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0459

Új hallókészüléke kiváló minőségű svájci termék. 
A terméket a hallásjavító technológiák egyik világvezető 
vállalata, a Phonak fejlesztette ki. A hallókészülék a piacon 
jelenleg elérhető legmodernebb digitális hallásjavító 
technológiát alkalmazza.

Kérjük, olvassa el alaposan a használati utasítást, hogy a 
hallókészülék által kínált összes lehetőséget kiaknázhassa. 
Megfelelő használat és ápolás esetén hosszú évekig 
élvezheti majd a hallókészülék nyújtotta előnyöket.

Ha kérdése merülne fel, forduljon hallásgondozó 
szakemberéhez.

Phonak - life is on  www.phonak.com

Ez a használati útmutató a következő készülékekre 
érvényes:

Vezeték nélküli típusok

Phonak Naída Q90-UP 
Phonak Naída Q90-SP 
Phonak Naída Q90-RIC 
Phonak Naída Q70-UP 
Phonak Naída Q70-SP 
Phonak Naída Q70-RIC 
Phonak Naída Q50-UP 
Phonak Naída Q50-SP 
Phonak Naída Q50-RIC 
Phonak Naída Q30-UP 
Phonak Naída Q30-SP 
Phonak Naída Q30-RIC

1. Bevezetés
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Kérjük, a hallókészülék használata előtt olvassa el a 
következő oldalakon szereplő tudnivalókat.

A hallókészülék nem képes helyreállítani a normál hallást, 
és nem képes sem megelőzni, sem javítani a szervi 
eredetű halláskárosodást. Ha csak ritkán használja a 
hallókészüléket, nem tudja teljes mértékben hasznosítani 
a készülék által kínált lehetőségeket. A hallókészülék-
használat csupán a hallásjavítás része, kiegészítésképpen 
szükség lehet hallásnevelésre és a szájról olvasás 
tanítására.

2.1. Veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések

 ! A hallókészülékek a hang felerősítésére és a fülbe 
továbbítására szolgálnak, így kompenzálva a halláská-
rosodást. A – speciálisan az adott hallásveszteségre 
programozott – hallókészüléket csak az a személy 
használhatja, akinek készült. Más személy nem 
használhatja, mert károsíthatja vele a hallását.

 ! A hallókészülék Phonak által kifejezetten nem 
jóváhagyott változtatása és módosítása nem 
engedélyezett. Az ilyen változtatások kárt tehetnek 
a fülében és a hallókészülékben.

 ! Ne használja a hallókészüléket robbanásveszélyes 
területen (robbanásveszélyes bányákban vagy ipari 
területeken).

 ! A hallókészülékben lévő elemek lenyelés esetén 
mérgező hatásúak. Tartsa gyermekektől, értelmi 
fogyatékkal élőktől és házi kedvencektől távol, nehogy 
lenyeljék. Ha mégis megtörténne, azonnal forduljon 
orvoshoz.

 ! Ha fájdalmat érez a fülében vagy a füle mögött, ha 
begyullad a füle, ha bőrirritációt vagy gyors fülzsír-
felhalmozódást tapasztal, forduljon hallásgondozó 
szakemberéhez vagy orvosához.

 ! Nagyon ritkán előfordulhat, hogy amikor kihúzza a 
hangvezető csövet a fülből, a harang a hallójáratban 
marad. Abban a valószínűtlen esetben, ha a harang 

2. Biztonságra vonatkozó fontos 
tudnivalók
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beszorulna a hallójáratba, a biztonságos eltávolítás 
érdekében mindenképpen keressen fel egy orvost.

 ! A hallási programok iránymikrofon üzemmódban 
csökkentik a háttérzajokat. Tartsa szem előtt, hogy a 
rendszer részben vagy akár teljesen elnyomja a háta 
mögül érkező figyelmeztető jelzéseket és zajokat, 
például az autók hangját.

 ! A hallókészülék olyan kisméretű alkatrészeket 
tartalmaz, amelyek fulladást okozhatnak, ha egy 
gyermek lenyeli őket. Tartsa gyermekektől, értelmi 
fogyatékkal élőktől és házi kedvencektől távol, nehogy 
lenyeljék. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz 
vagy menjen kórházba.

 ! Kizárólag a megfelelő IECXXXXX szabvány szerint 
tesztelt külső eszközöket szabad a hallókészülékhez 
csatlakoztatni. Az áramütés elkerülése érdekében 
kizárólag a Phonak AG által jóváhagyott tartozékokat 
használjon.

2.2. A termék biztonságára vonatkozó tudnivalók

 I A hallókészülék vízzel, izzadsággal és szennyezésekkel 
szemben ellenálló, amennyiben teljesülnek az 5. 
fejezetben felsorolt feltételek. Ha a hallókészüléket 
ilyen hatások érik, meg kell tisztítani és meg kell 
szárítani, mert a hallókészülék érzékeny elektronikus 
alkatrészeket tartalmaz.

 I Óvja a hőtől a hallókészüléket (soha ne hagyja ablak 
közelében vagy autóban). A hallókészülék megszárítá-
sához soha ne használjon mikrohullámú és egyéb 
melegítőeszközöket. Az alkalmazható szárítási 
módszereket illetően érdeklődjön hallásgondozó 
szakemberétől.

 I Ha nem használja a hallókészüléket, hagyja nyitva 
az elemtartót, hogy elpárologhasson az esetleges 
nedvesség. Használat után mindig teljesen szárítsa 
meg a hallókészüléket. A hallókészüléket biztonságos, 
száraz és tiszta helyen tárolja.

 I Ne ejtse le a hallókészüléket. A hallókészülék 
károsodhat, ha kemény felületre ejtik.

