
Το ακουστικό. Χειριστήριο.Aλλαγή μπαταρίας. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ακουστικού.

Μέσω τηλεχειριστηρίου

• Οι λειτουργίες του τηλεχειρισμού περιγράφονται σε ξεχωριστές 
οδηγίες χρήσης.

Ρύθμιση ακουστικής έντασης.

1 Άγκιστρο
2 Μικρόφωνο/προστατευτικό μικροφώνου 
3  Κουμπί  – για επιλογή προγράμματος ή/και αλλαγή της έντασης 

ήχου (ανάλογα με την εκάστοτε διαμόρφωση)
3a Πλήκτρο παλινδρόμησης – για αλλαγή της έντασης ήχου
4  Θήκη μπαταρίας
5  Dome (Ελιά )  
6  Στήριγμα – αποτρέπει το γλίστρημα της ελιάς και του εύκαμπτου 

σωλήνα από τον ακουστικό πόρο
7  slimtube (μίνι εύκαμπτος σωλήνας)
7a Power slimtube – συνδέει το τεμάχιο προσαρμογής στο αυτί με 

το άγκιστρο
8  Τεμάχιο προσαρμογής στο αυτί

Σήμανση πλευράς αυτιού:
Κόκκινο = δεξιά         Μπλε = αριστερά

Επιλογή: slimtube/Power slimtube

• Οι λειτουργίες του τηλεχειρισμού περιγράφονται σε ξεχωριστές 
οδηγίες χρήσης.

Επιλογή: τηλεχειριστηρίου

Με κουμπί Αλλαγή προγράμματος 

Ρύθμιση έντασης ήχου:   
δεξιά συσκευή - πιο ψηλά,  
αριστερή συσκευή – πιο χαμηλά

Με πλήκτρο 
παλινδρόμησης

Το πλήκτρο παλινδρόμησης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της έντα-
σης ήχου.

πιο χαμηλά

πιο ψηλά

Oδηγιες χρησεως

GRΒλ. επίσης ”General Warnings and  
Safety Instructions“, Σελίδα 41-50 0124

Δηλώνει τη συμμόρφωσή της 
με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
93/42/ΕΟΚ περί ιατρικών 
συσκευών.  

Προειδοποιητικός τόνος μπαταρίας 

Το σύστημα ακοής σας υποδεικνύει τη χαμηλή στάθμη 
της μπαταρίας με δύο παρατεταμένους τόνους σήμα-
τος. Μετά το πρώτο άκουσμα του προειδοποιητικού 
τόνου ενδεχομένως να μειωθεί η ποιότητα του ήχου 
του συστήματος ακοής. Αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα. 
Μπορείτε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα, αντικαθι-
στώντας την μπαταρία με μία καινούρια. Ο ακοομέτρης 
σας μπορεί να προσαρμόσει ανάλογα με τις επιθυμίες 
σας την ένταση του τόνου και του ήχου του προειδο-
ποιητικού τόνου της  
μπαταρίας. Εάν θέλετε,  
μπορεί και να τον  
απενεργοποιήσει τε 
λείως.

• Ανοίξτε τη μπαταριοθήκη.

• Κλείστε τη μπαταριοθήκη.

• Τοποθετήστε τη μπαταρία στην ανοικτή 
θήκη, ώστε ο αρνητικός πόλος να δείχνει 
προς το εσωτερικό του χώρου  
μπαταριών.
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Τύπος  
μπαταρίας: 

675

–+

Αν η μπαταρία είναι καινούρια, μπορεί να 
χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρις 
ότου αυτή αναπτύξει την πλήρη ισχύ της. 
Τότε μόνο κλείστε τη μπαταριοθήκη.

!

1. Ενεργοποίηση: 

• Κλείστε τελείως τη θήκη της μπαταρίας.

