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1. Bine ați venit
Noul dumneavoastră aparat auditiv este un produs
de calitate elveţiană premium. A fost dezvoltat
de Phonak, una din companiile de vârf la nivel mondial
în domeniul tehnologiei auditive. Acest aparat auditiv
oferă cea mai modernă tehnologie auditivă digitală
existentă pe piaţă la momentul actual.
Vă rugăm să citiți aceste instrucţiuni de utilizare pentru
a putea beneficia de toate posibilităţile pe care le oferă
noul dumneavoastră aparat auditiv. Dacă veţi utiliza
şi îngriji aparatul în mod corespunzător, veţi putea
beneficia de acesta mulţi ani de acum înainte.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să consultaţi tehnicianul
acustician audioprotezist
Phonak – life is on

www.phonak.com

0459
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2.	Informaţii importante referitoare
la siguranţă
Vă rugăm să citiţi informaţiile de la paginile
următoare înainte de a utiliza aparatul auditiv.
Un aparat auditiv nu poate asigura refacerea auzului
şi nu poate preveni sau îmbunătăţi o deficienţă de auz
de natură organică. Utilizarea inconsecventă a unui
aparat auditiv nu permite utilizatorului să beneficieze
la maximum de avantajele acestui aparat. Utilizarea
unui aparat auditiv este doar o componentă a abilitării
auditive, putând fi necesară completarea cu o instruire
auditivă şi pregătire în citire labială.
2.1 Avertizări referitoare la pericole
Scopul utilizării aparatelor auditive este amplificarea
şi transmiterea sunetului către urechi, compensând
în acest mod problemele de auz. Aparatul auditiv
(programat special pentru fiecare tip de pierdere
a auzului) trebuie utilizat numai de persoana căreia
îi este destinat. Nu trebuie folosit de nicio altă
persoană, deoarece i-ar putea fi afectat auzul.
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Schimbările sau modificările aduse aparatului auditiv
care nu au fost aprobate în mod explicit de Phonak
nu sunt acceptate. Astfel de modificări vă pot afecta
auzul sau aparatul auditiv.
Nu utilizaţi aparatul auditiv în zone cu risc
de explozie (mines or industrial areas with danger of
explosions, oxygen rich environments or areas where
flammable anesthetics are handled).
Bateriile aparatului auditiv sunt toxice dacă sunt înghiţite! Nu le lăsaţi la îndemâna copiilor, a persoanelor
cu incapacitate mentală sau animalelor de casă. Dacă
bateriile sunt înghiţite, consultaţi imediat medicul!
Dacă simţiţi durere în ureche sau în spatele urechii,
dacă urechea s-a inflamat, dacă pielea se irită sau
există acumulări accelerate de cerumen, vă rugăm
să consultaţi tehnicianul acustician audioprotezist sau
medicul dumneavoastră.
Programele auditive din modul microfon direcţional
reduc zgomotele de fond. Vă informăm că semnalele
de avertizare sau zgomotele din fundal, de ex. maşini,
sunt suprimate parţial sau în întregime.
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2.

Informaţii importante referitoare la siguranţă
Aparatul auditiv conţine piese de mici dimensiuni
care pot provoca sufocarea, dacă sunt înghiţite
de copii. Nu le lăsaţi la îndemâna copiilor,
a persoanelor cu incapacitate mentală sau animalelor
de casă. Dacă sunt înghiţite, apelaţi imediat la un
medic sau mergeţi de urgenţă la spital.
Dispozitivele externe se pot conecta doar dacă au
fost testate conform standardelor IECXXXXX. Pentru
a evita şocurile electrice, folosiţi numai accesorii
aprobate de Phonak AG.
Următoarele se aplică doar persoanelor cu dispozitive
medicale implantabile active (stimulatoare,
defibrilatoare etc.):
J Ţineţi magneţii (instrumentul de manevrare
abateriei, magnetul EasyPhone etc.) la o distanţă
de cel puţin 15 cm (6 inch) de implantul activ.
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2.2 Informaţii referitoare la siguranţă produsului
Nu introduceţi niciodată aparatul auditiv în apă!
Protejaţi-l împotriva umezelii excesive. Întotdeauna
scoateţi aparatul auditiv înainte de a face duş, baie
sau înainte de a înota, deoarece aceste aparate
conţin componente electronice sensibile.
Protejaţi aparatul auditiv împotriva căldurii
(nu-l lăsaţi niciodată lângă fereastră sau în maşină.)
Nu utilizaţi niciodată cuptorul cu microunde sau alte
dispozitive de încălzire pentru a usca aparatul auditiv.
Pentru a afla metodele de uscare corespunzătoare,
consultaţi tehnicianul acustician audioprotezist.
Când nu utilizaţi aparatul auditiv, lăsaţi deschis
compartimentul de baterie astfel încât umezeala
să se poată evapora. Întotdeauna, după utilizare,
trebuie să uscaţi complet aparatul auditiv. Depozitaţi
aparatul auditiv la loc sigur, uscat şi curat.
Nu lăsaţi să cadă aparatul auditiv! Căderea pe o
suprafaţă dură poate defecta aparatul.
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2.

