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Pregled modelov 
Ta uporabniški vodnik je namenjen naslednjim 
oblikam in modelom slušnih aparatov:

Izpolni vaš slušni akustik.

HearLink 9010 MNR T – HL 9010 MNR T (HER9011) 
GTIN: 05714464002818
HearLink 7010 MNR T – HL 7010 MNR T (HER7011) 
GTIN: 05714464002801
HearLink 5010 MNR T – HL 5010 MNR T (HER5011) 
GTIN: 05714464002795
HearLink 3010 MNR T – HL 3010 MNR T (HER3011) 
GTIN: 05714464003631
HearLink 2010 MNR T – HL 2010 MNR T (HER2011) 
GTIN: 05714464003648
HearLink 3000 MNR T – HL 3000 MNR T (HER3001) 
GTIN: 05714464002757
HearLink 2000 MNR T – HL 2000 MNR T (HER2001) 
GTIN: 05714464002740

z radijsko funkcionalnostjo NFMI in 2,4 GHz.

Za zgoraj naštete slušne aparate so na voljo 
naslednje akustične razširitve:

60-Zvočnik
85-Zvočnik
100-Zvočnik (power aid)
100-Zvočnik s Power mold (power aid)
105-Zvočnik s Power mold (power aid)



Nastavitve vaših slušnih 
aparatov

Pregled nastavitev vaših slušnih aparatov

Levi Desni

 Da  Ne Prilagajanje glasnosti  Da  Ne

 Da  Ne Programska tipka  Da  Ne

 Da  Ne Utišanje  Da  Ne

Opozorila za prilagajanje glasnosti

 
Vključeno

 
Izključeno

Piski pri najvišji / 
najnižji glasnosti

 
Vključeno

 
Izključeno

 
Vključeno

 
Izključeno

Kliki pri prilagajanju 
glasnosti

 
Vključeno

 
Izključeno

 
Vključeno

 
Izključeno

Piski pri privzeti 
glasnosti

 
Vključeno

 
Izključeno

Oznake za baterijo

 
Vključeno

 
Izključeno

Opozorilo za prazno 
baterijo

 
Vključeno

 
Izključeno



 

Garancijski podatki

Ime lastnika:
 

Slušni akustik:
 

Naslov slušnega centra:

 

Telefon slušnega centra:
 

Datum nakupa:
 

Garancijska doba:
 

Mesec:
 

Desni aparat:
 

Serijska številka:
 

Levi aparat:
 

Serijska številka:
 



Mednarodna garancija
Vaš slušni aparat je krit z omejeno mednarodno 
garancijo, ki jo izda proizvajalec za obdobje 
24 mesecev od datuma nakupa. Omejena 
garancija krije proizvodnjo in materialne 
napake na slušnem aparatu, vendar ne krije 
dodatkov kot so baterije, cevke, zvočniki, 
olive ali filtri itd. Napake, nastale zaradi 
nepravilnega rokovanja ali nege, uporabe sile, 
nesreč, nepooblaščenih popravil, izpostavitve 
koroziji, fizičnih sprememb na vašem ušesu, 
poškodb zaradi vdora delcev ali nepravilnih 
prilagoditev NISO krite v tej omejeni garanciji. 
Zgoraj omenjena garancija ne vpliva na pravice, 
ki jih imate znotraj vaše nacionalne zakonodaje 
glede trgovine in potrošniških dobrin. Vaš 
slušni akustik je morda izdal garancijo, ki 
presega to omejeno garancijo. Za več informacij 
se posvetujte z vašim slušnim akustikom.

V primeru, da potrebujete servis: 
Odnesite vaš slušni aparat k vašemu slušnemu 
akustiku, ki bo morda lahko takoj odpravil 
manjše napake ali izboljšal prilagoditve.



Uvod
Ta uporabniški vodnik vam bo pokazal kako 
uporabljati in vzdrževati vaše nove slušne 
aparate. Prosimo, da ta navodila vključno s 
poglavjem z opozorili previdno preberete. To 
vam bo pomagalo, da boste vaše nove slušne 
aparate pravilno uporabljali.

Vaš slušni akustik je vaše slušne aparate 
prilagodil glede na vaše potrebe. V primeru 
nejasnosti se posvetujte z vašim slušnim 
akustikom.

Več informacij lahko najdete na spletni strani 
www.hearingsolutions.philips.com.



Pomembno opozorilo
Ojačanje slušnega aparata je s strani 
slušnega akustika individualno prilagojeno in 
optimizirano za vaše slušne potrebe.

Namen uporabe
Namen uporabe
Slušni aparat je namenjen ojačanju 
in prenosu zvoka v uho.

Indikacije za uporabo
Poslabšan sluh z lažjo - težjo stopnjo izgube 
sluha.

Predvideni uporabnik
Odrasli in otroci, starejši od 36 mesecev.

Okolje uporabe
Znotraj in zunaj.

Opozorila
Uporabniki aktivnih vsadkov morajo biti pri 
uporabi slušnega aparata še posebej pozorni.  
Za več informacij preberite del z opozorili.

Klinične prednosti
Slušni aparat je zasnovan za doseganje boljšega 
razumevanja govora, kar pomaga olajšati 
sporazumevanje s ciljem izboljšanja kakovosti 
življenja.



