Cheer

™

Nano zaušesni slušni aparat (BTE)

Vodnik za
uporabo
www.sonici.com

VODNIK ZA UPORABO NANO ZAUŠESNI SLUŠNI APARAT (BTE)

03

Vsebina
Opis slušnega aparata

07

Navodila po korakih za uporabo slušnega aparata

10

Korak 1: Vstavljanje baterije

10

Korak 2: Vklop slušnega aparata

12

Korak 3: Vstavljanje slušnega aparata

13

Korak 5: Spreminjanje programov

19

Korak 6: Utišanje slušnega aparata

21

Korak 7: Odstranjevanje slušnega aparata

22

Korak 8: Izklop slušnega aparata

23

Korak 9: Zamenjava baterije

23

Skrb za slušni vaš aparat

24

Pogoste težave in rešitve

36

Dodatki

38

Opozorila

40

Mednarodna garancija

47

Mobilni telefon

49

04

SONIC

Tehnični podatki

51

Informacije in razlaga simbolov

55

VODNIK ZA UPORABO NANO ZAUŠESNI SLUŠNI APARAT (BTE)

05

V tem vodniku so opisani naslednji modeli Sonic slušnih
aparatov:
Cheer 60 | 40 | 20
■■ CR60 N, z brezžičnim delovanjem
■■ CR40 N, z brezžičnim delovanjem
■■ CR20 N, z brezžičnim delovanjem
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	Ta knjižica vas vodi skozi uporabo in vzdrževanje
vašega novega slušnega aparata. Prosimo,
preberite knjižico, tudi njen del z opozorili. To
vam bo pomagalo doseči polno korist od vašega
novega slušnega aparata.
Strokovnjak za slušne aparate je slušni aparat nastavil
v skladu z vašimi potrebami. Če imate še kakšno
vprašanje se obrnite na svojega strokovnjaka za
slušne aparate.
Indikacija za uporabo / Predvideni namen uporabe
Slušni aparat je namenjen ojačitvi in prenosu zvoka v uho
in s tem kompenziranju težav, ki jih prinaša naglušnost.
Slušni aparati so namenjeni otrokom (> 36 mesecev) in
odraslim.

Pomembno obvestilo
Ojačanje slušnega aparata je slušni akustik
individualno prilagodil in optimiziral glede na vaš sluh
in vaše potrebe.

VODNIK ZA UPORABO NANO ZAUŠESNI SLUŠNI APARAT (BTE)
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Opis slušnega aparata
Na voljo sta dve različni izvedbi cevk in številni različni
ušesni nastavki, kar določa izvedbo slušnega aparata.
Prosimo, označite vašo izvedbo cevke in ušesnega
nastavka. Tako se boste v tej knjižici lažje znašli.
Nano zaušesni slušni
aparat s tanko cevko

Nano zaušesni slušni
aparat z ušesno kljukico

Slušni aparat s
tanko cevko ima
eno od naslednjih
izvedb ušesnega
nastavka – kupola ali
individualna oliva.

Slušni aparat z ušesno
kljukico ima za ušesni
nastavek vedno
individualno olivo.

Individualna
tanka školjka

Prilagoditev z
individualno
školjko
Individualna
polna školjka

Dvojna kupola

Bas kupola,
Enojno
prezračevanje

Bas kupola,
Dvojno
prezračevanje

Odprta
Kupola

Prilagoditev z individualno
izbrano kupolo
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Bernafon nano BTE IFU

Model Nano BTE
Možnost A: s tanko cevko
VR_ILU_nanoBTEwithSpira_BW_HI
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Tipka
Mikrofon
Drugi mikrofon
Nastavek
Tanka cevka

5
6
7
8

Odprtina za izhod zvoka
Kupola
Opora (opcija)
Baterijski predalček

Bernafon
nano BTE
IFU
VODNIK
ZA UPORABO
NANO
ZAUŠESNI SLUŠNI APARAT (BTE)

ETB orcim

UFI sareV
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nofanreB

Možnost B: z ušesno kljukico

V
VR_ILU_nanoBTEwithHook_BW_HI
lC_ULI_R
aEgninae
mr
cattAdlo
TBorciMh
IH_WB_E
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Tipka
Mikrofon
Drugi mikrofon
Ušesna kljukica

4
5
6

Cevka za ušesno olivo
Ušesna oliva
Baterijski predalček
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Navodila po korakih za uporabo slušnega
aparata
Korak 1: Vstavljanje baterije
Vaš slušni aparat uporablja baterije velikosti 312.
·· Previdno povsem odprite baterijski predalček, vendar
ne na silo. (A)
Bernafon nano BTE IFU
·· Z nove baterije odstranite nalepko
(B).

Bernafon nano BTE IFU

·· Baterijo položite v prazen baterijski predalček.
Znak + na bateriji naj bo zgoraj. (C)
VR_ILU_BatteryReplacementNanoOut_BW_HI

VR_ILU_BatteryReplacementNanoIn_BW_HI

A

B

C

✼
Ko z nove baterije odstranite nalepko, počakajte 30
sekund, preden jo vstavite v prazen baterijski
predalček.