2. Biztonságra vonatkozó fontos tudnivalók
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A következő használati utasítások három különböző 
hallókészülék-típusra vonatkoznak: Az UltraPower (UP), 
SuperPower (SP) és a Receiver-In-Canal (RIC – 
Hallójáratba helyezett vevőegység) hallókészülékekre.

Az egyes hallókészülékek számos fülillesztékkel 
alkalmazhatók.

A következő oldalakon a feliratokkal ellátott ábrák 
segítenek az Ön által használt hallókészülék és 
fülilleszték beazonosításában.

A következő táblázat az egyes hallókészülék-típusokhoz 
használt elemek leírását tartalmazza.

Típus Cink-levegő elem mérete 
(jelölés a csomagoláson)

IEC  
kód

ANSI 
kód

MAX. 675 (kék) PR44 7003ZD
SP 13 (narancssárga) PR48 7000ZD
RIC 13 (narancssárga) PR48 7000ZD

3. A hallókészülék leírása
 I Mindig új elemeket használjon a hallókészülékhez. 
Abban az esetben, ha az elem szivárog, a bőrirritáció 
elkerülése érdekében azonnal cserélje ki egy újra. 
A használt elemeket visszaviheti hallásgondozó 
szakemberéhez.

 I Ha hosszú ideig nem használja a hallókészüléket, 
vegye ki az elemet.

 I A röntgensugarak (pl. a CT- és MR-vizsgálatok során) 
károsan befolyásolhatják a hallókészülék helyes 
működését. Javasoljuk, hogy a röntgensugárzással 
járó vizsgálatok előtt vegye ki a hallókészüléket, 
és hagyja a vizsgálóhelyiségen kívül.

 I Ne használja a hallókészüléket olyan helyen, ahol tilos 
az elektronikus eszközök használata.

2. Biztonságra vonatkozó fontos tudnivalók
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UltraPower és SuperPower típus

„A” változat: klasszikus fülillesztékkel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a A jobb és a bal oldali készülék megkülönböztetésére 
szolgáló jelölés (jobb=piros, bal=kék)

b Elemtartó be-/kikapcsoló gombbal 
c Hangerő-szabályozó
d Programozógomb
e Mikrofonbemenetek szél és időjárás ellen védő szűrővel
f Könyök/hangkimenet
g Hangvezető cső
h Klasszikus fülilleszték (leválasztható)

UltraPower és SuperPower típus 

„B” változat: Power SlimTube klasszikus fülillesztékkel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a A jobb és a bal oldali készülék megkülönböztetésére 
szolgáló jelölés (jobb=piros, bal=kék)

b Elemtartó be-/kikapcsoló gombbal 
c Hangerő-szabályozó
d Programozógomb
e Mikrofonbemenetek szél és időjárás ellen védő szűrővel
f Power SlimTube
g Klasszikus fülilleszték (leválasztható)

3. A hallókészülék leírása
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RIC típus 

„A” változat:     „B” változat:  
cShell illesztékkel   haranggal

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a cShell 
b Harang (leválasztható)
c Elemtartó be-/kikapcsoló gombbal 
d Nyomógomb 
e Mikrofonbemenetek mikrofonvédővel
f Külső vevő
g Támaszték

3. A hallókészülék leírása

A következő fejezet a hallókészülék használatának  
módját mutatja be lépésről lépésre. Figyelmesen kövesse 
a lépéseket. Az ábrákon az egyes lépéseknél különösen 
fontos részleteket zöld színnel jelöltük.

1. lépés: A hallókészülék megismerése 

Vegye a kezébe a hallókészüléket, és próbálja ki a halló-
készülék vezérlőelemeit. Ezáltal könnyebben érzi és 
használja majd a vezérlőelemeket a hallókészülék  
viselése során.

4. A hallókészülék használatának 
lépésről lépésre történő bemutatása
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1a. ábra

1b. ábra

Hangerő csökkentése

Hangerő növelése

1c. ábra

Hangerő  
növelése

Hangerő  
csökkentése

 Bal oldali hallókészülék Jobb oldali hallókészülék

UltraPower és SuperPower típus

A hangerő növeléséhez nyomja felfelé a hangerő-
szabályozót. A hangerő csökkentéséhez nyomja lefelé 
a hangerő-szabályozót (1a. ábra).

 
 
 
 
 
 

Hallási program váltásához nyomja meg az 1b. ábrán 
látható programozógombot.

4. A hallókészülék használata

RIC típus

A hallásgondozó szakember hangerő-szabályozó  
vagy programválasztó gombként is konfigurálhatja 
a nyomógombot.

A hangerő növeléséhez nyomja meg a jobb oldali 
hallókészüléken lévő gombot. A hangerő csökkentéséhez 
pedig nyomja meg a bal oldali hallókészüléken lévő 
gombot (1c. ábra). 
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2. ábra

1d. ábra

3b. ábra

3a. ábra

3d. ábra

3c. ábra

Hallási program váltásához 
nyomja meg az 1d.ábrán 
látható gombot.

2. lépés: Az elem előkészítése

Távolítsa el a védőfóliát az új elemről (2. ábra). Az elem 
aktiválásához várjon két percet annak behelyezése előtt.

4. A hallókészülék használata

3. lépés: Az elem behelyezése

Vegye a kezébe a hallókészüléket (3a. és 3c. ábra), 
és nyissa ki az elemtartó fedelét. Helyezze be az elemet 
úgy, hogy az elemen lévő + jel Ön felé essen (3b. vagy 
3d. ábra).

