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If you have any
questions, please
consult your hearing
care professional.

INSTRUCTIONS
Please read these user instructions
thoroughly in order to benefit from
all the possibilities your new hearing
aid. With proper use and care, you
will be able to enjoy your hearing aid
for many years to come.
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01 - SAFETY INFORMATION
Please read the information on the
following pages before using your hearing
aid.
A hearing aid will not restore normal hearing and
will not prevent or improve a hearing impairment
resulting from organic conditions. Infrequent use
of a hearing aid does not permit a user to attain
full benefit from it. The use of a hearing aid is only
part of hearing habilitation and may need to be
supplemented by auditory training and instruction
in lipreading.

HAZARD WARNINGS
The intended use of hearing aids is to amplify and transmit sound to the ears and hereby
compensate for impaired hearing. The hearing aids (specially programmed for each hearing
loss) must only be used by the intended person. They should not be used by any other
person as they could damage hearing.

Changes or modifications to the hearing aid that were not explicitly approved by
Phonak are not permitted. Such changes may damage your ear or the hearing aid.

Do not use the hearing aids in explosive areas (mines or industrial areas with danger of
explosions, oxygen rich environments or areas where flammable anesthetics are handled).

Hearing aid batteries are toxic if they are swallowed! Keep out of reach of children and
mentally challenged people or pets. If batteries are swallowed, consult your physician
immediately!
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HAZARD WARNINGS
If you feel pain in or behind your ear, if it is inflamed or if skin
irritation and accelerated accumulations of ear wax occur,
please check with your hearing care professional or physician.

In very rare cases, the dome can remain in your ear canal when removing the
hearing tube from the ear. In the unlikely case that the dome does get stuck in
your ear canal, it is strongly recommended to see a physician for safe removal.

Hearing programs in the directional microphone mode reduce background
noises. Please be aware that warning signals or noises coming from behind,
e. g. cars, are partially or entirely suppressed.
The hearing aid contains small parts that can cause choking, if swallowed by
children. Keep out of reach of children and mentally challenged people or
pets. If swallowed, consult a physician or hospital immediately.

External devices may only be connected if they have been tested in accordance
with corresponding standards. Only use accessories approved to avoid any
electrical shock.

The following is only applicable for persons with active implantable medical
devices (i.e. pacemakers, defibrillators, etc.).
• Keep the wireless hearing aid at least 15 cm (6 inches) away from the
active implant. If you experience any interference, do not use the wireless
hearing aids and contact the manufacturer of the active implant. Please,
note that interference can also be caused by power lines, electrostatic
discharge, airport metal detectors etc.
• Keep magnets (i.e. battery handling tool, EasyPhone magnet, etc.) at least
15 cm (6 inches) away from the active implant.
• You are not permitted to use wireless accessories for your hearing aids.
Ask your hearing care professional for detail.
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Information on product safety

Hearing aids
Resistant and not waterproof. Designed to withstand normal
activities and occasional accidental exposure to extreme conditions.
• Never immerse your hearing aid in water! Protect it from
excessive moisture. Always remove your hearing aid before
showering, bathing, or swimming, as the hearing aid contains
sensitive electronic parts.
• Never wash the microphone inputs. Doing so could cause it to
lose its special acoustic features.
• Protect your hearing aid from heat (never leave near a window
or in the car.) Never use a microwave or other heating devices to
dry your hearing aid. Ask your hearing care professional about
suitable drying methods.

When you are not using your hearing aid
leave the battery compartment open so that any moisture can
evaporate. Make sure that you always completely dry your hearing
aid after use. Store the hearing aid in a safe, dry and clean place.
Do not drop your hearing aid! Dropping onto a hard surface can
damage your hearing aid.
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Batteries
Always use new batteries for your hearing aid. In case a
battery is leaking, replace it immediately with a new one
to avoid any skin irritation. You can return used batteries
to your hearing care professional.
The batteries used in these hearing aids should not
exceed 1.5 Volts. Please do not use silver-zinc or Li-ion
(lithium-ion) rechargeable batteries as these may cause
severe damage to your hearing aids. The table in chapter
3 explains exactly which type of battery your particular
hearing aids require.
Remove the battery if you are not using your hearing aid
for a long period of time.

