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Niniejsza instrukcja użytkowania ma zastosowanie
do następujących modeli bezprzewodowych:
Phonak CROS
Phonak CROS H2O
Phonak CROS 312
Phonak CROS 13

1. Witamy
System Phonak CROS to szwajcarski wyrób wysokiej
jakości. Został on opracowany przez firmę Phonak, jednego
ze światowych liderów w zakresie technologii słyszenia.
System ten został wyposażony w najnowocześniejszą
technologię z dostępnych obecnie na rynku.
Aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości nowego
systemu Phonak CROS, należy zapoznać się dokładnie
z jego instrukcją obsługi. Właściwe korzystanie z systemu
Phonak CROS i jego pielęgnacja pozwolą cieszyć
się nim przez wiele lat.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się
ze swoim protetykiem słuchu.
Phonak - life is onwww.phonak.pl

0459
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2. Ważne informacje
Przed użyciem systemu Phonak CROS prosimy zapoznać
się z informacjami znajdującymi się na kolejnych stronach.
System Phonak CROS nie przywróci prawidłowego słuchu,
nie zdoła zapobiec uszkodzeniu słuchu o podłożu naturalnym
ani nie zmniejszy go. Nieregularne używanie systemu
Phonak CROS utrudnia pacjentowi jego pełne wykorzystanie.
Stosowanie systemu Phonak CROS jest tylko częścią
rehabilitacji słuchu i może wymagać dodatkowego
treningu słuchowego oraz opanowania umiejętności
czytania z ruchu warg.
2.1 Ostrzeżenia o zagrożeniach
!! Korzystaj wyłącznie z systemów Phonak CROS, które
zostały zaprogramowane przez protetyka słuchu
specjalnie dla Ciebie. Inne urządzenia mogą być
nieskuteczne, a w pewnych przypadkach mogą u osób
je stosujących spowodować uszkodzenie słuchu.
!! Nie wprowadzaj do systemu Phonak CROS zmian
i modyfikacji, które nie zostały jednoznacznie
zatwierdzone przez firmę Phonak. Zmiany takie
mogą uszkodzić słuch lub urządzenia.
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!! Nie używaj aparatów słuchowych na obszarach
zagrożonych wybuchem (kopalnie lub obszary
przemysłowe zagrożone wybuchem).
!! Baterie do systemu Phonak CROS są toksyczne!
Przechowuj je z dala od dzieci, osób niepełnosprawnych
umysłowo i zwierząt domowych. Jeśli baterie zostaną
połknięte, natychmiast skonsultuj się z lekarzem!
!! Jeśli czujesz ból w uchu lub za nim, widać stan
zapalny, skóra jest podrażniona bądź pojawiła się
nadmierna woskowina, skontaktuj się z protetykiem
słuchu lub lekarzem.
!! W wyjątkowo rzadkich przypadkach, podczas wyjmowania
dźwiękowodu z ucha, nakładka uniwersalna może
pozostać w przewodzie słuchowym. W tej mało
prawdopodobnej sytuacji zaleca się, aby z uwagi na
bezpieczeństwo pacjenta, została ona usunięta przez
lekarza specjalistę.
!! Aparat słuchowy działający w trybie mikrofonu
kierunkowego redukuje dźwięki z otoczenia. Należy
być świadomym, że dochodzące z tyłu sygnały
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2.

Ważne informacje
ostrzegawcze i dźwięki wydawane na przykład przez
samochód są częściowo lub całkowicie tłumione.