UP és SP típus   RIC típus
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4a. ábra 4b. ábra

4. lépés: A hallókészülék bekapcsolása

A hallókészülék bekapcsolásához csukja be az elemtartót 
(4a. és 4b. ábra).

UP és SP típus  RIC típus

 
 
 
 
 

 I Az elemtartót óvatosan, finom mozdulatokkal 
nyissa ki és csukja be.

 I Figyelje, nem tapasztal-e ellenállást az elemtartó 
becsukásakor. Ellenőrizze, hogy megfelelően és jó 
irányban helyezte-e be az elemet. Ha rossz irányban 
helyezi be az elemet, a hallókészülék nem fog 
működni, és károsodhat az elemtartó.

4. A hallókészülék használata

A hallókészülék most már bekapcsolt állapotban van. 
Akár 15 másodpercig is eltarthat, amíg a készülék 
funkcionálni kezd. (Ha már viseli a hallókészüléket,  
ekkor egy hangjelzést fog hallani.)

5. lépés: A hallókészülék behelyezése

Ez a lépés a hallókészülék megfelelő behelyezését 
ismerteti. Az útmutatás az UltraPower, SuperPower 
és RIC hallókészülékre egyaránt vonatkozik. A fülilleszték 
típusa határozza meg a hallókészülék behelyezésének 
módját.

 I Mindegyik hallókészülékét külön beprogramozták 
a jobb vagy a bal füllel való használatra. Első 
lépésként állapítsa meg, hogy melyik hallókészülék 
való a jobb, és melyik a bal fülbe, hogy az egyes 
készülékeket a megfelelő fülébe helyezhesse be.
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5a. ábra 5b. ábra

5c. ábra 5e. ábra5d. ábra

5.1. lépés: A bal és a jobb fülbe való hallókészülék 
azonosítása

Színes jelölés:  
jobb = piros 
bal = kék

UP és SP típus  RIC típus

4. A hallókészülék használata

5.2. lépés: Klasszikus fülillesztékkel ellátott SuperPower 
vagy UltraPower típusú hallókészülék behelyezése

A fülilleszték behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a 
fülilleszték csöve helyesen van-e rácsúsztatva a halló-
készülék könyökelemére. Jobb kezének hüvelyk- és 
mutatóujjával fogja meg a jobb fülbe való fülillesztéket 
(a hallókészüléken piros jelölés látható, lásd: 5.1. lépés) 
(5c. ábra).

Emelje a fülillesztéket a füléhez (5c. ábra). Helyezze a 
fülilleszték hallójárati részét (lásd a zölddel karikázott 
részt az 5c. ábrán) a hallójáratba. Ezt követően helyezze 
a hallókészüléket a füle mögé (5d. ábra). Ezután helyezze 
a fülilleszték felső részét a fülkagyló-üreg felső részébe 
(5e. ábra).

 

 



24 25 

5f. ábra

5g. ábra 5h. ábra

Ha nehézséget okoz a hallókészülék behelyezése, akkor a 
másik kezével finoman húzza lefelé a fülcimpáját. Így egy 
kicsit jobban kinyílik a hallójárat, és el tudja fordítani a 
fülillesztéket, hogy az a helyére kerüljön.

Az ujját a fülkagyló-üreg felett végighúzva ellenőrizze 
az illeszkedést. Akkor helyes az illeszkedés, ha az ujját 
végighúzva a fülkagylóüreg körvonalát érzi, nem a 
hallókészüléket (5f. ábra). Kezdetben ezt tükör 
segítségével ellenőrizze.

 
 
 
 
 
 
 

Sikeresen behelyezte a jobb oldali hallókészüléket. Ezután 
ugyanilyen módon helyezze be a bal oldali hallókészüléket 
(kék jelöléssel, lásd: 5.1. lépés).

4. A hallókészülék használata

5.3. lépés: Klasszikus fülillesztékkel ellátott Power 
SlimTube-bal rendelkező UltraPower vagy SuperPower 
típusú hallókészülék behelyezése

Mivel a művelet azonos, az 5.2. lépésben olvasható 
utasításoknak megfelelően járjon el.

5.4. lépés: cShell illesztékkel ellátott RIC típusú készülék 
behelyezése

Jobb kezével helyezze a jobb oldali hallókészüléket 
(a hallókészüléken piros jelölés látható, lásd: 5.1. lépés) 
a jobb füle mögé (5g. ábra). Fogja a hangvezető csövet 
a hüvelyk- és a mutatóujja közé. Helyezze a cShell 
illesztéket olyan mélyre a hallójáratba, hogy a hangvezető 
cső hozzásimuljon a füléhez (5h. ábra).
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5i. ábra

Hangerő növelése

Hangerő csökkentése

6a. ábra

Ha nehézséget okoz a hallókészülék behelyezése, akkor a 
másik kezével finoman húzza lefelé a fülcimpáját. Így egy 
kicsit jobban kinyílik a hallójárat, és el tudja fordítani a 
harangot, hogy az a helyére kerüljön.

Sikeresen behelyezte a jobb oldali hallókészüléket. Ezután 
ugyanilyen módon helyezze be a bal oldali hallókészüléket 
(kék jelöléssel, lásd: 5.1. lépés).

5.5. lépés: Haranggal ellátott RIC típusú készülék 
behelyezése

Mivel a művelet azonos, az 5.4. lépésben olvasható 
utasításoknak megfelelően járjon el. Ha a hallókészüléken 
van támasztóvezeték, nyomja be a vezetéket a fülkagyló 
üregébe, hogy az helyén tartsa a harangot a hallójáratban 
(5i. ábra).

