź lekarza.
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Objaw Przyczyna Możliwe rozwiązanie
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Czy akumulator jest nadal sprawny? Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego i podłącz kabel ładowarki do ładowarki aparatu 
słuchowego.

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

Czy masz woskowinę w uszach? Odwiedź lekarza.
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Objaw Przyczyna Możliwe rozwiązanie

Dźwięk jest zniekształcony 
lub słaby

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

Czy Twój aparat słuchowy jest zawilgocony? Osusz aparaty suchą szmatką.

Akumulator bardzo szybko 
się wyczerpuje

Czy zostawiłeś aparat słuchowy włączony przez dłuższy czas? Wyłącz aparat słuchowy, gdy go nie używasz.

Czy aparat jest stary? Odwiedź swojego protetyka słuchu.

Aparat słuchowy nie ładuje 
się

Aparat słuchowy nie ładuje się Ponownie włóż aparat słuchowy do ładowarki.

Czy ładowarka aparatu słuchowego jest naładowana? Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego i podłącz kabel ładowarki do ładowarki aparatu 
słuchowego.
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Objaw Przyczyna Możliwe rozwiązanie

Dźwięk jest zniekształcony 
lub słaby

Czy dźwiękowód i wkładka uszna są drożne? Odwiedź swojego protetyka słuchu.
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Aparat słuchowy nie ładuje 
się

Aparat słuchowy nie ładuje się Ponownie włóż aparat słuchowy do ładowarki.

Czy ładowarka aparatu słuchowego jest naładowana? Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego i podłącz kabel ładowarki do ładowarki aparatu 
słuchowego.
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26.1 Najczęściej zdawanie pytania dotyczące akumulatora

Jak mam przygotować nowy akumulator? W normalnych warunkach użytkowania nie jest wymagane żadne przygotowanie. W razie potrzeby 
naładuj aparaty słuchowe w ładowarce i postępuj zgodnie z wskaźnikami poziomu naładowania 
akumulatora na ładowarce. Alternatywnie możesz także zobaczyć poziom naładowania akumulatora 
w aplikacji na smartfona.

Czy mogę uszkodzić akumulator przez niewłaściwe użycie? Nie. Jedynymi wyjątkami byłyby nadmierna siła fizyczna lub ekstremalne temperatury.

Czy wymagane jest wyjęcie aparatów słuchowych po pełnym naładowaniu? Nie. Możesz na przykład zostawić aparaty słuchowe w ładowarce na noc.

Czy przed użyciem muszę całkowicie naładować aparaty słuchowe? Nie. Częściowe ładowanie nie spowoduje uszkodzenia aparatów słuchowych ani akumulatora, ale pełne 
naładowanie zapewnia najdłuższy czas użytkowania.

Czy mogę przerwać ładowanie aparatów słuchowych i ładowarki do aparatów słuchowych? Tak. Częściowe ładowanie nie powoduje szkód.

Czy powinienem zużyć całą moc akumulatora przed ponownym ładowaniem? Nie. Regularne ładowanie, na przykład (przez noc) jest uważane za normalne użytkowanie. Akumulatory 
waparatach słuchowych i ładowarka nie mają efektu pamięci i można je naładować na dowolnym pozio-
mie wyczerpania.

Dlaczego aparaty słuchowe nie włączają się automatycznie, mimo że są w ładowarce przez dłuższy czas? Jeśli pozostawisz aparaty słuchowe w ładowarce na dłużej niż 24 godziny, ładowarka przejdzie w tryb 
gotowości i wyłączy zasilanie aparatów słuchowych. Jeśli ładowarka wyczerpie się podczas ładowania 
aparatów słuchowych, wyłączy zasilanie, aby zachować energię. Gdy wyjmiesz aparaty słuchowe 
z ładowarki, nie włączą się one automatycznie. Naciśnij przycisk przez 5 sekund, aby włączyć aparaty 
słuchowe ręcznie.

Czy akumulator nagrzewa się podczas ładowania? Po zakończeniu procesu ładowania następuje niewielki wzrost temperatury.

Czy mogę ładować w niskich temperaturach? Jeśli temperatura aparatu słuchowego spadnie poniżej 0 ° C (32 ° F), ładowanie nie rozpocznie się. 
Ładowanie musi przebiegać w temperaturze pomiędzy 0 ° C a 40 ° C.

Czy mogę ładować w wysokich temperaturach? Zakres temperatury roboczej ładowarki i aparatów słuchowych wynosi 0 ° C - 40 ° C. 
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26.1 Najczęściej zdawanie pytania dotyczące akumulatora
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aparatów słuchowych, wyłączy zasilanie, aby zachować energię. Gdy wyjmiesz aparaty słuchowe 
z ładowarki, nie włączą się one automatycznie. Naciśnij przycisk przez 5 sekund, aby włączyć aparaty 
słuchowe ręcznie.

Czy akumulator nagrzewa się podczas ładowania? Po zakończeniu procesu ładowania następuje niewielki wzrost temperatury.

Czy mogę ładować w niskich temperaturach? Jeśli temperatura aparatu słuchowego spadnie poniżej 0 ° C (32 ° F), ładowanie nie rozpocznie się. 
Ładowanie musi przebiegać w temperaturze pomiędzy 0 ° C a 40 ° C.

Czy mogę ładować w wysokich temperaturach? Zakres temperatury roboczej ładowarki i aparatów słuchowych wynosi 0 ° C - 40 ° C. 
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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 
protetyka 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 Temperatura, transport i warunki 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 +45oC, 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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29 Porady
Poradniki zawierają ważne informacje, które muszą być w pełni zrozumiane, udostępniane i śledzone 
przez cały czas.

Nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia ciała i / lub szkody sprzętowe.
Bądź świadomy informacji oznaczonych następującymi symbolami:

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.
 

 W CELU UTYLIZACJI SWOJEGO APARATU SŁUCHOWEGO SKONSULTUJ SIĘ ZE SWOIM   
 PROTETYKIEM SŁUCHU.

i PORADA: Regulacje dotyczące konkretnego kraju

 
 Podążaj za instrukcją 
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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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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.

© 2018 GN Hearing A  / S. Wszelkie prawa zastrzeżone. ReSound 
jest znakiem towarowym firmy GN Hearing A  / S. Apple, logo Apple, 
iPhone, iPad, iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., 
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Android jest znakiem towarowym Google Inc. Znak słowny i  logo 
Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, 
Inc.

Complies with 
IMDA Standards 

DA105282
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Wszelkie kwestie dotyczące dyrektywy UE w sprawie sprzętu medycznego 93/42/EEClub 
dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych 2014/53/UE należy kierować do GN ReSound 
A/S. Ten znak CE odnosi się do instrukcji obsługi aparatu słuchowego. 

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.Ten znak CE odnosi się do instrukcji obsługi ładowarki  aparatu słuchowego.

Producent według EU Medical Device
Dyrektywa 93/42/EEC

Producent
Aparaty słuchowe
GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dania
Tel.: +45 4575 1111
resound.com

CVR no. 55082715

Ładowarka aparatów słuchowych
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dania

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