!! Aparat słuchowy zawiera małe elementy, które mogą
spowodować zadławienie jeśli zostaną połknięte.
Przechowuj je z dala od dzieci, osób niepełnosprawnych
umysłowo i zwierząt domowych. W przypadku
połknięcia natychmiast skonsultuj się z lekarzem lub
udaj się do szpitala.
!! Urządzenia zewnętrzne mogą być podłączane pod
warunkiem, że zostały przetestowane zgodnie
z odpowiednimi normami IECXXXXX. Używaj wyłącznie
akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Phonak AG.
2.2 Informacje o bezpiecznym używaniu produktu
II Nigdy nie zanurzaj systemu Phonak CROS w wodzie!
Chroń urządzenie przed nadmierną wilgocią. Zawsze
zdejmuj aparat słuchowy przed myciem, kąpielą lub
pływaniem, jako że aparat zawiera wrażliwe części
elektroniczne.
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II Twój system Phonak CROS H2O jest odporny na wodę,
pot oraz pył pod warunkiem przestrzegania instrukcji
zawartych w rozdziale 5. Ponieważ urządzenie zawiera
elektroniczne elementy, w przypadku wystawienia
na działanie dowolnego z wymienionych czynników,
nadajnik Phonak CROS H2O należy wyczyścić i wysuszyć.
II Chroń system Phonak CROS przed gorącem 		
(nie zostawiaj go w pobliżu okna czy w samochodzie).
Do osuszenia aparatu słuchowego nie wykorzystuj
mikrofalówki ani innych urządzeń grzewczych.
Zapytaj swojego protetyka słuchu o odpowiednie
sposoby osuszania.
II Kiedy nie korzystasz z systemu Phonak CROS,
pozostaw komorę baterii otwartą, aby umożliwić
odparowanie możliwej wilgoci. Zawsze upewnij się,
czy system Phonak CROS został po użyciu dokładnie
osuszony. System Phonak CROS przechowuj
w bezpiecznym, suchym i czystym miejscu.
II Uważaj, by nie upuścić systemu Phonak CROS!
Zrzucenie urządzenia na twardą powierzchnię może je
uszkodzić.
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II Zawsze używaj tylko nowych baterii do systemu
Phonak CROS. Zużyte baterie możesz zwrócić
protetykowi słuchu.
II Jeśli nie używasz systemu Phonak CROS przez dłuższy
czas, wyjmij z niego baterie.
II Naświetlanie promieniami X (Rentgen, w tym
tomografia komputerowa lub obrazowanie metodą
rezonansu magnetycznego) może wpływać
niekorzystnie na działanie systemu Phonak CROS.
Zawsze zdejmuj system przed naświetlaniem
i zostawiaj go poza miejscem badania.
II Nie korzystaj z systemu Phonak CROS w miejscach,
w których stosowanie urządzeń elektronicznych jest
zabronione.
II Jeśli system Phonak CROS przypadkowo wypadnie
z ucha, sygnał akustyczny ( ) zasygnalizuje
zerwanie połączenia między mikrofonem (nadajnikiem)
Phonak CROS a aparatem słuchowym.
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3. Opis systemu Phonak CROS
System Phonak CROS to rozwiązanie stosowane w przypadku
jednostronnej utraty słuchu, które kompensuje efekt
akustycznego cienia głowy dla dźwięków pochodzących
ze strony ucha niesłyszącego. Nadajnik Phonak CROS
umieszcza się po stronie ucha niesłyszącego. Przesyła
on dźwięki do znajdującego się w drugim uchu aparatu
słuchowego firmy Phonak. Dźwięk jest przesyłany
bezprzewodowo i można go usłyszeć wyraźnie i bezpośrednio
w uchu lepiej słyszącym.
Mikrofon (nadajnik) Phonak CROS + aparat słuchowy
firmy Phonak = system Phonak CROS
W niniejszej instrukcji użytkowania opisano zarówno zauszny
(BTE), jak i wewnątrzuszny (ITE) model mikrofonu
(nadajnika) CROS.
Oba modele zauszne – Phonak CROS i Phonak CROS H2O
można dopasować z różnymi elementami podtrzymującymi.
Wewnątrzuszny nadajnik CROS jest dostępny jako model
HS umieszczany w kanale słuchowym i model FS, który
umieszczany jest w małżowinie ucha.
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W poniższej tabeli podano typy baterii używanych do
konkretnych modeli aparatów słuchowych.
Model

Rozmiar baterii		
cynkowo-powietrznej

Phonak CROS		
Phonak CROS H2O
Phonak CROS 312
Phonak CROS 13

312 (brąz)
13 (pomarańcz)
312 (brąz)
13 (pomarańcz)

IEC
kod

ANSI
kod

PR41
PR48
PR41
PR48

7002ZD
7000ZD
7002ZD
7000ZD

Na następnych stronach znajdują się ilustracje, na których
rozpoznasz swój model oraz element podtrzymujący.
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Modele zauszne (BTE)
Opcja A: z uniwersalnym elementem podtrzymującym
Phonak CROS