4. A hallókészülék használata

6. lépés: A hangerő-szabályozó használata a fül mögött

6.1. lépés: A hangerő-szabályozó használata a fül 
mögött, UltraPower vagy SuperPower típusok esetében 

A hangerő növeléséhez nyomja felfelé a hangerő-
szabályozót. A hangerő csökkentéséhez mutatóujjával 
nyomja lefelé a hangerő-szabályozót. Hüvelykujjával 
finoman támassza meg a hallókészüléket (6a. ábra).
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6b. ábra

7a. ábra

 Hangerő csökkentése               Hangerő növelése 
Bal oldali hallókészülék Jobb oldali hallókészülék

6.2. lépés: A hangerő-szabályozó használata a fül 
mögött, RIC típusú készülék esetében 

A hallásgondozó szakember hangerő-szabályozó vagy 
programválasztó gombként is konfigurálhatja a 
hallókészülék nyomógombját.

A hangerő növeléséhez nyomja meg a jobb oldali halló-
készüléken lévő gombot. A hangerő csökkentéséhez pedig 
nyomja meg a bal oldali hallókészüléken lévő gombot. 
Hüvelykujjával finoman támassza meg a hallókészüléket 
(6b. ábra).

4. A hallókészülék használata

7. lépés: A hallási program kiválasztása a fül mögött

7.1. lépés: A hallási program kiválasztása a fül mögött, 
UltraPower vagy SuperPower típusok esetében 

Hallási program kiválasztásához vagy átváltásához 
nyomja meg a 7a. ábrán látható programozógombot. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A gomb ismételt megnyomásával a következő programra 
válthat.  
A váltást hangjelzés kíséri.

A hangjelzés csak akkor hallható, ha bekapcsolta a halló-
készüléket, és a megfelelő módon viseli a füle mögött.
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7b. ábra

8a. ábra

8b. ábra

7.2. lépés: A hallási program kiválasztása a fül mögött, 
RIC típus esetében 

A hallásgondozó szakember kétféleképpen, hangerő-
szabályozó vagy programválasztó gombként is 
konfigurálhatja a hallókészülék (nyomó) gombját.

Hallási program kiválasztásához vagy átváltásához 
nyomja meg a 7b. ábrán látható programozógombot.

 
 
 
 
 
 
 

A gomb ismételt megnyomásával a következő programra 
válthat. 
A váltást hangjelzés kíséri. 
A hangjelzés csak akkor hallható jól, ha bekapcsolta a 
halló készüléket, és a megfelelő módon viseli a füle mögött.

4. A hallókészülék használata

8. lépés: A hallókészülék eltávolítása

8.1. lépés: Klasszikus fülillesztékkel ellátott SuperPower 
vagy UltraPower típusú hallókészülék behelyezése

Tegye a hallókészüléket a füle mögé (ne érjen hozzá a 
csőhöz!), majd emelje a füle felső része fölé, és finoman 
engedje el (8a. ábra). 

 
 
 
 

Hüvelyk- és mutatóujja segítségével fogja meg a fülében 
lévő fülillesztéket (ne a csövet!), és finoman vegye ki a 
füléből (8b. ábra).
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9b. ábra9a. ábra

8c. ábra

4. A hallókészülék használata

8.2. lépés: klasszikus fülillesztékkel ellátott Power 
SlimTube-bal rendelkező UltraPower vagy SuperPower 
típusú hallókészülék eltávolítása

Mivel a művelet azonos, a 8.1. lépésben olvasható 
utasításoknak megfelelően járjon el.

8.3. lépés: cShell illesztékkel ellátott RIC típusú készülék 
eltávolítása

A hangvezető csőnél fogva óvatosan vegye ki a 
hallókészüléket a füléből (8c. ábra).

 

8.4. lépés: Haranggal ellátott RIC típusú készülék eltávolítása 

Mivel a művelet azonos, a 8.3. lépésben olvasható 
utasításoknak megfelelően járjon el.

 ! Nagyon ritkán előfordulhat, hogy amikor kihúzza a 
hangvezető csövet a fülből, a harang a hallójáratban 
marad. Abban a valószínűtlen esetben, ha a harang 
beszorulna a hallójáratba, a biztonságos eltávolítás 
érdekében mindenképpen keressen fel egy orvost.

9. lépés: A hallókészülék kikapcsolása

A hallókészülék az elemtartó kinyitásával kikapcsolható 
(9a. és 9b. ábra). 

UP és SP típus  RIC típus



34 35 

11a. ábra 11b. ábra

10. lépés: Az elem cseréje

Hallókészüléke kettős sípolással jelzi, hogy az elemet 
hamarosan ki kell cserélni. Jellemzően akár 30 perc is 
marad az elemcseréig, ez az idő azonban változó, akár 
lényegesen rövidebb is lehet. Javasoljuk, hogy mindig 
tartson magánál tartalék elemet.

 I A szokásos gyakorlattal ellentétben elemellenőrző 
készülék használata nem ajánlott, különösen gyermek 
felhasználók és az UltraPower, valamint SuperPower 
termékek használói esetében. Előfordulhat, hogy 
az elemellenőrző még megfelelő töltöttséget jelez, 
amikor az elem feszültsége már nem éri el a 
megbízható működéshez szükséges szintet.

 I Az elemek optimális használatához javasoljuk,  
hogy egyenként vizsgálja és becsülje meg a 
rendelkezésre álló üzemidőt, amikor használni  
kezdi a hallókészüléket.

4. A hallókészülék használata

11. lépés: Az elem cseréje szigetelt elemtartóval 
felszerelt hallókészülékekben

Az UltraPower és SuperPower típusú hallókészülékek 
felszerelhetők szigetelt elemtartóval, ha erre biztonsági 
szempontból szükség van. 