Υπόδειξη: Εάν είναι ενεργοποιημένη η 
καθυστέρηση ενεργοποίησης, το σύστημα ακοής 
ενεργοποιείται 5 δευτερόλεπτα μετά το κλείσιμο της 
θήκης μπαταρίας.
Ο ακοομέτρης σας μπορεί να προσαρμόσει την 
καθυστέρηση ενεργοποίησης στις ανάγκες σας.

2. Απενεργοποίηση: 

• Ανοίξτε λίγο τη θήκη μπαταρίας.

3. Άνοιγμα: 

• Ανοίξτε τη θήκη μπαταρίας για να αντικατα-
στήσετε τη μπαταρία.

• Οι λειτουργίες του τηλεχειρισμού περιγράφονται σε ξεχωριστές 
οδηγίες χρήσης.

Μέσω τηλεχειριστηρίου

Εάν το κουμπί προγραμματίστηκε για τη ρύθμιση της έντασης ήχου:
Πατήστε το κουμπί στο δεξί σύστημα ακοής για να αυξήσετε την 
ένταση ήχου και στα δύο συστήματα ακοής. Πατήστε το κουμπί στο 
αριστερό σύστημα ακοής για να μειώσετε την ένταση ήχου και στα 
δύο συστήματα ακοής. Σε περίπτωση αλλαγής της έντασης ήχου τα 
συστήματα ακοής σας εκπέμπουν διαφορετικούς τόνους σήματος.

Με κουμπί

Με πλήκτρο παλινδρόμησης

• Εάν το πλήκτρο παλινδρόμησης προγραμματίστηκε ως ρυθμιστής 
έντασης ήχου, μπορείτε να αλλάξετε με αυτό την ένταση ήχου των 
συστημάτων ακοής. Πιέστε το πλήκτρο παλινδρόμησης προς τα 
πάνω για να αυξήσετε την ένταση ήχου και προς τα κάτω για να τη 
μειώσετε. Όταν αλλάζετε την ένταση ήχου, το σύστημα ακοής σας 
εκπέμπει τόνους σήματος.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Ιδανική ένταση ήχου

Πιο ψηλά

Πιο χαμηλά

Μέγιστη ένταση ήχου

Ελάχιστη ένταση ήχου

Τόνοι σήματος
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Το ακουστικό: FCC ID:  
beat  13/675  VMY-UWBTE2
beat SHD RS13  VMY-UWTM1
beat SHD RS675  VMY-UWTM1 
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13 SP

675 UP
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Εξαρτήματα.Υποδείξεις φροντίδας. Εξαρτήματα.Προαιρετικές λειτουργίες.Αλλαγή προγραμμάτων ακοής.

• Με το κουμπί μπορείτε να επιλέγετε μεταξύ των προγραμμάτων ακοής.
• Κατά την αλλαγή το ακουστικό σας σύστημα σας δείχνει με χαρα-
κτηριστικούς ήχους σήματος, ποιο πρόγραμμα επιλέξατε.

• Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή σας 
στις εκάστοτε ακουστικές συνθήκες.

Με κουμπί

• Οι λειτουργίες του τηλεχειρισμού περιγράφονται σε ξεχωριστές 
οδηγίες χρήσης.

Μέσω τηλεχειριστηρίου

Πρόγραμμα 1 (π.χ. αυτόματο  
πρόγραμμα)

Πρόγραµµα 2 (π.χ. ομιλία σε  
θορυβώδες περιβάλλον)

Πρόγραμμα 3 (π.χ. PhoneConnect)

Πρόγραµµα 4 (π.χ. μουσική)

PhoneConnect

Ασύρματος συγχρονισμός (εάν είναι 
ενεργοποιημένος) 

 1 τόνος

  
 2 τόνοι 

 3 τόνοι

 4 τόνοι

 Σύντομη μελωδία

Στο άλλο σύστημα ακοής 
ακούγεται ο ίδιος τόνος όπως 
στο σύστημα ακοής που 
ρυθμίζεται.