Phonak CROS H2O
b

b
c

c

d
a
b
c
d

a
d
Uniwersalny element podtrzymujący Phonak CROS
Wejście mikrofonu z osłoną zabezpieczającą
Przełącznik
Komora baterii z funkcją włączania/wyłączania
a
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Opcja B: z elementem podtrzymującym CROS SlimTube
Phonak CROS
a

c

a
b
c
d
e
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a

c
d

d

e

Phonak CROS H2O

b

e

b

CROS SlimTube
Nakładka (zdejmowana)
Wejście mikrofonu z osłoną zabezpieczającą
Przełącznik
Komora baterii z funkcją włączania/wyłączania

Opcja C: z wkładką Phonak CROS Tip
Phonak CROS
d

d

e

Phonak CROS H2O
e

c

c

f
b
a
a
b
c
d
e
f

b

a

f

Wkładka: Phonak CROS Tip
Komora baterii z funkcją włączania/wyłączania
Przełącznik
Wejście mikrofonu z osłoną zabezpieczającą
Element podtrzymujący
Uchwyt do wyjmowania

15

3.

Opis systemu Phonak CROS

Modele wewnątrzuszne (ITE)
Model HS

Model FS
d

d

c

b

c
e
f

b
a
g

e
f

a
g

Indywidualna obudowa
System ochrony przed zanieczyszczeniem woszczyną
Komora baterii z funkcją włączania/wyłączania
Wejście mikrofonu z zabezpieczeniem
Przełącznik
Wskaźnik prawego lub lewego aparatu 		
(prawy = kolor czerwony, lewy = kolor niebieski)
g Otwór wentylacyjny
a
b
c
d
e
f
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4. Instrukcja obsługi systemu Phonak
CROS krok po kroku
W niniejszym rozdziale opisano krok po kroku instrukcje
użytkowania systemu Phonak CROS. Należy postępować
dokładnie według tych kroków. Wszystkie nadajniki
zauszne obsługuje się w ten sam sposób. Na rysunkach
zaznaczono kolorem zielonym te elementy, które są
szczególnie ważne w poszczególnych krokach.
Krok 1. Zapoznanie się z mikrofonem (nadajnikiem)
Phonak CROS
II Mikrofon (nadajnik) Phonak CROS działa tylko razem
z aparatem słuchowym firmy Phonak używanym
jako odbiornik.
Weź mikrofon (nadajnik) Phonak CROS do ręki i wypróbuj
jego elementy sterujące. Ułatwi to wyczuwanie
elementów sterujących i operowanie nimi podczas
noszenia systemu Phonak CROS.
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Protetyk słuchu może skonfigurować przełącznik
mikrofonu (nadajnika) Phonak CROS jako regulator
głośności lub jako przełącznik programów.
Aby zwiększyć głośność, naciśnij przełącznik na prawym
urządzeniu*. Aby ją zmniejszyć, naciśnij przełącznik na
lewym urządzeniu* (rys. 1a/1b).
Lewy
Zmniejszanie
głośności

Prawy
Zwiększanie
głośności

Rys. 1a
* Mikrofon (nadajnik) CROS lub aparat słuchowy firmy
Phonak
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Lewy

Zmniejszanie
głośności

Prawy

Zwiększanie
głośności

Rys. 1b

19

4.

Obsługa systemu Phonak CROS

Aby zmienić program aparatu słuchowego, naciśnij
przełącznik pokazany na rysunku (rys. 1c/1d).

Rys. 1c

Rys. 1d

Krok 2. Przygotowanie baterii
Zdejmij folię zabezpieczającą z nowej baterii (rys. 2).
Odczekaj dwie minuty przed jej włożeniem, aby się
uaktywniła.

Rys. 2
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Krok 3. Wkładanie baterii
Weź mikrofon (nadajnik) Phonak CROS do ręki (rys. 3a/3c)
i otwórz komorę baterii. Włóż baterię w taki sposób,
aby widoczny był na niej symbol + (rys. 3b/3d).

Rys. 3a

Rys. 3b

Rys. 3c

Rys. 3d
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Krok 4. Włączanie mikrofonu (nadajnika) Phonak CROS
Mikrofon (nadajnik) Phonak CROS włącza się, zamykając
komorę baterii (rys. 4a/4b).