Informaţii importante referitoare la siguranţă
Utilizaţi întotdeauna baterii noi pentru aparatul
dumneavoastră auditiv. În cazul în care o baterie
prezintă scurgeri, înlocuiţi-o imediat cu una nouă
pentru a evita iritarea pielii. Puteţi preda bateriile
uzate tehnicianului acustician audioprotezist.
Bateriile folosite la aceste aparate aditive nu pot
să depășească 1.5 volți. Vă rugăm să nu folosiți
baterii reîncărcabile argint-zinc sau litiu-ion
deoarece ele pot să dăuneze serios aparatele
dumneavoastră auditive. La capitolul 3, în tabel, este
arătat exact ce fel de baterii sunt necesare pentru
acest model de aparate auditive.
Scoateţi bateria dacă nu utilizaţi aparatul auditiv
o perioadă îndelungată.
Examinările medicale sau dentare, inclusiv radiaţiile
descrise mai jos, pot afecta funcţionarea corectă
a aparatului dumneavoastră auditiv. Îndepărtaţi-l
şi a aparatului dumneavoastră auditiv. Îndepărtaţi-l
şi lăsaţi-l în afara camerei/zonei de examinare
înainte de:
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J Examinare medicală sau dentară cu raze X (de
asemenea, scanare CT)
J Examinări medicale cu scanări MRI/NMRI,
generatoare de câmpuri magnetice
Aparatele auditive nu trebuie îndepărtate când
treceţi prin terminalele de securitate (aeroporturi
etc.). Dacă sunt utilizate raze X, acestea vor fi în doze
foarte mici şi nu vor afecta aparatele dumneavoastră
auditive.
Nu utilizaţi aparatul auditiv în zone unde
echipamentele electronice sunt interzise.
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3. Descrierea aparatului auditiv
Următoarele instrucţiuni de utilizare descriu diferite modele de aparate auditive. Consultaţi ilustraţiile prezentate
pentru identificarea aparatului auditiv pe care îl folosiţi.
De reţinut: este posibil ca funcţiile specifice descrise
în următoarele pagini să nu facă parte din echiparea
modelului dumneavoastră, deoarece anumite
caracteristici ale modelelor sunt opţionale.
Tabelul de mai jos arată de ce baterie aveţi nevoie
pentru modelul dumneavoastră de aparat auditiv.
Model
Q-10
Q-312
Q-13

Dimensiune
baterie zinc aer
(marcaj pe ambalaj)
10A (galben)
312 (maro)
13 (portocaliu)

IEC
cod

ANSI
cod

PR70 7005ZD
PR41 7002ZD
PR48 7000ZD

Vă rugăm să vă asigurați că folosiți bateriile potrivite
pentru aparatele auditive dvs. (zinc-aer). Vă rugăm
să luați la cunoștință cu informațiile mai detaliate
cu privire la siguranța produselor din capitolul 2.2.
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Modele Tao Q-10
d

e
f

c

g

b
a

h

a Cască realizată la comandă
b Receptor (ieşire sunet) şi sistem de protecţie
anticerumen
c Compartiment de baterie cu buton PORNIRE/OPRIRE
d Buton programe (opţional)*
e Intrare microfon protejată
f Fir de extragere
g Indicator dreapta sau stânga (dreapta = roşu,
h stânga = albastru)
i Orificiu

* Un control de volum este de asemenea opţional;
prezentat la pagina 14.
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3.