Az elemtartó kinyitásához helyezzen be egy tollhegyet 
az ábrán látható mélyedésbe (11a. ábra). Tolja a reteszt 
felfelé (11b. ábra). Az elemtartó most már kinyitható.

 I Ne emelje a reteszt 90° fölé.
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11c. ábra
11d. ábra 11e. ábra

11f. ábra

A hüvelyk- és a mutatóujjával húzza meg az elemtartót 
a felnyitáshoz (11c. ábra). 

4. A hallókészülék használata

A körme segítségével húzza meg a fehér fület (11d. ábra) 
és tolja felfelé (11e. ábra). Az elem behelyezése csak 
akkor lehetséges, ha a fül felfelé néz (11e. ábra).

 
 
 
 
 
 
 
 

Ekkor a régi elemet kicserélheti egy újra (11f. ábra).
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11g. ábra

11i. ábra

„kattanó hang”

11h. ábra
11j. ábra 11k. ábra

Nyomja le a fehér fület az elem fölé(11g. ábra) úgy, hogy 
szorosan az elemre simuljon. A fehér fület az ujjával a 
hallókészülék felé nyomva rögzítse az elemet (11e. ábra). 
Az elemtartó lezárása előtt győződjön meg arról, hogy a 
fehér fül rögzült a helyén, és az elem is biztonságosan 
bezáródott.

 
 
 
 
 
 

A hallókészülék bekapcsolásához csukja be az elemtartót 
(11i. ábra).

4. A hallókészülék használata

Zárja le az elemtartót úgy, hogy rátolja a reteszt 
(11j. ábra) amíg a helyére nem pattan (11k. ábra). 
Ellenőrizze, hogy az elemtartó rendesen rögzítve van-e. 
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A hallókészülék alapos és rendszeres ápolása hozzájárul 
a készülék kimagasló teljesítményéhez és hosszú 
élettartamához.

Kérjük, a következő műszaki jellemzőket tekintse 
iránymutatónak:

Általános tudnivalók

Hajlakk és kozmetikai termékek használata előtt vegye 
ki a hallókészüléket a füléből, mert ezek a termékek 
károsíthatják a készüléket.

Soha ne mossa és ne tisztítsa ki a szél és időjárás ellen 
védő szűrőt (lásd: 3. fejezet). Ellenkező esetben az 
elveszítheti különleges akusztikai tulajdonságait.

A Phonak Naída Q vízálló!  
A Phonak Naída Q hallókészülékek ellenállnak a víznek, 
izzadságnak és szennyeződéseknek az alábbi feltételek 
mellett:

 S Az elemtartó fedél teljesen le van zárva. Az elemtartó 
fedelének becsukásakor ügyeljen, nehogy idegen tárgy, 
például haj szoruljon alá.

5. Ápolás és karbantartás
 S Ha a hallókészüléket víz, izzadság vagy por éri, meg kell 
tisztítani és meg kell szárítani.

 S A hallókészülék használata és karbantartása során a 
jelen használati útmutatóban leírtak szerint kell eljárni. 

 I A beépített vevővel vagy a gyerekzáras elemtartó 
fedéllel ellátott Naída Q hallókészülékek is vízállóak.

 I Amennyiben a Naída Q hallókészüléket olyan elem-
tartóval látták el, amely lehetővé teszi audiopapucs és 
univerzális vevő használatát, az már nem lesz vízálló.

 I Ha a hallókészülékét vízben vagy víz környezetében 
használja, az elemekhez irányuló légáramlás 
csökkenhet, és a hallókészülék leállhat. Ha a halló-
készüléke a vízzel való érintkezés után nem működik 
tovább, tekintse át a 6. fejezetben található 
hibaelhárítási lépéseket.
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UltraPower vagy SuperPower típus esetében

 I Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a 
hallókészüléket.

 I Zuhanyozás, fürdés és úszás előtt mindig vegye ki 
a hallókészüléket. A készüléket nem úszáshoz vagy 
búvárkodáshoz tervezték.

RIC típus esetében

 I Hallókészüléke ellenáll a rövid idejű vízbe merítésnek, 
ennek ellenére mindig vegye ki hallókészülékét 
merülés, búvárkodás vagy vízisízés előtt. A készülék 
nem olyan tevékenységhez lett tervezve, amelynek 
során hosszabb időre vízbe merülhet, vagy nagyobb 
erőhatásnak lehet kitéve.

5. Ápolás és karbantartás

Naponta 
Ellenőrizze, hogy nem maradt-e fülzsír vagy nedvesség 
a fülillesztéken (harangon vagy a cShell illesztéken) és a 
csövön. Tisztítsa meg a felületeket foszlásmentes kendő-
vel. A hallókészülék tisztításához soha ne használjon ház-
tartási tisztítószereket, szappant stb. Ezeket a részeket 
nem ajánlott vízzel leöblíteni, mert fennáll a veszély, hogy 
megtapad a csőben. Ha a hallókészülék alapos tisztítást 
igényel, kérjen tanácsot és tájékoztatást a hallásgondozó 
szakembertől a szűrőbetétekkel és nedvességelnyelő kap-
szulákkal kapcsolatban.

Hetente 
Tisztítsa meg a fülillesztéket (harangot vagy cShell illeszté-
ket) puha, nedves ruhával vagy kifejezetten hallókészülékek-
hez való tisztítókendővel. A karbantartásra vonatkozó részle-
tesebb útmutatásra és az alapvetőnél alaposabb tisztításra 
vonatkozóan kérje hallásgondozó szakembere tanácsát.