Rys. 4a

Rys. 4b

II Komorę baterii zamykaj oraz otwieraj delikatnie
i ostrożnie.
II Sprawdź jej położenie, jeżeli podczas zamykania
komory czujesz opór. Upewnij się, że bateria została
włożona prawidłowo i właściwą stroną do góry. Jeśli
bateria zostanie włożona nieprawidłowo, mikrofon
(nadajnik) Phonak CROS nie będzie działał,
a komora baterii może ulec uszkodzeniu.
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Mikrofon (nadajnik) Phonak CROS jest teraz włączony.
Nim rozpocznie działanie może upłynąć do 15 sekund.
(Jeśli aparat jest założony, słychać będzie sygnał
akustyczny).
Krok 5. Zakładanie mikrofonu (nadajnika) Phonak CROS
W tym kroku pokazano, w jaki sposób poprawnie
założyć mikrofon (nadajnik) Phonak CROS. Sposób
zakładania mikrofonu (nadajnika) Phonak CROS zależy
od modelu i typu elementu podtrzymującego.
II Mikrofon (nadajnik) Phonak CROS jest indywidualnie
programowany do prawego lub lewego ucha.
W pierwszej kolejności należy rozróżnić urządzenie
stosowane po prawej lub lewej stronie, aby umieścić
mikrofon (nadajnik) Phonak CROS we właściwym uchu.
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Krok 5.1 Identyfikowanie mikrofonu (nadajnika) Phonak
CROS do prawego lub lewego ucha
Wskaźnik koloru:
prawy = czerwony / lewy = niebieski
Phonak CROS Phonak CROS H2O Phonak CROS ITE

Rys. 5a
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Rys. 5b

Rys. 5c

Krok 5.2 Zakładanie zausznego mikrofonu (nadajnika) CROS
z uniwersalnym elementem podtrzymującym Phonak CROS
Prawą dłonią umieść mikrofon Phonak CROS (czerwony znak,
patrz: krok 5.1) za prawym uchem (rys. 5d). Chwyć element podtrzymujący Phonak CROS kciukiem i palcem
wskazującym (rys. 5e). Umieść element podtrzymujący
Phonak CROS w górnej części małżowiny ucha (rys 5f).

Rys. 5d

Rys. 5e

Rys. 5f

Mikrofon (nadajnik) Phonak CROS został prawidłowo
założony. Teraz załóż aparat słuchowy, korzystając
z odpowiedniej instrukcji użytkowania.
Lewy mikrofon (nadajnik) Phonak CROS zakłada się w taki
sam sposób (jest on oznaczony na niebiesko, patrz: krok 5.1).
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Krok 5.3 Zakładanie zausznego mikrofonu (nadajnika)
CROS z wkładką Phonak CROS Tip
Prawą dłonią umieść Phonak CROS (czerwony znak,
patrz: krok 5.1) za prawym uchem (rys. 5g). Chwyć
element podtrzymujący Phonak CROS kciukiem i palcem
wskazującym. Umieść wkładkę Phonak CROS Tip głęboko
w kanale słuchowym tak, aby element podtrzymujący
swobodnie układał się wzdłuż małżowiny (rys. 5h).

Rys. 5g

Rys. 5h

W razie trudności przy zakładaniu mikrofonu (nadajnika)
Phonak CROS, drugą ręką lekko pociągnij płatek uszny
w dół. W ten sposób przewód słuchowy nieco się
rozchyli i można będzie stopniowo obracać wkładkę
Phonak CROS Tip do momentu, aż zostanie właściwie
ułożona.
26

Mikrofon (nadajnik) Phonak CROS został prawidłowo
założony. Teraz załóż aparat słuchowy, używając
odpowiedniej instrukcji użytkowania.
Lewy mikrofon (nadajnik) Phonak CROS zakłada się
w taki sam sposób (jest on oznaczony na niebiesko,
patrz: krok 5.1).
Krok 5.4 Zakładanie zausznego mikrofonu (nadajnika)
CROS z elementem podtrzymującym CROS SlimTube
Zanim założysz nakładkę, sprawdź czy jest odpowiednio
przymocowana do dźwiękowodu (cała nakładka jest
nałożona na dźwiękowód). Postępuj zgodnie z instrukcjami
zawartymi w kroku 5.3.
Krok 5.5 Wkładanie wewnątrzusznego mikrofonu
(nadajnika) CROS (wszystkie modele)
Palcem wskazującym i kciukiem prawej dłoni chwyć
mikrofon (nadajnik) Phonak CROS przeznaczony do
prawego ucha (czerwony znak, patrz: krok 5.1, rys. 5i).
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Włóż końcówkę mikrofonu (nadajnika) Phonak CROS do
przewodu słuchowego (patrz: element zakreślony na zielono
na rys. 5i ). Delikatnie pociągnij za płatek uszny i pchnij
nadajnik Phonak CROS we właściwe miejsce. Upewnij się,
że jest on dobrze umieszczony. Na początku podczas
sprawdzania używaj lusterka.

