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بابت انتخاب اکن سمعک ها از شما متشکرکم. 

لطفاً »راهنماک کاربر« را بادقت بخوانکد تا مطمئن شوکد کاماًل با 
سمعک خود آشنا شده اکد و مک توانکد بهترکن استفاده را از آن ببرکد. 
براک کار با اکن دستگاه، نکازک به آموزش نکست. در مشاوره فروش، 
کک متخصص شنواکک به شما کمک مک کند تا سمعک را بر اساس 

اولوکت هاک فردک تان راه اندازک کنکد.

براک کسب اطالعات بکشتر درباره وکژگک ها، مزاکا، راه اندازک، استفاده 
و نگهدارک کا تعمکر سمعک هاک خود و لوازم جانبک آن، با متخصص 

شنواکک کا نماکنده تولکد کننده تماس بگکرکد. اطالعات بکشتر را 
مک توانکد در صفحه »مشخصات« محصول خود بکابکد.
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هر 30 دقکقه 
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تعوکض باترک ها
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beat ST RT675 UP BTE سمعک هاک 1.  سمعک شما در کک نگاه
1  هوک  - قالب گوش سفارشک شما با استفاده از اکن هوک )قالب( به 

سمعک شما متصل مک شود
2  مککروفن  - صدا از طرکق مککروفن به سمعک شما وارد مک شود. 

3   دکمه چند عملکردک - بسته به تنظکم دلخواهتان، بکن برنامه هاک 
شنکدارک جابه جا مک شود، مکزان بلندک صدا را تغککر مک دهد و 

تماس هاک تلفن همراه را مک پذکرد کا رد مک کند
4  درب باترک )روشن و خاموش( - براک روشن کردن سمعک خود 

درب باترک را ببندکد، براک خاموش کردن سمعک کا براک تعوکض 
باترک درب را به طور کامل باز کنکد

5   لوله - بخشک از قالب گوش که آن را به هوک وصل مک کند
6  قالب گوش  - به صدا امکان مک دهد با عبور از سمعک به گوش برسد 

و سمعک را در جاک خود نگه مک دارد

2
3
2

4

1

5

6
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3.  قرار دادن سمعک ها در گوش
سمعک با کک عالمتک در سطح خارجک آن کدگذارک رنگک 

 مک شود:
 قرمز = گوش راست؛ آبک = گوش چپ. 

1.  قالب را بکن انگشت شست و اشاره 
بگکرکد درحالککه دهانه آن به طرف 

مجراک گوش باشد و سمعک در 
باالک گوشتان قرار داشته باشد. 
2.  قالب را با دقت درون گوش خود 

جاک دهکد. ممکن است الزم 
باشد کمک آن را به طرف عقب 
بچرخانکد. قالب باکد طورک در 

گوش قرار گرفته باشد که احساس 
راحتک کنکد. به آرامک الله گوش 

را به پاککن و عقب بکشکد تا به 
جاکگکرک آسان تر قالب در مجراک 

گوش شما کمک کند.
3.  سمعک را روک قسمت فوقانک پشت 

الله گوش خود قرار دهکد.

2.  روشن و خاموش کردن سمعک ها 
درب باترک مانند کلکد روشن و خاموش عمل مک کند.

1.  روشن: درب باترک را به طور کامل 
ببندکد. 

   توجه: روشن شدن سمعک ممکن است 
5 ثانکه طول بکشد. متخصص شنواکک 
مک تواند در صورت لزوم زمان تاخکر در 

روشن شدن را افزاکش دهد.

2.  خاموش: درب باترک را کمک باز 
کنکد.

  
3.  باز کردن: براک دسترسک به باترک 

و تعوکض آن درب باترک را بطور 
کامل باز کنکد.

   توجه: وقتک در حالک که سمعک در گوش 
شما است، آن را روشن و خاموش مک کنکد، 

باال و پاککن دستگاه را با انگشت اشاره و 
شست خود بگکرکد. از شست خود براک باز 

و بسته کردن درب باترک استفاده کنکد.

.3

.1

.1

.2 .2
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کنترل برنامه   
هر بار که قسمت باالک دکمه روک هر کک از سمعک ها را به 

مدت بکشتر از 2 ثانکه فشار دهکد، به برنامه سمعک بعدک 
مک روکد. سمعک براک مشخص کردن برنامه اک که در آن 

هستکد، بوق مک زند.

بوقتنظکم برنامه
1 بوقبرنامه 1 )مثال برنامه خودکار(

برنامه 2 )به عنوان مثال گفتگو در مکان پر سر 
و صدا(

2 بوق

3 بوقبرنامه 3 )براک مثال تلفن(

4 بوقبرنامه 4 )به عنوان مثال موسکقک(

لطفاً براک مشاهده لکستک از برنامه شخصک شده تان، ابتداک 
اکن دفترچه را ببکنکد.

4.  دستورالعمل هاک کار
سمعک شما داراک کک دکمه چندعملکردک است که به 

شما امکان مک دهد تنظکمات بکشترک روک سمعک انجام 
دهکد. همچنکن مک  توانکد از اکن دکمه براک پذکرش 
و رد کردن تماس  هاک تلفن همراهتان استفاده کنکد.  

همچنکن مک توانکد از کنترل راه دور اختکارک کا برنامه 
stream remote براک کنترل سمعک هاکتان استفاده 

کنکد.
  اکن دستورالعمل ها تنظکمات پکش فرض دکمه چندعملکردک 

را توضکح مک دهند. متخصص شنواکک شما ممکن است 
عملکرد دکمه ها را تغککر دهد. براک اطالعات بکشتر با متخصص 

شنواکک خود مشورت کنکد. 

دکمه چندعملکردک
دکمه چندعملکردک روک سمعک هم به عنوان 

کنترل مکزان صدا و هم به عنوان کنترل برنامه عمل 
مک کند.
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اطالعات باترک
هشدار ضعکف بودن باترک

دو بوق طوالنک بکانگر آن است که باترک سمعک ضعکف شده 
است. بعد از شنکدن هشدار ضعکف بودن باترک، ممکن است 

صداها وضوح خوبک نداشته باشند. اکن طبکعک است و با 
تعوکض باترک برطرف مک شود. 

اگر قادر به شنکدن هشدار ضعکف بودن باترک نکستکد، 
متخصص شنواکک مک تواند زکر و بمک کا بلندک آن را تغککر 

دهد. در صورت تماکل مک توان آن را کامال خاموش نمود.
   سمعک شما طورک طراحک شده است که تا زمان تعوکض باترک، 

هر 30 دقکقه هشدار ضعکف بودن باترک بدهد، اما ممکن است 
بنا بر وضعکت باترک، تا هشدار بعدک، باترک کاماًل تخلکه شود. 
بنابراکن، توصکه مک شود به محض شنکدن هشدار ضعکف بودن 

باترک، آن ها را تعوکض کنکد.

کنترل مکزان صدا   
براک تنظکم مکزان صداک محکطتان:

براک افزاکش مکزان صدا، قسمت باالک دکمه روک 	 
سمعک را فشار دهکد و

براک کاهش مکزان صدا، قسمت پاککن دکمه روک 	 
سمعک را فشار دهکد

همزمان با تغککر مکزان صدا، سمعک شما بوق خواهد زد. 

بوقتنظکم مکزان صدا
1 بوقمکزان صداک توصکه شده

بوق کوتاهافزاکش مکزان صدا

بوق کوتاهکاهش مکزان صدا

2 بوقحداکثر مکزان صدا

2 بوقحداقل مکزان صدا
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مراقبت از باترک ها
 همکشه باترک ها را با کک روش اکمن و در محل مناسب 	 

براک محکط زکست دور بکاندازکد.
 براک افزاکش طول عمر باترک، وقتک از سمعک استفاده 	 

نمک کنکد مخصوصاً زمانک که خواب هستکد، آن را خاموش 
کنکد.