Kazalo vsebine
Spoznajte vaš slušni aparat, zvočnik  
in ušesni vložek 12

Vaš slušni aparat in kako je sestavljen 14

Vloga posameznih delov slušnega aparata 15

Razlikujte med levim in desnim slušnim 
aparatom 16

Baterija (tip 312) 17

MultiTool orodje za rokovanje z  
baterijami in čiščenje 18

VKLOP in IZKLOP 
slušnega aparata  19

Kdaj zamenjati baterijo 20

Menjava baterije 21

Nameščanje slušnega aparata 23

Vzdrževanje vašega slušnega aparata 24

Standardni ušesni vložki: 
kupola ali Grip Tip 26

Menjava kupole ali Grip Tip 27

ProWax miniFit filter 28



Menjava ProWax miniFit filtra 29

Po meri izdelani ušesni vložki:  
Micro Mold, Lite Tip ali Power Mold 30

Čiščenje Micro Mold, Lite Tip  
ali Power Mold 31

Menjava ProWax filtra 32

Način letenja  33

Ostale možnosti in dodatne naprave  34

Prilagajanje glasnosti (opcijsko) 35

Menjava programa (opcijsko) 36

Utišanje slušnega aparata (opcijsko) 38

Hitra ponastavitev 39

Uporaba slušnih aparatov z napravami  
iPhone, iPad in iPod touch 40

Seznanjanje slušnega aparata z iPhone 41

Ponovno povezovanje z iPhone,  
iPad ali iPod touch 44

Aplikacija Philips HearLink 45

Brezžični dodatki (opcijsko) 47

Dodatne možnosti (opcijsko) 48



Splošna opozorila  49

Odpravljanje napak 56

Odpornost proti vodi in prahu 58

Pogoji uporabe 59

Tehnične informacije 60
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Zvočniki
Slušni aparat miniRITE T ima na voljo tri 
različne zvočnike:

Opora 
(opcijsko)

Zvočnik 
(prikazan 60-Zvočnik)

60-Zvočnik 85-Zvočnik 100-Zvočnik

Spoznajte vaš slušni aparat, 
zvočnik in ušesni vložek



13

Ušesni vložki
Za zvočnike so na voljo naslednji ušesni vložki:

Kupola (prikazana Odprta kupola )*

Grip Tip*

VarioTherm® Micro Mold ali Lite Tip

Micro Mold ali Lite Tip

Power Mold zvočniki

100-Zvočnik
105-Zvočnik

* Več informacij o menjavi kupole ali Grip Tip 
najdete v poglavju: »Menjava kupole ali Grip Tip«.  
VarioTherm® je registrirana blagovna znamka podjetja 
Dreve.
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Opora 
(opcijsko)

Zvočnik 
(prikazan 60-Zvočnik)

Odprtine za mikrofone

Programski 
tipki

Filter proti 
ušesnem maslu

Predalček za baterijo

Vaš slušni aparat in kako je 
sestavljen



15

Skrbi, da 
zvočnik 
stoji v ušesu 
(opcijsko)

Vsebuje baterijo. 
Predalček za baterije je 
hkrati stikalo za vklop in 
izklop (on/off).

Izhod za zvok

Vhod za zvok

Sprememba 
programa in 
prilagajanje 
glasnosti ter 
utišanje slušnega 
aparata,

Zaščita 
zvočnika 
pred ušesnim 
maslom

Vloga posameznih delov 
slušnega aparata
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RDEČA oznaka za 
DESNI slušni aparat 

MODRA za LEVI slušni 
aparat

Razlikujte med levim in 
desnim slušnim aparatom
Prepoznavanje med levim in desnim slušni 
aparatom je zelo pomembno, saj sta lahko 
prilagojena drugače. Na zvočnikih 60- in 
85- lahko barvno oznako za levi/desni slušni 
aparat poiščete v baterijskem predalčku. 
Oznake za levo in desno lahko najdete tudi na 
zvočniku 100- in nekaterih ušesnih vložkih.
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Predalček za 
baterijo

Za odpiranje 
potegnite

Poskrbite,  
da je oznaka  

plus »+« vidna

Baterija (tip 312)
Vaš slušni aparat je miniaturna elektronska 
naprava, ki potrebuje posebne baterije. Za 
uporabo slušnega aparata je v baterijski 
predalček potrebno vstaviti baterijo. Glejte 
poglavje “Menjava baterije”.
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Pomembno opozorilo
Orodje MultiTool ima vgrajen magnet. 
Orodje MultiTool držite vsaj 30 cm stran 
od kreditnih kartic ali ostalih magnetno 
občutljivih naprav.

Krtačka

Žična zankaMagnet

MultiTool orodje za rokovanje 
z baterijami in čiščenje
Orodje MultiTool vsebuje magnet, ki 
omogoča lažjo menjavo baterije slušnega 
aparata. Vsebuje tudi krtačko in žično zanko 
namenjeno čiščenju ušesnega masla z vašega 
ušesnega vložka. V primeru, da potrebujete 
novo orodje MultiTool, se obrnite na vašega 
slušnega akustika.
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Vklop
Vstavite baterijo in 
predalček z baterijo 
zaprite.

Izklop
Odprite predalček z 
baterijo.

VKLOP in IZKLOP 
slušnega aparata 
Baterijski predalček je namenjen vklopu/
izklopu slušnega aparata. Za varčevanje z 
baterijo poskrbite, da je slušni aparat v času, 
ko ga ne uporabljate, izklopljen.
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Kdaj zamenjati baterijo
Čas za menjavo baterije je označen s tremi 
piski, ki se ponavljajo v enakomernih intervalih 
dokler se baterija popolnoma ne izprazni.

Nasvet za baterije
Da bi vaš slušni aparat vedno deloval, vam 
svetujemo, da imate pred odhodom od doma 
pri sebi vedno rezervne baterije ali vstavite 
nove.

* Bluetooth® se bo izklopil, brezžičnih naprav ni mogoče 
uporabljati.

Beseda, oznaka in logotipi Bluetooth® so registrirane 
blagovne znamke v lasti družbi Bluetooth SIG, Inc. in 
družba Demant A/S te znamke uporablja v skladu z 
licenčno pogodbo. Druge blagovne znamke in blagovna 
imena pripadajo njihovim lastnikom.

Trije piski*
Baterija se bo 
kmalu izpraznila

Štirje piski 
Baterija se je 
popolnoma izpraznila

V primeru, da na slušnem aparatu predvajate 
glasbo ali druge zvočne posnetke, je potrebno 
baterije menjati pogosteje.
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Menjava baterije

1. Odstranite izpraznjeno 
baterijo
Popolnoma odprite 
baterijski predalček in 
odstranite baterijo.

2. Odstranite nalepko
na vrhnji strani "+" nove 
baterije.
Nasvet:
Pred uporabo baterije 
počakajte 2 minuti, da se ta 
lahko napolni z zrakom in 
tako zagotovite optimalno 
delovanje.

