Phonak Audéo B-R
TM

(B90/B70/B50)

Instrukcja użytkowania

Niniejsza instrukcja użytkowania dotyczy następujących
modeli:

Bezprzewodowy aparat słuchowy
Phonak Audéo B90-R
Phonak Audéo B70-R
Phonak Audéo B50-R

2016
2016
2016

Przewodowe akcesoria do ładowania
Etui Phonak Charger Case RIC
Przystawka Phonak Power Pack
Ładowarka Phonak Mini Charger RIC
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2016
2016
2016

Informacje o Twoim aparacie
słuchowym i ładowarce
Jeśli nic nie zostało zaznaczone i nie znasz modelu
Twojego aparatu słuchowego lub akcesoriów do
ładowania, zapytaj swojego protetyka słuchu.
Audéo B-R ma wbudowany, nieusuwalny akumulator
litowo-jonowy.
Przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa
obsługi aparatów słuchowych z akumulatorem
(rozdział 17).
Zakres dozwolonych temperatur podczas używania
i ładowania aparatu słuchowego wynosi od 0°C do
+40°C.
Model aparatu słuchowego
c		 Audéo B90-R
c		 Audéo B70-R
c Audéo B50-R

Wkładki
c Nakładka
c SlimTip
c Wkładka cShell

Akcesoria do ładowania
c		 Etui Charger Case RIC z zasilaczem
c		 Przystawka Power Pack
c		 Ładowarka Mini Charger RIC z zasilaczem
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Twój aparat słuchowy i ładowarki zostały zaprojektowane
przez firmę Phonak, jednego ze światowych liderów
w dziedzinie technologii słyszenia z siedzibą w Zurychu
w Szwajcarii.
To najwyższej jakości urządzenie opracowano w wyniku
wielu lat badań i zdobytego doświadczenia.
Zaprojektowano je tak, by zapewnić Ci ciągły kontakt ze
światem dźwięków. Dziękujemy za dokonanie tak trafnego
wyboru i życzymy wielu lat czerpania radości ze słyszenia.
Aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości aparatu
słuchowego, zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją
użytkowania. Więcej informacji odnośnie do funkcji i korzyści
oferowanych przez produkt udzieli protetyk słuchu.
Phonak — life is on
www.phonak.com
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1. Skrócony poradnik
Ładowanie aparatów słuchowych
Po umieszczeniu
aparatu słuchowego
w ładowarce wskaźnik
świetlny będzie
powoli migał aż do
całkowitego jego
naładowania.
Po całkowitym
naładowaniu wskaźnik
świetlny będzie
stale zaświecony
(nieprzerwany zielony).

Oznaczenia lewego i prawego aparatu słuchowego
Niebieskie oznaczenie
lewego aparatu
słuchowego.
Czerwone oznaczenie
prawego aparatu
słuchowego.
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Przycisk z wskaźnikiem świetlnym
Przycisk pełni dwie funkcje:
Krótkie naciśnięcie może pełnić
różne funkcje. Funkcja w Twoim
aparacie słuchowym jest określona
w indywidualnych instrukcjach.
Długie naciśnięcie (3 sekundy) służy
do włączania i wyłączania aparatu
słuchowego.

Włączanie/wyłączanie
Koniuszkiem palca zdecydowanie
naciśnij i przytrzymaj przycisk przez
3 sekundy, aż wskaźnik świetlny zamiga.
Włączenie: jedno krótkie mignięcie
Wyłączenie: Dwa krótkie mignięcia
Przed pierwszym użyciem Audéo B-R zaleca się
jego ładowanie przez 3 godziny.
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2. Elementy aparatu słuchowego
i ładowarki
Obrazki poniżej pokazują model aparatu słuchowego i akcesoria
ładowarki opisane w niniejszej instrukcji użytkowania. Możesz
na nich rozpoznać swój aparat słuchowy przez:
• Sprawdzenie w rozdziale „Informacje o Twoim aparacie
słuchowym i ładowarce” na str. 3.
• Porównanie Twojego aparatu i ładowarki z pokazanymi
modelami.
Dostępne wkładki
do różnych modeli
Nakładka

Audéo B-R

Wkładka
SlimTip

Wkładka
cShell

Przycisk z wbudowanym zielonym wskaźnikiem świetlnym

Dźwiękowód
Element podtrzymujący
(opcjonalny)
Styki umożliwiające ładowanie
Suchawka
(bez wkładki)
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Etui Charger Case RIC
Narzędzie do czyszczenia
Miejsce na kapsułę osuszającą
(pokrywa zamknięta)
Miejsce na wkładki

Punkty ładowania aparatów słuchowych z oznaczeniem lewy/prawy

Miejsce na kapsułę
osuszającą
(pokrywa otwarta)

Kapsuła
osuszająca
(opcjonalna)
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Etui Charger Case RIC z opcjonalną przystawką Power Pack

Etui Charger Case RIC
Wskaźnik świetlny zasilania
Połączenie za pomocą złącza
mikro-USB z zasilaczem
zewnętrznym
Przystawka Power Pack

