
Phonak CROS II
Okos megoldás a féloldali siketségre

Life is on

Fontosnak tartjuk, hogy megfeleljünk mindazok 
igényeinek, akik tudásunkra, ötleteinkre és 
törődésünkre támaszkodnak. Azzal, hogy 
kreatívan állunk a technológiai kihívásokhoz 
és a határokat feszegetjük fejlesztéseinkkel, olyan 
innovációkat teremtünk, melyek segítenek az 
embereknek jobban hallani, jobban megérteni 
és megélni az életet. 

Beszélgessen szabadon. Kommunikáljon 
bizalommal. Éljen korlátok nélkül. Life is on.

Figyelmeztetés: A hallókészülék orvostechnikai eszköz. 
A használatával kapcsolatos kockázatok ról kérdezze 
meg fül-orr-gégész, audiológus szakorvosát vagy 
hallásgondozóját.

www.phonak.com
www.phonak.hu

Az Ön hallásgondozója:

bizalommal. Éljen korlátok nélkül. Life is on.



“A CROS 
hallókészülék 
visszaadta 
nekem 
a hallást - 
és visszaadta 
az életet.”

Angie Aspinall,  
Phonak CROS viselő

Hallás egy füllel

Ha egy szobában állva nem hallja párját vagy kollégáit 
csak azért, mert nem a jó füle oldalán állnak, vagy éppen 
telefonálás közben nem hallja környezetét - a Phonak 
CROS II az okos megoldás az Ön számára.  

Miért jó önnek a CROS II?

•   lehetővé teszi, hogy csendes és zajos környezetben is 
úgy folytathasson beszélgetést, hogy ne kelljen 
helyezkednie

•   válaszolhat barátainak, akik siket füle oldalán szólnak 
Önhöz

•   nincsen szükség orvosi beavatkozásra
•   észrevétlenül viselhető



Venture
hallókészülék

adatfolyam

CROS II

Rosszból kiváló

A CROS II úgy irányítja át a körülöttünk lévő 
környezet- és a beszéd hangokat, hogy Ön 
mindkét füle helyett a jó fülével hallhasson.  
Ha az egyik fülével jól hall, másik fülére pedig siket, 
a CROS II remek választás az Ön számára. 

A CROS rendszer két részből áll:

•   A CROS készülékből és egy mikrofonból, amely  
érzékeli a hangokat a siket fül oldalán és vezeték 
nélküli kapcsolaton továbbítja őket a hallókészüléknek

•   a hallókészülékből, amely fogja a jelet a siket fül 
oldaláról és lejátssza a jól halló fülben 

mindkét füle helyett a jó fülével hallhasson.
Ha az egyik fülével jól hall, másik fülére pedig siket, 



A CROS II-vel azonnal a beszélgetés részesének 
érezheti majd magát, a helyzettől függetlenül. 
Akár barátokkal vacsorázik, akár egy munka meg beszé-
lésen vesz részt, nem kell majd úgy helyezkednie, hogy 
mindenki a jó füle oldalán legyen. 

Ezért annyira okos megoldás  

A CROS II a legmodernebb Phonak Venture technológiát 
alkalmazza. Ez a legújabb generációs chip, amely 
könnyebbé teszi a hallást, mint korábban bármikor. 
Ismerjen meg néhány tulajdonságot a készülék 
nagyszerű lehetőségei közül: 

•   A készülék automatikusan felismeri a hallási szituációt 
és a lehető legjobb beállításokra vált. Észre sem veszi 
majd, hogy egyáltalán viseli.

•   Ráközelít az Ön előtti hangra a jobb beszédértés érde-
kében, amikor Ön akár egy étteremben vagy forgalmas 
utcán van, vagy éppen egy baráti beszélgetést folytat.



Phonak CROS II-312 Custom

Phonak CROS II-13 Custom

Phonak CROS II-312 Phonak CROS II-13

Tökéletes illeszkedés  

A CROS II két diszkrét fül mögötti kivitelben érhető el. 
Ha a legkisebb méretet keresi, a 312-es elemmérettel 
rendelkező készülék a legjobb választás.

A 13-as elemmérettel rendelkező modell valamivel 
nagyobb méretű, nagyobb teljesítményű akkumu-
látorral és hangerőszabályzó gombokkal van ellátva.