 

 

 

Πρόγραμμα ακοής/Περιγραφή προγράμματος ακοής

1

2

3

4

• Με τον ασύρματο συγχρονισμό τα συστήματος ακοής σας μπορούν 
να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ασύρματα. Κάθε φορά που αλλάζετε 
ένα πρόγραμμα ή την ένταση ήχου σε ένα σύστημα ακοής, αυτή η 
αλλαγή πραγματοποιείται συγχρόνως και στο άλλο σύστημα ακοής.

• Απευθυνθείτε στον ακοομέτρη σας για όλες τις ερωτήσεις σας 
σχετικά με το σύστημα ακοής σας.

Με τη λειτουργία για αμφιωτικές κλήσεις μπορείτε να ακούτε καθαρά 
και χωρίς πρόσθετες συσκευές και με τα δύο αυτιά κλήσεις από το 
σταθερό ή το κινητό σας τηλέφωνο. Δεν απαιτείται κανένα παρελκό-
μενο για τον σκοπό αυτό. 

Ασύρματος συγχρονισμός (BiLink)

Αμφιωτικό τηλέφωνο (BiPhone)

Πηνίο του τηλεφώνου 

Το πηνίο του τηλεφώνου δίνει τη δυνατότητα μιας επαγωγι-
κής λήψης σήματος (για παράδειγμα κατά την τηλεφωνική 
επικοινωνία). Η λήψη ήχου μέσω μικροφώνου μειώνεται και 
πέφτει η έντασή της.

Σύνδεση σε εξωτερικές πηγές ήχου

Τα συστήματα ακοής σας μπορεί να διαθέτουν μια προ-
αιρετική είσοδο ήχου (Direct Audio Input, DAI) για τη 
σύνδεση σε άλλες πηγές ήχου, όπως π.χ. στερεοφωνικές 
εγκαταστάσεις ή τηλεοράσεις μέσω ενός συστήματος 
FM ή καλωδίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απευθεί-
ας είσοδο ήχου και τα καλώδια σύνδεσης απευθυνθείτε 
στον ακοομέτρη σας.

• υνατότητα ενεργοποίησης των ακουστικών με αυτόματη καθυστέ-
ρηση 5, 10 ή 15 δευτερολέπτων, για την αποφυγή ηχητικών παρασίτων 
(σφύριγμα).

Καθυστέρηση ενεργοποίησης

Για τον καθαρισμό σας προτείνουμε τα δικά μας προϊόντα 
περιποίησης HADEO, τα οποία έχουν αναπτυχθεί ειδικά 
για τη συσκευή ακοής σας. Τα προϊόντα HADEO μπορείτε 
να βρείτε μόνο στον τεχνικό σας για τις συσκευές 
ακοής.

• Καθαρίζετε τακτικά τα ακουστικά, για να αποφευ-
χθεί η πρόκληση βλάβης και τυχόν προβλήματα υγείας.

• Εν ανάγκη διαχωρίστε το ακουστι-
κό σύστημα και το άνοιγμα σωλήνα 
(μικρός ελαστικός σωλήνας). Σύρετε 
το σύρμα καθαρισμού (από την 
πλευρά του ακουστικού συστήμα-
τος) πλήρως μέσω του ανοίγματος 
σωλήνα (μικρός ελαστικός σωλήνας).

• Το ίδιο το σύστημα ακοής, ο εύκαμπτος σωλήνας, 
το ακουστικό και η ελιά ή τα τεμάχια προσαρμογής 
στο αυτί δεν επιτρέπεται να πλένονται ποτέ ούτε να 
βουτιούνται στο νερό, επειδή οι σταγόνες του νερού 
μπορεί να μπλοκάρουν τον ήχο ή να καταστρέψουν τα 
ηλεκτρονικά εξαρτήματα του συστήματος ακοής.   
Καθαρίζετε τα ακουστικά σας με ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα.