Rys. 5i
Mikrofon (nadajnik) Phonak CROS został prawidłowo
założony. Teraz załóż aparat słuchowy, korzystając
z odpowiedniej instrukcji użytkowania.
Lewy mikrofon (nadajnik) Phonak CROS zakłada się
w taki sam sposób (jest on oznaczony na niebiesko,
patrz: krok 5.1).

28

Krok 6. Regulowanie poziomu głośności
Protetyk słuchu może skonfigurować przełącznik
mikrofonu (nadajnika) Phonak CROS jako regulator
głośności lub przełącznik programów.
Aby zwiększyć głośność, naciśnij przełącznik na prawym
urządzeniu*. Aby ją zmniejszyć, naciśnij przełącznik
na lewym urządzeniu*. Aby delikatnie przytrzymać
urządzenie, użyj kciuka (rys. 6a/6b).
Lew		
Zmniejszanie
głośności

Prawy
Zwiększanie
głośności

Rys. 6a
* Mikrofon (nadajnik) CROS lub aparat słuchowy 			
firmy Phonak
29
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Lewy		Prawy
Zmniejszanie głośności

Rys. 6b
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Zwiększanie głośności

Krok 7. Wybieranie programu słuchowego
Aby wybrać lub zmienić program słuchowy, naciśnij
pokazany przełącznik (rys. 7a/7b).

Rys. 7a

Rys. 7b

Aby zmienić program na kolejny, naciśnij go jeszcze
raz. Sygnał wskazuje wprowadzenie zmiany. Sygnał
dźwiękowy można łatwo usłyszeć jedynie wtedy, kiedy
aparat słuchowy jest włączony i prawidłowo założony.
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Krok 8. Zdejmowanie mikrofonu (nadajnika) Phonak CROS
Krok 8.1 Zdejmowanie zausznego mikrofonu (nadajnika)
CROS z uniwersalnym elementem
podtrzymującym Phonak CROS
Chwyć delikatnie mikrofon 			
(nadajnik) Phonak CROS za 			
element podtrzymujący 			
i
ostrożnie wyjmij go 				
z ucha (rys. 8a).
Rys. 8a
Krok 8.2 Zdejmowanie zausznego mikrofonu (nadajnika)
CROS z uniwersalnym elementem Phonak CROS Tip
Chwyć delikatnie mikrofon 			
(nadajnik) Phonak CROS 				
za uchwyt do wyjmowania 			
i ostrożnie wyjmij go 				
z ucha (rys. 8b).
Rys. 8b
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Krok 8.3 Zdejmowanie zausznego mikrofonu (nadajnika)
CROS z elementem CROS SlimTube
Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w kroku 8.2.
II W wyjątkowo rzadkich przypadkach, podczas
wyjmowania dźwiękowodu z ucha, nakładka
uniwersalna może pozostać w przewodzie
słuchowym w tej mało prawdopodobnej sytuacji
zaleca się, aby z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta,
została ona usunięta przez lekarza specjalistę.
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Krok 8.4 Wyjmowanie wewnątrzusznego mikrofon
(nadajnika) CROS (wszystkie modele)
Umieść kciuk za płatkiem usznym (tuż za twardą
chrząstką, rys. 8c) i delikatnie pchnij ucho do góry,
aby wypchnąć mikrofon (nadajnik) Phonak CROS
z przewodu. Możesz dodatkowo wykonywać ruchy
szczęką, jak podczas żucia.

Rys. 8c
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Chwyć wysunięty mikrofon
(nadajnik) Phonak CROS
i wyjmij go (rys. 8d).

Rys. 8d
Krok 9. Wyłączanie mikrofon (nadajnika) Phonak CROS
Mikrofon (nadajnik) Phonak CROS możesz wyłączyć,
otwierając komorę baterii (rys. 9a/9b).