 هنگامک که از سمعک استفاده نمک کنکد به وکژه زمانک 	 
که خواب هستکد، باترک را خارج کرده و درب محفظه 

باترک را باز نگه دارکد. اکن باعث مک شود رطوبت داخلک 
تبخکر شود.

تعوکض باترک
1.  به آرامک درب محفظه باترک را با ناخن 

خود بکرون بکشکد. 
2.  باترک را با انگشت شست و اشاره خود 

گرفته و خارج کنکد.
3.  باترک نو را در محفظه باترک وارد کنکد به 
طورک که عالمت مثبت )+( روک باترک 
به طرف عالمت مثبت )+( روک لبه درب 
محفظه باترک باشد. در اکن صورت درب 

باترک به طور صحکح بسته خواهد شد. 
   توجه: اگر باترک درست وارد نشود، سمعک 

روشن نخواهد شد.
درب محفظه باترک را ببندکد.  .4

.1

.2

.3

.4
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اتصال به تلفن همراه
پس از مرتبط سازک سمعک ها و تلفنتان، وقتک تلفن و 

سمعک ها روشن شوند و در محدوده ککدکگر قرار داشته 
باشند به صورت خودکار دوباره متصل مک شوند. اکن روند 

حداکثر 2 دقکقه طول مک کشد.
  تا زمانک که تلفن »روشن« باشد و در محدوده حداکثر 10 
مترک )30 فوتک( قرار داشته باشد، اتصال حفظ مک شود. 

  براک تغککر وضعکت پخش صداک تماس بکن سمعک ها و 
بلندگوک تلفن همراهتان، منبع صوتک دلخواهتان را در تلفن 

انتخاب کنکد.  اگر نمک دانکد چگونه اکن کار را انجام دهکد، به 
دفترچه راهنماک تلفن همراهتان مراجعه کنکد.

مرتبط سازک تلفن همراه با سمعک ها
1.  در تلفنتان، به منوک تنظکمات بروکد و مطمئن شوکد 

 ®Bluetooth روشن است و دستگاه هاک 
داراک Bluetooth فعال را جستجو کنکد. 

2.  با بستن درب باترک، سمعک ها را روشن 
کنکد. سمعک ها به مدت 3 دقکقه مرتبط 

خواهند ماند.
3.  تلفنتان فهرستک از دستگاه هاک داراک Bluetooth فعال 
را که پکدا کند، نشان مک دهد. براک مرتبط سازک هم زمان 
هر دو سمعک، در فهرست سمعکتان را انتخاب کنکد. وقتک 

تلفن و سمعک ها با موفقکت با هم مرتبط سازک شدند، 
صداک آهنگک را مک شنوکد. 

  مرتبط سازک را براک هر تلفن داراک Bluetooth فعال فقط 
کک بار نکاز است که انجام دهکد. 

  براک اطالع از دستورالعمل هاک مربوط به نحوه مرتبط سازک 
دستگاه داراک Bluetooth با تلفن، به راهنماک تلفنتان مراجعه 

کنکد.

 .Bluetooth SIG, Inc.  عالمت تجارک متعلق به Bluetooth® 
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استفاده از تلفن همراه با سمعک ها
برقرارک تماس تلفنک

در تلفن همراه مرتبط شده تان، طبق روال معمول کک تماس 
تلفنک برقرار کنکد. صدا را از سمعکتان خواهکد شنکد. سمعک 

صداکتان را ازطرکق مککروفون خودش درکافت مک کند.
پذکرش تماس تلفن همراه

هنگام درکافت تماس، اعالن تماس ورودک از طرکق سمعک 
شنکده مک شود.

براک پذکرش تماس مک توانکد روک قسمت باال کا پاککن دکمه 
واقع بر روک سمعک ها، کک فشار مختصر کمتر از 2 ثانکه وارد 
کنکد. کا مک توانکد به روش معمول تماس را ازطرکق تلفنتان 

بپذکرکد.

فشار کوتاه
> 2 ثانکه

تماس تلفنک با تلفن همراه
سمعکتان ارتباط مستقکم با تلفن هاک داراک Bluetooth فعال 

برقرار مک کند. وقتک سمعک مرتبط سازک و متصل شده باشد، 
صداک تماس گکرنده را مستقکم در آن مک شنوکد. سمعک 

صداکتان را ازطرکق مککروفون خودش درکافت مک کند. درصورت 
پشتکبانک از مرتبط سازک هاک بکشتر، مک توان دو دستگاه 
Bluetooth فعال )مثاًل تلفن( را به سمعک ها وصل کرد.

   الزم نکست تلفن همراهتان را نزدکک دهانتان نگه دارکد، صداکتان 
از طرکق سمعک به تلفن همراهتان منتقل مک شود. 

صداک تماس گکرنده

صداک شما
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تنظکم تعادل صدا بکن تماس هاک تلفن همراه و محکط اطراف
در طول تماس با استفاده از کک تلفن همراه مرتبط سازک شده:  

براک افزاکش مکزان صداک تماس و کاهش مکزان 	 
صداک محکط اطراف، قسمت باالک دکمه سمعک فشار 

دهکد
براک کاهش مکزان صداک تماس و افزاکش مکزان 	 

صداک محکط اطراف، قسمت پاککن دکمه سمعک را 
فشار دهکد

افزاکش مکزان صداک تماس

کاهش مکزان 
صداک تماس

پاکان تماس تلفنک
با نگه داشتن قسمت باال کا پاککن دکمه روک هر کک از 

سمعک ها به مدت بکش از 2 ثانکه، مک توانکد تماس را به پاکان 
برسانکد. کا به روش معمول تماس را ازطرکق تلفن به پاکان 

برساند.
رد کردن تماس تلفنک

با نگه داشتن قسمت باال کا پاککن دکمه روک هر کک از 
سمعک ها به مدت بکش از 2 ثانکه، مک توانکد تماس ورودک را 

رد کنکد. کا مک توانکد به روش معمول تماس را ازطرکق تلفنتان 
رد کنکد.

فشار طوالنک
< 2 ثانکه
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پوشاننده وزوز
اگر متخصص شنواکک شما برنامه پوشاننده وزوز را تنظکم 

کرده باشد، مک توانکد هنگامک که در اکن برنامه هستکد، سطح 
پوشاننده را تنظکم کنکد. براک تنظکم سطح نوکز: 

دکمه باالک سمعک را براک افزاکش سطح پوشاننده 	 
وزوز فشار دهکد و

دکمه پاککن سمعک را براک کاهش سطح پوشاننده وزوز 	 
فشار دهکد

:stream remote برنامه
براک کاهش کا افزاکش مکزان صداک پوشانده وزوز، 	 

روک دکمه وکژگک هاک پکشرفته ضربه بزنکد
با تغککر دادن سطح نوکز، سمعک شما بوق خواهد زد. 

TV Connector
تنظکم تعادل صدا بکن تلوکزکون و محکط اطراف

هنگام گوش دادن به صداک تلوکزکون ازطرکق وسکله جانبک 
 :TV Connector

براک افزاکش مکزان صداک تلوکزکون و کاهش صداک 	 
محکط، قسمت دکمه باالک سمعک را فشار دهکد

براک کاهش مکزان صداک تلوکزکون و افزاکش صداک 	 
محکط، قسمت دکمه پاککن سمعک را فشار دهکد

کاهش مکزان 
صداک تلوکزکون

افزاکش مکزان صداک تلوکزکون
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خروج از حالت پرواز
براک فعال کردن عملکرد بک سکم 

Bluetooth و خروج از حالت پرواز:
1.  درب باترک را باز کنکد.

2.  درب محفظه باترک را ببندکد.

حالت پرواز
سمعک شما در دامنه فرکانس 2.4   تا 2.48  گکگاهرتز کار 

مک  کند. هنگام پرواز، برخک خطوط هواپکماکک الزم مک دانند 
که همه دستگاه ها روک حالت پرواز تنظکم شوند. ورود به 

حالت پرواز، عملکرد عادک سمعک را مختل نمک کند، فقط 
عملکردهاک اتصال Bluetooth قطع مک شوند.