Medical
Special medical or dental examination including radiation
described below, may adversely affect the correct
functioning of your hearing aids. Remove and keep them
outside the examination room/area before undergoing:
• Medical or dental examination with X-ray (also CT
scan)
• Medical examinations with MRI/NMRI scans,
generating magnetic fields
Hearing aids don’t need to be removed when passing
security gates (airports etc.). If X-ray is used at all, it will
be in very low doses, and will not affect the hearing aids.
Do not use your hearing aid in areas where electronic
equipment is prohibited.
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CARE AND MAINTENANCE
Diligent and routine care of your
hearing aid contributes to outstanding
performance and a long service life.
Please use the following specifications
as a guideline.

General information
Before using hair spray or applying cosmetics, you should remove your
hearing aid from your ear, because these products may damage it.

Never wash or clean the microphone inputs. Doing so could cause it to lose its
special acoustic features.
When you are not using your hearing aid, leave the battery door open so that
any moisture can evaporate. Make sure that you always completely dry your
hearing aid after use. Store the hearing aid in a safe, dry and clean place.
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CARE AND MAINTENANCE
DAILY
Inspect the earpiece for earwax and moisture deposits. Clean the
surfaces with a lint-free cloth. Never use cleaning agents such as
household detergents, soap, etc. for cleaning your hearing aid. It is not
recommended to rinse with water. If you need to clean your hearing aid
intensively, ask your hearing care professional for advice and information
on filters or drying capsules.

Inspect the earmold (dome or SlimTip) and tube for earwax and moisture
deposits. Clean the surfaces with a lint-free cloth. Never use cleaning
agents such as household detergents, soap, etc. for cleaning your
hearing aid. It is not recommended to rinse these parts with water, risk
for lodging in the tube. If you need to clean your hearing aid intensively,
ask your hearing care professional for advice and information on filters
or drying capsules.

Daily cleaning and the use of a drying system is highly recommended.
Your hearing care professional will be glad to advise you. Never use
household cleaning products (washing powder, soap, etc.) to clean your
hearing aids. If your hearing aid is performing weakly or fails to operate,
clean or replace the wax guard system. If your hearing aid fails to operate
after you have correctly cleaned or replaced your wax protection system
and inserted new batteries, contact your hearing care professional for
advice.
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WEEKLY

Clean the earpiece with a soft, damp cloth or with a
special cleaning cloth for hearing aids. For more in depth
maintenance instructions or for more than basic cleaning,
please see your hearing care professional.

Clean the earmold (dome or SlimTip) with a soft, damp
cloth or with a special cleaning cloth for hearing aids. For
more in depth maintenance instructions or for more than
basic cleaning, please see your hearing care professional.

MONTHLY
Inspect your hearing tube for color changes, hardening, or
cracks. In the case of such changes, the hearing tube has
to be replaced. Please see your hearing care professional.

WAX PROTECTION
Wax protection system
Wax guards are also commonly used as an alternative
protection system. Your hearing care professional will
provide you with detailed information on the use of the
wax protection system on your hearing aid.
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TROUBLESHOOTING
Hearing aids sound softer than usual/no sound
First check whether you can adjust and make the sound louder with the
volume control. Then check the earpiece for earwax residue and clean if
necessary. Check whether the battery is correctly inserted and properly
fitted, adjust the fit if necessary. If there is no improvement, change the
battery. If the problem persists, contact your hearing care professional.

Battery discharges too quickly
Insert a new battery and make note of exactly how long it lasts. Contact your
hearing care professional with this information, they will be able to help and
advise you.

Crackling or buzzing background noises
Check the earpiece for earwax residue. If the problem persists, contact your
hearing care professional.

Whistling
Check whether the earpiece is correctly and firmly fitted. If this is the case,
but the problem persists, please consult with your hearing care professional.