Połączenie za pomocą złącza mikro-USB z zasilaczem zewnętrznym

Przycisk sprawdzania akumulatora
Wskaźnik świetlny stanu
akumulatora i zasilacza
zewnętrznego
Blokowanie i zwalnianie
przystawki Power Pack
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Ładowarka Mini Charger RIC

Punkty ładowania aparatów
słuchowych z oznaczeniem
lewy/prawy

Połączenie za pomocą złącza
mikro-USB z zasilaczem zewnętrznym
Wskaźnik świetlny zasilania
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3. Przygotowanie ładowarki
3.1 Konfigurowanie zasilacza

Zjednoczone
Królestwo

Australia

Stany
Zjednoczone

Unia
Europejska

Wybierz adapter używany w Twoim kraju.
a) Włóż górną zaokrągloną część
adaptera do zaokrąglonej części
zasilacza.
b) Pchnij dolną część adaptera, tak aby
został on zablokowany.
c) Aby go wyjąć, odciągnij zaczep
zasilacza.
d) Pociągnij adapter w górę, aby go
wyjąć.
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a

b

c

d

3.2 Podłączanie zasilacza

a
d

c
b

a) Podłącz większe zakończenie kabla ładowarki do zasilacza.
b) Podłącz mniejsze jego zakończenie do portu złącza
mikro-USB ładowarki.
c) Podłącz zasilacz do gniazda zasilającego.
d)	Wskaźnik świetlny świeci się na zielono, gdy ładowarka
jest podłączona do zasilacza.
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4. Ładowanie aparatów słuchowych
4.1 Korzystanie z etui Charger Case RIC lub ładowarki
Mini Charger RIC
Informacje na temat konfigurowania ładowarki zawiera
rozdział 3.

1
Umieść aparaty słuchowe w punktach ładowania.
Upewnij się, że oznaczenia lewego i prawego aparatu
słuchowego pasują do oznaczeń lewej (niebieski) i prawej
(czerwony) strony znajdujących się obok punktów
ładowania. Aparaty słuchowe pozostaną automatycznie
wyłączone po ich umieszczeniu w ładowarce.
Audéo B-R ma wbudowany, nieusuwalny
akumulator litowo-jonowy.
Przed pierwszym użyciem Audéo B-R zaleca się
jego ładowanie przez 3 godziny.
Aparat słuchowy musi być suchy zanim zostanie
umieszczony w ładowarce. Patrz rozdział 11.
Zakres dozwolonych temperatur podczas
używania i ładowania aparatu słuchowego wynosi
od 0°C do +40°C.
14
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2
Wskaźnik świetlny będzie powoli migał do czasu
całkowitego naładowania aparatu słuchowego. Po
całkowitym naładowaniu wskaźnik świetlny pozostanie
zaświecony (nieprzerwany zielony).
Proces ładowania zostanie automatycznie zatrzymany
po całkowitym naładowaniu akumulatorów. Aparaty
słuchowe można więc bez obaw pozostawić w ładowarce.
Naładowanie aparatów słuchowych może zająć do 3 godzin.
Pokrywa etui Charger Case RIC podczas ładowania może
być zamknięta.
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3
Wyjmij aparaty słuchowe z punktów ładowania i włącz je.
Patrz rozdział 7.
Czasy ładowania aparatów słuchowych Audéo B-R
Naładowanie w 100%: 3 godziny
Naładowanie w 80%: 90 minut
Naładowanie w 50%: 60 minut
Naładowanie w 30%: 30 minut

Wyjmując aparaty słuchowe z ładowarki, nie należy
chwytać za dźwiękowody, ponieważ można je
uszkodzić.
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4.2 Korzystanie z opcjonalnej przystawki Power Pack
Uwaga: Przystawka Power Pack jest kompatybilna tylko z etui
Charger Case RIC.

1
Podłącz przystawkę Power Pack
do etui Charger Case RIC
i zablokuj ją.

2
Podłącz kabel do złącza mikro-USB i do zasilacza
zewnętrznego. Przystawka Power Pack i aparaty słuchowe
będą ładowane jednocześnie. Po podłączeniu do zasilacza
zewnętrznego wskaźnik świetlny przystawki Power Pack
będzie wskazywał bieżący stan naładowania akumulatora.
Przed pierwszym użyciem przystawki Power Pack
zaleca się ładowanie jej przez 3 godziny.
Przystawka Power Pack ma wbudowany,
nieusuwalny akumulator litowo-polimerowy.
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Połączenie za pomocą złącza mikro-USB z zewnętrznym źródłem energii
Wskaźnik świetlny stanu
akumulatora:
•
0%–29%
•• 30%–59%
••• 60%–100%
Przycisk sprawdzania
akumulatora
Blokowanie i zwalnianie przystawki Power Pack

3
Całkowicie naładowana przystawka Power Pack wystarcza
na 7 cykli ładowania aparatów słuchowych. Aby sprawdzić
pozostałą pojemność akumulatora przystawki Power Pack,
naciśnij przycisk sprawdzania akumulatora (wskaźniki
świetlne są wyłączane, aby oszczędzać energię akumulatora).