ورود به حالت پرواز
براک غکرفعال کردن عملکرد بک سکم 

Bluetooth و ورود به حالت پرواز:
1.  درب باترک را باز کنکد.

2.  وقتک سمعک خاموش است، هم زمان 
درب باترک را ببندکد و دکمه فشارک 

پاککن سمعک را پاککن نگه دارکد، 
دکمه فشارک را به مدت 7ثانکه پاککن 

نگه دارکد.

.1

.2

.2

.1
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 سمعک را در معرض حرارت زکاد )سشوار، موتور دستگاه ها 	 
کا داشبورد( قرار ندهکد.

 اطمکنان حاصل کنکد که در هنگام قرار دادن سمعک در 	 
محفظه مخصوص، کابل آن خمکده کا فشرده نشوند. 

 استفاده مرتب از رطوبت زداها مانند ککت Clean Dry مانع 	 
زنگ زدگک سمعک شده و عمر آن را بکشتر مک کند. قبل از 

استفاده از رطوبت زا، باترک را بکرون بکاورکد.
 از افتادن سمعک بر سطوح سفت و وارد آمدن ضربه به آن 	 

خوددارک کنکد.

5.  مراقبت از سمعک ها
محافظت از سمعک ها

 مراقبت مستمر و معمول از سمعک ها به عملکرد فوق العاده و 	 
طول عمر باال کمک مک کند. Sonova AG براک تضمکن 

عمر مفکد سمعک، حداقل کک دوره زمانک پنج ساله 
خدمات پس از اتمام سرک سمعک مربوطه ارائه مک کند. 

 هنگامک که از سمعک استفاده نمک کنکد، درب محفظه 	 
باترک را باز بگذارکد.

 هنگام استفاده از محصوالت بهداشتک مو، سمعک ها را 	 
بردارکد. چون ممکن است باعث انسداد و اختالل در عملکرد 

سمعک ها شوند.
 هرگز از سمعک در حمام و هنگام دوش گرفتن استفاده 	 

نکنکد کا آن را در آب نکاندازکد. 
 چنانچه به هر دلکل سمعک شما خکس شود، هرگز از فر 	 

کا ماککروفر براک خشک کردن آن استفاده نکنکد. هکچ 
کنترلک را تنظکم نکنکد. فورا درب باترک را باز کنکد، 

باترک را بکرون بکاورکد و اجازه دهکد 24 ساعت به طور 
طبکعک خشک شود.
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تمکز کردن قالب گوش
قالب گوش و بخش بکرونک هوک را روزانه 
با کک پارچه مرطوب تمکز کنکد. مراقبت 

باشکد که آب وارد سمعک هاکتان نشود. 
  از الکل براک تمکز کردن قالب ها 

استفاده نکنکد. 

اگر قالب ها مسدود شدند، سوراخ را با کک لوله پاک کن کا حلقه 
جرم تمکز کنکد. 

اگر پزشک شما قطره گوش تجوکز کرد، هر گونه رطوبت که 
ممکن است وارد قالب ها کا لوله ها شود را تمکز کنکد تا از 

انسداد آن ها جلوگکرک شود.

تمکز کردن سمعک ها
براک تمکز کردن سمعک در پاکان روز از کک پارچه نرم 

استفاده کنکد. تمکز کردن منظم درگاه هاک مککروفون با برس 
تمکزکننده عرضه شده ضمانت مک کند که سمعک شما ککفکت 
صداکش را حفظ خواهد کرد. متخصص شنواکک شما مک تواند 

اکن مورد را به شما نشان دهد. 
شب ها سمعک ها را در ککف خود قرار دهکد و درهاک باترک 

 آن ها را باز نگه دارکد تا رطوبت تبخکر شود.

   جرم گوش طبکعک و متداول است. روزانه و در برنامه همکشگک 
نگهدارک و تمکز کردن سمعک، آن را از نظر عدم وجود جرم 

گوش کنترل کنکد.

   هرگز از الکل براک تمکز کردن سمعک ها، قالب ها کا سرک هاک 
پالستککک سمعک استفاده نکنکد.

   هرگز از اجسام نوک تکز براک خارج کردن جرم گوش استفاده 
نکنکد. فروکردن اشکاء به سمعک ها کا قالب ها مک تواند آسکب 

جدک به آن ها وارد کند.
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6.  لوازم جانبک
TV Connector

TV Connector کک وسکله جانبک اختکارک است که صدا 
را مستقکماً از تلوکزکون به سمعک هاکتان منتقل مک کند. 

TV Connector همچنکن مک تواند صدا را از سکستم هاک 
استرکو، راکانه ها و ساکر منابع صوتک انتقال دهد.

Remote Control
Remote Control کک وسکله جانبک اختکارک است که 
مک توانکد از آن براک کنترل مکزان صدا و تغککر برنامه هاک 

سمعک استفاده کنکد.
PartnerMic

PartnerMic کک وسکله جانبک اختکارک است که مک توانکد 
از آن براک پخش جرکانک صداک بلندگو بدون سکم در 

سمعک هاکتان استفاده کنکد
RogerDirectTM

سمعک هاکتان با لوازم جانبک RogerTM سازگار هستند. 
براک انتقال صدا کا منبع صوتک به صورت بک سکم 

 Roger به سمعک هاکتان، مک توانکد از لوازم جانبک
استفاده کنکد

اگر قالب ها به تمکز کردن بکشترک نکاز دارند: 
1.  با نگهداشتن سمعک در کک دست و دور کردن لوله از هوک 

به آرامک، لوله پالستککک را از هوک سمعک جدا کنکد. 
2.  فقط قالب ها را در آب گرم با کمک ماکع شستشو بشوککد. 

3.  آن ها را با آب سرد آبکشک کنکد و بگذارکد در طول شب 
خشک شوند. 

4.  از خشک بودن کامل لوله هاک قالب مطمئن شوکد. با 
لغزاندن لوله روک هوک، دوباره آن را به هوک متصل کنکد. 

استفاده از کک دمنده مک تواند به حذف رطوبت/آلودگک از 
لوله کمک کند. براک اطالعات بکشتر با متخصص شنواکک 

خود مشورت کنکد.



2829

دستگاه هاک کمک شنواکک
شنکدن در مکان هاک عمومک

Telecoil )تله کوکل( انرژک الکترومغناطکسک را درکافت 
کرده و آن را به صدا تبدکل مک کند. وکژگک Telecoil )تله 

کوکل( سمعک مک تواند به شما کمک کند در مکان هاک 
عمومک مجهز به دستگاه هاک کمک شنواکک 

سازگار با Telecoil مانند سکستم لوپ به محکط 
گوش کنکد. 

وقتک اکن عالمت را مک بکنکد، کک سکستم لوپ موجود است و 
با سمعک شما سازگار است. لطفاً براک اطالعات بکشتر راجع به 

سکستم هاک لوپ، با متخصص شنواکک خود تماس بگکرکد.

نماک کلک اتصال
تصوکر زکر گزکنه هاک با قابلکت اتصال موجود را براک سمعک 

شما نشان مک دهد.

لطفاً براک اطالعات بکشتر به راهنماک کاربر وسکله جانبک 
 ، TV Connector مراجعه کنکد. لطفاً براک درکافت

PartnerMic، کنترل راه دور،  IIC راه دور کا لوازم جانبک 
Roger با متخصص شنواکک تان تماس بگکرکد.

تلفن همراه

 TV
 Connector
به تلوکزکون 
PartnerMicمتصل است
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راه حل احتمالکعلت
مشکل: صدا به اندازه کافک بلند نکست

مکزان صدا را افزاکش دهکد؛ اگر مشکل مکزان صدا کم است 
حل نشد به متخصص شنواکک مراجعه 

کنکد

باترک را تعوکض کنکدباترک ضعکف است 

به »3. قرار دادن سمعک ها در گوش« قالب بدرستک متصل نشده است
مراجعه کنکد. دوباره با دقت وارد کنکد.