Havonta 
Ellenőrizze, hogy nincs-e elszíneződés, keményedés  
vagy repedés a hangvezető csövön. Ha ilyen változást 
tapasztal, ki kell cserélni a hangvezető csövet. Kérje 
hallásgondozó szakembere segítségét.
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A hallókészülék hangja a szokásosnál gyengébb / nincs hang 
Először ellenőrizze, hogy a hangerő-szabályozóval tudja-e 
állítani a hallókészüléket és erősebbre venni a hangot. 
Ezután nézze meg, hogy nincs-e fülzsírlerakódás a 
hangvezető csövön vagy a fülillesztéken, és szükség 
esetén tisztítsa meg őket. Ellenőrizze, hogy az elem jól 
van-e behelyezve és megfelelően illeszkedik-e, és szükség 
esetén igazítsa meg. Ha nem tapasztalható javulás, 
cserélje ki az elemet. Ha a probléma továbbra is fennáll, 
keresse fel hallásgondozó szakemberét.

A hallókészülék vízzel való érintkezés után nem 
működik tovább

 S UltraPower vagy SuperPower típusok esetében 
Nyissa ki az elemtartót, szárítsa ki a tokot és az elemtartó 
belsejét puha ronggyal vagy papírtörlővel, és cserélje ki 
az elemet. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel 
hallásgondozó szakemberét.

 S RIC típus esetében 
Öblítse le a hallókészüléket tiszta vízzel, és szárítsa meg 
puha kendővel vagy papírtörlővel. Nyissa ki az elemtar-
tót, hagyja a hallókészüléket megszáradni, majd tegye 
vissza az elemet. Ha a hallókészüléket cShell illesztékkel 
használja, tisztítsa meg vagy cserélje ki a cShell illesz-

6. Hibaelhárítás
ték cerumenszűrő rendszerét. Ha a probléma továbbra 
is fennáll, keresse fel hallásgondozó szakemberét. 

Az elem túl gyorsan lemerül 
Helyezzen be új elemet, és jegyezze fel, hogy pontosan 
mennyi ideig volt használható. Ezzel az információval 
keresse fel hallásgondozó szakemberét, aki segítséget tud 
nyújtani és tanácsot tud adni.

Recsegő vagy berregő zajok hallhatók 
Ellenőrizze, hogy nem maradt-e fülzsír a hangvezető csőben 
és a fülillesztékben. Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés (elszí-
neződés, keményedés vagy repedés) a hangvezető csövön; ha 
cserére van szükség, keresse fel hallásgondozó szakemberét.

Sípolás 
Ellenőrizze, hogy a fülilleszték helyesen és biztosan 
illeszkedik-e. Ha az illeszkedés megfelelő, de a probléma 
továbbra is fennáll, kérjük, forduljon hallásgondozó 
szakemberéhez.

Fájdalom vagy gyulladás jelentkezik a fülben 
Vegye ki a hallókészüléket, és keresse fel hallásgondozó 
szakemberét. Ha a probléma komolyabb, kérjük, forduljon 
orvosához.



46 47 

power

audio

TVLinkTávirányítók

Hangadatfolyamot szolgáltató 
vezeték nélküli eszköz

Mobiltelefon

MP3-lejátszó/
audioforrás*

7. Vezeték nélküli tartozékok  
és FM-rendszerek

7.1. Vezeték nélküli tartozékok 
A Phonak vezeték nélküli tartozékok széles választékát fej-
lesztette ki hallókészülékének kényelmes vezérlésére. Ezek kö-
zött vannak távirányítók, televíziókészülékhez (TVLink eszköz-
zel) csatlakoztatható, hangadatfolyamot szolgáltató vezeték 
nélküli eszközök, mobiltelefonok stb. (lásd az alábbi ábrát):

*  A vezetékes audioforrások vezetékesen közvetlenül a 
hangadatfolyamot szolgáltató vezeték nélküli eszközhöz 
csatlakoztatva használhatók.

7.2. FM-rendszerek  
Az FM-rendszerek adóból és vevőből álló, vezeték nélküli 
telekommunikációs rendszerek. További tájékoztatásért 
látogasson el a www.phonak.com webhelyre, vagy keresse 
fel hallásgondozó szakemberét. Ha már rendelkezik  
FM-rendszerrel, és további tájékoztatásra van szüksége, 
tanulmányozza a megfelelő használati utasítást.

Adó: a hangszóróhoz közel elhelyezve vagy a hangforráshoz 
(mobiltelefon, televízió stb.) csatlakoztatva a távolról érkező 
hang közvetlenül a vevőhöz továbbítható, zavaró 
háttérzajok nélkül.

Vevő: a hallgató viseli (nyakba akasztva) vagy közvetlenül 
a fül mögötti hallókészülékhez csatlakoztatva.
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Mobiltelefon
Televízió

Vevő
Vevő

MP3-lejátszó/
audioforrás*

Adó

b
b

a a*  A vezetékes audioforrások vezetékesen közvetlenül 
az adóhoz csatlakoztatva használhatók.

7. Vezeték nélküli tartozékok és FM-rendszerek

7.2.1 FM-rendszer leírása

A következő oldalakon két vevőkészülék-típust ismertetünk: 
a beépített vevőt és az univerzális vevővel ellátott 
audiopapucsot.

A következő oldalakon a feliratokkal ellátott ábrák 
segítenek az alkalmazott vevő beazonosításában. 

7.2.2 Beépített vevőkészülék

UP és SP típus  RIC típus

 
 
 
 
 
 
 

a Hallókészülék
b Beépített vevőkészülék
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a

b

c

d

a

b

c

d

A beépített vevővel felszerelt hallókészülék ugyanazokat 
a funkciókat biztosítja, és ugyanúgy használható, mint az 
vevő nélküli készülék (lásd: 4. fejezet).