Rys. 9a

Rys. 9b
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Krok 10. Wymiana baterii
Zanim bateria mikrofon (nadajnika) Phonak CROS
całkowicie się wyczerpie, aparat słuchowy 		
zasygnalizuje potrzebę wymiany baterii sygnałem
dźwiękowym. Kiedy to nastąpi, pozostaje około 30
minut (czasem nieco więcej), na wymianę baterię.
Ostrzegawczy sygnał dotyczący baterii będzie 		
powtarzany co pół godziny. Zaleca się, aby mieć
zawsze przy sobie zapasową baterię.
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5. Pielęgnacja i konserwacja
Systematyczna dbałość o system Phonak CROS zapewnia
jego wyjątkową wydajność i długi czas użytkowania.
Phonak CROS H2O jest wodoodporny!
System Phonak CROS H2O jest odporny na wodę, pot
oraz pył pod warunkiem że:
SS Komora baterii jest szczelnie zamknięta. Upewnij
się, że żaden przedmiot np. włos nie został przycięty
w komorze baterii.
SS Jeśli system ma styczność z wodą, potem lub pyłem,
należy go opłukać pod bieżącą wodą i wysuszyć.
SS System Phonak CROS H2O jest używany zgodnie ze
swoim przeznaczeniem i niniejszą instrukcją.
II Korzystanie z systemu Phonak CROS H2O w pobliżu
wody może ograniczyć dopływ powietrza do baterii,
co może spowodować, że system przestanie działać.
Jeśli Twój system Phonak CROS H2O nie działa po
kontakcie z wodą, wówczas należy się zapoznać ze
sposobami rozwiązywania problemów w rozdziale 6.
II Twój system Phonak CROS H2O jest odporny na
chwilowe zanurzenie w wodzie. Jednak zawsze
zdejmuj go przed nurkowaniem, snurkowaniem, czy
jazdą na nartach wodnych.
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II Nie jest on przeznaczony do wszelkich działań,
podczas których byłby on zanurzony w wodzie przez
dłuższy czas lub byłby narażony na nadmierny nacisk.
Podczas korzystania z urządzenia uwzględnij
następujące wskazówki:
Informacje ogólne
Przed użyciem lakieru do włosów lub innych kosmetyków
wyjmij system Phonak CROS z ucha, ponieważ produkty
te mogą go uszkodzić.
Phonak CROS oraz Phonak CROS ITE
Nigdy nie myj ani nie czyść zabezpieczenia mikrofonu
(patrz: rozdział 3). Mógłby on przez to utracić swoje
specyficzne właściwości akustyczne. Unikaj dotykania
tego zabezpieczenia podczas zakładania lub eksploatacji systemu Phonak CROS.
Systemy Phonak CROS oraz Phonak CROS ITE nie są
wodoodporne.
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Codziennie
Sprawdzaj system Phonak CROS pod kątem woszczyny
i zawilgocenia. Czyść powierzchnie gładką tkaniną
Do czyszczenia systemu Phonak CROS nigdy nie używaj
środków myjących, takich jak stosowane w domu
detergenty, mydło itp. Jeśli musisz dokładnie wyczyścić
system Phonak CROS, poproś protetyka słuchu o radę
i informacje na temat filtrów i kapsuł suszących.
Raz w tygodniu
Wyczyść system Phonak CROS za pomocą 		
delikatnej, zwilżonej ściereczki lub za pomocą
specjalnej ściereczki do czyszczenia systemów
Phonak CROS. Aby uzyskać dokładniejsze instrukcje
na temat konserwacji i informacje wykraczające
poza podstawowe czyszczenie, skontaktuj się
z protetykiem słuchu.
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6. Rozwiązywanie problemów
System Phonak CROS przestał działać po kontakcie
z wodą – dotyczy tylko systemu Phonak CROS H2O
Wypłucz system bieżącą wodą i wysusz ściereczką lub
chusteczką. Otwórz komorę baterii, pozostaw otwartą,
aby ją osuszyć oraz wymień baterię. Jeśli woda dostała
się do elementu podtrzymującego, odłącz go i delikatnie
potrząsając pozbądź się wody, a następnie zamontuj
go do nadajnika. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się
z protetykiem słuchu.
Dźwięk systemu CROS jest cichszy niż zwykle / brak
dźwięku
Najpierw sprawdź, czy możesz zmienić głośność
dźwięków za pomocą regulatora głośności. Sprawdź,
czy bateria jest poprawnie włożona oraz dopasowana
i – jeśli to konieczne – skoryguj jej położenie. Jeśli nie
nastąpi poprawa, wymień baterię. Następnie sprawdź,
czy w aparacie słuchowym znajduje się woszczyna
i – jeśli to konieczne – oczyść go (szczegółowe
informacje zawiera instrukcja użytkowania danego
aparatu słuchowego). Jeżeli problem się utrzymuje,
skontaktuj się z protetykiem słuchu.
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Trzaski i brzęczenie w tle
Sprawdź aparat słuchowy (szczegółowe informacje
zawiera instrukcja użytkowania danego aparatu
słuchowego). Jeżeli problem się utrzymuje, skontaktuj
się z protetykiem słuchu.
Bateria zbyt szybko się wyczerpuje
Włóż nową baterię i zanotuj dokładnie, jak długi jest
jej czas działania. Po uzyskaniu informacji skontaktuj
się z protetykiem słuchu, który udzieli potrzebnej
pomocy i rady.
Piszczenie
Sprawdź, czy aparat słuchowy jest poprawnie założony
i dopasowany. Jeśli jest dopasowany, a problem
utrzymuje się, skonsultuj się z protetykiem słuchu.
Ból i stan zapalny ucha
Zdejmij system Phonak CROS i skonsultuj się
z protetykiem słuchu. Jeśli problem jest poważny,
skontaktuj się ze swoim lekarzem.
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7. Akcesoria bezprzewodowe i
systemy FM
7.1 Akcesoria bezprzewodowe
System Phonak CROS pozwala wykorzystać akcesoria
bezprzewodowe i aparaty słuchowe. Za pomocą tych
akcesoriów, firmy Phonak, możesz wygodnie obsługiwać
Twoje aparaty. W ich skład wchodzą piloty, bezprzewodowe,
streamery audio do połączenia z telewizorem (TVLink),
telefonami komórkowymi etc.; schemat poniżej:
Telefon komórkowy
Odtwarzacz MP3/
źródło audio*