با متخصص شنواکک خود مشورت کنکدشنواکک شما تغککر کرده است

قالب با جرم گوش گرفته شده 
است

قالب ها را تمکز کنکد. به »تمکز کردن 
سمعک ها« مراجعه کنکد. با متخصص 

شنواکک خود مشورت کنکد

با متخصص شنواکک خود مشورت کنکدمحافظ مککروفن مسدود است

مشکل: صدا قطع و وصل مک شود

باترک را تعوکض کنکدباترک ضعکف است 

با متخصص شنواکک خود مشورت کنکدسطح تماس باترک کثکف است 

مشکل: دو بوق طوالنک شنکده مک شود

باترک را تعوکض کنکدباترک ضعکف است

راه حل احتمالکعلت
مشکل: صداکک وجود ندارد

روشن کنکدروشن نشده است

باترک را تعوکض کنکدباترک ضعکف/خالک است

با متخصص شنواکک خود مشورت کنکدسطح تماس باترک ضعکف است

عالمت مثبت )+( باترک را باال قرار دهکدباترک وارونه قرار گرفته است

قالب/لوله بارکک و قوک با جرم 
گوش گرفته شده است.

قالب ها را تمکز کنکد. به »تمکز کردن 
سمعک ها« مراجعه کنکد. با متخصص 

شنواکک خود مشورت کنکد

با متخصص شنواکک خود مشورت کنکدمحافظ مککروفن مسدود است

7.  راهنماک عکب کابک
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راه حل احتمالکعلت
مشکل: صداک تلفن با سمعک ضعکف است

تلفن به طور صحکح به سمعک 
نزدکک نشده است

گوشک تلفن را در اطراف گوش جابجا 
کنکد تا سکگنال واضح ترک درکافت 

کنکد 

با متخصص شنواکک خود مشورت کنکدسمعک نکاز به تنظکم دارد

مشکل: تماس هاک تلفن همراه از طرکق سمعک شنکده نمک شوند

از حالت پرواز خارج شوکد: درب باترک را سمعک در حالت پرواز است
باز کنکد و سپس آن را ببندکد

سمعکتان را )دوباره( با تلفنتان مرتبط سمعک با تلفن مرتبط نمک شود
کنکد

براک هر مشکلک که در اکن دفترچه راهنما ذکر نشده است، با متخصص 
شنواکک خود تماس بگکرکد. 

راه حل احتمالکعلت
مشکل: سمعک سوت مک زند 

به »3. قرار دادن سمعک ها در گوش« قالب بدرستک متصل نشده است
مراجعه کنکد. دوباره با دقت وارد کنکد

دست کا لباس نزدکک گوش قرار 
گرفته است

دست کا لباس خود را کمک از سمعک 
دور کنکد

با متخصص شنواکک خود مشورت کنکدقالب محکم متصل نشده است

مشکل: صداک سمعک صاف نکست و صداک اضافک دارد

با متخصص شنواکک خود مشورت کنکدقالب محکم متصل نشده است

قالب با جرم گوش گرفته شده 
است

قالب ها را تمکز کنکد. به »تمکز کردن 
سمعک ها« مراجعه کنکد. با متخصص 

شنواکک خود مشورت کنکد

باترک را تعوکض کنکدباترک ضعکف است

با متخصص شنواکک خود مشورت کنکدمحافظ مککروفن مسدود است

مشکل: قالب از گوش خارج شده است

با متخصص شنواکک خود مشورت کنکدقالب محکم متصل نشده است

به »3. قرار دادن سمعک ها در گوش« قالب بدرستک متصل نشده است
مراجعه کنکد. دوباره با دقت وارد کنکد
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8.  اطالعات اکمنک مهم
لطفاً قبل از استفاده از سمعک ها، اطالعات اکمنک مربوطه و 

اطالعات محدودکت استفاده که در صفحات بعد آمده است را 
بخوانکد. 

کاربرد هدف
نقش اصلک سمعک تقوکت و انتقال صدا به گوش است تا بتواند 

اختالل شنواکک را جبران کند. 
وکژگک کاهنده وزوز براک افرادک است که دچار وزوز گوش 

هستند و در عکن حال به تقوکت صدا نکاز دارند. اکن وکژگک، 
تحرکک نوکز تکمکلک را فراهم مک کند که به منحرف شدن 

توجه کاربر از وزوز گوش خود کمک مک کند.

موارد تجوکز
کاربردهاک کلکنککک عمومک براک استفاده از سمعک و 

وکژگک »کاهنده وزوز« گوش عبارتند از:
کم شنواکک	 
 کک طرفه کا دوطرفه	 
انتقالک، حسک-عصبک کا ترککبک	 
خفکف تا شدکد	 
وزوز مزمن )فقط قابل استفاده براک دستگاه هاکک که 	 

وکژگک »کاهنده وزوز« را ارائه مک دهند(

موارد منع مصرف
موارد منع مصرف بالکنک عمومک براک استفاده از سمعک ها و 

نرم افزار »Tinnitis« )وزوز گوش( عبارتند از:
وقتک افت شنواکک در دامنه مناسب سمعک نکست 	 

)مانند بهره، پاسخ فرکانس(
وزوز حاد گوش	 
بدشکلک گوش )مانند بسته بودن مجراک گوش، عدم 	 

وجود الله گوش(
افت شنواکک عصبک )ضاکعات پس حلزونک عدم وجود 	 

عصب شنواکک کا وجود عصب شنواکک رشدنکافته(
معکارهاک اصلک ارجاع بکمار براک درکافت نظر پزشکک کا 

تخصصک دکگر و/کا درمان عبارتند از:
بدشکلک مادرزادک کا بر اثر آسکب گوش؛	 
سابقه ترشح فعال گوش در 90 روز گذشته؛	 
سابقه افت شنواکک ناگهانک کا با پکشروک سرکع در 	 

ککک کا هر دو گوش در 90 روز گذشته.
سرگکجه حاد کا مزمن؛	 
شکاف هوا-استخوان شنواکک سنجک برابر کا بکشتر 	 

از 15 دسک بل در 500 هرتز، 1000 هرتز و 2000 
هرتز؛
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شواهد قابل رؤکت تجمع چشم گکر جرم گوش کا وجود 	 
جسم خارجک در مجراک گوش؛

درد کا احساس ناراحتک در گوش؛	 
ظاهر غکرعادک پرده صماخ و مجراک گوش مانند:	 

-  تورم مجراک شنواکک خارجک،
- پرده صماخ سوراخ؛

-  ناهنجارک هاک دکگرک که HCP معتقد است از لحاظ 
پزشکک نگران کننده است

ممکن است HCP تصمکم بگکرد که در موارد زکر، ارجاع بکمار 
درست نکست، کا به نفع بکمار نمک باشد:

وقتک شواهد کافک وجود دارد که عارضه بکمار توسط 	 
متخصص پزشکک به طور کامل بررسک شده و هر گونه 

درمان ممکن انجام شده است؛
عارضه بکمار از زمان بررسک و/کا درمان قبلک به طور 	 

چشم گکرک بدتر نشده کا تغککر نکرده است.
اگر بکمار تصمکم آگاهانه و شاکسته گرفته است که در پک 
مشاوره پزشکک نباشد، همچنان مک توان با در نظر گرفتن 

مالحظات زکر، سمعک هاک مناسب را به بکمار توصکه کرد:
اکن توصکه اثر منفک روک سالمت کا تندرستک عمومک 	 

بکمار نداشته باشد؛

سوابق تأککد کند که کلکه مالحظات ضرورک درباره 	 
مصلحت بکمار در نظر گرفته شده باشد.

در صورتک که ضرورت قانونک وجود داشته باشد، بکمار مک تواند 
سلب مسئولکتک را امضا کند تا تأککد نماکد که پکشنهاد ارجاع 

مورد قبول اکشان نکست و اکن تصمکم آگاهانه بوده است.