Zakres dozwolonych temperatur podczas
ładowania przystawki Power Pack wynosi od 0°C
do +40°C.
19

5. Oznaczenia lewego i prawego
aparatu słuchowego
Z tyłu aparatu słuchowego i na głośniku znajduje się
czerwone lub niebieskie oznaczenie. Wskazuje ono
odpowiednio lewy lub prawy aparat słuchowy.
Niebieskie oznaczenie
lewego aparatu
słuchowego.
Czerwone oznaczenie
prawego aparatu
słuchowego.
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6. Przycisk
Przycisk pełni dwie funkcje:
Krótkie naciśnięcie
Przycisk na aparacie
słuchowym może mieć
różne funkcje lub może nie
być aktywny. Zależy to od
sposobu zaprogramowania
aparatu słuchowego,
co wskazano w indywi
dualnych „Instrukcjach
do aparatów słuchowych”.
Poproś protetyka słuchu,
aby wydrukował dla
Ciebie ten dokument.
Długie naciśnięcie (3 sekundy)
Przycisk służy do włączania i wyłączania aparatu słuchowego.
Patrz następny rozdział.
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7. Włączanie/wyłączanie
Aby włączyć lub wyłączyć aparat słuchowy, koniuszkiem
palca zdecydowanie naciśnij i przytrzymaj przycisk przez
3 sekundy, aż wskaźnik świetlny zamiga.
Jedno krótkie mignięcie =
włączenie aparatu
słuchowego
Dwa krótkie mignięcia =
wyłączenie aparatu
słuchowego

Po włączeniu aparatu słuchowego możesz usłyszeć
melodię początkową.
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8. Zakładanie aparatu słuchowego
1
Umieść aparat słuchowy za
uchem.

2
Umieść wkładkę w kanale
słuchowym.

3
Jeśli wkładkę wyposażono
w element podtrzymujący,
włóż ją do małżowiny usznej
tak, by podtrzymywała aparat
słuchowy.
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9. Zdejmowanie aparatu słuchowego
1
Pociągnij za wygięcie
dźwiękowodu i zdejmij aparat
słuchowy z ucha.

W wyjątkowo rzadkich przypadkach wkładka może
pozostać w kanale słuchowym podczas zdejmowania
aparatu słuchowego z ucha. W mało prawdopodobnym
przypadku pozostawienia wkładki w kanale słuchowym
należy się skontaktować z lekarzem specjalistą celem
jej bezpiecznego usunięcia.
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10. Warunki użytkowania
Produkt zaprojektowany został w taki sposób, by
funkcjonował bez problemów lub ograniczeń, jeśli
jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem, chyba że
w instrukcji użytkowania podano inaczej.
Zakres dozwolonych temperatur podczas ładowania
aparatu słuchowego i przystawki Power Pack wynosi
od 0°C do +40°C, a zakres dozwolonego ciśnienia
atmosferycznego wynosi od 800 hPA do 1500 hPA.
Aparaty słuchowe Audéo B-R mają stopień ochrony IP68
(głębokość 1 metra przez 60 minut) i można ich używać we
wszystkich codziennych sytuacjach. Dzięki temu aparat
słuchowy można wystawiać na działanie wody w postaci
deszczu lub potu. Aparat słuchowy Audéo B-R nie jest
jednak przeznaczony do użytku podczas wykonywania
czynności związanych z wodą chlorowaną, mydłem, wodą
słoną ani innymi płynami zawierającymi związki chemiczne.
Wilgotność podczas działania etui Charger Case RIC,
ładowarki Mini Charger RIC i przystawki Power Pack:
od 0% do 85% (bez kondensacji).
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11. Sprawdzenie i pielęgnacja
Systematyczna dbałość o aparat słuchowy i ładowarki
zapewnia ich wyjątkową wydajność i długi czas użytkowania.
Korzystając z aparatu, pamiętaj o poniższych zaleceniach.
Dalsze informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania
produktu zawiera rozdział 18.2.
Informacje ogólne
Przed użyciem lakieru do włosów lub innych kosmetyków
zawsze wyjmuj aparat z ucha, ponieważ produkty te mogą
go uszkodzić.
Twoje aparaty słuchowe są odporne na wodę, pot i pył pod
następującymi warunkami:
• W przypadku wystawienia aparatu słuchowego na
działanie wody, potu lub zanieczyszczeń aparat zostanie
wyczyszczony i wysuszony.
• Aparat słuchowy jest używany i obsługiwany zgodnie
z niniejszą instrukcją użytkowania.
Przed ładowaniem zawsze sprawdzaj, czy aparaty
słuchowe i ładowarka są suche i czyste.
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Codziennie
Aparat słuchowy: Sprawdzaj wkładkę pod kątem
woskowiny i zawilgocenia. Wyczyść powierzchnie tkaniną
niepozostawiającą włókien lub szczoteczką dostarczoną
z etui Charger Case RIC. Nigdy nie używaj do czyszczenia
aparatu słuchowego detergentów ani innych środków
myjących stosowanych w domu. Nie zaleca się spłukiwania
go wodą. Jeśli chcesz dokładnie wyczyścić aparat
słuchowy, poproś protetyka słuchu o radę i informacje
na temat filtrów i kapsuł suszących.
Ładowarki: Dbaj o to, aby miejsca ładowania były czyste.
Do czyszczenia ładowarki nigdy nie używaj środków
czyszczących, takich jak detergenty do stosowania
w gospodarstwie domowym, mydło itp.
Raz w tygodniu
Aparat słuchowy: Czyścić wkładkę uszną miękką, wilgotną
ściereczką lub specjalną ściereczką do czyszczenia aparatów
słuchowych. Aby uzyskać dokładniejsze instrukcje na temat
konserwacji i informacje wykraczające poza podstawowe
czyszczenie, udaj się do protetyka słuchu. Styki aparatu
słuchowego umożliwiające jego ładowanie wyczyść miękką,
wilgotną ściereczką.
Ładowarki: Usuń pył i zanieczyszczenia z miejsc ładowania.
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12. Wymiana osłony przed woskowiną