VODNIK ZA UPORABO NANO ZAUŠESNI SLUŠNI APARAT (BTE)
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Večnamenski pribor MultiTool lahko uporabite za lažjo
zamenjavo baterije. Z namagnetenim koncem lahko
odstranite in vstavite baterijo. Večnamensko orodje
dobite pri svojem strokovnjaku za slušne aparate.

MultiTool

Pomembno obvestilo
V MultiTool je vgrajen magnet. MultiTool imejte 30 cm
stran od kreditnih kartic in drugih magnetno občutljivih
naprav.
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Korak 2: Vklop slušnega aparata
Baterijski predalček popolnoma zaprite. Začutiti morate
klik. Slušni aparat je sedaj vključen.

VR_ILU_OnOffFunctionNanoBTE_BW_HI

Vklop

✼
Nikoli ne uporabljajte prekomerne sile, da bi odprli
ali zaprli baterijski predalček.

VODNIK ZA UPORABO NANO ZAUŠESNI SLUŠNI APARAT (BTE)
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Korak 3: Vstavljanje slušnega aparata
Vaš slušni aparat je individualno prilagojen za vaše levo
ali desno uho.

Bernafon
nano
BTEoznaka.
IFU
V baterijskem predalčku
se nahaja
barvna
Barvna oznaka vam pomaga razlikovati levi in desni
slušni aparat.
VR_ILU_Left-rightEarMarkingNanoBTE_BW_HI

Rdeča = desno
Modra = levo
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Korak 3a: Vstavljanje slušnega aparata z ušesno olivo
·· Ko vstavljate desno ušesno olivo jo primite z desno
roko. Ko vstavljate levo ušesno olivo jo primite z levo
roko.

Bernafon
nanotako,
BTEdaIFU
·· Ušesni
vložek primete
bo sluhovodni del
usmerjen v sluhovod, cevka pa naj bo obrnjena navzgor.
·· Sluhovodni del vstavite v sluhovod tako, da ga potiskate
nekoliko navzgor in v smeri nazaj, ne naravnost v
sluhovod. Nato ušesno olivo rahlo zasukajte v smeri
nazaj, da rob ušesne olive sede na svoje mesto.
VR_ILU_InsertingNanoBTEhook1_BW_HI

VODNIK ZA UPORABO NANO ZAUŠESNI SLUŠNI APARAT (BTE)
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·· S prstom
se dotaknite
pred ušesom. Če ob tem
Bernafon
nanokože
BTEtik
IFU
otipate del ušesne olive, ta ni vstavljena pravilno. Nežno
potisnite cevko in preverite, da se nahaja tik ob ušesu,
obrnjena navzgor. Ušesna oliva se mora povsem
prilegati ušesu.
·· Slušni aparat nazadnje nadenite za uho in pri tem
pazite, da cevke ne zvijete naokoli.
VR_ILU_InsertingNanoBTEhook2_BW_HI

✼
Potrebni sta potrpežljivost in vaja, da se ušesno olivo
naučite pravilno vstaviti. Če imate težave, se
posvetujte z vašim strokovnjakom za slušne aparate.
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Korak 3b: Vstavljanje slušnega aparata s tanko cevko
·· Najprej namestite slušni aparat za uho. (A)
·· Primite tanko cevko tam, kjer je ukrivljena. Nežno
potisnite kupolo v sluhovod, dokler se cevka ne nalega
tik ob strani glave. (B)
·· Potisnite oporo v spodnji del ušesne školjke. (C)
·· Če tanka cevka štrli iz ušesa, potisnite kupolo
Bernafon nano
BTE IFU
globje v sluhovod. Če opora štrli iz ušesa,
ni pravilno
Bernafon nano BTE IFUBernafon nano BTE IFU
nameščena.
Ponovno jo poskusite namestiti.
VR_ILU_InsertingNanoBTEspira3_BW_HI

VR_ILU_InsertingNanoBTEspira1_BW_HI

VR_ILU_InsertingNanoBTEspira2_BW_HI

A

B

C

Pomembno obvestilo
Če kupole ob jemanju iz ušesa ni na tanki cevki, je
morda obtičala v sluhovodu. Za nadaljnja navodila se
posvetujte s svojim strokovnjakom za slušne aparate.

VODNIK ZA UPORABO NANO ZAUŠESNI SLUŠNI APARAT (BTE)
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Korak 4: Spreminjanje glasnosti
Če želite sami spreminjati glasnost, vam bo vaš
strokovnjak za slušne aparate tipko programiral tako, da
boste z njo lahko spreminjali glasnost (VC):
Dva Nano zaušesna slušna aparata
levi
Kratek pritisk
(manj kot 1 sek)

h

desni

z manjševanje
glasnosti

h večanje glasnosti

Eden Nano zaušesni slušni aparat
Kratek pritisk
(manj kot 1 sek)

h zmanjševanje glasnosti

Srednje dolg pritisk
(približno 1 sek)

h večanje glasnosti
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VR_ILU_nanoBTEwithSpira_BW_HI

Tipka

Slušni aparat bo s klikom potrdil, da se je glasnost
spremenila in s piskom bo naznanil, da je
dosežena najvišja ali najnižja raven. Zaslišali
boste pisk, ko glasnost vrnete na prednastavljeno
glasnost. Za več informacij se posvetujte z vašim
strokovnjakom za slušne aparate.