مزکت کلکنککک
بهبود درک گفتارک

عوارض جانبک
عوارض جانبک فکزکولوژککک سمعک مانند وزوز گوش، 

سرگکجه، تجمع موم، فشار بکش ازحد، تعرکق کا رطوبت، 
تاول، خارش و/کا بثورات پوستک، گرفتگک کا پرشدگک 

گوش و عواقب آن مانند سردرد و/ کا درد گوش، ممکن است 
با کمک متخصص شنواکک شما برطرف شده کا کاهش کابند. 

سمعک هاک قدکمک ممکن است بکمار را درمعرض سطوح 
صداک بسکار بلند قرار دهند و درنتکجه منجر به تغککر آستانه 

محدوده فرکانس تحت تاثکر ضربه صوتک شوند.
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جمعکت بکمار هدف
جمعکت بکمار هدف، افراد دچار افت شنواکک خفکف تا عمکق 

)ISO 60115-18( از 36 ماهگک هستند. جمعکت بکمار 
هدف براک استفاده از وکژگک نرم افزار وزوزگوش، افراد باالک 18 

سال هستند.

کاربران هدف:
افرادک که دچار افت شنواکک هستند و از سمعک استفاده 

مک کنند و مراقبکن آنها. کارشناسان شنواکک که مسئول تنظکم 
سمعک هستند.

اطالعات مهم 
  سمعک )با برنامه رکزک خاص براک هر نوع افت شنواکک( 

فقط باکد توسط افراد واجد شراکطک که سمعک براک 
آنها در نظر گرفته شده است، استفاده شود. اشخاص دکگر 

نباکد از آن استفاده کنند، زکرا مک تواند به شنواکک آسکب 
برساند.

   سمعک، شنواکک را به حالت عادک برنمک گرداند و 
همچنکن باعث جلوگکرک از افت شنواکک ناشک از شراکط 

زکستک نمک شود کا آن را بهبود نمک بخشد.
  فقط با تجوکز پزشک کا متخصص شنواکک از سمعک 

استفاده کنکد.
   استفاده از سمعک تنها بخشک از بازتوانک شنواکک است؛ 

ممکن است تمرکن هاک شنکدارک و لب خوانک نکز مورد 
نکاز باشد.

  در اکثر موارد، استفاده نامنظم از سمعک مزاکا و بهره کامل 
را ارائه نمک دهد. وقتک کامال به سمعک هاک خود عادت 

کردکد، هر روز و در تمام ساعات بکدارک از سمعک ها 
استفاده کنکد.
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  بازخورد، ککفکت صداک ضعکف، صداهاک خکلک بلند کا 
آهسته، جاگکرک نامناسب کا مشکالت هنگام جوکدن کا 

بلع را متخصص شنواکک شما هنگام تنظکم دقکق سمعک و 
مرحله جاگکرک آن در گوش مک تواند برطرف کا بهتر کند.
  هر اتفاق جدک در رابطه با دستگاه باکد به نماکنده سازنده 

و مقام ذکصالح کشور محل اقامت گزارش شود. حادثه 
جدک به هر حادثه اک اطالق مک شود که به طور مستقکم 

کا غکرمستقکم به کک مورد از موارد زکر منجر شود، منجر 
شده باشد کا شاکد منجر شود:

مرگ کک بکمار، کاربر کا شخص دکگرک	 
وخکم تر شدن موقت کا دائمک حال بکمار، کاربر کا فرد 	 

دکگرک 
تهدکدک جدک براک سالمت عمومک	 

براک گزارش عملکرد کا روکدادک غکرمنتظره، لطفاً با سازنده کا 
نماکنده آن تماس بگکرکد.

اخطارها
  سمعک بکن محدوده فرکانس 2.4 گکگاهرتز تا 2.48 

گکگاهرتز کار مک کند. هنگام پرواز، لطفاً ببکنکد آکا 
اپراتور پرواز از شما مک  خواهد دستگاه  هاکتان را روک 

حالت پرواز تنظکم کنکد. 
  هکچ تغککر کا دستکارک در اکن سمعک که صراحتاً توسط 

Sonova AG تأککد نشده باشد، مجاز نکست. چنکن 
تغککراتک ممکن است به گوشتان کا سمعک  آسکب برساند.
  در مکان هاک قابل انفجار )معدن ها، مناطق صنعتک با خطر 

انفجار، محکط هاک مملو از اکسکژن کا مناطقک که در آن ها 
با داروهاک بک هوشک قابل اشتعال سر و کار دارند( کا 

جاکک که استفاده از تجهکزات الکترونککک ممنوع است، از 
سمعک ها و لوازم جانبک شارژ آنها استفاده نکنکد.

  باترک هاک سمعک درصورت بلعکده شدن سمک هستند.  
خارج از دسترس کودکان، افراد داراک مشکالت شناختک و 

حکوانات خانگک قرار گکرد. درصورت بلعکده شدن باترک ها، 
ً به پزشک مراجعه کنکد. فورا

  اگر در گوش کا پشت گوش خود احساس درد مک کنکد، 
درصورت التهاب کا تحرکک پوستک و تجمع سرکع جرم 

گوش، لطفاً با متخصص گوش کا پزشک خود در اکن مورد 
مشورت کنکد.
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  احتمال واکنش حساسکتک به سمعک اندک است. با اکن 
وجود اگر احساس خارش، قرمزک، زخم، التهاب کا سوزش در 
اطراف گوش هاکتان کردکد، به متخصص شنواکک اطالع داده 

و با پزشک خود تماس بگکرکد.
  اگر چه احتمال اکن مسئله بسکار کم است، اما درصورتک که 

هنگام خارج کردن سمعک، بخشک از آن داخل مجراک گوش 
باقک ماند، فوراً با پزشک تماس بگکرکد.

  برنامه هاک شنواکک در حالت مککروفون جهت دار باعث 
کاهش نوکز پس زمکنه مک شوند. لطفاً توجه داشته 

باشکد که اکن برنامه ها سکگنال هاک هشدار کا سروصداک 
پشت سر )مانند خودروها( را به طور جزئک کا کامل حذف 

مک کنند.
  اکن سمعک  براک کودکان زکر 36 ماه مناسب نکست. 

استفاده از اکن دستگاه توسط کودکان و افراد بالغ داراک 
مشکالت درکک و شناختک باکد با نظارت تمام وقت 

انجام شود تا اکمنک آن ها اطمکنان حاصل شود. سمعک  
دستگاهک کوچک و حاوک قطعاتک رکز است. کودکان 

و بزرگساالن داراک مشکالت درکک و شناختک را با اکن 
سمعک  بدون نظارت و تنها رها نکنکد. درصورت بلعکده 

شدن اکن سمعک، به پزشک کا بکمارستان مراجعه کنکد، 
زکرا سمعک کا قطعات آن مک تواند باعث خفگک شود!

  موارد زکر فقط براک افراد داراک دستگاه هاک پزشکک قابل 
اکمپلنت فعال )مثل تنظکم کننده ضربان قلب، الکتروشوک و 

غکره( کاربرد دارد:
سمعک بک  سکم را حداقل 15 سانتک متر )6 اکنچ( از 	 

اکمپلنت فعال دور نگه  دارکد. درصورت تجربه هرگونه 
تداخل، از سمعک بک سکم استفاده نکنکد و با سازنده 

اکمپلنت فعال تماس بگکرکد. لطفاً  توجه داشته باشکد 
که خطوط نکرو، تخلکه الکترواستاتککک، فلزکاب  هاک 

فرودگاه و موارد دکگر نکز مک توانند تداخل اکجاد کنند.
قطعات آهن رباکک را حداقل 15 سانتک متر )6 اکنچ( از 	 

اکمپلنت فعال دور نگه دارکد.
هنگام استفاده از وسکله جانبک بک سکم، به بخش 	 

اطالعات اکمنک در راهنماک کاربر وسکله جانبک خود 
مراجعه کنکد.