3. Novo baterijo vstavite
v baterijski predalček. 
Prepričajte se, da je stran 
s simbolom "+" obrnjena 
navzgor.
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Nasvet
Za menjavo baterij lahko uporabite orodje 
MultiTool. 
Za odstranjevanje in vstavljanje baterij 
uporabite magnetni konec. Orodje MultiTool 
vam bo izdal vaš slušni akustik.

4. Zaprite predalček za 
baterijo.
Slušni aparat bo morda 
skozi ušesni vložek zaigral 
pozdravno melodijo. Za 
poslušanje pozdravne 
melodije prislonite ušesni 
vložek ob uho.
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Nameščanje slušnega aparata
Zvočnik posreduje zvok v vaše uho. Zvočnik 
vedno uporabljajte z nameščenim ušesnim 
vložkom. Uporabljajte dele, ki so namenjeni 
vašemu slušnemu aparatu.

V primeru, da uporabljate oporo, jo postavite 
tako, da se prilega uhlju (glejte 3. korak).

1. korak
Slušni aparat namestite za 
uho.

2. korak
Zavoj žice zvočnika pridržite 
med vaš palec in kazalec. 
Ušesni vložek mora biti 
usmerjen proti odprtini 
sluhovoda.

3. korak
Ušesni vložek nežno potisnite 
v sluhovod, dokler se žica 
zvočnika ne nasloni ob vašo 
kožo.
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Vzdrževanje vašega 
slušnega aparata
Z vašim slušnim aparatom rokujte nad 
mehko podlago, da bi se izognili morebitnim 
poškodbam ob padcu.

Očistite odprtine za mikrofone
Iz odprtin previdno odstranite umazanijo  
z uporabo čiste krtačke. Nežno ščetkajte in 
poskrbite, da ščetke ne potiskate v odprtine.
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Odprtine za 
mikrofone

Filter proti 
ušesnem 

maslu

Pomembno opozorilo 
Za čiščenje slušnega aparata uporabite 
suho, mehko krpo. Nikoli ga ne umivajte z 
vodo ali drugimi tekočinami.
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Pomembno opozorilo 
V primeru, da ob odstranjevanju zvočnika 
ušesni vložek ni prisoten, je morda ostal 
v sluhovodu. Za nadaljnje ravnanje se 
posvetujte z vašim slušnim akustikom.

Kupola Open Dome

Kupola Power Dome

Kupola Bass Dome, enojni zračnik

Kupola Bass Dome, dvojni zračnik

Grip Tip (na voljo za majhne in velike 
modele, za levo in desno uho, z ali brez 
zračnika)

5 mm* 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm**
* za 60-Zvočnik na voljo samo kot kupola Open Dome
** ni primerno za kupolo Open Dome

Standardni ušesni vložki: 
kupola ali Grip Tip
Tako modeli s kupolo kot modeli z Grip Tip so 
izdelani iz mehkega gumijastega materiala. 
Obstajajo 4 različne vrste kupol. Spodaj 
poiščite tip in velikost vašega ušesnega 
vložka. 
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Menjava kupole ali Grip Tip
Ušesnih vložkov (kupola oz. Grip Tip) ne 
čistite. V primeru, da se ušesni vložek zamaši z 
ušesnim maslom, ga zamenjajte z novim. Grip 
Tip je potrebno menjati vsaj enkrat mesečno.

1. korak
Pridržite zvočnik in 
odstranite ušesni vložek.

2. korak
Za lažje nameščanje 
zvočnik vstavite natančno  
v sredino ušesnega vložka.

3. korak
Čvrsto pritisnite in 
poskrbite, da je ušesni 
vložek varno pritrjen.
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Pomembno opozorilo 
Vedno uporabljajte filtre, ki so primerni 
za vaše slušne aparate. V primeru težav 
pri menjavi filtra proti ušesnem maslu se 
posvetujte z vašim slušnim akustikom.

ProWax miniFit filter
Zvočnik ima bel filter proti ušesnem maslu, 
ki se nahaja na koncu, kjer je pritrjen ušesni 
vložek. Filter varuje zvočnik pred ušesnim 
maslom in ostalimi delci. V primeru, da se 
filter zamaši z ušesnim maslom, ga prosimo 
zamenjajte z novim (glejte poglavje »Menjava 
ProWax miniFit filtra«) ali se posvetujte z 
vašim slušnim akustikom. 

Pred menjavo filtra z zvočnika odstranite 
ušesni vložek.
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Menjava ProWax miniFit filtra

V primeru, da uporabljate olivo, vam mora 
filter proti ušesnem maslu zamenjati slušni 
akustik.

1. Pripomoček za menjavo 
filtra
odstranite iz embalaže. 
Pripomoček ima dva  
konca - praznega, ki je 
namenjen odstranjevanju 
starega filtra, in konec z 
novim filtrom.

2. Odstranite zamašen 
filter.
Prazni konec potisnite v 
filter in ga odstranite iz 
zvočnika.

Nov 
filter

 

3. Vstavite nov filter.
Z drugim koncem vstavite 
nov filter, orodje odstranite 
in zavrzite.

4. Rezultat
Zvočnik po menjavi filtra 
proti ušesnem maslu.
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Po meri izdelani ušesni vložki:  
Micro Mold, Lite Tip ali  
Power Mold
Obstajajo 3 različne vrste oliv: 
Micro Mold, Lite Tip in Power Mold. Olivi Micro 
Mold in Lite Tip sta na voljo iz dveh različnih 
materialov. Ušesni vložki so izdelani po meri 
za vaše uho.

Lite
 Tip

Vario
Therm

®  Lite
 Tip

*

Power M
old

M
icr

o M
old

Vario
Therm

®  M
icr

o M
old

*

Ušesni vložki, izdelani po meri, imajo na 
odprtini za zvok nameščen bel filter proti 
ušesnem maslu. S temi ušesnimi vložki je 
potrebno uporabljati filter tipa ProWax. Za 
menjavo filtra ProWax glejte del »Menjava 
filtra ProWax«.