✼
Vaš slušni aparat se samodejno vrne na
prednastavljeno glasnost, ko se vklopi, ko je baterija že
oslabela ali ko se spremeni program. Če se vam zdi,
da glasnost ni primerna, bo vaš strokovnjak za slušne
aparate po potrebi ponovno prilagodil nastavitve
slušnega aparata.

VODNIK ZA UPORABO NANO ZAUŠESNI SLUŠNI APARAT (BTE)
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Korak 5: Spreminjanje programov
Če nosite dva slušna aparata, boste s srednje dolgim
pritiskom na tipko (približno 1 sekunda) spremenili
program.
Če nosite en slušni aparat, boste z dolgim pritiskom na
tipko (približno 2 sekundi) spremenili program.
Trajalo bo 1 – 2 sekundi, dokler ne zaslišite spremembe
programa. Število piskovBernafon
vam pove
v katerem
nano
BTE IFU programu
se nahajate.
reB
ofan
eV n _ULI_RV
r
a
s
FI
luM

m U ortnoCit
l
orci
ETB _ETBorciM
B
IH_W

Tipka

VR_ILU_nanoBTEwithSpira_BW_HI
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Strokovnjak lahko nastavi do 4 programe poslušanja.
Število je odvisno od izbranega slušnega aparata.
Strokovnjaka vprašajte, kateri programi so na voljo v
vašem slušnem aparatu.
Programi, ki so na voljo
(izpolni strokovnjak za slušne aparate)
Program

Število piskov

1
2
3
4

1
2
3
4

Namembnost

VODNIK ZA UPORABO NANO ZAUŠESNI SLUŠNI APARAT (BTE)

Korak 6: Utišanje slušnega aparata
Vaš slušni aparat ima morda funkcijo za utišanje.
Vprašajte strokovnjaka, ali je ta funkcija na voljo v
vašem slušnem aparatu.
Bernafon nano BTE IFU

Slušni aparat utišate z dolgim pritiskom na tipko
(približno 2 sekundi). ofanreB
n
V
reV
LI_R
FI sa CitluM_U

mU
orci

rt
iMlo
Da zvok ponovno
na kratko pritisnite tipko.
ETB _ETBorcvklopite,
B
IH_W

no

VR_ILU_nanoBTEwithSpira_BW_HI

Pritisnite
tipko

✼
Če nosite en slušni aparat, ga ni možno utišati.
Pomembno obvestilo
Utišanja ne uporabljajte namesto izklopa, saj slušni
aparat v takšnem načinu še vedno troši baterijo.
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Korak 7: Odstranjevanje slušnega aparata
Korak 7a: Odstranjevanje slušnega aparata z
ušesno olivo
·· Najprej dvignite slušni aparat izza ušesa.
·· S palcem pritisnite za ušesom in sprostite ušesno olivo,
nato jo s kazalcem izvlecite.
·· Primite rob ušesne olive in jo zasukajte naprej.
·· Nežno izvlecite ušesno olivo iz ušesa.
Korak 7b: Odstranjevanje slušnega aparata s
tanko cevko
·· Primite ukrivljeni del tanke cevke in nežno
izvlecite cevko in kupolo iz ušesa.
·· Dvignite slušni aparat izza ušesa.

✼
Ušesne olive ali tanke cevke s kupolo ne
odstranjujte iz ušesa tako, da bi vlekli za slušni aparat.
S tem se slušni aparat lahko sname s cevke oz.
se lahko poškoduje.

VODNIK ZA UPORABO NANO ZAUŠESNI SLUŠNI APARAT (BTE)
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Korak 8: Izklop slušnega aparata
Delno odprite baterijski predalček, dokler ne začutite
klika.
Slušni aparat je sedaj izključen.
VR_ILU_OnOffFunctionNanoBTE_BW_HI

Izklop

Korak 9: Zamenjava baterije
Ko se baterija skoraj izprazni, začne slušni aparat v
rednih časovnih presledkih piskati. V tem primeru
morate biti pripravljeni, da zamenjate baterijo. Čas po
katerem slušni aparat neha delovati je odvisen od vrste
baterije in proizvajalca baterije. Baterije brez živega
srebra običajno sprožijo opozorilne piske nekoliko prej.
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Skrb za slušni vaš aparat
V zdravih ušesih nastaja voskasta snov (ušesno maslo
oz. cerumen), ki lahko zamaši slušni aparat. Upoštevajte
navodila za čiščenje slušnega aparata in preprečite
nabiranje ušesnega masla. Tako boste zagotovili
optimalno delovanje slušnega aparata.
Za dodatne informacije o negi slušnih aparatov, se
obrnite na svojega strokovnjaka za slušne aparate ali pa
si oglejte poučne video posnetke, ki so na voljo na spletni
strani www.sonici.com v rubriki "Podpora za izdelke«.
Splošna navodila za nego
S slušnim aparatom ravnajte kot z drugimi občutljivimi
elektronskimi napravami (preverite varnostna navodila
na strani 46) in poskrbite, da slušni aparat in zvočnik ne
pridejo v stik z vlago ali vodo.
·· Pred ravnanjem s slušnim aparatom si vedno umijte in
povsem posušite roke.
·· Slušnega aparata ne uporabljajte brez ušesne olive ali
kupole.