Azok számára, akik a személyre szabott megoldásokat 
kedvelik, két modellt kínálunk, melyek a hallójáratban 
viselhetőek.

Jó fülében a CROS II-t egy Phonak Venture halló-
készülékkel párosíthatja.

Egyszerű bekapcsolás 

A CROS II egyszerűen, azonnal alkalmazható. A csontba 
épített hallókészülékekkel ellentétben, amelyek 
használatához műtétre és hosszas lábadozásra van 
szükség, a CROS II felvétel után egyszerűen 
bekapcsolható és Ön már élvezheti is a kétoldali hallás 
élményét.

Szinte láthatatlan

A Phonak CROS II modellek kicsik és 
kényelmesek. Tökéletesen illeszkednek a 
fül mögé. Barátainak és családtagjainak 
előbb fog feltűnni az Ön jobb hallása, 
mint CROS készüléke.
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Az Önnek legmegfelelőbb színben

11 különféle színből választhat, amelyek illeszkednek 
bőre vagy haja színéhez.

Az Önnek legmegfelelőbb színben



A CROS II különféle 
szituációkban

Beszélgetés zajos helyeken

Phonak CROS II eszköze ráközelít az Ön előtti 
hangforrásra és csökkenti a háttérzajt. Így lehetővé 
teszi, hogy jobban hallja, amit szeretne, és 
kevésbé azt, amit nem.

Beszélgetés vezetés közben

Ha a rossz füle van közelebb utastársához, egy 
beszélgetés szinte lehetetlen feladatnak tűnhet. 
A CROS II-vel viszont könnyedén megértheti 
utastársa hangját, mivel készüléke azokat majd 
a jó fülébe vezeti.

Az utcán sétálva

A CROS II-vel a hangok felismerése könnyebb 
lesz, mivel mindkét irányból hallja majd azokat. 
Ez könnyebbé teszi a társalgást, mivel nem kell arra 
figyelnie, hogy az emberek mindig a megfelelő oldalán 
legyenek. Meghallja majd azt is, ha valaki az utcán Ön 
után kiált.



Tippek

Akár első alkalommal használja a CROS-t, akár 
korábbi CROS készülékét cseréli le, az alábbi tippek 
hasznosak lehetnek, hogy minél többet hozzon ki 
CROS II készülékéből.

1.  Beszéljen hallásgondozójával
  Hallásgondozója segít majd a szükséges beállítások 

elvégzésében, hogy az eszköz használata kényelmes 
legyen. Ne legyen szégyellős, ha valamit túl 
hangosnak vagy nem megfelelőnek érez, keresse  
fel a hallásgondozóját, hogy Ön igazán elégedett 
lehessen készülékével.

2.  Ne legyen türelmetlen
  Az új dolgokhoz való alkalmazkodás időbe  

telik, akár egy új cipőről vagy autóról van szó. 
A CROS II-höz való alkalmazkodás sem más. 
Kezdetben minden másként hangzik majd, legyen 
hát türelmes magával.

3.  Próbáljon ki új környezeteket
  Kísérletezzen ismerős és új helyzetekkel is. Ha van 

olyan hely, amit korábban rossz hallása miatt 
elkerült, próbálja ki, mennyire kényelmes és 
élvezetes megoldást nyújt a CROS II.

4.  Mondja el barátainak, családtagjainak
  Tudassa az emberekkel, hogy új hallókészüléke  

van, amelyhez időbe telhet hozzászoknia.

5.  Hagyjon időt magának
  Ha régóta szenved a féloldali siketségtől, agyának 

időbe telhet az alkalmazkodás. Ez teljesen normális. 
Adjon időt magának és emlékezzen rá, hogy minél 
többet használja a CROS II-t, annál jobban működik 
majd.

6.  Jegyzeteljen
  Egy egészen új hangvilágot tapasztalhat meg az 

eszköz használatával. Ha vannak olyan szituációk, 
melyekben úgy érzi, hogy az élmény nem volt 
tökéletes, jegyezze azt le és keresse fel 
hallásgondozóját, hogy megfelelően beállíthassák 
a CROS II-t.