* VarioTherm® Micro Mold in Lite Tip ne vsebujeta filtra 
proti ušesnem maslu. 
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Čiščenje Micro Mold, Lite Tip 
ali Power Mold
Ušesni vložek je potrebno redno čistiti. Ušesni 
vložek vsebuje filter proti ušesnem maslu, ki 
ga je potrebno zamenjati, ko se ta zamaši, oz. 
ko slušni aparat ne zveni kot običajno.

Vedno uporabljajte filtre, ki vam jih je priskrbel 
vaš slušni akustik.

ProWax filter

Prezračevalno odprtino 
očistite tako, da skozi njo 
potisnete krtačko in jo pri tem 
rahlo vrtite.

Prezračevalna 
odprtina
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Menjava ProWax filtra

Nov 
filter

1. Pripomoček za menjavo 
filtra
odstranite iz embalaže. 
Pripomoček je ima dva 
konca - praznega, ki je 
namenjen odstranjevanju 
starega filtra, in konec z 
novim filtrom.

2. Odstranite zamašeni 
filter
prazen konec  
potisnite v filter  
olive in ga odstranite.

Nov 
filter

3. Vstavite nov filter.
Z drugim koncem  
vstavite nov filter, 
pripomoček odstranite  
in nato zavrzite.

Stari filter
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Način letenja 
Pri vkrcanju na letalo ali vstopu v območje, 
kjer je prepovedana uporaba radijskih 
signalov (npr. med letom), je potrebno vklopiti 
način letenja. Slušni aparat bo še vedno 
deloval. Način letenja je potrebno vključiti le 
na enem slušnem aparatu.

Aktivacija in deaktivacija 
načina za letenje
Pritisnite kateri koli konec 
programske tipke za vsaj 
7 sekund. Melodija potrdi 
vašo izbiro.

Odprtje in zaprtje predalčka za baterije bo 
deaktiviralo način za letenje. Glejte poglavje 
»Hitra ponastavitev«.
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Ostale možnosti in dodatne 
naprave 
Funkcije in dodatne naprave opisane na 
naslednjih straneh so opcijske. O tem kako 
je prilagojen vaš slušni aparat, se posvetujte 
z vašim slušnim akustikom. V primeru, da 
se soočate s težjimi zvočnimi okoliščinami, 
se vam v pomoč lahko prilagodi posebne 
programe. Programe vam bo prilagodil vaš 
slušni akustik. 

Zapišite si zvočne okoliščine, v katerih 
potrebujete pomoč.
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Prilagajanje glasnosti 
(opcijsko)
Programska tipka vam omogoča prilagajanje 
glasnosti. Pri premikanju glasnosti navzgor ali 
navzdol boste zaslišali klik.

Za znižanje glasnosti 
pritisnite tipko

Za povišanje 
glasnosti pritisnite 
tipko

Na začetni ravni boste 
zaslišali 2 piska. 
Pri maksimumu ali 
minimumu boste 
zaslišali 3 piske.

Privzeta 
stopnja 
glasnosti

Prilagajanje glasnosti

Levi Desni

Izpolni slušni akustik.

Najglasnejše

Najtišje
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Za menjavo 
programov 
pritisnite tipko 
navzgor ali navzdol

Programe lahko menjate v krožnem zaporedju 
navzgor ali navzdol. V primeru, da želite 
preklopiti s 1. na 4. program, lahko pritisnete 
tipko navzdol namesto, da bi 3-krat pritisnili 
tipko navzgor.

Menjava programa 
(opcijsko)
Vaš slušni aparat lahko vsebuje do 4 različne 
programe. Te programira vaš slušni akustik.
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Izpolni slušni akustik
 

Program Zvok za 
aktiviranje

Namen 
uporabe

1 »1 pisk«

2 »2 piska«

3 »3 piski«

4 »4 piski«

Menjava programa:
Levi Desni Kratek stisk Srednje dolg 

stisk
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Utišanje slušnega aparata 
(opcijsko)
Utišanje slušnega aparata uporabite, ko želite 
med uporabo izklopiti zvok.

Pomembno opozorilo 
Funkcije za utišanje ne uporabljajte kot 
stikalo za izklop, saj slušni aparat v tem 
stanju še vedno črpa energijo iz baterije.

Za utišanje slušnega 
aprata na katerikoli 
konec tipke pritisnite za 
najmanj 4 sekunde. 

Za ponovni vklop zvoka 
je potreben kratek stisk 
tipke.
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Odpiranje Zapiranje

Hitra ponastavitev
V primeru, da želite povrniti privzete 
nastavitve slušnega aparata, ki jih je 
programiral vaš slušni akustik, preprosto 
odprite in zaprite predalček za baterijo.  
Pri ponastavitvi slušnega aparata se zasliši 
pozdravna melodija.
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Uporaba slušnih aparatov z 
napravami iPhone, iPad in 
iPod touch
Vaš slušni aparat je tipa Made for iPhone® 
in omogoča neposredno komunikacijo in 
upravljanje z iPhone®, iPad® ali iPod® touch.

Za pomoč pri združevanju in uporabi 
omenjenih naprav z vašim slušnim aparatom 
se posvetujte s svojim slušnim akustikom ali 
obiščite našo stran za pomoč:  
www.hearingsolutions.philips.com

Podatke o združljivosti najdete na: 
www.hearingsolutions.philips.com/
compatibility.

Poslušanje zvoka Android™ naprav je mogoče 
le preko naprave Philips AudioClip.



41

Seznanjanje slušnega aparata 
z iPhone

1. Nastavitve

Odprite vaš iPhone
in pojdite na 
nastavitve 
(»Settings«).
Prepričajte se, da je 
Bluetooth® vključen. 
Nato izberite
Dostopnost 
(»Accessibility«).

Bluetooth Vključen

Dostopnost

2. Dostopnost

Na zaslonu 
dostopnosti 
(»Accessibility«) 
izberite slušne 
naprave (»Hearing 
Devices«).