Descrierea aparatului auditiv

Modele Tao Q-312 şi Q-13
d

d

c

b

c
b
a
h

e
f

e
f

g

g

a
h

a Cască realizată la comandă
b Receptor (ieşire sunet) şi sistem de protecţie
anticerumen
c Compartiment de baterie cu buton PORNIRE/OPRIRE
d Intrări microfon protejate admisie
e Buton programe (opţional)
f Indicator dreapta sau stânga
(dreapta = roşu, stânga = albastru)
g Control volum (opţional)
h Orificiu
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4.	Instrucţiuni pas cu pas pentru
utilizarea aparatului auditiv
Următorul capitol oferă instrucţiuni pas cu pas pentru
utilizarea aparatului auditiv. Vă rugăm să parcurgeţi
cu atenţie aceşti paşi. În ilustraţii, componentele care au
o importanţă deosebită pentru fiecare etapă sunt
marcate cu verde.
Pasul 1. Familiarizarea cu aparatul auditiv
Luaţi aparatul auditiv în mână şi verificaţi butoanele,
dacă există. Procedând astfel, vă va fi mai uşor să simţiţi
şi să utilizaţi butoanele atunci când veţi purta aparatul
auditiv.
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4.

Utilizarea aparatului auditiv

Pentru reglarea volumului, rotiţi controlul de volum
(Fig. 1a).
Urechea stângă
Volum crescut

Volum redus

Urechea dreaptă
Volum crescut

Volum redus

Fig. 1a
Sensul de rotire a controlului de volum când purtaţi
aparatul în ureche este indicat la Pasul 6 al acestei
secţiuni.
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Pentru schimbarea unui program auditiv (opţional),
apăsaţi butonul (Fig. 1b).

Fig. 1b

17

4.

Utilizarea aparatului auditiv

Pasul 2. Pregătirea bateriei
Îndepărtaţi folia de protecţie de pe noua baterie (Fig. 2).
Pentru activarea bateriei, aşteptaţi două minute înainte
de introducerea acesteia.

Fig. 2
Pasul 3. Introducerea bateriei
Ţineţi aparatul auditiv în mână (Fig. 3a) şi deschideţi
compartimentul de baterie. Introduceţi bateria astfel
încât să puteţi vedea simbolul + de pe baterie (Fig. 3b).

Fig. 3a
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Fig. 3b

Pasul 4. Pornirea aparatului auditiv
Porniţi aparatul auditiv închizând compartimentul
de baterie (Fig. 4).

Fig. 4
Deschideţi şi închideţi compartimentul de baterie
uşor şi cu atenţie.
Dacă simţiţi rezistenţă când închideţi compartimentul
de baterie, verificaţi dacă bateria este introdusă
corect şi în poziţia adecvată. Dacă bateria este
introdusă incorect, aparatul auditiv nu va funcţiona,
iar compartimentul de baterie se poate deteriora.
Acum aparatul auditiv este pornit. Poate dura câteva
secunde pentru ca aparatul să înceapă să funcţioneze.
(Când purtaţi aparatul auditiv, veţi auzi un semnal
acustic).
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4.

Utilizarea aparatului auditiv

Pasul 5. Introducerea aparatului auditiv
Acest pas vă indică modalitatea corectă de introducere
a aparatului auditiv în ureche.
Fiecare aparat auditiv este programat individual,
pentru urechea stângă şi pentru urechea dreaptă.
Mai întâi identificaţi aparatul pentru urechea
dreaptă şi pentru cea stângă, astfel încât să introduceţi dispozitivele în mod corespunzător.
Pasul 5.1 Identificarea aparatului auditiv pentru
urechea dreaptă şi urechea stângă
Marcajul color se află pe cască (textul este scris cu roşu
sau albastru, sau casca este roşie sau albastră):
dreapta = roşu
stânga = albastru

Fig. 5a
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Pasul 5.2 Introducerea aparatului auditiv (toate
modelele)
Cu mâna dreaptă, ţineţi aparatul auditiv pentru urechea
dreaptă (marcat cu roşu, vezi pasul 5.1) între degetul
mare şi arătător (Fig. 5b). La modelele Tao Q-10, firul
de extragere trebuie să fie spre baza urechii.
Introduceţi vârful aparatului auditiv în conductul auditiv
(vezi partea încercuită cu verde din Fig. 5b). Trageţi uşor
de lobul urechii şi împingeţi aparatul auditiv în poziţia
corectă. Asiguraţi-vă că s-a fixat ferm. La început,
utilizaţi o oglindă pentru verificare.