VODNIK ZA UPORABO NANO ZAUŠESNI SLUŠNI APARAT (BTE)

Če se slušni aparat zmoči in neha delovati, prosimo,
sledite naslednjim navodilom:
·· S površine slušnega aparata nežno obrišite ostanke
vode.
·· Odprite baterijski predalček in odstranite baterijo.
·· Previdno obrišite vodo iz baterijskega predalčka.
·· Vsaj pol ure naj se slušni aparat suši z odprtim
baterijskim predalčkom.
·· Vstavite novo baterijo in zaprite baterijski predalček.
Slušni aparat naj bi zopet normalno deloval.

Pomembno obvestilo
Slušnega aparata ne nosite med prhanjem ali med
sodelovanjem v vodnih aktivnostih. Slušnega aparata
ne potapljajte v vodo ali v druge tekočine.

25
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Navodila za dnevno nego
·· Preverite slušni aparat glede ušesnega masla in ga
očistite s primerno krpico ali čistilnim robčkom.
·· Če je potrebno, s priborom za čiščenje odstranite
ušesno maslo iz odprtine za izhod zvoka in iz
prezračevalnega kanala v ušesni olivi ali kupoli.
·· Povsem odprite baterijski predalček, da omogočite
kroženje zraka.
·· Priporočljiva je uporaba kompleta za sušenje, ker se
tako odstrani vsa vlaga, ki se je morda nabrala v
slušnem aparatu. Pred sušenjem slušnega aparata v
kompletu za sušenje priporočamo, da iz njega
odstranite cink zrak baterijo. Sušenje cink zrak baterij
skrajša njihovo življenjsko dobo.

Pomembno obvestilo
Slušni aparat obrišite z mehko suho krpo. Nikoli ga ne
umivajte ali potapljajte v vodo ali v druge tekočine.

VODNIK ZA UPORABO NANO ZAUŠESNI SLUŠNI APARAT (BTE)
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Posebna navodila za vzdrževanje
Slušni aparat in njegove dele redno čistite in vzdržujte
tako, kot vam priporoča strokovnjak za slušne aparate.
Mikroorganizmi na neočiščenem slušnem aparatu lahko
povzročijo draženje kože.
A: Čiščenje ušesne olive
Ušesno olivo je potrebno redno umivati. Pred tem jo
morate odstraniti s slušnega aparata. Slušni aparat se
nikoli ne sme umivati ali se zmočiti!
·· S slušnim aparatom ravnajte nad mehko površino, da
se ob morebitnem padcu ne poškoduje.
·· Ušesno olivo snemite s slušnega aparata tako, da z
eno roko trdno primete za kljukico slušnega aparata,
z drugo roko pa trdno primete za cevko (A).
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·· Snemite cevko z ušesne kljukice.
·· Pazljivo očistite ušesno olivo v topli milnici
·· Ušesno olivo oplaknite in pustite, da se povsem osuši.
·· S puhalko za izpihovanje odstranite vso preostalo vlago
v cevki (B).
Bernafon
nano BTE IFU
·· Bodite
pozorni,
da ušesno olivo pravilno namestite
nazaj na slušni aparat.
VR_ILU_CleaningEarmoldAttachNano_BW_HI

A

B

VODNIK ZA UPORABO NANO ZAUŠESNI SLUŠNI APARAT (BTE)
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B: Čiščenje tanke cevke
V primeru, da uporabljate tanko cevko, poskrbite, da se
na tanki cevki in kupoli ne nabira ušesno maslo.
·· Trdno primite adapter tanke cevke in jo snemite s
slušnega aparata. (A)
·· Za čiščenje zunanjega dela tanke cevke in kupole
uporabite mehko suho krpo.
·· Ušesno maslo odstranite iz cevke s čistilno nitko, ki jo
vstavite na strani, kjer je priključni del. Potisnite nitko
skozi tanko cevko, da pride ven skozi nastavek za
kupolo. (B)
·· Čistilno nitko izvlecite pri nastavku za kupolo in jo
zavrzite. (B)

30
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·· Ponovno priključite tanko cevko na adapter tako, da
priključni del tanke cevke potisnete na adapter
slušnega aparata. (A)
Bernafon nano BTE IFU

VR_ILU_ExchangingSpiraNanoBTE_BW_HI

Priključni del
tanke cevke

Slušni aparat
adapter
A

B

VODNIK ZA UPORABO NANO ZAUŠESNI SLUŠNI APARAT (BTE)

·· Če vam je strokovnjak predlagal nastavek z zračniki,
morebitno ušesno maslo iz njih odstranite s čistilno
nitko. (C)

C

Clean_SpiraflexDome4

✼
Tanke cevke ne čistite z vodo, ker se utegne zamašiti.