Slušne naprave
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Philip  
HearLink 9010

Odprite in zaprite 
predalček za 
baterije (na obeh 
slušnih aparatih,  
če uporabljate dva), 
in slušni aparat 
postavite v bližino 
vaše naprave 
iPhone. Slušni 
aparat je v načinu 
povezovanja 
3 minute.

Vaš iPhone 
bo zaznal 
slušne aparate, 
pripravljene za 
povezovanje. 
Odkrite naprave 
se bodo prikazale 
na seznamu vaše 
iPhone naprave. 
Izberite vaš slušni 
aparat.

3. Način 
povezovanja

4. Izberite vaš 
slušni aparat
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5. Potrdite 
seznanjanje

Potrdi seznanitev. 
V primeru, da 
uporabljate dva 
slušna aparata, 
je seznanjanje
potrebno ponoviti
za vsak slušni 
aparat posebej.

Bluetooth zahteva za 
seznanitev

“Philip” bi se rad 
povezal z vašo napravo 

iPhone

Prekliči Seznanjanje
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Ponovno povezovanje z 
iPhone, iPad ali iPod touch
V primeru, da izklopite vaše slušne aparate 
ali iPhone, iPad, ali iPod touch, ti več ne 
bodo povezani. Za ponovno povezovanje 
odprite in zaprite baterijski predalček vaših 
slušnih aparatov. Slušni aparati se bodo nato 
samodejno povezali z vašo Apple napravo.

Napisi Izdelano za iPod (»Made for iPod«), 
Izdelano za iPhone (»Made for iPhone«) in 
Izdelano za iPad (»Made for iPad«) pomenijo, 
da je elektronski dodatek izdelan posebej za 
povezavo z napravami iPod, iPhone ali iPad, 
in da razvijalec jamči, da izdelek dosega 
standarde učinkovitosti družbe Apple. 
Podjetje Apple ne prevzema odgovornosti 
za to napravo ali njeno skladnost z 
varnostnimi in predpisanimi standardi. 
Prosimo upoštevajte, da povezovanje z 
napravami iPod, iPhone ali iPad lahko vpliva 
na delovanje brezžične povezave.
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Aplikacija Philips HearLink
Aplikacija Philips HearLink za naprave 
iPhone, iPad, iPod touch in Android ponuja 
intuitiven in diskreten način za upravljanje z 
vašim slušnim aparatom. Aplikacija Philips 
HearLink vam tudi omogoča, da se povežete 
in upravljate z naborom drugih naprav, če 
uporabite storitev IFTTT preko interneta. 

Obiščite www.hearingsolutions.philips.com za 
več podrobnosti in podatkov o združljivosti. 
Aplikacija Philips HearLink je na voljo v 
trgovinah Apple App Store® in Google Play™. 
Za prenos aplikacije Philips HearLink na 
napravo iPad, poiščite aplikacije za naprave 
iPhone v trgovini Apple App Store®.

Poslušanje zvoka Android™ naprav je mogoče 
le preko naprave Philips AudioClip.
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Več podrobnosti najdete tukaj:  
www.hearingsolutions.philips.com

Apple, logotip Apple, iPhone, iPad in iPod 
touch so blagovne znamke družbe Apple 
Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. 
App Store je storitvena znamka družbe 
Apple Inc. Android, Google Play in logotip 
Google Play so blagovne znamke družbe 
Google LLC.
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Brezžični dodatki (opcijsko)
Za izboljšanje delovanja vašega slušnega 
aparata so na voljo različni brezžični dodatki.  
Ti vam lahko omogočijo, da v mnogih vsakdanjih 
situacijah bolje slišite in se učinkoviteje 
sporazumevate.

AudioClip
Slušna aparata lahko ob povezavi z mobilnim 
telefonom uporabljate kot brezžične slušalke. 
Napravo AudioClip lahko uporabljate tudi kot 
oddaljeni mikrofon ali daljinski upravljalnik.

TV Adapter
TV Adapter je brezžični oddajnik, ki posreduje 
zvok televizije ali ostalih avdio naprav.  
TV Adapter predvaja zvok neposredno v vaš 
slušni aparat.

Daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik ponuja možnost 
spreminjanja programov, prilagajanja glasnosti 
ali utišanja vašega slušnega aparata. 

Aplikacija Philips HearLink
Aplikacija omogoča diskreten način upravljanja 
vaših slušnih aparatov preko naprav iPhone, 
iPad, iPod touch in Android.

Za več informacij se posvetujte z vašim slušnim 
akustikom ali obiščite:  
www.hearingsolutions.philips.com.
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Dodatne možnosti (opcijsko)

Za več informacij se posvetujte z vašim 
slušnim akustikom.

Samodejni telefon (opcijsko za 
HearLink 3000 in 2000)

Samodejni telefon lahko 
samodejno aktivira telefonski 
program v slušnem aparatu, 
če ima vaš telefon namenski 
magnet. Magnet je potrebno 
namestiti na telefon, v bližino 
zvočnega izhoda.

Telecoil
Telefonska tuljavica vam 
omogoča boljše razumevanje pri 
uporabi telefona ali v primeru 
uporabe indukcijske zanke v 
prostorih kot so gledališča, 
cerkve ali predavalnice. Ta ali 
podoben simbol označuje, da je 
prostor opremljen z indukcijsko 
zanko.
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Splošna opozorila 
Za zagotavljanje vaše varnosti in pravilne 
uporabe, se pred prvo uporabo vašega 
slušnega aparata podrobno seznanite z 
naslednjimi opozorili.

Upoštevajte, da vam slušni aparat ne bo 
povrnil sluha in prav tako ne bo preprečil 
ali izboljšal izgube sluha, ki je posledica 
organskih pogojev. Neredna uporaba slušnega 
aparata uporabniku onemogoča, da bi dosegel 
polno korist, ki mu jo slušni aparat nudi.

Če izkusite nepričakovano delovanje ali 
obnašanje slušnega aparata, se posvetujte s 
svojim slušnim akustikom.