Aparat słuchowy jest wyposażony w osłonę przed
woskowiną chroniącą głośnik przed uszkodzeniem przez
woskowinę.
Regularnie sprawdzaj osłonę przed woskowiną i wymieniaj
ją jeśli jest zanieczyszczona lub głośność aparatu
słuchowego albo jakość dźwięku jest niższa. Osłonę przed
woskowiną należy wymieniać co cztery do ośmiu tygodni.
12.1 Zdejmowanie wkładki ze słuchawki

1
Zdejmij wkładkę ze słuchawki,
przytrzymując głośnik jedną ręką,
a wkładkę drugą ręką.
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2
Delikatnie pociągnij wkładkę,
aby ją zdjąć.

3
Wyczyść suchawkę tkaniną
niepozostawiającą włókien.
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12.2 Wymiana osłony przed woskowiną

1
Do zużytej osłony przed
woskowiną włóż narzędzie do
wymiany stroną służącą do
zdejmowania. Trzonek narzędzia
powinien dotknąć krawędzi
osłony przed woskowiną.

2
Ostrożnie pociągnij i wyjmij
osłonę przed woskowiną ze
słuchawki. Nie przekręcaj osłony
przed woskowiną podczas jej
wyjmowania.
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3
Aby włożyć nową osłonę przed
woskowiną, delikatnie pchnij
narzędzie do wymiany stroną
służącą do wkładania prosto do
otworu słuchawki, aż zewnętrzny
pierścień zostanie idealnie
dopasowany.

4
Wyciągnij narzędzie, utrzymując
je w linii prostej.
Nowa osłona przed woskowiną
pozostanie we właściwym miejscu.
Teraz nałóż wkładkę na słuchawkę.
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12.3 Nakładanie wkładki na słuchawkę

1
Chwyć słuchawkę jedną ręką,
a wkładkę drugą ręką.

2
Nasuń słuchawkę na wyjście
dźwiękowe głośnika.

3
Głośnik i słuchawka powinny
idealnie pasować do siebie.
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13. Akcesoria bezprzewodowe
Do Twojego aparatu słuchowego dostępnych jest wiele
bezprzewodowych akcesoriów firmy Phonak.