31
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C: Čiščenje ušesne olive
Ušesno olivo je potrebno redno čistiti.
Uporabite krtačko večnamenskega orodja za čiščenje
zračnika vaše olive.
·· Potisnite krtačko skozi odprtino.
·· Krtačko narahlo obračajte, da se zračnik očisti.
Večnamensko orodje dobite pri svojem strokovnjaku za
slušne aparate.

Zračnik
Filter zoper
ušesno maslo

Zamenjajte filter, če je ta zamašen ali če opazite, da zvok
slušnih aparatov ni normalen. Uporabljajte filtre, ki jih
dobite pri svojem slušnem akustiku.

VODNIK ZA UPORABO NANO ZAUŠESNI SLUŠNI APARAT (BTE)
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D: Menjava kupole
Večkrat preglejte kupole, če so le te porumenele, otrdele
ali razpokale. Če pride do takšnih sprememb, zamenjajte
kupolo, ali se oglasite pri vašem slušnem akustiku.
Kupole lahko dobite pri vašem slušnem akustiku.
·· Pred menjavo kupole si temeljito umite roke. Kupole
nikoli ne menjajte z umazanimi ali mokrimi rokami.
·· Staro kupolo odstranite tako, da jo snamete s konca
tanke cevke. (A)
·· Potisnite novo kupolo na tanko cevko, kar se da
globoko. V primeru, da je kupola nameščena pravilno,
se bo ta dotikala plastičnega obroča okoli tanke cevke.
(B)

A

B
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E: Zamenjava tanke cevke
V primeru, da tanka cevka postane obarvana, trda ali
krhka, jo je potrebno zamenjati.
·· Primite slušni aparat pri adapterju, tanko cevko pa
primite ob priključku.
·· Staro tanko cevko previdno potegnite in jo odstranite.

Bernafon
IFU tako, da jo čvrsto potisnete v
·· Novo
tankonano
cevkoBTE
pritrdite
priključek.
VR_ILU_ExchangingSpiraNanoBTE_BW_HI

Slušni aparat
adapter

Priključni del tanke
cevke
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Pogoste težave in rešitve
Slušni aparat piska ali cvili
Prepričajte se, ali je ušesna oliva pravilno nameščena.
V kolikor je lega pravilna in motnje ne ponehajo, se
posvetujte z vašim slušnim akustikom.
Ni zvoka, raven glasnosti prenizka ali slišno šumenje
S tipko za uravnavanje glasnosti na slušnem aparatu
povišajte raven glasnosti. Če zvoka sploh ni, preverite ali
je slušni aparat utišan. V kolikor težava ni odpravljena,
preverite ali je baterijski predalček popolnoma zaprt.
Preverite tudi, ali je baterija pravilno vstavljena. Če s tem
težava ni razrešena, zamenjajte baterijo. Če težava še
vedno ni odpravljena, obiščite vašega slušnega akustika.
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Brnenje, pojemajoči ali nejasni zvoki
Nekajkrat odprite in zaprite baterijski predalček, oziroma
očistite kontakte baterije s suho bombažno krpico.
Če težava ni odpravljena, zamenjajte baterijo. Če težava
še vedno ni odpravljena, se oglasite pri vašem slušnem
akustiku.
Slušni aparat se občasno vklaplja in izklaplja
Slaba baterija. Vstavite novo baterijo.
Aparat piska sam od sebe
Slaba baterija. Vstavite novo baterijo.
Druge težave s slušnim aparatom
Če se pojavijo težave, ki tu niso navedene, se oglasite pri
vašem slušnem akustiku.
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Dodatki
Sonic nudi širok izbor dodatnih naprav, katere si lahko
priskrbite za izboljšanje poslušanja z vašimi slušnimi
aparati. Glede na tip vašega slušnega aparata in lokalnih
predpisov, so na voljo naslednje dodatne naprave:
■■ Daljinski upravljalnik
■■ Komunikacijska naprava SoundGate (za brezžično
povezavo z mobilnimi telefoni, predvajalniki glasbe
itd.).
■■ SoundGate Mic (za povezavo z zunanjim brezžičnim
mikrofonom preko naprave SoundGate).
■■ TV adapter (za brezžično povezavo s televizijo preko
dodatne naprave SoundGate).
■■ Adapter za telefon (za brezžično povezavo s
stacionarnim telefonom preko naprave SoundGate).
Več informacij o dodatkih lahko dobite pri svojem
slušnem akustiku.