Pain or inflammation in your ear
Remove the hearing aid and consult with your hearing care professional. If
the problem is serious, please contact your physician.
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PROBLEM - CAUSES - WHAT TO DO

PROBLEM: Hearing aid not functioning		
CAUSES: Flat battery. Blocked speaker/earpiece Battery not inserted

correctly Hearing aid switched off.

WHAT TO DO:

Change battery - Clean speaker opening/earpiece.
Insert battery correctly - Switch hearing aid on by completely closing the
battery door

PROBLEM: Hearing aid whistles 		
CAUSES: Hearing aid not inserted correctly Cerumen in ear canal
WHAT TO DO: Insert hearing aid correctly. Contact your ENT/GP or
hearing care professional

PROBLEM: Hearing aid not loud enough or distorted
CAUSES: Volume too loud. Low battery Speaker/earpiece blocked Volume

too low Hearing has changed

WHAT TO DO: Decrease volume - Change battery - Clean speaker
opening/earpiece. Turn volume up if volume control available - Contact you
hearing care professional
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ة أ
املشــل�  -الســباب  -ما ي ج�ب معهل
السمعيّة ال تعمل.
املشكلة :املعيّنات ّ
الصــوت /بطاريّــة سـ ّـاعة األذن موضوعــة
األســباب :البطاريّــة املسـطّحة مغلقــة ،مكـ ّـر ّ
بشــكل غــر صحيــح.
الصــوت  /وضــع بطاريّــة
مــا يجــب عملــه :تغيــر البطاريّــة  -تنظيــف فتحــة مكـ ّـر ّ
الســمع ّية بعــد إغــاق بــاب البطاريّــة
سـ ّـاعة األذن بشــكل صحيــح – تشــغيل املع ّينــة ّ
متام ـاً.
السمع ّية.
املشكلة :صفري املع ّينات ّ
الســمع ّية بــاألذن بالشّ ــكل الصحيــح ،وجــود شــمع األذن
األســباب :عــدم وضــع املع ّينــة ّ
الســمع ّية.
بالقنــاة ّ
الســمعيّة بشــكل صحيــح .تواصــل مــع طبيــب األنــف
مــا يجــب عملــه :أدخــل املعيّنــة ّ
الســمع ّيات.
واألذن والحنجــرة أو الطبيــب العــام او ّ
أخصــايئ ّ
السمعيّة ال تعطي صوتاً عالياً مبا فيه الكفاية أو مش ّوهة.
املشكلة :املعيّنات ّ
الصــوت عــا ٍل جـ ّدا ً ،البطاريّــة ضعيفــة ،مكـ ّـر الصــوت /ســاعة األذن
األســباب :مســتوى ّ
الســمع.
مغلقــة ،مســتوى الصــوت منخفــض جـ ّدا ً ،تغـ ّـر يف نســبة ّ
مــا يجــب عملــه :خفــض مســتوى الصــوت  -تغيــر البطاريّــة  -تنظيــف فتحــة مكـ ّـر
الصوت/سـ ّـاعة األذن ،رفــع مســتوى الصــوت إذا وجــد مفتــاح الصــوت – تواصــل مــع
ّ
الســمع ّيات.
ّ
أخصــايئ ّ
السمعة صفريين.
املشكلة :تصدر ّ
األسباب :دليل عىل بطاريّة منخفضة.
ما يجب عمله :تغيريالبطاريّة يف الدقائق الثالثني القادمة.
السمع ّية تعمل بشكل متقطّع.
املشكلة :مفاتيح املع ّينة ّ
السمع ّية.
األسباب :رطوبة عىل البطاريّة أو داخل املع ّينة ّ
السمع ّية بقطعة قامش جافّة.
ما يجب عمله :امسح البطاريّة أو املع ّينات ّ
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أ
إستكشــاف الخطاء وإصالهحا
أخف من املعتاد  /ال صوت
السمع ّية ّ
ّ
الصوت يف املع ّينات ّ