Fig. 5b
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4.

Utilizarea aparatului auditiv

Aţi reuşit să introduceţi aparatul auditiv în urechea
dreaptă. Acum introduceţi aparatul auditiv pentru
urechea stângă în mod similar (marcat cu albastru,
vezi pasul 5.1)
Pasul 6. Reglarea controlului de volum din ureche
Pentru a creşte volumul (acţiune posibilă doar la modelele
cu control de volum opţional), rotiţi controlul de volum
înainte. Pentru a reduce volumul, rotiţi controlul
de volum înapoi, cu degetul arătător (Fig. 6a).
Urechea stângă
Volum crescut

Volum redus
Fig. 6a
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Urechea dreaptă
Volum crescut

Volum redus

Pasul 7. S electarea programului auditiv de la butonul
din ureche
Pentru schimbarea programului auditiv (acţiune posibilă
doar la modelele cu buton opţional pentru selectare
programe), apăsaţi butonul indicat (Fig. 7).

Fig. 7
Dacă îl apăsaţi din nou, acesta comută la programul
următor. Schimbarea programului este indicată printr-un
semnal.
Tonul de semnal poate fi auzit cu uşurinţă doar dacă aţi
pornit aparatul auditiv şi dacă îl purtaţi corect în ureche.
23

4.

Utilizarea aparatului auditiv

Pasul 8. S coaterea aparatului auditiv
Următorii paşi descriu modalitatea extragerii cu uşurinţă
a aparatului auditiv, cu sau fără fir de extragere.
Pasul 8.1 Scoaterea aparatului auditiv cu fir
de extragere
Ţineţi firul de extragere între degetul mare şi degetul
arătător şi trageţi uşor în sus aparatul auditiv şi apoi
extrageţi-l din ureche (Fig. 8a).

Fig. 8a
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Pasul 8.2 S coaterea aparatului auditiv fără un fir
de extragere
Puneţi degetul mare în spatele
lobului urechii (chiar în spatele cartilajului dur, Fig. 8b)
şi apăsaţi uşor urechea în sus
pentru a scoate aparatul auditiv din conduct. Vă puteţi
ajuta, mişcând falca exact ca
atunci când mestecaţi ceva.
Fig. 8b
Prindeţi partea proeminentă a aparatului auditiv
şi scoateţi-l din ureche (Fig. 8c).

Fig. 8c
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4.

Utilizarea aparatului auditiv

Pasul 9. Oprirea aparatului auditiv
Puteţi opri aparatul auditiv deschizând compartimentul
de baterie(Fig. 9).

Fig. 9
Pasul 10. Înlocuirea bateriei
Aparatul auditiv va indica un semnal sonor dublu, care
indică necesitatea schimbării bateriei. De regulă, aveţi
la dispoziţie până la 30 de minute pentru schimbarea
bateriei, totuşi, intervalul de timp poate diferi şi ar putea
fi considerabil mai scurt. Vă recomandăm să aveţi mereu
la îndemână o baterie de rezervă.
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5. Îngrijirea şi întreţinerea
Îngrijirea frecventă şi atentă a aparatului auditiv
contribuie la asigurarea unor performanţe remarcabile
şi a unei durate de viaţă îndelungate.
Vă rugăm să utilizaţi specificaţiile de mai jos ca
instrucţiuni:
Informaţii generaleÎnainte să utilizaţi sprayuri pentru
păr sau produse cosmetice, trebuie să scoateţi aparatul
auditiv din ureche, deoarece aceste produse îl pot
deteriora.
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5.