VODNIK ZA UPORABO NANO ZAUŠESNI SLUŠNI APARAT (BTE)

39

Adapter za
telefon

TV Adapter

SoundGate
47

SN2_ILLU_SoundgateTopOfTelevisionAdapter_HI

Call

45
37

18

SoundGate Mic
SN2_ILLU_WearingPositionNeck_HI

Daljinski
upravljalnik

11

Naprave za
uporabo s
sistemom
Bluetooth®

SN2_ILLU_AudioCableTelevisionAdapterToTelevision_HI
SN2_ILLU_SoundgateToMobileOneMeter_HI

RC-N_ILLU_OperationHandHeld_BW
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Opozorila
Pred uporabo vaših slušnih aparatov se dobro
pozanimajte o naslednjih splošnih opozorilih in
varnostnih smernicah.
Če zaznate nenavadno delovanje ali karkoli nenavadnega
pri slušnem aparatu, se posvetujte z vašim slušnim
akustikom.
Slušni aparati vam ne bodo povrnili vašega normalnega
sluha, prav tako ne bodo odpravili ali preprečili
morebitnega napredovanja izgube sluha. Nadalje, zgolj
občasna uporaba slušnega aparata v večini primerov ne
zagotavlja doseganja polne korist.
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Uporaba slušnih aparatov
·· Slušne aparate uporabljate samo po nastavitvah in
navodilih vašega slušnega akustika. Nepravilna
uporaba lahko povzroči trajno izgubo sluha.
·· Nikoli ne dovolite, da drugi nosijo vaš slušni aparat saj
si lahko s tem poškodujejo svoj sluh.
Nevarnost zadušitve in tveganja v primeru zaužitve
baterije
·· Slušne aparate, njihove dele in baterije hranite izven
dosega otrok in oseb, ki bi lahko omenjene stvari
zaužile ali se z njimi kako drugače poškodovale.
·· Baterije hranite ločeno od zdravil, saj se jih lahko
zlahka zamenja za tablete. Zato pred zaužitjem
preverite tablete.
·· Večino slušnih aparatov je možno opremiti z
baterijskim predalčkom na zaklepanje. To je zelo
priporočljivo pri otrocih in malčkih, ter ljudeh, ki imajo
težave z učenjem. Vprašajte vašega slušnega akustika
ali je predalček na zaklepanje na voljo tudi za vaš model
slušnega aparata.
V primeru, da zaužijete baterijo ali kateri drug majhen
del, takoj obiščite zdravnika.
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Uporaba baterije
·· Vedno uporabljajte baterije, ki jih priporoči vaš slušni
akustik. Baterije slabe kakovosti lahko izpuščajo
kemikalije in povzročijo telesne poškodbe.
·· Baterij nikoli ne poizkušajte polniti ali jih sežgati.
Obstaja nevarnost, da baterije eksplodirajo.
Motnje v delovanju
·· Bodite pozorni na možnost, da vaši slušni aparati
nenadno prenehajo delovati. Tega se morate zavedati,
kadar ste odvisni od opozorilnih zvokov (npr. v prometu)
ali v drugih situacijah, ki zahtevajo, da slišite varnostna
zvočna opozorila. Slušni aparat lahko neha delovati, če
se na primer izprazni baterija, ali če vanj vdre vlaga,
oziroma se zamaši z ušesnim maslom.
Aktivni vsadki
·· Če imate aktivni vsadek je potrebna previdnost.
·· Če ima vaš slušni aparat brezžični oddajnik, ga imejte
najmanj 15 centimetrov od vsadka, torej ga ne nosite v
naprsnem žepu. Prosimo, upoštevajte navodila
proizvajalcev defibrilatorjev in srčnih spodbujevalnikov,
ki zadevajo mobilne telefone.
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·· Večnamensko orodje, ki ima vgrajen magnet, držite
najmanj 30 centimetrov od vsadka, torej ga ne nosite v
naprsnem žepu. Prosimo, upoštevajte navodila
proizvajalcev defibrilatorjev in srčnih spodbujevalnikov,
ki zadevajo uporabo magnetov.
·· V kolikor imate aktivni možganski vsadek, se posvetujte
s proizvajalcem glede motenj, ki bi lahko vplivale na
možganski vsadek.
Eksplozivi
·· Baterija v vašem slušnem aparatu nima dovolj energije,
da bi ob normalni uporabi lahko zanetila požar. Slušni
aparat ni bil preizkušen glede mednarodnih standardov,
ki zadevajo okolja, kjer obstaja možnost eksplozije.
Priporočamo, da slušnih aparatov ne uporabljate v
prostorih, kjer obstaja možnost eksplozije.
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Rentgenski žarki, računalniška tomografija (CT),
magnetna resonanca (MR), pozitronska
tomografija (PET) in elektroterapija
·· Odstranite vaše slušne aparate pred pregledom z
rentgenom, CT-jem/ MRI-jem / PET in elektroterapijo
oziroma pred operacijo, ker ga lahko močna magnetna
polja poškodujejo.
Izogibanje vročini in kemičnim snovem
·· Slušnega aparata ne izpostavljajte hudi vročini, npr. v
avtomobilu parkiranem na soncu.
·· Slušnega aparata ne smete sušiti v mikrovalovni ali
kakšni drugi pečici.
·· Snovi v kozmetičnih preparatih, pršilih, parfumih,
vodicah za po britju, losjonih za sončenje in za
odganjanje mrčesa, lahko poškodujejo vaš slušni
aparat. Pred uporabo teh sredstev morate slušni aparat
sneti in z uporabo počakati, da se kozmetični produkti
vpijejo ali posušijo.
Močni slušni aparati
·· Pri izbiri, prilagajanju in uporabi slušnega aparata z
maksimalno glasnostjo, ki je večja od 132 dB SPL
(IEC 60318-4) je potrebna posebna pozornost, saj
obstaja nevarnost, da si uporabnik slušnega aparata
poškoduje preostali sluh.
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Za informacijo o moči vašega slušnega aparata se
obrnite na vašega slušnega akustika.
Možni stranski učinki
·· Slušni aparati, ušesne olive in kupole lahko pospešijo
nabiranje ušesnega masla
·· Snovi, iz katerih so izdelani slušni aparati ne povzročajo
alergij, le v redkih primerih pa utegnejo povzročiti
vnetje ali druge stranske učinke.
V tem primeru prosimo, da se posvetujete z
zdravnikom.
Interferenca
·· Vaš slušni aparat je bil temeljito testiran glede
interferenc v skladu z mednarodno zakonodajo.
V nekaterih primerih je možno, da pride do interference
med vašim slušnim aparatom in ostalimi napravami
(npr. nekateri mobilni telefoni, alarmne naprave). V tem
primeru, povečajte razdaljo med slušnim aparatom in
drugo napravo.