 I Hallásgondozó szakembere már előkészítette 
hallókészülékét a beépített vevővel való használatra. 
A beépített vevő nem távolítható el a készülékből. 
További tudnivalókért forduljon hallásgondozó 
szakemberéhez.

A beépített vevővel ellátott Phonak Naída Q vízálló. 
A Naída Q tokjának vízállóságára vonatkozó további 
tudnivalók az 5. fejezetben találhatók.

7. Vezeték nélküli tartozékok és FM-rendszerek

7.2.3. Univerzális vevővel ellátott audiopapucs

UP és SP típus  RIC típus

 
 
 
 
 
 
 

a Hallókészülék
b Elemtartó
c Audiopapucs univerzális vevőhöz
d Univerzális vevő 

Az univerzális vevővel felszerelt hallókészülék az összes 
funkciót biztosítja, és ugyanúgy használható, mint a vevő 
nélküli készülék (lásd: 4. fejezet).
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7.1. ábra

7.2. ábra

7.3. ábra

 I Az audiopapuccsal és univerzális vevővel felszerelt 
Phonak Naída Q nem vízálló.  
További információért forduljon hallásgondozó 
szakemberéhez.

Audiopapucs csatlakoztatása a hallókészülékhez 
Hallásgondozó szakembere már előkészítette 
hallókészülékét az univerzális vevővel való használatra.  
A 7.1–7.5 ábrákon az UltraPower és SuperPower típusú 
készülékeketmutatjuk be, kövesse ezeket az utasításokat 
a RIC típus esetében is, mivel a művelet azonos. 

Az audiopapucs csatlakoztatásához tartsa egyik kezében 
hüvelykujja és mutatóujja között a hallókészüléket, másik 
kezében pedig az audiopapucsot. Nyomja az audiopapucsot 
a hallókészülék alsó részéhez. A hallókészülék vájatai illesz-
kedjenek az audiopapucséihoz (7.1. ábra).

7. Vezeték nélküli tartozékok és FM-rendszerek

Nyomja lefelé a hallókészüléket, amíg a helyére nem 
pattan (7.2. ábra). Ekkor az audiopapucs és a 
hallókészülék csatlakoztatása megfelelő. Most már 
csatlakoztatható az univerzális vevő.

 
 
 
 
 
 

Az univerzális vevő csatlakoztatása az audiopapucshoz 
Az univerzális vevő és az audiopapucs csatlakoztatásához 
nyomja be az univerzális vevő három tüskéjét az 
audiopapucs három csatlakozónyílásába. Amint az 
bekattan a helyére, az univerzális vevő és az audiopapucs 
megfelelően csatlakozik (7.3. ábra). Tekintse át az adott 
vevő használati utasítását.
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7.4. ábra

7.5. ábra

 I Ahhoz, hogy az FM-vevő szükség esetén azonnal 
működjön, a Phonak azt javasolja, hogy az univerzális 
vevő használaton kívül is maradjon csatlakoztatva. 

Az audiopapucs eltávolítása a hallókészülékről 
Az audiopapucs eltávolításához fogja a hallókészüléket 
hüvelykujja és mutatóujja közé. Húzza hátra az 
audiopapucson lévő zárrendszert (7.4. ábra).

 
 
 
 

Egyidejűleg másik kezével nyomja felfelé a hallókészüléket 
(7.5. ábra). Ekkor az audiopapucsot eltávolította a 
hallókészülékről.

7. Vezeték nélküli tartozékok és FM-rendszerek

8.1. Helyi garancia 
A hallókészülék vásárlásának helyszínén érdeklődjön a 
hallásgondozó szakembertől a helyi garanciafeltételekről.

8.2. Nemzetközi garancia 
A Phonak egyéves, korlátozott nemzetközi garanciát 
biztosít, amely a termék megvásárlásának napjától 
érvényes. Ez a korlátozott garancia a hallókészülék 
gyártási és anyaghibáira vonatkozik, a tartozékokra, 
például akkumulátorokra, csövekre, fülillesztékekre és 
külső hangszórókra nem. A garancia csak a vásárlást 
igazoló dokumentum bemutatása esetén lép érvénybe.

A nemzetközi garancia nem érint semmilyen törvényes 
jogot, amelyre Ön az érvényben lévő, kereskedelmi 
termékek értékesítésével kapcsolatos törvényekben 
foglaltaknak megfelelően jogosult.

8. Szerviz és jótállás
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8.3. Korlátozott garancia 
Ez a garancia nem vonatkozik a helytelen kezelés vagy 
ápolás, vegyi anyagok hatása vagy túlzott erőhatások 
miatt bekövetkezett károsodásra. Harmadik fél által vagy 
felhatalmazás nélkül végzett szervizelés okozta károk 
esetén a garancia érvénytelenné és alkalmazhatatlanná 
válik. Ez a garancia nem terjed ki a hallásgondozó 
szakember által a munkahelyén végzett javításokra.

Sorozatszám (bal oldal):

Sorozatszám (jobb oldal):

A vásárlás dátuma:

Felhatalmazott 
hallásgondozó szakember 
(bélyegző/aláírás):

8. Szerviz és jótállás

Európa: 
 
Megfelelőségi nyilatkozat  
A Phonak AG ezennel kijelenti, hogy ez a Phonak termék 
az orvostechnikai eszközökre vonatkozó, 93/42/EGK jelű 
irányelv, valamint a rádióberendezésekre és távközlési 
végberendezésekre vonatkozó, 1999/5/EK jelű irányelv 
követelményeinek egyaránt megfelel. A Megfelelőségi 
nyilatkozat teljes szövege a gyártótól vagy a helyi Phonak 
képviselőtől kérhető el; címük megtalálható a 
www.phonak.com weboldalon található listában (Phonak 
worldwide locations (Phonak telephelyek világszerte)).