Uporaba slušnih aparatov 
 · Slušne aparate je dovoljeno uporabljati le 
v skladu z navodili in nastavitvami vašega 
slušnega akustika. Nepravilna uporaba lahko 
privede do nenadne in trajne poškodbe 
sluha.

 · Nikoli ne dovolite, da bi drugi nosili vaš 
slušni aparat, saj lahko nepravilna uporabe 
privede do trajnih poškodb njihovega sluha.
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Nevarnost dušenja in zaužitja baterij ali 
ostalih manjših delcev
 · Slušne aparate, njihove sestavne dele in 
baterije morate hraniti stran od otrok in 
drugih oseb, ki bi lahko te dele pogoltnile oz. 
se z njimi kako drugače poškodovale.

 · Baterije se pogosto zamenjajo za tablete. 
Zato pred uživanjem svoja zdravila dobro 
preglejte.

 · Večino slušnih aparatov je možno po 
naročilu opremiti z varnostnim predalčkom 
za baterije. To zelo priporočamo pri 
dojenčkih, majhnih otrocih ali ljudeh s 
posebnimi potrebami.

V primeru zaužitja baterije ali slušnega 
aparata nemudoma poiščite zdravniško 
pomoč.
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Splošna opozorila

Uporaba baterij
 · Vedno uporabljajte baterije, ki jih priporoči 
vaš slušni akustik. Baterije slabe kvalitete 
lahko puščajo in povzročijo telesne 
poškodbe.

 · Baterij nikoli ne polnite ali zažigajte. Obstaja 
nevarnost, da baterije eksplodirajo.

Nepravilno delovanje
 · Zavedajte se možnosti, da slušni aparat 
brez posebnih opozoril preneha delovati. 
To upoštevajte zlasti, če ste odvisni od 
opozorilnih zvokov (npr. kot ste v prometu). 
Slušni aparat lahko na primer preneha 
delovati, če se izpraznijo baterije, ali če 
cevke zamaši vlaga ali ušesno maslo.

Aktivni vsadki
 · Pri aktivnih vsadkih je potrebna posebna 
pozornost. Upoštevajte navodila in 
priporočila proizvajalcev vsadnih 
defibrilatorjev in spodbujevalnikov o  
uporabi z mobilnimi telefoni in magneti. 
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 · Magnet samodejnega telefona in orodje 
MultiTool (ki ima vgrajen magnet) je potrebno 
držati vsaj 30 cm stran od vsadka, torej ga ne 
nosite v prsnem žepu.

 · V primeru, da imate aktivni možganski 
vsadek, se posvetujte s proizvajalcem vašega 
vsadka za več informacij o riziku in motnjah.

Rentgensko slikanje in elektroterapija s CT, 
MR, PET 
 · Pred rentgenskim slikanjem, pred 
elektroterapijo s CT/MR/PET slikanjem, pred 
operacijami ipd. slušni aparat odstranite, saj 
se lahko zaradi močnih elektromagnetnih polj 
poškoduje.

Visoke temperature in kemikalije
 · Slušnega aparata ni dovoljeno izpostavljati 
visokim temperaturam, npr. da bi ga pustili v 
avtomobilu, parkiranem na soncu.

 · Slušnega aparata ne sušite v mikrovalovni 
pečici ali podobnih napravah.

 · Kemikalije, kot so kozmetika, lak za lase, 
parfumi, sončne kreme, sredstva proti 
insektom in podobno, lahko poškodujejo 
slušni aparat. Pred uporabo omenjenih 
sredstev slušne aparate odstranite in 
počakajte, da se sredstva posušijo.
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Močnejši slušni aparati
 · Pri izbiri, prilagajanju in uporabi slušnih 
aparatov, katerih najvišji zvočni tlak presega 
132 dB SPL (IEC 711), je potrebna posebna 
previdnost, saj obstaja možnost trajne 
poškodbe sluha.

Informacije o tem, ali je vaš slušni aparat 
močnejšega tipa (power aid), dobite pri 
svojem slušnem akustiku.
 
Možni stranski učinki
 · Uporaba slušnih aparatov in ušesnih 
vložkov lahko povzroči povečanje nabiranja 
ušesnega masla v sluhovodu.

 · Sicer anti-alergijski materiali, uporabljeni pri 
izdelavi slušni aparatov, lahko v nekaterih 
primerih izzovejo draženje kože ali ostale 
stranske učinke. 

V primeru, da pride do teh pojavov, se 
posvetujte z zdravnikom.

Splošna opozorila
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Motnje 
 · Delovanje slušnega aparata v primeru 
motenj je temeljito preizkušeno v skladu z 
najstrožjimi mednarodnimi standardi. Kljub 
temu obstaja možnost nastanka motenj 
med slušnim aparatov in ostalimi napravami 
(npr. mobilnimi telefoni, trgovinskimi alarmi 
in ostalimi napravami). V takem primeru 
povečajte razdaljo med slušnim aparatom in 
napravo, ki povzroča motnje.

Uporaba na letalu 
 · Vaš slušni aparat vsebuje Bluetooth®. Na 
letalih morate vključiti letalski način, razen 
če vam osebje dovoli uporabo tehnologije 
Bluetooth®.

Povezovanje z zunanjimi napravami 
 · Varnost pri uporabi slušnih aparatov, 
povezanih z zunanjimi napravami prek 
pomožnega kabla in/ali neposredno, je 
odvisna od vira zunanjega signala. Pri 
uporabi zunanjih naprav, ki so priključene v 
električno omrežje, morajo biti te v skladu z 
IEC-62368 (ali IEC-60065, IEC-60950 do 20. 
junija, 2019) ali enakovrednimi varnostnimi 
standardi.
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Če med uporabo ali zaradi uporabe izkusite 
nepričakovano delovanje ali obnašanje slušnega 
aparata oz. resne težave z aparatom, se posvetujte 
s svojim slušnim akustikom. Vaš slušni akustik vam 
bo pomagal pri odpravljanju težave in jo po potrebi 
javil proizvajalcu oz. pristojnim državnim organom. 