46

SONIC

Povezava z zunanjimi napravami
·· Varnost uporabe slušnega aparata s pomožnim kablom
določa zunanji vir signala. Kadar je vhodni kabel
povezan z napravo, mora le-ta naprava ustrezati
varnostnim standardom IEC-60065, IEC-60950,
IEC-60601 ali podobnim varnostnim standardom.
Varnostne informacije
·· Slušne aparate mora prilagoditi vaš slušni akustik.
·· Čistilnih pripomočkov nikoli ne tlačite v odprtino za
mikrofon ali globoko v odprtino za zvočnik. S tem lahko
poškodujete vaš slušni aparat.
·· Slušne aparate pred spanjem odstranite.
·· Ko slušnih aparatov ne uporabljajte jih shranite v
zaščitni etui.
·· Bodite pozorni na dejstvo, da lahko usmerjeni mikrofoni
slušnega aparata zmanjšajo glasnost opozorilnih
zvokov, ki prihajajo od zadaj.
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Mednarodna garancija
Vaš slušni aparat ima morda omejeno mednarodno
garancijo, ki jo na dan prodaje izda vaš slušni akustik.
Ta omejena garancija velja za napake v izdelavi ali
materialu pri slušnem aparatu, ne pa tudi za dodatke,
naprimer baterije, cevke, filtre zoper ušesno maslo in
podobno. Garancija pokriva to napravo, ne pokriva pa
dodatkov kot npr. polnilnik, kabli itd. Garancija preneha
veljati, če pride do poškodb iz malomarnosti ali
nepravilne rabe. Garancija prav tako ne velja, če je
napravo servisiral nepooblaščen serviser. Prosimo, da
se o garanciji pozanimate pri vašem slušnem akustiku in
preverite ali je vaša garancija izpolnjena pravilno.
Omenjena garancija ne vpliva na zakonske pravice, ki bi
jih utegnili uveljavljati po veljavni zakonodaji, ki ureja
prodajo potrošniških dobrin. Morda vam je vaš slušni
akustik izdal garancijo, ki presega navedene omejitve.
Prosimo, o teh zadevah se pozanimajte pri vašem
slušnem akustiku.
V kolikor potrebujete servis
Odnesite slušni aparat k svojemu slušnem akustiku, ki je
usposobljen za takojšnje reševanje manjših težav in za
nastavitve slušnega aparata.
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Datum:

Model:

Veljavnost garancije:
Model LEVO:

Model DESNO:

Serijska številka:

Serijska številka:

Velikost baterije:

Velikost baterije:

Slušni center AUDIO BM d.o.o.

✼
Slušnega aparata ne poskušajte popravljati sami.
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Mobilni telefon
Nekateri uporabniki slušnega aparata so poročali o
brenčanju v slušnem aparatu med telefoniranjem z
mobilnim telefonom, kar pomeni, da slušni aparat in
telefon morda nista kompatibilna.
Standard ANSI C63.19 določa predvidevanje o
kompatibilnosti med specifičnim slušnim aparatom in
mobilnim telefonom s seštevanjem numerične vrednosti
ocene za slušni aparat in imunostjo glede na številčno
vrednost za sevanja mobilnega telefona. Vsota 4 pomeni,
da je kombinacija brezžične naprave in slušnega aparata
uporabna; vsota 5 pomeni, da je mogoča normalna
uporaba, vsota 6 ali več pa, da je možno odlično
delovanje.
Medtem, ko vsi slušni aparati omogočajo akustično
ojačanje, imajo le večje izvedbe fizični prostor za
vgradnjo telefonske tuljavice. Različne izvedbe imajo
različne vrednosti (M1 – M4 za akustično spajanje in
T1 – T4 za telefonsko tuljavico), obe vrednosti pa sta
relevantni za presojanje kompatibilnosti s posamezno
napravo.
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Za slušni aparat z akustičnim ojačanjem in telefonsko
tuljavico z vrednostjo M4/T2 in vrednostjo telefona M3/T3
je skupno sevanje naprave enako numerični številki
7 (M4 + M3) za akustično ojačanje in 5 (T2+T3) za
telefonsko tuljavico. Glede na omenjeno, sta obe povezavi
sprejemljivi in omogočata odlično delovanje. Zgoraj
omenjena merjenja delovanja, kategorije in sistemske
klasifikacije temeljijo na dostopnih podatkih, vendar ni
zagotovila, da bodo zadovoljni prav vsi uporabniki.
Imunost glede na numerično vrednost vseh Sonic
slušnih aparatov opisanih v tem vodniku je najmanj M2.