audio

er

pow

Zdalna obsługa

Bezprzewodowy
streamer audio

TVLink

*		Akcesoria bez funkcji bezprzewodowych mogą być połączone
kablowo bezpośrednio do bezprzewodowego streamera.
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!! Podczas używania akcesoriów bezprzewodowych
(z wyjątkiem pilotów) dźwięk ze strony z mikrofonem
(nadajnikiem) Phonak CROS nie będzie odbierany
przez aparat słuchowy.
7.2 Systemy FM
System Phonak CROS umożliwia używanie systemów FM
wraz z aparatem słuchowym. Systemy FM to bezprzewodowe
systemy do komunikacji składające się z nadajnika
i odbiornika FM. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę
www.phonak.pl lub zapytaj się Twojego protetyka słuchu.
Jeśli posiadasz już system FM a chcesz wiedzieć więcej na
temat korzystania z niego, zapoznaj się z odpowiednimi
instrukcjami obsługi nadajnika FM lub odbiornika FM.
Nadajnik, umieszczany w pobliżu lub podłączony do
źródła dźwięku (np. telewizora, czy telefonu komórkowego),
przekazuje sygnał pozbawiony hałasu otoczenia
bezpośrednio do odbiorników.
Odbiornik jest noszony przez słuchacza (na szyi) lub
bezpośrednio podłączony do zausznych aparatów słuchowych.
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Odbiornik

Nadajnik

Odbiornik

TV
Odtwarzacz MP3/
źródło audio*

Telefon komórkowy

*Źródło dźwięku może też być podłączone kablowo
bezpośrednio do nadajnika.
Czysty i wyraźny dźwięk drogą fal radiowych jest
przesyłany bezpośrednio do aparatu słuchowego – bez
zakłócających go hałasów otoczenia i echa.
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Firma Phonak jest liderem komunikacji FM. Aby
skorzystać z tych nowoczesnych systemów radiowych,
skonsultuj się z protetykiem słuchu.
!! Podczas używania systemów FM (z wyjątkiem
pilotów) dźwięk ze strony z mikrofonem
(nadajnikiem) Phonak CROS nie będzie odbierany
przez aparat słuchowy.
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8. Informacje o gwarancji
8.1 Gwarancja lokalna
Spytaj protetyka słuchu o warunki lokalnej gwarancji.
8.2 Gwarancja międzynarodowa
Firma Phonak udziela rocznej międzynarodowej gwarancji
począwszy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady
fabryczne i materiałowe aparatów słuchowych wyłączając
akcesoria tj. baterie, dźwiękowody, wkładki, zewnętrzne
słuchawki. Do skorzystania z gwarancji niezbędne jest
okazanie dowodu zakupu.
Międzynarodowa gwarancja nie wywiera wpływu
na uprawnienia wynikające z przepisów krajowych
dotyczących sprzedaży konsumenckiej.