الصــوت أعــى باســتخدام أداة التح ّكــم يف
تح ّقــق أ ّوالً إذا كان ميكنــك ضبــط وجعــل ّ
الصــوت .ثــم تح ّقــق مــن سـ ّـاعة األذن ومــن بقايــا الشّ ــمع ونظّفــه إذا لــزم
مســتوى ّ
األمــر .تح ّقــق مــا إذا كان ت ـ ّم إدخــال البطاريّــة بشــكلٍ صحيــح وبشــكلٍ مناســب،
تحســن ،غـ ّـر البطاريّــة .إذا اســتم ّرت
اضبــط ذلــك إذا لــزم األمــر .إذا مل يكــن هنــاك أي ّ
الســمعيّات.
املشــكلة ،إت ّصــل ّ
بأخصــايئ ّ

إنتهاء شحن البطاريّة برسعة كبرية

ضــع بطاريّــة جديــدة واكتــب مالحظــة دقيقــة كــم مــن الوقــت تــدوم .ات ّصــال
الســمع ّيات لهــذه املعلومــات ،وســوف يكــون بوســعه مســاعدتك وتقديــم
ّ
بأخصــايئ ّ
ال ّنصائــح.

ضوضاء يف الخلف ّية :طقطقة أو الطنني

بأخصــايئ
إفحــص سـ ّـاعة األذن مــن بقايــا شــمع األذن .إذا اســتم ّرت املشــكلة ،إت ّصــل ّ
الســمع ّيات.
ّ

صفري
تح ّقــق مــا إذا كانــت سـ ّـاعة األذن مركّبــة بشــكلٍ صحيــح وبق ـ ّوة .إن كانــت هــذه
الســمع ّيات.
هــي الحالــة ،واملشــكلة ال ت ـزال مســتم ّرة ،يرجــى استشــارة ّ
أخصــايئ ّ

أمل أو إلتهاب األذن
الســمع ّيات .إذا كانــت املشــكلة جديّــة،
الســمع ّية واســترش ّ
أخصــايئ ّ
أزل املع ّينــة ّ
يُرجــى التّواصــل مــع الطّبيــب املعالــج.
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أسبوع ّياً
تنظيــف سـ ّـاعة األذن بقطعــة قــاش ناعمــة ورطبــة أو بقطعــة قــاش
الســمعيّة .ملزيــد مــن التّفاصيــل حــول
ّ
خاصــة لتنظيــف املعيّنــات ّ
الصيانــة أو ألكــر مــن التّنظيــف األســايس ،يرجــى مراجعــة
تعليــات ّ
الســمع ّيات.
ّ
أخصــايئ ّ
الســلك ال ّرفيــع)
تنظيــف قالــب األذن (القالــب ذو شــكل الق ّبــة أو ّ
خاصــة لتنظيــف
بقطعــة قــاش ناعمــة ورطبــة أو بقطعــة قــاش ّ
الصيانــة أو
الســمع ّية .ملزيــد مــن التّفاصيــل حــول تعليــات ّ
املع ّينــات ّ
الســمع ّيات.
ألكــر مــن التّنظيــف األســايس ،يرجــى مراجعــة ّ
أخصــايئ ّ

شهريّاً
الســمع بال ّنســبة لتغـ ّـر لونــه ،تصلّبــه ،أو وجــود الشّ ــقوق.
تف ّقــد أنبــوب ّ
الســمع .يرجــى
يف حالــة مثــل هــذه ،ال بــ ّد مــن اســتبدال أنبــوب ّ
الســمعيّات.
مراجعــة ّ
أخصــايئ ّ