Ausztrália: 
 
Beszállító kódszáma  E N15398

Új-Zéland: 
 
Beszállító kódszáma  Z1285

9. A megfelelőségre vonatkozó 
tudnivalók
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9. A megfelelőségre vonatkozó tudnivalók

Az 1. fejezetben felsorolt vezeték nélküli típusok 
a következő tanúsítvánnyal rendelkeznek:

UP és SP típusok: 
USA  FCC-azonosító: KWC-WHSBTE1U 
Kanada IC: 2262A-WHSBTE1U

RIC típusok 
USA  FCC-azonosító: KWC-WHSSAN1 
Kanada IC: 2262A-WHSSAN1

1. megjegyzés: 
Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15-ös részének 
és az Industry Canada RSS-210 jelű szabványának. 
A készülék működtetése a következő két feltétel 
teljesülése esetén lehetséges: 
1. a készülék nem kelthet káros interferenciát, és 
2) a készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, 

a működését nem kívánatos módon befolyásoló 
interferenciát is. 

2. megjegyzés: 
A készüléken végzett olyan módosítások és változtatások, 
amelyeket a Phonak nem hagyott kifejezetten jóvá, 
érvényteleníthetik a készülék működtetésére vonatkozó 
FCC-engedélyeket.

3. megjegyzés: 
Ezt a készüléket az FCC-szabályok 15-ös része és az Industry 
Canada ICES-003 jelű szabványa értelmében a „B” osztályú 
digitális készülékekre vonatkozó határértékekkel összevetve 
tesztelték, és a készülék megfelelt a tesztelés során. Ezeknek 
a határértékeknek az a célja, hogy a készülék lakókörnyezet-
ben való alkalmazása esetén ésszerűen elvárható mértékű 
védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen. Ez a ké-
szülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugá-
rozhat, és ha nem az utasításokkal összhangban telepítik és 
használják, károsan zavarhatja a vezeték nélküli adatátvitelt.  
Az azonban nem garantálható, hogy egy adott helyen való 
alkalmazás esetén nem keletkezik interferencia.  Ha a készü-
lék káros interferenciát okoz rádió- és televíziókészülékekben 
– ami a berendezés be- és kikapcsolásával ellenőrizhető –, 
akkor a felhasználónak törekednie kell az interferencia meg-
szüntetésére a következő módszerek segítségével:

 S a vevőantenna elfordítása vagy áthelyezése;
 S a készülék és a vevőegység közötti távolság növelése;
 S a készülék csatlakoztatása egy olyan fali aljzathoz, 
amely a vevőegységétől eltérő áramkörön van;

 S a kereskedő vagy egy tapasztalt, rádió- és televízióké-
szülékekkel foglalkozó szakember felkeresése;
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10. Tudnivalók és a szimbólumok 
ismertetése

A CE-jelöléssel a Phonak AG 
megerősíti, hogy ez a Phonak 
termék – a tartozékokkal együtt 
– az orvostechnikai eszközökre 
vonatkozó, 93/42/EGK jelű irányelv, 
valamint a rádióberendezésekre és 
távközlési berendezésekre vonatkozó, 
1999/5/EK jelű R&TTE irányelv 
követelményeinek egyaránt megfelel. 
A CE-jelölést követő számok azon 
minősítő szervezetek kódjai, amelyek 
a minősítést végezték a fent említett 
irányelveknek megfelelően.

Ez a szimbólum jelzi, hogy az 
ebben a használati utasításban 
ismertetett termékek megfelelnek az 
EN 60601-1 jelű irányelv „B” típusú 
alkalmazott alkatrészekre vonatkozó 
követelményeinek. A hallókészülék 
felülete „B” típusú alkalmazott 
alkatrésznek számít.

C
XXXX

Elektromágneses összeférhetőséggel 
és rádiókommunikációval kapcsolatos 
megfelelőségi címke, Ausztrália.

E

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a 
felhasználónak el kell olvasnia és szem 
előtt kell tartania a használati útmuta-
tóban foglalt lényeges információkat.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy 
a felhasználónak figyelembe kell 
vennie a használati útmutatóban 
szereplő, vonatkozó figyelmeztető 
megjegyzéseket.

A termék kezelésére és biztonságára 
vonatkozó fontos tudnivalók.

A termék a kivitelezésének 
köszönhetően rendeltetésszerű 
használat esetén problémamentesen 
és korlátozások nélkül alkalmazható, 
amennyiben a használati útmutató 
ellenkező információt nem tartalmaz.

R

!

I
Működési
feltételek
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Hőmérséklet: –20 és +60 °C között  
(–4 és +140 °F között)  
Páratartalom (szállításnál): Max. 90% 
(nem kondenzáló)  
Páratartalom (tárolásnál): 0% és 
70% között, használaton kívül. 
A hallókészülék használat utáni 
szárítására vonatkozó utasításokat 
lásd a 2.2. fejezetben.  
Légköri nyomás: 200 hPa és 1500 hPa 
között

Az áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló 
szimbólum arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a hallókészülék nem dobható a 
háztartási hulladékok közé. A régi és 
használaton kívüli hallókészülékeket 
az elektronikus hulladékok számára 
fenntartott hulladéklerakó helyeken 
vagy hallásgondozó szakemberénél 
adhatja le ártalmatlanításra. A helyes 
hulladékkezelés védelmet nyújt 
egészsége és környezete számára.

A szállításra
és tárolásra
vonatkozó
feltételek

T

10. Tudnivalók és a szimbólumok ismertetése