Îngrijirea şi întreţinerea

Zilnic
Se recomandă curăţarea şi utilizarea unui sistem
de uscare a aparatului. „Linia C&C” de la Phonak este
un set complet de produse de curăţare. Tehnicianul
acustician audioprotezist vă va consilia cu plăcere.
La curăţarea aparatelor auditive, nu utilizaţi niciodată
produse de curăţare menajere (detergent, săpun etc.).
Dacă aparatul dumneavoastră funcţionează mai slab
sau nu funcţionează deloc, curăţaţi sau înlocuiţi
sistemul de protecţie anticerumen. Dacă aparatul
nu funcţionează nici după ce aţi curăţat sau
înlocuit sistemul de protecţie anticerumen în mod
corespunzător şi aţi introdus noile baterii, contactaţi
tehnicianul acustician audioprotezist pentru consiliere.
Săptămânal
Pentru instrucţiuni de întreţinere detaliate sau pentru
cu o curăţare mai complexă, vă rugăm să contactaţi
tehnicianul acustician audioprotezist.
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Protecţia anticerumen
SmartGuard este un sistem unic de protecţie
anticerumen dezvoltat de Phonak. Designul unic
al membranei protejează complet aparat auditiv
împotriva cerumenului şi umezelii.
SmartGuard

Ca sistem de protecţie alternativ, mai sunt folosite
şi protecţiile anticerumen Cerustop. Tehnicianul acustician
audioprotezist vă poate oferi informaţii detaliate despre
utilizarea sistemului de protecţie anticerumen la aparatul
dumneavoastră auditiv. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi tehnicianul acustician
audioprotezist.
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6. Depanarea
Aparatul auditiv se aude slab/nu se aude deloc
Curăţaţi sau înlocuiţi sistemul de protecţie anticerumen.
Verificaţi dacă bateria este introdusă corect şi fixată
corespunzător; dacă este necesar, reglaţi poziţia bateriei.
Dacă nu constataţi nicio îmbunătăţire, atunci înlocuiţi
bateria. Dacă problema persistă, contactaţi tehnicianul
acustician audioprotezist.
Bateria se descarcă prea repede
Introduceţi o nouă baterie şi reţineţi cât timp este
utilizată până la descărcare. Contactaţi tehnicianul
acustician audioprotezist având această informaţie,
iar tehnicianul vă va putea ajuta şi consilia.
Zgomote – pârâituri sau bâzâituri
Verificaţi dacă există urme de cerumen. Apoi încercaţi
cu o baterie nouă. Dacă problema persistă, contactaţi
tehnicianul acustician audioprotezist.
Fluierat
Verificaţi dacă aparatul auditiv este fixat corect şi ferm.
Dacă totul este în regulă, însă problema persistă,
consultaţi tehnicianul acustician audioprotezist.
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Ureche dureroasă sau inflamată
Scoateţi aparatul auditiv şi consultaţi tehnicianul
acustician audioprotezist. Dacă problema este gravă,
contactaţi medicul.
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7. Descrierea accesoriilor wireless
Phonak oferă o gamă de accesorii wireless care disponibile
numai pentru modelele cu buclă inductivă Tao Q15 extind
capabilităţile aparatelor auditive în situaţii specifice,
precum vizionarea televizorului, vorbitul la telefon
şi comunicarea la distanţă într-un mediu zgomotos.
Comunicarea la distanţă în medii zgomotoase
Accesoriile Roger/FM ajută la comunicarea la distanţă
în medii zgomotoase prin transmiterea wireless a vocii
vorbitorului direct spre aparatul dumneavoastră auditiv.
Accesoriile Roger/FM includ atât un microfon, cât şi un
receptor. Unele microfoane Roger/FM suportă şi intrare
de la surse audio prin Bluetooth® sau cablu.
Microfon: purtat sau aşezat în apropierea
difuzorului sau conectat la sursa audio, transmite
direct sunetul către receptorul dumneavoastră
fără zgomote de fond perturbatoare.
Receptor: ataşat la aparatul dumneavoastră
auditiv şi purtat în spatele urechii sau
pe corp, cu o buclă în jurul gâtului.
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Microfon *