الحامية من الشّ مع
مــن املستحســن إســتعامل نظــام الحاميــة ضــد الشّ ــمع .تصميم الغشــاء
الســمع ّية مــن الشّ ــمع
الفريــد مــن نوعــه يحمــي بالكامــل املع ّينــات ّ
وال ّرطوبــة.
مجموعــة الحاميــة مــن الشّ ــمع تســتخدم عــادة باعتبارهــا نظامـاً بديـاً
الســمع ّيات مبعلومـ ٍ
مفصلــة عــن
ـات ّ
للحاميــة .ســوف يــز ّودك ّ
أخصــايئ ّ
الســمع ّية.
اســتخدام نظــام الحاميــة مــن الشّ ــمع عــى املع ّينــات ّ
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يوم ّياً
تف ّقــد قالــب األذن ونظّفــه مــن رواســب شــمع األذن والرطوبــة .نظّــف األســطح
بقطعــة قــاش خاليــة مــن الوبــر .ال تســتخدم أي مــن مــواد التّنظيــف مثــل
الســمع ّية.
املنظّفــات املنزل ّيــةّ ،
والصابــون ،وغريهــا مــن أجــل تنظيــف املع ّينــات ّ
الســمع ّية باملــاء .إذا كنــت بحاجــة إىل
فمــن غــر املستحســن أن تشــطف املع ّينــة ّ
الســمع ّيات للحصــول
الســمع ّية بشــكلٍ مكثّــف ،إســأل ّ
أخصــايئ ّ
تنظيــف املع ّينــات ّ
عــى املشــورة واملعلومــات عــن الفالتــر أو كبســوالت التّجفيــف.
الســلك ال ّرفيــع) واألنبــوب ونظّفــه
تف ّقــد قالــب األذن (القالــب ذو شــكل الق ّبــة أو ّ
مــن رواســب شــمع األذن وال ّرطوبــة .نظّــف األســطح بقطعــة قــاش خاليــة مــن
والصابــون ،وغريهــا
الوبــر .ال ت ُســتخدم أي مــواد التّنظيــف مثــل املنظّفــات املنزل ّيــةّ ،
الســمعيّة .فمــن غــر املستحســن شــطف هــذه األجزاء
مــن أجــل تنظيــف املعيّنــات ّ
الســمع ّية
باملــاء لخطــر بقائهــا يف األنبــوب .إذا كنــت بحاجــة إىل تنظيــف املع ّينــات ّ
الســمع ّيات للحصــول عــى املشــورة واملعلومــات
بشــكلٍ مكثّــف ،إســأل ّ
أخصــايئ ّ
عــى الفالتــر أو كبســوالت التّجفيــف.

أخصــايئ
ينصــح بشــ ّدة التّنظيــف اليومــي واســتخدام نظــام التّجفيــف .ســيكون ّ
الســمع ّيات ســعيدا ً لتقديــم املشــورة لــك .ال تســتخدم أبــدا ً منتجــات التّنظيــف
ّ
الســمع ّية.
املنزل ّيــة (مســحوق الغســيلّ ،
والصابــون ،وغريهــا) لتنظيــف املع ّينــات ّ
الســمع ّية ضعيــف أو فشــل يف التّشــغيل ،يجــب تنظيــف أو
إذا كان أداء املع ّينــات ّ
الســمع ّية بالعمــل بعــد
اســتبدال نظــام الحاميــة مــن الشــمع .اذا فشــلت املع ّينــات ّ
أن تـ ّم تنظيــف أو اســتبدال نظــام الحاميــة مــن الشّ ــمع ووضــع بطاريّــات جديــدة،
الســمع ّيات للحصــول عــى املشــورة.
ات ّصــل ّ
بأخصــايئ ّ
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ّ
العنايــة والصيانة
العنايــة الجــا ّدة والروتين ّيــة للمع ّينــات يســاهم يف
األداء املتم ّيــز والخدمــة الطويلــة يف الحيــاة .ال ّرجــاء
اســتخدام املواصفــات التّاليــة كدليــل.