Phonak RemoteMic***

Telefon komórkowy

Phonak EasyCall II
z telefonem
komórkowym

Urządzenie Phonak
do przekazu strumieniowego*

Odtwarzacz MP3/
źródło audio**

Phonak PilotOne II —
zdalne sterowanie

Telefon Phonak DECT II

Phonak TVLink II podłączony do telewizora

* Phonak ComPilot II z pętlą lub ComPilot Air II z klipsem. Mają podstawowe funkcje pilota.
Zaawansowane funkcje dostępne będą z wykorzystaniem aplikacji Phonak RemoteControl App.
** Źródła audio (np. odtwarzacz MP3, komputer, laptop, tablet) mogą być połączone
do urządzenia do przekazu strumieniowego przez kabel audio lub Bluetooth.
*** Przypięty do ubrania rozmówcy, by lepiej rozumieć mowę z odległości.
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14. Serwis i gwarancja
Gwarancja lokalna
Informacji na temat zasad gwarancji lokalnej udziela
protetyk słuchu w miejscu zakupu aparatów
słuchowych i ładowarek.
Gwarancja międzynarodowa
Firma Phonak udziela rocznej międzynarodowej
gwarancji począwszy od daty zakupu. Gwarancja
obejmuje wady fabryczne i materiałowe odpowiednio
aparatów słuchowych i ładowarek, wyłączając
akcesoria takie jak dźwiękowody, wkładki i słuchawki
zewnętrzne. Do skorzystania z gwarancji niezbędne
jest okazanie dowodu zakupu
Międzynarodowa gwarancja nie wywiera wpływu na
uprawnienia wynikające z przepisów krajowych
dotyczących sprzedaży konsumenckiej.
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Ograniczenia gwarancji
Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku
niewłaściwego użytkowania, działania substancji
chemicznych i czynników mechanicznych. Uszkodzenia
powstałe na skutek działania osób nieuprawnionych
i napraw dokonywanych w nieautoryzowanych serwisach
powodują utratę praw wynikających z gwarancji.
Gwarancja nie dotyczy usług świadczonych przez
protetyków słuchu w ich gabinetach.
Numery seryjne
Lewy aparat:
Prawy aparat:
Etui Charger Case RIC:
Przystawka Power Pack:
Ładowarka Mini Charger RIC:
Data zakupu:
Protetyk słuchu
(pieczątka/podpis):
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15. Informacje dotyczące zgodności
Europa:
Deklaracja zgodności aparatu słuchowego
Firma Phonak AG deklaruje zgodność niniejszego produktu
firmy Phonak z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG
w sprawie wyrobów medycznych oraz dyrektywy 1999/5/WE
w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń
telekomunikacyjnych. Pełny tekst tej deklaracji zgodności
można uzyskać od producenta lub od lokalnego
przedstawiciela firmy Phonak, którego adres jest dostępny na
stronie internetowej www.phonak.com (Phonak na świecie).
Australia/Nowa Zelandia:
Oznacza zgodność wyrobu z odnośnymi
przepisami agencji Radio Spectrum Management
(RSM) i Australian Communications and Media
Authority (ACMA) dotyczącymi obrotu w handlu
na terenie Australii i Nowej Zelandii.
Etykieta zgodności R-NZ dotyczy produktów
radiowych o poziomie zgodności A1 dostępnych
w sprzedaży na terenie Nowej Zelandii.
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Następujące certyfikaty zostały przyznane modelom
bezprzewodowym ze strony 2:
Phonak Audéo B-R (B90/B70/B50)
USA
FCC ID: KWC-RICR
Kanada
IC: 2262-RICR
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Informacja 1:
To urządzenie jest zgodne z punktem 15 przepisów FCC
oraz z wytycznymi RSS-210 organizacji Industry Canada.
Urządzenie musi spełniać dwa poniższe warunki:
1) urządzenie to nie powoduje żadnych szkodliwych zakłóceń,
2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania
dowolnych zakłóceń, w tym zakłóceń negatywnie
wpływających na jego działanie.
Informacja 2:
Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały
zatwierdzone przez firmę Phonak, mogą unieważnić
autoryzację FCC zezwalającą na jego wykorzystywanie.
Informacja 3:
Urządzenie zostało przetestowane oraz stwierdzono,
iż odpowiada ograniczeniom stosowanym dla urządzenia
cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC
oraz wytycznymi ICES-003 organizacji Industry Canada.
Ograniczenia te mają na celu zapewnienie racjonalnej
ochrony przed zakłóceniami w instalacjach montowanych
w budynkach mieszkalnych. Urządzenie to generuje,
wykorzystuje oraz może promieniować energię
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o częstotliwości radiowej, a w przypadku, gdy nie jest
wykorzystywane zgodnie z instrukcją, może spowodować
szkodliwe zakłócenia. Ponadto nie można zagwarantować,
że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeśli
urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze
radia lub telewizji, co można ustalić poprzez wyłączenie
i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do
skorygowania zakłóceń przynajmniej w jeden
z następujących sposobów:
• Ponowne ukierunkowanie lub przeniesienie anteny.
• Zwiększenie odległości między urządzeniem
a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazdka w sieci innej niż
gniazdko, do którego podłączony jest odbiornik.
• Zasięgnięcie porady u dostawcy lub doświadczonego
technika radiowego/TV.
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Informacje dotyczące promieniowania radiowego
bezprzewodowego aparatu słuchowego
Typ anteny
Częstotliwość pracy
Zajmowana szerokość
pasma (99% BW)
Modulacja
Kanał
Zasięg działania
Sposób użycia

Siła pola magnetycznego
przy 1 m
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Zintegrowana ferrytowa
antena cewkowa (indukcyjna)
10,6 MHz
498 kHz
DQPSK
Pojedynczy kanał radiowy
18 cm
Strumieniowy przekaz
sygnału audio do
odbiorczego aparatu
słuchowego w drugim uchu
-4 dBµA/m
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16. 	Informacje i objaśnienia
dotyczące symboli
Za pomocą symbolu CE firma Phonak AG
potwierdza zgodność niniejszego produktu firmy
Phonak oraz akcesoriów z wymaganiami
dyrektywy 93/42/EWG w sprawie wyrobów
medycznych oraz dyrektywy 1999/5/WE w sprawie
urządzeń radiowych i końcowych urządzeń
telekomunikacyjnych. Numery występujące po
symbolu CE są numerami jednostek
notyfikowanych wspomnianych wyżej dyrektyw.
Ten symbol oznacza, że produkty opisane w tej
instrukcji użytkowania spełniają wymagania
dotyczące części aplikacyjnej typu BF określone
w normie EN 60601-1. Powierzchnia aparatu
słuchowego jest częścią aplikacyjną typu B.
Wskazuje producenta wyrobów medycznych
według dyrektywy UE 93/42/EWG.