46

8.3 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.
Numer seryjny (lewa strona):

Gabinet protetyczny
(pieczątka/ podpis):

Numer seryjny (prawa strona):
Data zakupu:
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9. Informacje na temat zgodności
Europa:
Deklaracja zgodności
Firma Phonak AG niniejszym deklaruje, że produkt
spełnia wymogi Dyrektywy dotyczącej urządzeń
medycznych 93/42/EWG oraz Dyrektywy dotyczącej
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 1999/5/WE.
Pełen tekst deklaracji zgodności można uzyskać od
producenta lub na stronie on www.phonak.com.
Australia:
15398
Kod dostawcy				
Nowa Zelandia:
Kod dostawcy				
Z1285
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Beprzewodowe modele wymienione w rozdziale 1
posiadają następujące certyfikaty:
BTE
USA
FCC ID: KWC-WHSSAN1
Kanada
IC: 2262A-WHSSAN1

ITE
KWC-WHSITE1
2262A-WHSITE1

BTE: Phonak CROS oraz Phonak CROS H2O
ITE: Phonak CROS 312 oraz Phonak CROS 13
Uwaga 1
To urządzenie jest zgodne z punktem 15 przepisów FCC
oraz z wytycznymi RSS-210 organizacji Industry Canada.
Działanie urządzeń musi spełniać dwa poniższe warunki:
1) urządzenie to nie powoduje szkodliwych zakłóceń,
2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania
dowolnych zakłóceń, w tym zakłóceń negatywnie
wpływających na jego działanie.
Uwaga 2
Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie
zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Phonak,
mogą unieważnić autoryzację FCC zezwalającą na
wykorzystywanie tego urządzenia.
49

9.

Informacje na temat zgodności

Uwaga 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
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 zakłócenia przynajmniej w jeden
z następujących sposobów:
SS Ponowne ukierunkowanie lub przeniesienie anteny
SS Zwiększenie odległości między urządzeniem i odbiornikiem
SS Podłączenie urządzenia do gniazdka w sieci innej niż
gniazdko, do którego podłączony jest odbiornik.
SS Zasięgnięcie porady u dostawcy lub doświadczonego
technika radiowego/TV.
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symboli

C
XXXX

Niniejszym firma Phonak AG deklaruje
zgodność tego produktu firmy Phonak
z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC do
tyczącej wyrobów medycznych oraz
dyrektywy 1999/5/ EC dotyczącej urządzeń
radiowych i telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych. Pełny tekst tej
deklaracji zgodności jest dostępny
producenta. Numery występujące po
symbolu CE są numerami jednostek
notyfikowanych wspomnianych powyżej
dyrektyw.
Ten symbol oznacza, że produkty opisane
w tej instrukcji użytkowania spełniają
wymagania komponentu typu B zgodnego
z normą EN 60601-1. Powierzchnia
systemu CROS jest określona jako
zastosowany komponent typu B.
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E

Etykieta zgodności EMC i australijskich
przepisów radiokomunikacyjnych.

R

Ten symbol wskazuje na zawarte w tej
instrukcji istotne informacje, z którymi
powinien zapoznać się użytkownik.

!

Ten symbol wskazuje, że użytkownik
powinien zwrócić uwagę na ważne
ostrzeżenia zawarte w tej instrukcji.

I

Informacje istotne z punktu widzenia
bezpiecznego użytkowania produktu

Warunki
działania

Ten produkt został zaprojektowany
w taki sposób, aby działał bez
problemów i bez ograniczeń, gdy jest
używany zgodnie z przeznaczeniem,
chyba że w niniejszej instrukcji
użytkowania podano inaczej.

Wymagania
dotyczące
transportu

Temperatura: od –20° do +60°C
Wilgotność podczas transportu: do 90%
Wilgotność podczas przechowywania:
od 0% do 70%, jeśli nieużywany.
Patrz rozdział 2.2 odnośnie pielęgnacji
urządzenia po użyciu.
Ciśnienie atmosferyczne: od 200 do
500 hPA

T

Symbol przekreślonego kontenera na
odpady informuje, że opisanego tu
systemu CROS nie można traktować
jak zwykłych odpadów domowych.
Wszystkie stare i nieużywane systemy
Phonak CROS 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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