معلومات عا ّمة
قبــل اســتخدام رذاذ الشّ ــعر أو وضــع مســتحرضات التّجميــل ،يجــب إزالــة املع ّينــات
الســمع ّية مــن األذن ،أل ّن هــذه املنتجــات قــد تسـ ّبب لهــا بــرر.
ّ
ال تغســل أو تنظّــف مدخــات امليكروفــون .فمــن شــأن ذلــك أن يــؤ ّدي إىل فقــدان
الخاصــة.
امليـزات الصوت ّيــة
ّ
تــرك بــاب البطاريّــة مفتــوح بحيــث ميكــن ألي رطوبــة أن تتب ّخــر .التأكّــد مــن
الســمع ّية متامــاً ودامئــاً بعــد اإلســتعامل .تخزيــن املع ّينــات
أن ّ
تجــف املع ّينــات ّ
الســمعيّة يف مــكانٍ آمــنٍ وجــاف ونظيــف.
ّ
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البطاريّات
رسب
دامئـاً اســتخدم بطاريّــات جديــدة للمع ّينــات ّ
الســمع ّية .يف حــال أ ّن البطاريّــة ت ّ
يجــب اســتبدالها فــورا ً بأخــرى جديــدة لتج ّنــب أي ته ّيــج للجلــد .ميكنــك إعــادة
الســمع ّيات.
البطاريّــات املســتخدمة ّ
ألخصــايئ ّ
الســمعيّة  1.5فولــت.
يجــب أن ال تتجــاوز البطاريّــات املســتخدمة يف املعيّنــات ّ
الفضــة وال ّزنــك أو ليثيوم-أيــون (ليثيــوم أيــون)
مــن فضلــك ال تســتخدم بطاريّــات ّ
الســمع ّية.
القابلــة للشّ ــحن ألنّهــا قــد تس ـ ّبب أرضارا ً بالغــة للمع ّينــات ّ
بالضبــط أي نــوع مــن بطاريّــات تتطلّبــه املع ّينــات
الجــدول يف الفصــل  3يوضــح ّ
الســمع ّية.
ّ
السمعيّة لفرتة طويلة من ال ّزمن.
أزل البطاريّة إذا كنت ال تستخدم املعيّنات ّ

طب ّياً
الفحــص الطبّــي أو فحــص األســنان مبــا يف ذلــك األش ـ ّعة املوضــح أدنــاه ،قــد تؤثّــر
الصحيــح .يجــب إزالتهــا واإلحتفــاظ بهــا خــارج
الســمع ّية ّ
ســلباً عــى أداء املع ّينــات ّ
غرفــة الفحــص قبــل الخضــوع لــه:
• الفحص الط ّبي أو فحص األسنان باألش ّعة السين ّية (التّصوير الطبقي )CT
• الفحــوص الطب ّيــة مــع التّصويــر بال ّرنــن املغناطيــي  ،MRI / NMRIألنّهــا تولّــد
مجــاالت مغناطيسـيّة.
ال تحتــاج إىل إزالــة املع ّينــات الســمع ّية عنــد املــرور بالب ّوابــات األمن ّيــة (املطــارات...
الــخ) .إذا ت ـ ّم اســتخدام األش ـ ّعة الســين ّية فيهــا ،فهــي ضمــن جرعــات منخفضــة
جــدا ً ،ولــن يؤثّــر عــى املع ّينــات الســمع ّية.
ال تســتخدم املع ّينــات الســمع ّية يف املناطــق التــي يحظّــر فيهــا اســتخدام املعـ ّدات
اإللكرتونيّــة.
6

معلومات عن سالمة املنتجات

السمع ّية
املع ّينات ّ
الســمع ّية مقاومــة للــاء ولك ّنهــا ال متنــع
يجــب التأكّــد مــن أن تكــون املع ّينــات ّ
دخولهــا .وأنّهــا مص ّممــة لتحمــل األنشــطة العاديّــة والتعـ ّرض املفاجــئ أحيانـاً إىل
ظــروف قاســية.
الســمعيّة باملــاء! احمهــا مــن ال ّرطوبــة الزائــدة .إنــزع
• ال تغمــر املعيّنــات ّ
الســباحة ،فاملع ّينــات
الســمع ّية قبــل اإلغتســال ،واإلســتحامم ،أو ّ
دامئ ـاً املع ّينــات ّ
حساســة.
الســمع ّية تحتــوي عــى أجــزاء إلكرتون ّيــة ّ
ّ
• ال تغســل مد ّخــات امليكروفــون .القيــام بذلــك يــؤ ّدي إىل فقــدان امليــزات
الخاصــة بــه.
الصوتيّــة
ّ
الســمع ّية مــن الحـرارة (ال ترتكهــا بالقــرب مــن ال ّنافــذة
• يجــب حاميــة املع ّينــات ّ
أو يف الس ـ ّيارة .).التضعهــا بامليكروويــف أو أجهــزة التّدفئــة األخــرى لتجفّفههــا.
الســمع ّيات حــول طــرق التّجفيــف املناســبة.
بــل إســأل ّ
أخصــايئ ّ