  استفاده از لوازم جانبک، مبدل ها و کابل هاکک غکر از موارد 
مشخص شده کا ارائه شده توسط سازنده اکن تجهکزات 

مک تواند منجر به انتشار بکشتر امواج الکترومغناطکس کا 
کاهش اکمنک الکترومغناطکسک اکن تجهکزات و عملکرد 

نادرست آن شود.
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  تجهکزات ارتباطک RF قابل حمل )ازجمله دستگاه هاک 
جانبک مثل کابل هاک آنتن و آنتن هاک خارجک( باکد در 
فاصله بکشتر از 30 سانتک مترک )12 اکنچک( هر بخش 
از سمعک ها )شامل کابل هاک مشخص شده توسط سازنده( 

استفاده شوند. در غکر اکن صورت، با کاهش تدرکجک 
عملکرد اکن دستگاه مواجه مک شوکد.

  درصورت پارگک پرده گوش، التهاب مجارک گوش کا 
حفره هاک گوش مکانک سرباز، نباکد براک مشترک از 

سمعک با سرک پالستککک کا سکستم هاک محافظت در 
مقابل جرم گوش استفاده شود. در اکن گونه موارد، توصکه 

مک کنکم از قالب سفارشک استفاده کنکد. در اکن موارد 
نادر، درصورت باقک ماندن هرقطعه اک از سمعک در مجراک 
گوش، قوکاً توصکه مک شود براک بکرون آوردن بک خطر آن 

به پزشک مراجعه کنکد.
  هنگام استفاده از سمعک با قالب سفارشک، از ضربه 

فکزککک محکم به گوش جلوگکرک کنکد. استحکام قطعات 
گوشک سفارشک شده براک استفاده معمول درنظرگرفته 

شده است. ضربه فکزککک محکم به گوش )به عنوان مثال 
درجرکان فعالکت هاک ورزشک( ممکن است منجر به 

شکستن قالب سفارشک شود. و درنتکجه مجرا کا پرده گوش 
پاره شود.

   پس از وارد آمدن فشار کا ضربه به قالب، لطفاً قبل از اکنکه 
گوشک را در گوش قرار دهکد از سالم بودن آن مطمئن 

شوکد.
   باکد از استفاده از اکن دستگاه در کنار دستگاهک دکگر 
کا روک آن خوددارک کرد، زکرا اکن کار مک تواند منجر 

به عملکرد نادرست آن ها شود. اگر چنکن استفاده اک 
ضرورک است، اکن دستگاه و دستگاه دکگر باکد تحت 

نظارت قرار داشته باشد تا از عملکرد درست آن ها اطمکنان 
حاصل کنکد. 

  در مواردک که حداکثر خروجک صداک سمعک بکشتر از 
132 دسک بل است، باکد دقت زکادک در استفاده از آن به 

عمل آکد. زکرا خطر آسکب به باقک مانده شنواکک وجود 
دارد. با متخصص شنواکک خود تماس بگکرکد تا مطمئن 
شوکد که حداکثر خروجک سمعک براکتان مناسب است.

  اکثر افرادک که از سمعک استفاده مک کنند افت 
شنواکک شان دراثر استفاده منظم از سمعک در 

موقعکت ها ک مختلف وخکم تر نمک شود. فقط گروه کوچکک 
از کاربران سمعک که افت شنواکک دارند ممکن است پس 

از مدت زمان طوالنک از سمعک، شنواکک شان وخکم تر 
شود.
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اکمنک محصول
  اکن سمعک ها دربرابر آب مقاوم هستند اما ضدآب نکستند. 

اکن سمعک ها براک مقاومت دربرابر فعالکت هاک نرمال 
و قرار گرفتن تصادفک در معرض شراکط سخت )گهگاه( 
ساخته شده اند. هرگز سمعک را در آب فرو نبرکد. اکن 

سمعک ها به طور وکژه براک فرو بردن در آب به مدت 
طوالنک و به طور دائم طراحک نشده اند )کعنک نمک توانکد 

با آنها شنا کنکد کا دوش بگکرکد(. همکشه قبل از انجام 
اکن فعالکت ها سمعکتان را بردارکد، چون سمعک ها حاوک 

قطعات الکترونککک حساسک هستند.
    هرگز ورودک مککروفون را نشوککد. اگر آن را بشوککد، 

وکژگک هاک اکوستکک وکژه اش را ازدست خواهد داد.
   از سمعکتان دربرابر گرما محافظت کنکد )هرگز آن را 

نزدکک پنجره کا در خودرو رها نکنکد(. هرگز از ماککرووکو 
کا ساکر وساکل حرارتک براک خشک کردن سمعک استفاده 

نکنکد. از متخصص شنواکک تان درباره روش هاک مناسب 
براک خشک کردن سمعک بپرسکد.  

   سمعک هاکتان را پرت نکنکد. انداختن سمعک ها روک 
سطوح سخت مک تواند به آن ها آسکب برساند.

   ولتاژ باترک هاک استفاده شده در اکن سمعک ها نباکد بکش 
از 1.5 ولت باشد. لطفاً از باترک هاک قابل شارژ روک - 

نقره اک کا لکتکومک )کون-لکتکوم( استفاده نکنکد زکرا 
ممکن است آسکب جدک به سمعک وارد کنند. 

  اگر قصد دارکد ازسمعک به  مدت طوالنک استفاده نکنکد، 
باترک آن را بکرون بکاورکد. 

  همکشه از باترک هاک جدکد در سمعکتان استفاده کنکد. 
درصورت نشت باترک، براک جلوگکرک از تحرکک و 

حساسکت پوستک فوراً آن را با باترک جدکدک تعوکض 
کنکد. مک توانکد باترک هاک مستعمل را به متخصص 

شنواکک خود برگردانکد.
  معاکنات پزشکک کا دندانپزشکک خاصک که مستلزم 

استفاده از تابش اشعه هستند )در زکر توضکح داده مک شود( 
ممکن است روک عملکرد صحکح سمعک تأثکر منفک 

بگذارند. قبل از انجام موارد زکر، سمعک را از گوش بکرون 
بکاورکد و آن را خارج از اتاق/منطقه قرار دهکد:

معاکنه پزشکک کا دندانپزشکک با اشعه اککس 	 
)همچنکن سک تک اسکن(.
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معاکنات پزشکک با اسکن هاک MRI/NMRI که 	 
مکدان هاک مغناطکسک اکجاد مک کنند. هنگام عبور از 

گکت هاک امنکتک )مثل فرودگاه( الزم نکست سمعک ها 
را بکرون بکاورکد. اگر در اکن گکت ها از اشعه اککس 

استفاده شود، مقدار آن خکلک کم است و روک سمعک 
تأثکرک نخواهند گذاشت.

  سمعک شما از قطعات بسکار مدرن ساخته شده است تا 
بهترکن ککفکت ممکن صدا را در همه شراکط شنکدارک 
ارائه دهد. با اکن وجود، وساکل ارتباطک مانند تلفن هاک 

همراه دکجکتالک ممکن است موجب تداخل )صداک سوت( 
در سمعک ها شوند. اگر در اثر وجود کک تلفن همراه در 

نزدککک شما تداخل رخ داد، مک توانکد اکن اشکال را به 
چند روش کاهش دهکد. برنامه سمعک ها را عوض کنکد، سر 
خود را در جهت مخالف بچرخانکد و کا کمک از تلفن همراه 

فاصله بگکرکد.
  اکن سمعک ها به عنوان IP68 طبقه بندک شده اند. اکن 

بدکن معنک است که مقاوم به آب و گرد و غبار هستند و 
به گونه اک طراحک شده اند که موقعکت هاک زندگک روزمره را 
تحمل کنند. اکن سمعک ها را مک توان زکر باران هم استفاده 

کرد، اما نباکد به طور کامل در آب غوطه ور شود، کا هنگام 
دوش گرفتن، شنا کردن کا دکگر فعالکت هاک آبک استفاده 

شوند. اکن سمعک ها هرگز نباکد در معرض آب کلردار، 
صابون، آب شور کا دکگر ماکعات داراک مواد شکمکاکک قرار 

گکرند. 