• Παρακαλούμε βάλτε το κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια 
αποθηκευτική σακούλα στεγνώματος HADEO, HADEO-DryBox ή στη 
θήκη στεγνώματος HADEO για να αφαιρέσετε την υγρασία από το 
εσωτερικό του ακουστικού. 

uDirect 2/3, uTV3

Τα uDirect 2/3 και uTV3 είναι προαιρετικά παρελκό-
μενα για τα συστήματα ακοής σας. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση των uDirect 2/3 και uTV3 στις εκάστοτε οδηγίες 
χρήσης. Απευθυνθείτε στον ακοομέτρη σας, εάν θέλετε να αποκτήσετε 
ένα Streamer ή uTV3.

Παρακαλούμε για όποιες απορίες έχετε σχετικά με τα 
ακουστικά σας να απευθύνεστε στον ειδικό ακοοπροθετιστή 
σας.!

Η ασύρματη λειτουργία του συστήματος ακουστι-
κών σας βοηθά να εκτελείτε αλλαγές προγράμμα-
τος και έντασης ήχου με τηλεχειρισμό.
Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στον ακοοπρο-
θετιστή σας ή στις οδηγίες για τον τηλεχειρισμό.

Το τηλεχειριστήριό σας RCV1/2

Ο ακοομέτρης σας μπορεί να φτιάξει τις προσωπικές σας 
οδηγίες χρήσης.

PhoneConnect

Ο ακοομέτρης σας έχει ενδεχομένως ρυθμίσει ένα πρόγραμμα 
τηλεφώνου, στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της 
αυτόματης αλλαγής προγράμματος (PhoneConnect. Ο μαγνήτης στο 
τηλέφωνο παρέχει το απαιτούμενο μαγνητικό πεδίο για την ενεργοποί-
ηση του προγράμματος τηλεφώνου.

Πρόβλημα 

Χωρίς τόνο.
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
Πολύ χαμηλή 
ρύθμιση έντα-
σης ήχου. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Διακοπές, 
η συσκευή 
σταματά.

Πιθανές λύσεις

Ενεργοποιήστε.
Αντικαταστήστε την 
μπαταρία.
Απευθυνθείτε στον ακοο-
μέτρη σας.
Τοποθετήστε τη μπαταρία 
με τον θετικό πόλο (+) προς 
τα πάνω.
Καθαρίστε το τεμάχιο 
προσαρμογής στο αυτί/
τον μίνι εύκαμπτο σωλήνα/
την ελιά.
Απευθυνθείτε στον ακοο-
μέτρη σας. 
 
Αυξήστε την ένταση ήχου. 
Σε περίπτωση συσκευών 
χωρίς ρύθμιση έντασης 
ήχου καθώς και εάν το 
πρόβλημα επιμένει, απευ-
θυνθείτε στον ακοομέτρη 
σας.
Αντικαταστήστε την 
μπαταρία. 
Αφαιρέστε και ξανατοποθε-
τήστε προσεκτικά. 
 
 
Απευθυνθείτε στον ακοο-
μέτρη σας.
Καθαρίστε το τεμάχιο 
προσαρμογής στο αυτί/
την ελιά. 
Απευθυνθείτε στον ακοο-
μέτρη σας. 
 
Αντικαταστήστε την 
μπαταρία.

Πιθανή αιτία

Μη ενεργοποιημένο.   
Μπαταρία αδύναμη/άδεια.  
 
Μη επαρκής επαφή της 
μπαταρίας. 
Η μπαταρία έχει τοποθετη-
θεί λανθασμένα.  

Φραγμένο με κερί τεμάχιο 
προσαρμογής στο αυτί/
μίνι εύκαμπτος σωλήνας/
ελιά.
Φραγμένο προστατευτικό 
μικροφώνου.  
 
Η ένταση ήχου έχει ρυθμι-
στεί πολύ χαμηλά. 
 
 
 

 
Αδύναμη μπαταρία. 
 