السمع ّية
عندما ال تستخدم املع ّينات ّ
ألي رطوبــة أن تتب ّخــر .التأكّــد مــن
تــرك بــاب البطّاريّــة مفتــوح بحيــث ميكــن ّ
الســمع ّية متام ـاً ودامئ ـاً بعــد اإلســتعامل .تخزيــن املع ّينــات
أن تجـ ّـف املع ّينــات ّ
الســمع ّية! إ ّن
الســمع ّية يف مــكان آمــن وجــاف ونظيــف .عــدم إســقاط املع ّينــات ّ
ّ
ـرر.
إســقاطها عــى ســطح صلــب يُلحــق بهــا الـ ّ
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تحذيرات من املخاطر
إذا كنــت تشــعر بــأمل يف األذن أو خلفهــا  ،وإذا الحظــت التهــاب أو ته ّيــج يف
الجلــد وتراكــات متســارعة للشــمع يف األذن ،يرجــى مراجعــة الطبيــب أو
أخصــايئ ســمع.
ّ
يف حاالت نادرة ج ّدا ً ،ميكن أن يبقى قالب األذن (ذو شكل الق ّبة) داخل قناة
السمع منها .يف حالة مستبعدة قد يعلّق قالب األذن يف
األذن عند إزالة أنبوب ّ
قناة األذن ،لهذا ينصح بش ّدة زيارة الطبيب إلزالته بشكلٍ آمن.
السمعيّة يف وضعيّة امليكروفون اإلتّجاهي تقلّل من الضجيج الخلفي.
الربامج ّ
يرجى اإلنتباه فإنّه يت ّم كتم األصوات القادمة من الخلف واإلشارات التحذيريّة
بشكلٍ كاملٍ أو جزيئ ،مثل صوت الس ّيارات.
السمع ّية عىل أجزاء صغرية ميكن أن تس ّبب اإلختناق إذا ابتُلِعت
تحتوي املع ّينات ّ
من قبل األطفال .ت ُحفظ بعيدا ً عن متناول األطفال واملعاقني عقل ًّيا أو الحيوانات
األليفة .إذا ابتلعت ،يجب استشارة الطبيب أو الذهاب اىل املستشفى عىل الفور.
يجوز ربط األجهزة الخارج ّية فقط إذا كان قد ت ّم اختبارها وفقاً للمعايري
املطابقة .استخدم فقط امللحقات املعتمدة من قبل رشكة التّصنيع لتج ّنب أي
صدمة كهربائ ّية.
التــايل ينطبــق فقــط عــى األشــخاص ذوي األجهــزة الطب ّيــة الناشــطة التــي تُــزرع يف
الجســم (أي أجهــزة ضبــط نبضــات القلــب ،أجهــزة تنظيــم رضبــات القلــب ،ومــا
إىل ذلــك):
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اللســلكيّة بعيــدة عــن الجهــاز ال ّناشــط املــزروع بالجســم
الســمعيّة ّ
• ابـ ِ
ـق املعيّنــات ّ
مبســافة ال تقــل عــن  15ســم ( 6بوصــات) .إذا واجهــت أي تشــويش ،ال تســتخدم
بالشكــة املص ّنعــة للجهــاز ال ّناشــط املــزروع
الســمع ّية ّ
اللســلكية وات ّصــل ّ
املع ّينــات ّ
بالجســم .مــن فضلــك ،الحــظ أ ّن التّشــويش ميكــن أن يكــون ناجــم عــن خطــوط
الطاقــة ،التفريــغ الكهربــايئ ،جهــاز الكشــف عــن املعــادن باملطــار إلــخ.
• حافــظ عــى املغانــط (أي أداة معالجــة البطاريّــة ،مغناطيــس حامــل الهاتــف
املحمــول إلــخ) بعيــدة عــن الجهــاز ال ّناشــط املــزروع بالجســم مبســافة ال تقــل عــن
 15ســم ( 6بوصــات).
أخصــايئ
• ال يجــوز لــك اســتخدام امللحقــات ّ
الســمع .اســأل ّ
اللســلك ّية ملع ّينــات ّ
الســمع للمزيــد مــن التفاصيــل.
ّ