Slušni aparat je le del rehabilitacije sluha in morda 
ga je potrebno dopolnjevati z vajami za sluh in 
učenjem branja z ustnic. 

Slušni aparat uporabljajte le na območjih, kjer je 
dovoljen brezžični prenos. 

Modifikacije slušnega aparata niso dovoljene
Spremembe ali prilagoditve, ki jih proizvajalec 
izrecno ne odobri, izničijo garancijo za opremo. 

Nezdružljive dodatne naprave
Uporabite samo dodatne naprave in kable 
proizvajalca. Nezdružljivi dodatki lahko povzročijo 
manjšo elektromagnetno skladnost (EMC) vaše 
naprave. 

V bližini opreme s simbolom, prikazanem 
na desni, lahko pride do elektromagnetnih 
motenj. Prenosna in mobilna oprema 
za radiofrekvenčno (RF) komunikacijo lahko 
vpliva na delovanje vašega slušnega aparata. 
Če elektromagnetne motnje vplivajo na pravilno 
delovanje vašega slušnega aparata, se odmaknite 
od vira motenj.
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Odpravljanje napak

Napaka Možni vzroki Rešitve

Ni zvoka

Prazna baterija Zamenjajte baterijo

Zamašen ušesni vložek (kupola, 
Grip Tip, Micro Mold ali Lite Tip)

Očistite olivo

Razmislite o zamenjavi filtra, kupole ali Grip Tip

Slab ali tišji 
zvok

Zamašena odprtina za zvok Očistite olivo ali zamenjajte filter, kupolo ali Grip Tip

Vlaga Obrišite baterijo s suho krpo

Prazna baterija Zamenjajte baterijo

Piskanje

Ušesni vložek slušnega aparata ni 
vstavljen pravilno

Ponovno vstavite ušesni vložek

V sluhovodu je nakopičeno ušesno 
maslo

Obiščite zdravnika za čiščenje sluhovoda

Zvočna 
opozorila

V primeru, da vaš slušni aparat 
4-krat zaporedoma odda 8 piskov, 
potrebuje servis mikrofonov

Posvetujte se z vašim slušnim akustikom

Težave pri 
seznanjanju 
z Apple 
napravo

Neuspela povezava Bluetooth®

1. Prekinite povezavo z vašimi slušnimi aparati  
(Settings (Nastavitve) gAccessibility (Dostopnost)
gHearing Devices (Slušne naprave)gDevices 
(Naprave) gForget this device (Pozabi to napravo)).

2. Izklopite in ponovno vklopite Bluetooth®. 
3. Odprite in zaprite predalček za baterije na obeh 

slušnih aparatih. 
4. Ponovno seznanite vaše slušne aparate (glejte 

poglavje »Seznanjanje slušnih aparatov z 
napravami iPhone«).

Seznanjen je le en slušni aparat
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V primeru, da vam ne pomaga nobena od 
naštetih rešitev, se posvetujte z vašim slušnim 
akustikom.

Napaka Možni vzroki Rešitve

Ni zvoka

Prazna baterija Zamenjajte baterijo

Zamašen ušesni vložek (kupola, 
Grip Tip, Micro Mold ali Lite Tip)

Očistite olivo

Razmislite o zamenjavi filtra, kupole ali Grip Tip

Slab ali tišji 
zvok

Zamašena odprtina za zvok Očistite olivo ali zamenjajte filter, kupolo ali Grip Tip

Vlaga Obrišite baterijo s suho krpo

Prazna baterija Zamenjajte baterijo

Piskanje

Ušesni vložek slušnega aparata ni 
vstavljen pravilno

Ponovno vstavite ušesni vložek

V sluhovodu je nakopičeno ušesno 
maslo

Obiščite zdravnika za čiščenje sluhovoda

Zvočna 
opozorila

V primeru, da vaš slušni aparat 
4-krat zaporedoma odda 8 piskov, 
potrebuje servis mikrofonov

Posvetujte se z vašim slušnim akustikom

Težave pri 
seznanjanju 
z Apple 
napravo

Neuspela povezava Bluetooth®

1. Prekinite povezavo z vašimi slušnimi aparati  
(Settings (Nastavitve) gAccessibility (Dostopnost)
gHearing Devices (Slušne naprave)gDevices 
(Naprave) gForget this device (Pozabi to napravo)).

2. Izklopite in ponovno vklopite Bluetooth®. 
3. Odprite in zaprite predalček za baterije na obeh 

slušnih aparatih. 
4. Ponovno seznanite vaše slušne aparate (glejte 

poglavje »Seznanjanje slušnih aparatov z 
napravami iPhone«).

Seznanjen je le en slušni aparat
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Odpornost proti vodi in prahu
Vaš slušni aparat je tesnjen proti prahu in 
zaščiten pred vdorom vode (IP68), kar pomeni, 
da ga lahko uporabljate pri vseh vsakdanjih 
aktivnostih. Zato vam ni treba skrbeti, če 
se boste prepotili ali zmočili v dežju. Če vaš 
slušni aparat pride v stik z vodo in preneha 
delovati, upoštevajte naslednji postopek:

1. Nežno obrišite vodo. 
2. Odprite baterijski predalček, odstranite 

baterijo in z nje ter baterijskega predalčka 
nežno obrišite vodo.

3. Ob odprtem predalčku za baterije počakajte 
30 minut, da se slušni aparat posuši.

4. Vstavite novo baterijo.

Pomembno opozorilo 
Med prhanjem ali vodnimi dejavnostmi ne 
nosite slušnega aparata. Slušnega aparata 
ne potapljajte v vodo ali ostale tekočine.
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Pogoji uporabe

Delovni pogoji

Temperatura: 
Med +1 °C in +40 °C
Relativna vlaga: 
5 % do 93 %, brez kondenzacije

Pogoji za 
shranjevanje 
in transport

Med prevozom in hrambo 
temperatura in vlažnost ne 
smeta za dlje časa preseči 
naslednjih mejnih vrednosti:

Temperatura: 
Od -25 °C do +60 °C
Relativna vlaga:  
5 % do 93 %, brez kondenzacije
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Tehnične informacije
Slušni aparat vsebuje dve vrsti radijske 
tehnologije, ki sta opisani spodaj: 

Slušni aparat vsebuje radijski sprejemnik-
oddajnik, ki uporablja tehnologijo magnetne 
indukcije kratkega dometa, in dela pri  
3,84 MHz. Moč magnetnega polja  
oddajnika je zelo šibka in je vedno pod  
15 nW (-40 dBμA/m pri razdalji 10 metrov).