42

Ten symbol wskazuje na istotne informacje
zawarte w niniejszej instrukcji użytkowania,
z którymi użytkownik powinien się zapoznać.
Ten symbol wskazuje, że użytkownik powinien
zwrócić uwagę na ważne ostrzeżenia zawarte
w niniejszej instrukcji użytkowania.
Informacje istotne z punktu widzenia
bezpiecznego użytkowania produktu.
Ten symbol potwierdza, że zakłócenia elektro
magnetyczne generowane przez to urządzenie
mieszczą się w limitach zatwierdzonych przez FCC
w Stanach Zjednoczonych.
Wskazuje numer seryjny producenta
umożliwiający zidentyfikowanie konkretnego
wyrobu medycznego.
Wskazuje numer katalogowy producenta umożliwiający zidentyfikowanie wyrobu medycznego.
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Ten symbol wskazuje na istotne informacje
zawarte w niniejszej instrukcji użytkowania,
z którymi użytkownik powinien się zapoznać.
Temperatura podczas transportu
i przechowywania: od -20°C do +60°C.
Wilgotność podczas przechowywania: od 0%
do 70%, jeśli nieużywany. Patrz instrukcje
zawarte w rozdziale 17.2 dotyczące osuszania
aparatu słuchowego po użyciu.
Ciśnienie atmosferyczne podczas transportu
i przechowywania: od 200 hPa do 1500 hPa.
Podczas transportu chronić przed wilgocią.
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Symbol przekreślonego pojemnika na odpady
oznacza, że aparaty słuchowe, a także ładowarki
i przystawka Power Pack nie mogą być
utylizowane w podobny sposób, jak zwykłe
domowe odpady. Wszystkie stare i nieużywane
aparaty i ładowarki należy zutylizować
w miejscach przeznaczonych na odpady
elektroniczne lub przekazać je do utylizacji
protetykowi słuchu. Właściwa utylizacja
aparatu chroni środowisko naturalne i zdrowie.
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17. Rozwiązywanie problemów
17.1 Rozwiązywanie problemów z aparatem słuchowym
Problem
Aparat słuchowy nie działa

Aparat słuchowy wydaje
świszczące dźwięki
Dźwięk aparatu słuchowego nie
jest wystarczająco głośny lub jest
zniekształcony

W aparacie słychać 2 sygnały
dźwiękowe
Nie można uruchomić aparatu
słuchowego
Wskaźnik świetlny aparatu
słuchowego szybko miga podczas
ładowania
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Przyczyna
Zabrudzony mikrofon/wkładka
Aparaty słuchowe wyłączone
Wystąpiły zakłócenia
elektromagnetyczne
Całkowicie rozładowany
akumulator
Aparat nie jest prawidłowo
założony na ucho
Woskowina w kanale słuchowym
Zbyt duża głośność
Niski poziom akumulatora
Mikrofon/wkładka zablokowana
Zbyt niska głośność
Zmienił się słuch użytkownika
Niski poziom akumulatora
Całkowicie rozładowany
akumulator
Uszkodzony akumulator

Rozwiązanie
Wyczyść wlot/wkładkę mikrofonu
Naciskaj przycisk przez 3 sekundy (rozdział 1+7)
Naciśnij przycisk
Umieść aparat słuchowy w ładowarce
Naładuj aparat słuchowy (rozdział 4)
Prawidłowo załóż aparat (rozdział 8)
Skontaktuj się ze swoim lekarzem lub protetykiem słuchu
Zmniejsz głośność (rozdział 6)
Naładuj aparat słuchowy (rozdział 4)
Wyczyść wlot/wkładkę mikrofonu
Zwiększ głośność, jeśli to możliwe (rozdział 6)
Skontaktuj się z protetykiem słuchu
Naładuj aparat słuchowy (rozdział 4)
Naładuj aparat słuchowy (rozdział 4)
Jeśli żywotność akumulatora jest krótsza niż oczekiwana, skontaktuj się
z protetykiem słuchu
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Problem
Wskaźnik świetlny aparatu
słuchowego umieszczonego
w punkcie ładowania jest wyłączony
Akumulator nie wystarcza na cały
dzień

Przyczyna
Aparat słuchowy nie jest poprawnie
umieszczony w ładowarce
Ładowarka nie jest podłączona do
źródła energii
Aparat słuchowy nie jest
całkowicie naładowany
Być może konieczna jest wymiana
akumulatora

17.2 Rozwiązywanie problemów z ładowarką
Problem
Ładowanie się nie rozpoczyna
(nie jest używana przystawka
Power Pack)

Ładowanie się nie rozpoczyna, gdy
używana jest przystawka Power Pack

Przyczyna
Etui Charger Case RIC lub
ładowarka Mini Charger RIC nie
jest podłączona do zasilacza
Aparat słuchowy nie jest poprawnie
umieszczony w ładowarce
Przystawka Power Pack jest
rozładowana

J eśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z protetykiem słuchu
w celu uzyskania pomocy.
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Rozwiązanie
Prawidłowo umieść aparat słuchowy w ładowarce (rozdział 4)
Podłącz ładowarkę do zasilacza zewnętrznego
Naładuj aparat słuchowy (rozdział 4)
Skontaktuj się z protetykiem słuchu; być może konieczna jest wymiana
akumulatora

Rozwiązanie
Podłącz ładowarkę do zasilacza lub przystawki Power Pack (patrz sekcja 4.2)