Λανθασμένα τοποθετημέ-
νο τεμάχιο προσαρμογής 
στο αυτί/μίνι εύκαμπτος 
σωλήνας/ελιά. 
Αύξηση της απώλειας 
ακοής. 
Φραγμένο με κερί τεμάχιο 
προσαρμογής στο αυτί/μίνι 
εύκαμπτος σωλήνας/ελιά.
Φραγμένο προστατευτικό 
μικροφώνου.  
 
Αδύναμη μπαταρία.

Προβλήματα που προκύπτουν κατά κανόνα μπορούν να αντιμετωπι-
στούν εύκολα με τις επόμενες υποδείξεις.
Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με τη βοήθεια αυτών των 
προτάσεων, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας.

Πρόβλημα 

 
 

Δύο παρα-τετα-
μένοι τόνοι. 
 
Σφύριγμα.  
 
 
 

 

 

 
Μη καθαρός , 
παραμορφωμέ-
νος ήχος. 
 

 
 

 
Τα τεμάχια προ-
σαρμογής στο 
αυτί, οι μίνι εύκα-
μπτοι σωλήνες ή 
οι ελιές γλιστρούν 
από το αυτί.

 
 
 
 
Χαμηλή ένταση 
κατά τις τηλεφω-
νικές κλήσεις

Πιθανή αιτία

Βρώμικη επαφή μπα-
ταρίας. 

Αδύναμη μπαταρία. 
 
 
Το τεμάχιο προσαρ-
μογής στο αυτί/ο μίνι 
εύκαμπτος σωλήνας/η 
ελιά δεν έχει τοποθετηθεί 
σωστά.
Χέρι ή ρούχο κοντά στο 
αυτί.
Φραγμένο προστατευτι-
κό μικροφώνου. 
 
Λανθασμένα τοπο-
θετημένο τεμάχιο 
προσαρμογής στο αυτί/
μίνι εύκαμπτος σωλήνας/
ελιά.
Αδύναμη μπαταρία.
  
Φραγμένο προστατευτι-
κό μικροφώνου.
 
Κακή εφαρμογή του τε-
μαχίου προσαρμογής στο 
αυτί/του μίνι εύκαμπτου 
σωλήνα/της ελιάς. 
 
Λανθασμένα τοπο-
θετημένο τεμάχιο 
προσαρμογής στο αυτί/
μίνι εύκαμπτος σωλήνας/
ελιά.  

Το τηλέφωνο δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά. 
 
 

Το σύστημα ακοής πρέπει 
να ρυθμιστεί εκ νέου. .

Πιθανές λύσεις

Απευθυνθείτε στον ακοο-
μέτρη σας. 

Αντικαταστήστε την 
μπαταρία. 
 
Αφαιρέστε και ξανατοπο-
θετήστε προσεκτικά. 
 
 

Απομακρύνετε το χέρι/
ρούχο από το αυτί. 
Απευθυνθείτε στον ακοο-
μέτρη σας.
 
Αφαιρέστε και ξανατοπο-
θετήστε προσεκτικά. 
 
 

Αντικαταστήστε την 
μπαταρία. 
Απευθυνθείτε στον ακοο-
μέτρη σας. 
 
Απευθυνθείτε στον ακοο-
μέτρη σας. 
 
 
 
Αφαιρέστε και ξανατοπο-
θετήστε προσεκτικά. 
 
 

Μετακινήστε το ακουστι-
κό του τηλεφώνου πάνω-
κάτω μέχρι να βρείτε τη 
θέση με την καλύτερη 
μετάδοση. 
Απευθυνθείτε στον ακοο-
μέτρη σας.
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Hansaton Akustik GmbH
Sachsenkamp 5 · 20097 Hamburg · Germany · www.hansaton.com

Τεμάχιο προσαρμογής στο αυτί και slimtube

• Για να καθαρίσετε διαχωρίστε 
τον εύκαμπτο σωλήνα ήχου από το 
συστημα και βάλτε το στοιχείο ακοής 
τουλάχιστον για 15 λεπτά στο μπάνιο 
καθαρισμού HADEO.