Slušni aparat vsebuje tudi oddajnik, ki 
uporablja Bluetooth® Low Energy (BLE) in 
lastno kratkovalovno tehnologijo, ki delujeta 
na ISM pasu 2,4 GHz. Radijski oddajnik  
je šibek in je vedno pod 3,0 mW oz. enak 
4,8 dBm  e.i.r.p. pri celotni oddani moči.

Slušni aparat je skladen z mednarodnimi 
standardi o elektromagnetni združljivosti in 
izpostavljenosti ljudi. 

Zaradi omejenega prostora na slušnem 
aparatu se pomembne oznake za skladnosti 
nahajajo v tej knjižici.

Dodatne informacije lahko poiščete v  
vodniku, ki se nahaja na spletni strani  
www.hearingsolutions.philips.com.
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ZDA in Kanada
Slušni aparat vsebuje radijski modul z 
naslednjimi identifikacijskimi številkami 
potrdil:

FCC ID: 2ACAH-AUMRTE
IC: 11936A-AUMRTE

Proizvajalec jamči, da je ta slušni aparat 
skladen s ključnimi zahtevami in drugimi 
relevantnimi določili direktive 2014/53/EU.

Izjava o skladnosti je na voljo pri proizvajalcu. 

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danska

E2105

Odpadno elektronsko 
opremo je potrebno 
odlagati v skladu z 
lokalnimi predpisi.
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Opis simbolov uporabljenih na nalepki 
embalaže

Opozorila
Besedilo, označeno s tem simbolom, je 
potrebno prebrati pred uporabo izdelka.

Proizvajalec
Izdelek je izdelal proizvajalec, katerega 
naziv in naslov sta navedena poleg 
simbola. Označuje proizvajalca 
medicinskega pripomočka, kot določajo 
direktive EU 90/385/EGS, 93/42/EGS in 
98/79/ES.

CE oznaka
Ta izdelek je v skladu z Direktivo o 
medicinskih napravah 93/42/EGS. 
Štirimestna številka označuje obveščen 
pristojni pravni organ.

Elektronski odpadki (WEEE)
Vaše slušne aparate, njihove dodatke in 
baterije odlagajte v skladu z lokalnimi 
predpisi ali jih vrnite vaše slušnemu 
akustiku, ki se jih bo primerno znebil.
Elektronska oprema, ki je pokrita z 
Direktivo 2012/19/EU o odlaganju 
elektronske opreme (WEEE).

E2105

Oznaka skladnosti s predpisi (RCM)
Ta izdelek je v skladu z elektronsko 
varnostjo, EMC in radijskimi zahtevam 
za izdelke prodajane v Avstraliji in Novi 
Zelandiji.

Izdelano za iPod, iPhone in iPad
Označuje, da je naprava združljiva z iPod, 
iPhone in iPad.
Opis simbolov, uporabljenih na nalepki 
embalaže.
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IP68

IP koda
Ta simbol označuje razred zaščite proti 
škodljivem vdoru vode in majhnih delcev v 
skladu z EN 60529:1991/+A2:2013.
IP6X označuje končno zaščito pred 
vdorom prahu. 
IPX8 označuje zaščito proti posledicami 
potopitve naprave pod vodo.

Logotip Bluetooth®

Za uporabo zaščitene blagovne znamke 
Bluetooth® SIG, Inc. je potrebna posebna 
licenca.

Ohranite suho
Pomeni, da je potrebno medicinski 
pripomoček varovati pred vlago.

Opozorilni simbol
Za  pregled nasvetov in opozoril si oglejte 
navodila za uporabo (uporabniški vodnik).

REF
Kataloška številka
Označuje proizvajalčevo kataloško 
številko, ki je namenjena prepoznavanju 
medicinskega pripomočka.

SN
Serijska številka
Označuje serijsko številko proizvajalca, 
po kateri je možno prepoznati določen 
medicinski pripomoček.

Simbol slušne zanke (Hearing loop)
Ta logotip ponazarja univerzalni simbol za 
slušne aparate. »T« pomeni, da je slušna 
zanka nameščena.

Medicinski pripomoček
Ta naprava je medicinski pripomoček.

Oddajnik radijskih frekvenc (RF)
Vaš slušni aparat vsebuje RF oddajnik.



64

GTIN
Globalna trgovinska številka izdelka  
(Global Trade Item Number)
Globalno edinstvena 14-mestna številka se uporablja za 
prepoznavo medicinskih izdelkov, vključno s programsko 
opremo za medicinske naprave. GTIN v tej knjižici velja za 
strojno programsko opremo medicinskega pripomočka  
(v notranjosti slušnega aparata). GTIN na uredbeni etiketi 
na embalaži velja za strojno opremo medicinskega 
pripomočka (sam slušni aparat).

Izjava REACH:
REACH zahteva, da podjetje Philips Hearing Solutions 
zagotavlja informacije o kemični sestavi za nevarne 
substance (SVHC) v primeru, da te presegajo 0,1 %
teže izdelka. V času proizvodnje izdelka Product HearLink 
v njem ni prisotnih snovi, navedenih na seznamu REACH 
SVHC. Nove informacije poiščite na spletni strani  
www.hearingsolutions.philips.com/REACH.

220449/SI
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Philips in logotip Philips Shield Emblem sta zaščiteni 
blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in sta 
uporabljeni pod licenčnimi pogoji. Ta izdelek je bil 
izdelan in je prodajan z odgovornostjo podjetja  
SBO Hearing A/S, podjetje SBO Hearing A/S pa prav 
tako zagotavlja garancijo za ta izdelek.

hearingsolutions.philips.com
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