 - 1معلومات ّ
الســامة

الصفحــات التّاليــة قبــل اســتخدام املع ّينــات
يرجــى قـراءة املعلومــات عــى ّ
لسمع ّية
ا ّ
تحســن ضعــف
الســمع ولــن متنــع أو ّ
الســمعيّة لــن تعيــد ّ
املعيّنــات ّ
الســمع الناتــج عــن الحــاالت العضويّــة .إ ّن اإلســتخدام غــر املنتظــم
ّ
الســمع ّية ال يســمح للمســتخدم بالحصــول عــى اإلســتفادة
للمع ّينــات ّ
الســمع ّية ليــس ســوى جــزء
الكاملــة منهــا .كــا أ ّن اســتخدام املع ّينــات ّ
الســمعي
الســمع وقــد يحتــاج املســتخدم أن يكمــل التّدريــب ّ
مــن تأهيــل ّ
والتّعليــم يف قــراءة الشّ ــفاه.

تحذيرات من املخاطر
الصــوت إىل األذنــن ويســتفيد مــن
الســمعيّة هــو تضخيــم ونقــل ّ
الغــرض مــن اســتخدام املعيّنــات ّ
الســمع عــى
خصيصـاً لـ ّ
الســمع ّية (مربمجــة ّ
ـكل نــوع فقــدان ّ
الســمع الضعيــف .املع ّينــات ّ
هــذا ذوو ّ
حــدا) لذلــك يجــب أن ال تُســتخدم ّإل مــن قبــل الشــخص املقصــود .ال ينبغــي أن تُســتخدم مــن قبــل
الســمع.
أي شــخص آخــر ألنّهــا قــد ت ُتلــف ّ
الســمع ّية التــي مل توافــق عليهــا رصاحــة رشكــة
ال يســمح بتغيــرات أو تعديــات عــى املع ّينــات ّ
الســمعيّة.
التّصنيــع .هــذه التغيــرات قــد تــؤ ّدي إىل تلــف األذن أو املعيّنــات ّ
ال تســتخدم املعيّنــات الســمعيّة يف املناطــق املتف ّجــرة (األلغــام أو املناطــق الصناعيّــة مــع خطــر
اإلنفجــارات ،والبيئــات الغن ّيــة باألكســجني أو املناطــق التــي يتـ ّم التعامــل بهــا مبــواد التخديــر القابلــة
لإلشــتعال).
الســمع ّية ســا ّمة إذا تـ ّم ابتالعهــا ! تحفــظ بعيــدا ً عــن متنــاول األطفــال والنــاس
بطاريــات املع ّينــات ّ
املعاقــن عقليّـاً وعــن الحيوانــات األليفــة .إذا تـ ّم ابتــاع البطاريّــات ،اســترش الطبيــب عــى الفــور!
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ملعينــا ت ا ّلس ّ
ا ّ
ــمعية
1
والصيانة
 2العناية ّ
 3البحث عن املشكلة وحلّها
السالمة
معلومات ّ

إذا كان لديك أيّة أسئلة،
أخصايئ
من فضلك إسترش ّ
السمع ّيات.
ّ

إرشادات

يرجى قراءة إرشــادات املســتخدم هــذه بدقّة
كل اإلمكان ّيــات
مــن أجــل اإلســتفادة مــن ّ
الســمع ّية الجديــدة .مع
املوجــودة باملع ّينــات ّ
الســليم والعنايــة ،ســوف يكــون
اإلســتخدام ّ
الشــخص قــادرا ً عــى التمتّــع باملع ّينــات
الســمعية لســنوات عديــدة قادمــة.
ّ
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