رتبه بندک سازگارک تلفن همراه
برخک کاربران سمعک گزارش دادند که هنگام استفاده از تلفن 
همراه صداک زنگک در سمعکشان به گوش مک  رسد که نشان 

مک  دهد سمعک و تلفن همراه با هم سازگار نکستند. طبق 
استاندارد ANSI C63.19 )روش  هاک استاندارد ملک آمرککا 

ANSI C63.19-2011 براک اندازه گکرک سازگارک بکن 
دستگاه  هاک ارتباطات بک  سکم و سمعک(، با افزودن رتبه بندک 

اکمنک سمعک موردنظر به رتبه بندک امواج تلفن همراه، مک  توان 
سازگارک سمعک و تلفن همراه را پکش  بکنک کرد. به عنوان مثال 
 ، 3 )M3(  4  و رتبه بندک تلفن )M4(  مجموع رتبه بندک سمعک

رتبه بندک ترککبک   7 مک شود. مجموع رتبه بندک برابر با 5، 
»استفاده عادک« و مجموع رتبه بندک 6 کا بکشتر، »عملکرد 

عالک« را نشان مک دهد.
اکمنک اکن سمعک ها حداقل M4 است. اندازه گکرک هاک عملکرد 

دستگاه، دسته بندک ها و گرو بندک سکستم براساس بهترکن 
اطالعات موجود انجام شده است اما هکچ تضمکنک وجود ندارد که 

تمام کاربران از نتکجه کار رضاکت خاطر داشته باشند.

  عملکرد سمعک ها بر اساس تلفن همراه افراد با ککدکگر متفاوت 
است. از اکن رو لطفاً سمعک هاک خود را با تلفن همراهتان امتحان 

کرده کا در زمان خرکد تلفن جدکد،قبل از خرکد حتماً آن را بر 
روک گوش داراک سمعک خود امتحان کنکد.
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پوشاننده وزوز 
پوشاننده هاک وزوز از نوکز پهن باند براک کاهش موقت وزوز 

استفاده مک کنند.
هشدارهاک مربوط به پوشاننده وزوز

  پوشاننده وزوز کک تولکدکننده صداک پهن باند است. 
اکن فناورک ابزارک براک درمان غنک سازک صدا فراهم 

مک آورد که مک تواند به عنوان بخشک از برنامه مدکرکتک 
وزوز بکار رود تا رهاکک از وزوز گوش را به ارمغان آورد.

  هدف اصلک غنک سازک صدا فراهم آوردن تحرکک نوکز 
مکمل است که مک تواند به شما در توجه نکردن به وزوز 
گوش خود و اجتناب از واکنش هاک منفک کمک کند. 

تقوکت صدا، به همراه مشاوره آموزشک، کک روککرد محرز 
براک مدکرکت وزوز است.

  سمعک هاک راه هواکک داراک پوشاننده وزوز گوش باکد 
توسط کک متخصص شنواکک آشنا با تشخکص و مدکرکت 

وزوز گوش در گوش گذاشته شوند. 

  درصورتک که هنگام استفاده از پوشاننده وزوز دچار هرگونه 
عوارض جانبک شدکد مانند سردرد، تهوع، سرگکجه کا تپش 
قلب، کا عملکرد شنواکک شما کاهش پکدا کرد مثاًل کاهش 

تحمل بلندک صدا، بدترشدن وزوز، کا کم شدن وضوح 
گفتگوها، باکد استفاده از اکن دستگاه را قطع کنکد و به 

پزشک مراجعه کنکد.
  مکزان صداک پوشاننده وزوز مک تواند در سطحک تنظکم 

شود که در صورت استفاده طوالنک مدت به صدمات 
شنواکک دائمک منجر شود. اگر پوشاننده وزوز در سمعک 

شما باکد بر اکن سطح تنظکم شود، متخصص شنواکک شما 
را در مورد حداکثر مدت زمان استفاده از پوشاننده وزوز در 
روز راهنماکک خواهد کرد. پوشاننده وزوز هرگز نباکد در 

سطوح ناراحت کننده استفاده شود.
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اطالعات مهم
  پوشاننده وزوز صداهاکک تولکد مک کند که به عنوان بخشک از 

برنامه موقت مدکرکت شخصک وزوز استفاده شده و باعث کاهش 
وزوز گوش مک شود. اکن وسکله همواره باکد با تجوکز متخصص 

شنواکک آشنا به تشخکص و درمان وزوز گوش استفاده شود.

  روش درمانک و بهداشتک مناسب نکاز دارد که فرد مبتال به وزوز 
گوش پکش از استفاده از کک مولد صدا کک ارزکابک پزشکک 
توسط متخصص شنواکک داراک مجوز انجام دهد. هدف اکن 
ارزکابک حصول اطمکنان از آن است که شراکط قابل درمان 

پزشکک که ممکن است علت اکجاد وزوز گوش باشند، پکش از 
استفاده از مولد صدا شناساکک و درمان شوند.

  پوشاننده وزوز Unitron براک بزرگساالن 18 سال کا باالتر که 
دچار هر دو مورد افت شنواکک و وزوز گوش هستند، در نظر گرفته 

شده است.

9.  شراکط راه اندازک، حمل  ونگه دارک
اکن محصول طورک طراحک شده است که درصورت استفاده 

براک کاربردهاک درنظرگرفته شده بدون اشکال و محدودکت کار 
کند، مگر اکن که به گونه اک دکگر در اکن دفترچه راهنما ذکر 

شده باشد.
لطفاً استفاده، شارژ، حمل و نگه دارک از سمعک را حتماً مطابق با 

شراکط زکر انجام دهکد:

نگه دارکحملاستفاده
 +5 تا +40 درجه سلسکوسدما

)41 تا 104 درجه فارنهاکت(
  -20 تا +60 

 درجه سانتک گراد
ـ -4 تا 140 

درجه فارنهاکت

  -20 تا +60 
 درجه سانتک گراد

 )-4 تا 140 
درجه فارنهاکت(

  30% تا 85% رطوبت
)غکر متراکم(

  0% تا %90 
)غکر متراکم(

  0% تا %70 
)غکر متراکم(

500 تا 1060 500 تا 1060 هکتوپاسکالفشار اتمسفر
هکتوپاسکال

500 تا 1060 
هکتوپاسکال
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10.  اطالعات و توضکحات مربوط به نمادها 

xxxx
Sonova AG با نماد CE، تأککد مک کند که اکن محصول - ازجمله 

لوازم جانبک آن - مطابق با شراکط ضرورک مقررات دستگاه هاک پزشکک 
MDR 2017/745  و همچنکن دستورالعمل تجهکزات رادکوکک 

EU/53/ 2014 است.
شماره هاک بعد از CE به کد تأککد شده مجوزهاکک که در فوق ذکر شده 

است ارتباط دارد. 

اکن نماد بکانگر اکن است که محصوالت توضکح داده شده در اکن 
دستورالعمل هاک کاربر مطابق با شراکط الزم بخش اجراکک نوع B از 

 B است. سطح اکن سمعک به عنوان بخش کاربردک نوع EN 60601-1
تعککن شده است.

نشان دهنده تولکد کننده دستگاه پزشکک است که در مقررات دستگاه هاک 
پزشکک EU(  2017/745( تعرکف شده است.

نشانگر نماکنده مجاز در جامعه اروپاست. EC REP همچنکن واردکننده به 
اتحادکه اروپا است.

 
اکن نماد بکان مک دارد که مطالعه و پکروک از اطالعات ارائه شده در اکن 

دفترچه هاک راهنما براک کاربر حائز اهمکت است.

 نشان مک دهد که اکن دستگاه کک دستگاه پزشکک است.

نشانگر شماره کاتالوگ سازنده است و معرف دستگاه پزشکک خاصک است

اکن نماد بکان مک دارد که مطالعه و پکروک از اطالعات ارائه شده در اکن  
دفترچه راهنما براک کاربر حائز اهمکت است.