Pomembno obvestilo
Delovanje posameznih slušnih aparatov je lahko pri
posameznih mobilnih telefonih različno. Svoj slušni
aparat torej preizkusite s svojim mobilnim telefonom,
oziroma, kadar kupujete nov telefon ga predhodno
preizkusite s svojim slušnim aparatom in šele nato
kupite. Za dodatne informacije poprosite prodajalca
mobilnih telefonov za knjižico z naslovom
“Kompatibilnost slušnih aparatov z brezžičnimi
mobilnimi telefoni".
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Tehnični podatki
Slušni aparat vsebuje radijski oddajnik in uporablja
tehnologijo magnetne indukcije na kratki razdalji, ki
deluje pri 3,84 MHz. Moč magnetnega polja oddajnika
je < – 42 dBμA/m @ 10 m.
Moč oddajanja radijskega sistema je globoko pod
mednarodnimi omejitvami za izpostavljenost ljudi. Za
primerjavo, elektromagnetno sevanje slušnega aparata
je nižje od elektromagnetnega sevanja hišnih naprav kot
so na primer: halogenske svetilke, računalniškega
zaslona, pomivalnega stroja za posodo in podobnih
naprav. Slušni aparat ustreza mednarodnim standardom
glede elektromagnetne skladnosti.
Zaradi omejenega prostora na slušnem aparatu so vse
potrebne oznake glede odobritve navedene v tem
dokumentu.

52

SONIC

Cheer modeli slušnih aparatov: CR N
FCC ID : ZTOF2BTE01
IC: 9799A-F2BTE01
Ta naprava je v skladu s 15. členom FCC pravil in
RSS-201 industrije v Kanadi.
Uporaba je pogojena z naslednjima pogojema:
1. T
 a naprava ne sme povzročati škodljivih motenj.
2. T
 a naprava mora sprejemati motnje, tudi če te
povzročajo nepravilno delovanje.
Spremembe ali prilagoditve, ki niso odobrene s strani
podjetja Sonic lahko kršijo uporabnikovo pravico uporabe
naprave.
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Ta naprava je v skladu z zahtevami odlokov 93/42/EEC,
1999/5/EC in 2011/65/EU sveta evropske skupnosti glede
medicinskih naprav.
Deklaracije o skladnosti so na voljo:
Sonic Innovations, Inc.
2501 Cottontail Lane
Somerset, NJ 08873

0543 0682
Z odpadno elektronsko opremo
je treba ravnati v skladu z
veljavno zakonodajo.

E2832
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Beležka
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Informacije in razlaga simbolov
Oznaka o skladnosti CE označuje skladnost z
vsemi povezanimi evropskimi direktivami.
Štirimestno število za oznako CE ustreza
identifikacijski številki izdelkov.
Ta simbol označuje, da so izdelki zajeti v teh
navodilih skladni z zahtevami za dodatni del za
tip B z EN 60601-1. Površina slušnega aparata
je podana kot uporabni del B tipa.

IP57

Ta simbol pomeni razred zaščite zoper neželen
vdor vode in določenih snovi v skladu z
EN 60529:1991/A1:2000.
IP5X označuje zaščito pred prahom.
IPX7 označuje zaščito pred posledicami
kratkotrajne potopitve v vodo.

56

SONIC

Prekrižan smetnjak označuje evropsko
direktivo 2012/19/EU glede odlaganja odpadne
elektronske opreme. Prosimo, da vaše slušne
aparate in baterije reciklirate v skladu z
lokalnimi pravili ali jih vrnite vašemu
slušnemu akustiku.
Ta simbol pomeni, da sledite navodilom za
uporabo v tej knjižici.

E2832

Skladnost z radio-komunikacijskimi
zahtevami Avstralije in Nove Zelandije.
Proizvajalec
Ne močite

REF

Kataloška številka

SN

Serijska številka
Pooblaščeni dobavitelj v evropski uniji
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Temperatura

Pogoji uporabe

+1°C – +40°C

Pogoji
prenašanja in
shranjevanja

-25°C – +60°C

Vlažnost

5% – 93%
Ne kondenzira
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