Prawidłowo umieść aparat słuchowy w ładowarce (rozdział 4.1)
Naładuj przystawkę Power Pack (rozdział 4.2)
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18. Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do korzystania z aparatu słuchowego
i akcesoriów do ładowania przeczytaj informacje zawarte na
następnych stronach.
Aparat słuchowy nie przywróci prawidłowego słuchu, nie
zdoła zapobiec uszkodzeniu słuchu o podłożu naturalnym
ani go nie zmniejszy. Jednak nieregularne używanie aparatu
słuchowego uniemożliwia użytkownikowi jego pełne
wykorzystanie. Stosowanie aparatu słuchowego jest tylko
częścią rehabilitacji słuchu i może wymagać dodatkowego
treningu słuchowego oraz opanowania umiejętności czytania
z ruchu warg.
Aparat słuchowy nadaje się do użytku w środowisku
domowej opieki zdrowotnej, a ze względu na możliwość
jego przenoszenia może się zdarzyć, że będzie używany
w środowisku profesjonalnej opieki zdrowotnej, na przykład
w gabinecie lekarskim, gabinecie dentystycznym itp.
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18.1 Informacje dotyczące zagrożeń
Aparaty słuchowe
wzmacniają i przesyłają
dźwięk do uszu w celu
rekompensowania ubytku
słuchu. Aparaty słuchowe są
programowane pod kątem
konkretnego ubytku słuchu
i powinny być używane
wyłącznie przez osobę,
dla której są przeznaczone.
Nie powinny ich używać
inne osoby, ponieważ mogą
uszkodzić słuch.
Nie wprowadzaj do aparatów
słuchowych zmian ani
modyfikacji, które nie zostały
jednoznacznie zatwierdzone
przez firmę Phonak. Zmiany
takie mogą uszkodzić słuch
lub aparat słuchowy.

Nie używaj aparatów
słuchowych ani akcesoriów
do ładowania w obszarach
zagrożonych wybuchem
(kopalnie lub obszary
przemysłowe zagrożone
wybuchem, w środowisku
bogatym w tlen lub
w miejscach, w których
korzysta się z łatwopalnych
anestetyków) ani
w miejscach, gdzie
stosowanie urządzeń
elektronicznych jest
zabronione.
Jeśli czujesz ból w uchu lub
za nim, widać stan zapalny,
skóra jest podrażniona bądź
pojawiła się nadmierna
woskowina, skontaktuj się
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z protetykiem słuchu lub
lekarzem.
W wyjątkowo rzadkich
przypadkach podczas
wyjmowania dźwiękowodu
z ucha nakładka może
pozostać w kanale
słuchowym. W mało
prawdopodobnym przypadku
pozostawienia nakładki
w kanale słuchowym należy
się skontaktować z lekarzem
celem jej bezpiecznego
usunięcia.
Programy słyszenia w trybie
mikrofonu kierunkowego
redukują hałas w tle. Musisz
zdawać sobie sprawę, że
dochodzące od tyłu sygnały
ostrzegawcze i dźwięki
wydawane na przykład przez
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samochód są częściowo lub
całkowicie tłumione.
Ten aparat słuchowy nie
jest przeznaczony dla
dzieci poniżej 36 miesiąca
życia. Zawiera małe
elementy, które mogą
spowodować zadławienie
w razie ich połknięcia.
Trzymać z dala od dzieci,
osób niepełnosprawnych
umysłowo i zwierząt
domowych. Jeśli zostaną
połknięte, natychmiast
skonsultuj się z lekarzem!
Trzymać etui Charger Case
RIC z dala od dzieci,
osób niepełnosprawnych
umysłowo i zwierząt
domowych. W przypadku
połknięcia kapsuły suszącej

medycznymi (np. rozrusznikiem
serca, defibrylatorem):
     • Zachowaj odległość co najmniej
15 cm między bezprzewodowym
Ze względu na zagrożenie
porażenia prądem tylko
aparatem słuchowym, a aktywnym
autoryzowany personel
implantem. Jeśli występują
może otwierać przystawki
jakiekolwiek zakłócenia, przestań
Power Pack.
używać bezprzewodowego
aparatu słuchowego i skontaktuj
Nie wolno przewodowo
się z producentem implantu.
podłączać aparatu
Pamiętaj, że zakłócenia mogą być
słuchowego do zewnętrznych
wywołane również przez linie
źródeł dźwięku takich jak
elektryczne, wyładowania
radio. Może to spowodować
elektrostatyczne, wykrywacze
obrażenia ciała (porażenie
metalu itp.
prądem elektrycznym).
     • Trzymaj wszystkie magnesy (np.
magnes do funkcji EasyPhone
itp.) w odległości co najmniej
Nie wolno przykrywać (np.
15 cm od aktywnego implantu.
ściereczką itp.) etui Charger
     • Jeśli używasz akcesorium
Case RIC ani ładowarki
bezprzewodowego firmy Phonak,
Mini Charger RIC podczas
przeczytaj rozdział „Ważne
ładowania.
informacje dotyczące
bezpieczeństwa” w instrukcji
Dotyczy osób z wszczepio
użytkowania tego akcesorium.
nymi aktywnymi wyrobami

natychmiast skonsultuj się
z lekarzem.
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Należy unikać używania
tego urządzenia w pobliżu
lub w zestawieniu z innymi
urządzeniami, ponieważ
może to spowodować
niewłaściwe działanie. Jeśli
taki sposób użycia jest
konieczny, należy
obserwować, czy to
urządzenie i inne urządzenia
działają prawidłowo.
Użycie akcesoriów,
przetworników i kabli
innych niż określone lub
dostarczone przez
producenta tego urządzenia
może spowodować większą
emisję elektromagnetyczną
lub mniejszą odporność
elektromagnetyczną tego
urządzenia i spowodować
niewłaściwe działanie.
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Przenośnych urządzeń
komunikacyjnych
emitujących fale radiowe
(w tym urządzeń
peryferyjnych, takich jak
kable antenowe i anteny
zewnętrzne) należy używać
w odległości nie mniejszej
niż 30 cm od jakiejkolwiek
części Audéo B-R, w tym
kabli określonych przez
producenta. W przeciwnym
razie może wystąpić
pogorszenie działania tego
urządzenia.