اکن نماد نشان دهنده اهمکت توجه کاربر به اعالمکه هاک اخطار مربوطه در 
اکن دفترچه راهنما است.

اطالعات مهم براک استفاده از دستگاه و اکمنک محصول.

عالمت حق نسخه بردارک©

نماد سطل زباله چرخ دار دارای عالمت ضربدر بدین معنی است که این 
دستگاه و همچنین شارژرها را نباید درون زباله های خانگی دور انداخت. 

لطفاً دستگاه های استفاده نشده یا کهنه را در مکان های بازیافت زباله 
درنظرگرفته شده برای زباله های الکترونیکی منهدم کنید یا دستگاه خود را به 

متخصص شنوایی تحویل دهید. با انهدام صحیح از محیط و سالمتی انسان 
محافظت می شود.

نشان کلمه   ®Bluetooth و آرم هاک آن، عالئم تجارک ثبت شده متعلق به 
شرکت Bluetooth SIG هستند و هرگونه استفاده از اکن عالئم توسط 
Sonova AG با مجوز انجام مک شود. دکگر نشان ها و نام هاک تجارک 

مربوط به مالکان آنها مک باشد.

رتبه بندک IP = رتبه بندک حفاظت ورودک. رتبه بندک IP68 نشان 
مک دهد که سمعک مقاوم به آب و گرد و غبار است. اکن سمعک پس از 

غوطه ور شدن پکوسته در 1 متر آب به مدت 60 دقکقه، و 8 ساعت در اتاق 
گرد و غبار بر اساس استاندارد IEC60529 سالم بکرون آمده است.
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تارکخ ساخت

شماره سرکال

محدوده دماک حمل و نقل و نگه دارک 

محدوده رطوبت حمل و نقل و نگه دارک

محدوده فشار حمل و نقل و نگه دارک

خشک نگه داشته شود

اکن نماد نشان مک دهد که تداخل الکترومغناطکسک از اکن دستگاه 
مطابق با محدودکت هاک تأککدشده توسط »کمکسکون ارتباطات فدرال 

اکاالت متحده« است.

نمادها فقط براک منبع نکروک اتحادکه اروپا کاربرد دارند

منبع نکرو با اکزوالسکون دوبل

اکن دستگاه فقط براک استفاده در داخل ساختمان طراحک شده است.

ترانسفورماتور جداکننده اکمنک، مقاوم دربرابر اتصال کوتاه
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11.  اطالعات سازگارک
بکانکه انطباق

بدکنوسکله Sonova AG اعالم مک دارد که اکن محصول مطابق با شراکط ضرورک 
مقررات دستگاه هاک پزشکک MDR 2017/745 و همچنکن دستورالعمل تجهکزات 

رادکوکک EU/53/2014 است. متن کامل بکانکه انطباق EU را مک توانکد از سازنده 
ازطرکق نشانک وب زکر به دست آورکد: 

https://www.hansaton.de/en/declarations-of-conformity

 استرالکا/نکوزکلند:
     نشان دهنده مطابقت دستگاه با مقرارت تنظکم کننده مدکرکت طکف رادکوکک 
)RSM( و مسئول رسانه و ارتباطات استرالکا )ACMA( براک فروش قانونک 

در نکوزکلند و استرالکا است. برچسب سازگارک R-NZ براک محصوالت 
رادکوکک ارائه شده در بازار نکوزکلند تحت سطح سازگارک A1 است.

اطالعکه 1
اکن دستگاه مطابق با ماده 15 قوانکن FCC و RSS-210 صنعت کانادا ساخته شده است. 

عملکرد دستگاه مشمول دو شرط زکر قرار مک گکرد:
1(   اکن دستگاه تداخل هاک مضر اکجاد نمک کند، و

2(   اکن دستگاه ممکن است تحت تأثکر تداخل هاک درکافتک قرار بگکرد از جمله 
تداخلک که مک تواند منجر به عملکرد نامطلوب دستگاه شود.

اطالعکه 2
هرگونه تغککرات کا تعمکرات بر روک دستگاه که صرکحاً توسط Sonova AG تأککد 

نشده باشد باعث ابطال مجوز FCC براک کار با اکن دستگاه خواهد شد.

اطالعکه 3
اکن دستگاه آزماکش شده و با محدودکت هاک دستگاه دکجکتالک کالس B، ماده 15 

قوانکن FCC و ICES-003 صنعت کانادا مطابقت دارد. اکن محدودکت ها به منظور 
حفاظت در برابر تداخل هاک مضر در نصب در مناطق مسکونک مک باشند. اکن دستگاه 
انرژک فرکانس رادکوکک تولکد، استفاده و از خود ساطع مک کند، بنابراکن اگر مطابق 

با دستورالعمل ها نصب و استفاده نشود، ممکن است باعث تداخل هاک مضر در ارتباطات 
رادکوکک شود. با اکن وجود هکچ ضمانتک وجود ندارد که تداخلک در نصب عادک رخ 

ندهد. اگر اکن دستگاه تداخل مضر در گکرندگک رادکو کا تلوکزکون اکجاد کرد، که اکن 
مورد را مک توان با روشن و خاموش کردن دستگاه بررسک نمود، کاربر مک تواند با کک کا 

چند روش زکر تداخل را برطرف نماکد:
جهت آنتن گکرنده را تغککر داده کا جاک آن را عوض کند   	

فاصله بکن دستگاه و گکرنده را افزاکش دهد   	
	   دستگاه را به پرکزک بزند که گکرنده به آن متصل نباشد

	   مشکل خود را با فروشنده کا کک تکنکسکن مجرب رادکو/تلوکزکون در مکان بگذارد
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اطالعاتاطالعات رادکوککرادکوکک سمعکسمعک بکبک سکمسکم
آنتن حلقوک نوسان سازنوع آنتن

2.4 گکگاهرتز تا 2.48 گکگاهرتزفرکانس عملکرد
GFSK،  Pi/4 DQPSK،  GMSKنوسان صدا

mW 1 <قدرت تشعشعک

Bluetooth® 

1m~ دامنه
Bluetooth 4.2 Dual-Mode

HFP )پروفاکل هندزفرک(، A2DPپروفاکل هاک پشتکبانک شده

سازگارکسازگارک بابا استانداردهاکاستانداردهاک تشعشعاتتشعشعات امواجامواج و اکمنکو اکمنک
EN 60601-1-2استانداردهاک تشعشعات امواج

IEC 60601-1-2
EN 55011

CISPR11/AMD1
CISPR22
CISPR32

ISO 7637-2
CISPR25

EN 55025

EN 60601-1-2استانداردهاک اکمنک
IEC 60601-1-2
EN 61000-4-2
IEC 61000-4-2
EN 61000-4-3
IEC 61000-4-3
EN 61000-4-4
IEC 61000-4-4
EN 61000-4-5
IEC 61000-4-5
EN 61000-4-6
IEC 61000-4-6
EN 61000-4-8
IEC 61000-4-8
EN 61000-4-11
IEC 61000-4-11

IEC 60601-1 )§ 4.10.2( 
ISO 7637-2
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بازخورد شما
نکازها کا نگرانک هاک خاص خود را بنوکسکد و در اولکن مراجعه به 

مطب بعد از درکافت سمعک ها با خودتان ببرکد. 
اکن به متخصص شنواکک شما کمک مک کند که به نکازهاک شما را 

رسکدگک کند.

 ______________________________________   
 ______________________________________

 ______________________________________   
 ______________________________________

 ______________________________________   
 ______________________________________

 ______________________________________   
 ______________________________________

 ______________________________________   
 ______________________________________

نکات دکگر

 ________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________
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و واردکننده اتحادکه اروپا:
 Sonova Deutschland GmbH

Max-Eyth-Str. 20 
 70736 Fellbach-Oeffingen, Germany

Pat. www.sonova.com/en/intellectualproperty
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