Opţiune pentru receptor purtat pe corp
* Unele microfoane Roger/FM acceptă şi intrare
de la surse audio prin Bluetooth® sau cablu.
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8. Service şi garanţie
8.1 Garanţia locală
Vă rugăm să solicitaţi tehnicianului acustician
audioprotezist de la care aţi cumpărat aparatul auditiv,
termenii de garanţie locale.
8.2 Garanţia internaţională
Phonak vă oferă un an de garanţie internaţională
limitată, care devine valabilă la data achiziţiei. Această
garanţie limitată acoperă defectele de fabricaţie şi de
material din aparatul auditiv, dar nu şi ale accesoriilor,
cum ar fi bateriile, tuburile, olivele, receptoarele
externe. Garanţia este valabilă numai dacă este
prezentată dovada achiziţiei produsului.
Garanţia internaţională nu afectează niciun drept legal
de care aţi putea beneficia sub legislaţia naţională
aplicabilă, referitoare la vânzarea bunurilor de consum.
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8.3 Limita garanţiei
Această garanţie nu acoperă deteriorarea rezultată
din manipularea sau îngrijirea necorespunzătoare,
expunerea la substanţe chimice sau forţarea inutilă.
Deteriorarea cauzată de către o terţă parte sau de către
centre service neautorizate face garanţia nulă şi neavenită.
Această garanţie nu include niciun serviciu efectuat de un
tehnician acustician audioprotezist în cabinetul său.
Seria (pe partea stângă):

Tehnician acustician
audioprotezist
(ştampila/ semnătura):

Seria (pe partea dreaptă):

Data achiziţiei:
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9. Informaţii referitoare la conformitate
Europe:
Declaraţie de conformitate
Prin prezenta Phonak AG declară cp produsele de la pagina 2 corespund cerințelor Directivei 93/42/CEE privind
dispozitivele medicale. Textul complet al declarației
de conformitate poate să fie găsit la producător sau
la reprezentantul local al Phonak.
Australia/Noua Zeelandă:
	Demonstrează conformitatea unui aparat
cu dispozițiile de reglementare aplicabile
privind Gestionarea spectrului de frecvenţe
(RSM) și cu cele ale Autorității australiene
pentru comunicare și mass-media (ASMA)
privind comercializarea legală pe teritoriul
Noii Zeelande și al Austraiei.
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10.	Informaţii despre simboluri şi
explicarea acestora
Prin simbolul CE, Phonak AG confirmă
că acest produs Phonak – inclusiv
accesoriile – îndeplineşte cerinţele Directivei
93/42/CEE pentru Dispozitive Medicale.
Numerele care urmează simbolul CE
corespund codului instituţiilor certificate
consultate în cadrul directivelor mai sus
menţionate.
Acest simbol arată că produsele descrise
în aceste instrucţiuni de utilizare respectă
cerinţelepentru o componentă a aplicaţiei
de Tip B a NE 60601–1. Suprafaţa aparatului
auditiv este specificată drept componentă
a aplicaţiei de Tip B.
Indică producătorul dispozitivului medical,
după cum este specificat la Directiva
93/42/CEE a Consiliului UE.
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10. Informaţii despre simboluri şiexplicarea acestora
În timpul transportului menține uscate
Acest simbol arată că este important pentru
utilizator să citească şi să ia în considerare
informaţiile relevante din aceste ghiduri de
utilizare.
Acest simbol arată că este important pentru
utilizator să fie atent la notele de avertizare
relevante din aceste ghiduri de utilizare.
Informaţii importante pentru manevrarea
şi siguranţa produsului.
Produsul este proiectat să funcţioneze
Condiţii
de operare fără probleme sau restricţii în scopul
prevăzut, dacă aceste ghiduri de
utilizare nu specifică altfel.
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Temperatură: între –20° şi +60° Celsius
(între –4° şi +140° Fahrenheit)
Umiditate la transport: Până la 90%
(fără condens) Umiditate la depozitare:
0% până 70%, dacă nu este în uz. Vezi
instrucţiunea de la capitolul 2.2 referitoare
la uscarea aparatului auditiv după utilizare.
Presiune atmosferică:
între 200 hPa şi 1500 hPa
Simbolul cu pubela şi semnul interzis are
rolul de a vă atrage atenţia că acest aparat
auditiv nu poate fi eliminat ca orice deşeu
menajer obişnuit. Vă rugăm să eliminaţi
aparatele auditive vechi sau neutilizate
în locaţiile prevăzute special pentru eliminarea deşeurilor electronice sau să predaţi
aparatul auditiv tehnicianului acustician
audioprotezist, în vederea eliminării. O eliminare corespunzătoare protejează mediul
înconjurător şi sănătatea.
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