Portu USB ładowarki należy
używać wyłącznie do celu,
który został opisany.
Na potrzeby ładowarki
należy używać wyłącznie
urządzenia zgodnego
z normą EN 60950
o wyjściowych wartościach
znamionowych 5 V prądu
stałego i minimalnie 500 mA.
Nie należy wkładać samego
adaptera zasilacza do
gniazdka elektrycznego,
ponieważ może to
spowodować porażenie
prądem elektrycznym.

Aparatów słuchowych
z założonymi nakładkami/
systemami ochrony przed
woskowiną nie powinni
używać pacjenci z przebitą
błoną bębenkową, stanem
zapalnym kanału
słuchowego ani odsłoniętą
w inny sposób jamą
bębenkową. W takich
przypadkach zalecamy
użycie wkładki
indywidualnej.
W mało prawdopodobnym
przypadku pozostawienia
jakiegokolwiek elementu
niniejszego produktu
w kanale słuchowym
należy się skontaktować
z lekarzem specjalistą
celem jego bezpiecznego
usunięcia.
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18.2 Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania
produktu
Aparaty słuchowe firmy
Phonak są wodoodporne a
nie wodoszczelne. Zostały
zaprojektowane tak, aby
działać podczas codziennych
zajęć oraz rzadkich,
przypadkowych sytuacji
ekstremalnych. Nigdy
nie zanurzaj aparatu
słuchowego w wodzie!
Aparaty słuchowe firmy
Phonak nie zostały
zaprojektowane do
stosowania w wodzie przez
dłuższy czas — nie można
z nimi pływać ani brać
kąpieli. Zawsze zdejmuj
aparat słuchowy przed tymi
czynnościami, ponieważ
zawiera on wrażliwe części
elektroniczne.
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Chroń aparat słuchowy
przed wysoką temperaturą
(nie zostawiaj go w pobliżu
okna ani w samochodzie).
Ze względu na zagrożenie
pożarem lub wybuchem
nie osuszaj aparatu
słuchowego w mikrofa
lówce ani w innych
urządzeniach grzewczych.
Zapytaj protetyka słuchu
o odpowiednie sposoby
osuszania.
Nakładkę należy wymieniać
co trzy miesiące albo kiedy
stanie się ona sztywna lub
krucha. Ma to zapobiec
odłączeniu się nakładki
od dźwiękowodu podczas
jej wkładania do ucha
i wyjmowania z ucha.

Chroń aparat słuchowy
przed wstrząsami
i uderzeniami! Zrzucenie
aparatu słuchowego na
twardą powierzchnię
może go uszkodzić.
Aparat słuchowy należy
pozostawić w ładowarce,
jeśli nie jest używany przez
dłuższy czas.

Specjalistyczne medyczne
lub dentystyczne badania
z użyciem promieniowania,
włączając te wymienione
poniżej, mogą negatywnie
wpływać na działanie
aparatów słuchowych.
Zdejmij aparaty i pozostaw
je poza miejscem badań
przed przystąpieniem do:
    • Medycznych lub
dentystycznych badań
z wykorzystaniem
promieniowania X
(w tym badań tomografii
komputerowej).
    • Medycznych badań
(MRI, NMRI itp.), podczas
których powstaje pole
magnetyczne. Nie trzeba
zdejmować aparatów
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słuchowych podczas
przechodzenia przez bramki
bezpieczeństwa (np. na
lotnisku). W takim przypadku,
nawet jeśli stosuje się
promieniowanie X, jest ono
tak niskie, że nie wpłynie
negatywnie na aparaty
słuchowe.
Aparaty słuchowe muszą
być suche zanim zostaną
umieszczone w ładowarce.
W przeciwnym razie nie jest
gwarantowana niezawodność
ładowania.
Do ładowania Audéo B-R
należy używać wyłącznie
zatwierdzonych ładowarek
i przystawki Power Pack
opisanych w niniejszej
instrukcji użytkowania.
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W przeciwnym razie
urządzenia mogą zostać
uszkodzone.
Audéo B-R i przystawka
Power Pack zawierają
akumulatory litowojonowe, które zostały
przetestowane zgodnie
z normą UN 38.3 i powinny
być dostarczane zgodne
z zasadami i przepisami
dotyczącymi bezpiecznej
dostawy akumulatorów
litowo-jonowych.
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Notatki

60

61

Producent:
Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Szwajcaria
www.phonak.com

029-0475-Polish/V1.00/2016-07/nlg © Phonak AG Wszystkie prawa zastrzeżone

Protetyk słuchu:

