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Λίγα λόγια για το μοντέλο 
Αυτό το εγχειρίδιο αφορά τις ακόλουθες οικογένειες 
ακουστικών βαρηκοΐας:

Να συμπληρωθεί από τον Ακοοπροθετιστή σας.

 ■ HearLink 9010 MNR T – HL 9010 MNR T (HER9011) 
GTIN: 05714464002818

 ■ HearLink 7010 MNR T – HL 7010 MNR T (HER7011) 
GTIN: 05714464002801

 ■ HearLink 5010 MNR T – HL 5010 MNR T (HER5011) 
GTIN: 05714464002795

 ■ HearLink 3010 MNR T – HL 3010 MNR T (HER3011) 
GTIN: 05714464003631

 ■ HearLink 2010 MNR T – HL 2010 MNR T (HER2011) 
GTIN: 05714464003648

 ■ HearLink 3000 MNR T – HL 3000 MNR T (HER3001) 
GTIN: 05714464002757

 ■ HearLink 2000 MNR T – HL 2000 MNR T (HER2001) 
GTIN: 05714464002740

Με NFMI και 2,4 GHz ραδιοφωνική λειτουργία.

Οι ακόλουθες ακουστικές επιλογές είναι διαθέσιμες για 
τις παραπάνω οικογένειες:

 ■ Μεγάφωνο - 60
 ■ Μεγάφωνο - 85
 ■ Μεγάφωνο - 100 (Ισχυρό ακουστικό βαρηκοΐας)
 ■ Μεγάφωνο - 100 με Power Mold 
(Ισχυρό ακουστικό βαρηκοΐας)

 ■ Μεγάφωνο - 105 με Power Mold 
(Ισχυρό ακουστικό βαρηκοΐας)



Οι ρυθμίσεις του προσωπικού 
σας ακουστικού βαρηκοΐας

Επικσόπηση των ρυθμίσεων του ακουστικού βαρηκοΐας σας

Αριστερό Δεξί

n Ναι n Όχι Ρύθμιση έντασης n Ναι n Όχι

n Ναι n Όχι Κουμπί προγραμμάτων n Ναι n Όχι

n Ναι n Όχι Σίγαση n Ναι n Όχι

Ένδειξη ελέγχου έντασης ήχου

n 
Ενεργο-
ποίηση

n 
Απενεργο-
ποίηση

Χτύπος σε ελάχιστη / 
μέγιστη ένταση

n 
Ενεργο-
ποίηση

n 
Απενερ-
γοποίηση

n 
Ενεργο-
ποίηση

n 
Απενεργο-
ποίηση

Κλικ όταν αλλάζετε 
ένταση

n 
Ενεργο-
ποίηση

n 
Απενερ-
γοποίηση

n 
Ενεργο-
ποίηση

n 
Απενεργο-
ποίηση

Μπιπ σε προτιμώμενη 
ένταση

n 
Ενεργο-
ποίηση

n 
Απενερ-
γοποίηση

Δείκτες μπαταρίας

n 
Ενεργο-
ποίηση

n 
Απενεργο-
ποίηση

Προειδοποίηση χαμηλής 
μπαταρίας

n 
Ενεργο-
ποίηση

n 
Απενερ-
γοποίηση



Πιστοποιητικό Εγγύησης

 Όνομα ιδιοκτήτη:
 

Ακοοπροθετιστής:
 

Διεύθυνση ακοοπροθετιστή:

 

Τηλέφωνο ακοοπροθετιστή:
 

Ημερομηνία Αγοράς: 
 

Περίοδος Εγγύησης:
 

Μήνας:
 

Μοντέλο Δεξιά:
 

Σειριακός Αρ.:
 

Μοντέλο Αριστερά:
 

Σειριακός Αρ.:
 



Διεθνής εγγύηση
Το ακουστικό βαρηκοΐας σας καλύπτεται από περιορι-
σμένη διεθνή εγγύηση η οποία εκδίδεται από τον 
κατασκευαστή και ισχύει από την ημερομηνία αγοράς. Η 
περιορισμένη αυτή εγγύηση καλύπτει ελαττώματα 
υλικών και κατασκευής στο ακουστικό βαρηκοΐας, αλλά 
όχι στα αξεσουάρ όπως μπαταρίες, σωλήνωση, φίλτρα 
προστασίας από το κερί και άλλα. Προβλήματα τα 
οποία προκύπτουν από κακή ή υπερβολική χρήση, 
ατυχήματα, επισκευές από μη εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό, έκθεση σε τοξικές συνθήκες, αλλαγές στην 
φυσιολογία του αυτιού σας, βλάβη η οποία προκύπτει 
από την είσοδο ξένων αντικειμένων στο ακουστικό, ή 
λάθος ρυθμίσεις, ΔΕΝ καλύπτονται από την περιορι-
σμένη εγγύηση και μπορεί να την καταστήσουν άκυρη. 
Η ως άνω εγγύηση δεν επηρεάζει τα όποια νόμιμα 
δικαιώματα μπορεί να έχετε στα πλαίσια της εθνικής 
νομοθεσίας αναφορικά με την πώληση καταναλωτικών 
προϊόντων. Ο ακοοπροθετιστής/ακοολόγος σας μπορεί 
να έχει εκδώσει μια εγγύηση η οποία καλύπτει 
παραπάνω περιπτώσεις από την περιορισμένη 
εγγύηση. Παρακαλείστε να τον συμβουλευτείτε για 
περαιτέρω πληροφορίες.

Αν χρειάζεστε επισκευή 
Δώστε το ακουστικό βαρηκοΐας σας στον ακοοπροθε-
τιστή / ακοολόγο σας ο οποίος μπορεί να κάνει μικρές 
επιδιορθώσεις και ρυθμίσεις αμέσως.



Εισαγωγή σε αυτό το 
εγχειρίδιο
Αυτό το έντυπο περιέχει οδηγίες χρήσης και 
συντήρησης για το καινούργιο σας ακουστικό 
βαρηκοΐας. Παρακαλείσθε να διαβάσετε όλο το 
περιεχόμενό του με προσοχή συμπεριλαμβανομένης 
και της ενότητας με τις προειδοποιήσεις. Θα σας 
βοηθήσει να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες του 
ακουστικού σας.

Ο ακοοπροθετιστής σας έχει ρυθμίσει το ακουστικό 
βαρηκοΐας σας για να καλύψει τις ανάγκες της 
βαρηκοΐας σας. Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις 
παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί του.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο  
www.hearingsolutions.philips.com.



Σημαντικη σημειωση
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής που εκτελείται από 
τον επαγγελματία ακοής σας, η ενίσχυση του 
ακουστικού βαρηκοΐας είναι μοναδικά προσαρμοσμένη 
και βελτιστοποιημένη βάσει των δυνατοτήτων της 
ακοής σας.

Προβλεπόμενη χρήση
Προβλεπόμενη χρήση
Το ακουστικό βοήθημα προορίζεται για την ενίσχυση και 
τη μετάδοση του ήχου στο αυτί

Ενδείξεις χρήσης
Βαρηκοΐα που κυμαίνεται από ήπια μέχρι σοβαρή έως και 
πολύ σοβαρή απώλεια ακοής

Προβλεπόμενος χρήστης
Ενήλικες και παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης των 36 μηνών

Περιβάλλον χρήσης
Εσωτερικό και εξωτερικό

Αντενδείξεις
Οι χρήστες ενεργών εμφυτευμάτων πρέπει να επιδει-
κνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση του 
ακουστικού βοηθήματος. Για περισσότερες πληροφορίες 
διαβάστε την ενότητα Προειδοποιήσεις

Κλινικά οφέλη
Το ακουστικό βοήθημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να 
παρέχει καλύτερη κατανόηση της ομιλίας συμβάλλοντας 
στη διευκόλυνση της επικοινωνίας, με σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής



Πίνακας Περιεχομένων
Γνωρίστε το ακουστικό βαρηκοΐας σας, το 
μεγάφωνο και τον τρόπο εφαρμογής 12

Το ακουστικό σας − Τι είναι 14

Τι κάνει 15

Αναγνωρίστε το αριστερό και το δεξί ακουστικό  16

Μπαταρία (μέγεθος 312)  17

Πολυεργαλείο για την αλλαγή των μπαταριών και 
τον καθαρισμό  18

Ενεργοποιήστε / Απενεργοποιήστε το ακουστικό 
σας  19

Πότε γίνεται η αλλαγή της μπαταρίας 20

Αλλαγή της μπαταρίας 21

Εφαρμόστε το ακουστικό σας 23

Φροντίστε το ακουστικό σας 24

Τυπικά ακουστικά: θηλή ή Grip Tip 25

Αντικατάσταση κλασσικών εκμαγείων 26

Φίλτρο ProWax miniFit 27

Αλλαγή φίλτρου ProWax miniFit 28



Εξατομικευμένα ακουστικά:  
Micro Mold, Lite Tip ή Power Mold 29

Καθαρισμός Μικροεκμαγείου, Lite Tip ή Power Mold 30

Αλλαγή φίλτρου ProWax 31

Λειτουργία πτήσης  32

Προαιρετικά χαρακτηριστικά και αξεσουάρ  33

Αλλαγή έντασης (προαιρετικό) 34

Αλλαγή Προγράμματος (προαιρετικό) 35

Βάλτε το ακουστικό σας  
σε λειτουργία σίγασης (προαιρετικό) 37

Λειτουργία γρήγορης επαναφοράς και σύζευξης 38

Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας με iPhone, iPad 
και iPod touch 39

Σύζευξη ακουστικού με iPhone 40

Επανασυνδέστε τα ακουστικά σας με τη συσκευή 
σας iPhone, iPad ή iPod touch 43

Εφαρμογή Philips HearLink 44

Ασύρματα αξεσουάρ (προαιρετικά) 46

Άλλες επιλογές (προαιρετικό) 47

Γενικές Προειδοποιήσεις  48



Συνήθη προβλήματα και λύσεις 56

Προστασία από το νερό και την σκόνη 58

Συνθήκες χρήσης 59

Τεχνικές Πληροφορίες 60
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Γνωρίστε το ακουστικό 
βαρηκοΐας σας, το μεγάφωνο 
και τον τρόπο εφαρμογής

Μεγάφωνα
Το ακουστικό βαρηκοΐας miniRITE T διατίθεται με τρία 
διαφορετικά μεγάφωνα:

Προέκταση 
στήριξης στο 
πτερύγιο 
(προαιρετικό)

Μεγάφωνο (Η εικόνα 
δείχνει το μεγάφωνο 60)

 ■ 60-Μεγάφωνα  ■ 85-Μεγάφωνα  ■ 100-Μεγάφωνα
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Τρόποι Εφαρμογής
Το μεγάφωνο χρησιμοποιεί τις ακόλουθες θηλές και 
τρόπους εφαρμογής: 

 ■ θηλή (φαίνεται η θηλή ανοιχτής 
εφαρμογής)*

 ■ Grip Tip*

 ■ VarioTherm® Micro Mold ή Lite Tip

 ■ Micro Mold ή Lite Tip

Μεγάφωνα με Power Mold
 ■ 100-Μεγάφωνα
 ■ 105-Μεγάφωνα

* Παρακαλούμε, να δείτε λεπτομέρειες για την αλλαγή του
Grip Tip ή της θηλής στην ενότητα: Αλλαγή της θηλής ή
του Grip Tip.
Το VarioTherm® είναι σήμα κατατεθέν της Dreve.
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Το ακουστικό σας − Τι είναι

Προέκταση στήριξης 
στο πτερύγιο 
(προαιρετικό)

Μεγάφωνο (Η εικόνα 
δείχνει το μεγάφωνο 60)

Οπές μικροφώνου / 
Είσοδος Ήχου

Πλήκτρο επιλογής

Φίλτρο 
προστασίας 
από το κερί

Θήκη Μπαταρίας
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Τι κάνει

Κρατάει το 
μεγάφωνο στη 
θέση του

Περιέχει την μπαταρία. 
Η υποδοχή μπαταρίας 
είναι επίσης ο διακόπτης 
ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης

Έξοδος Ήχου

Είσοδος ήχου

Αλλαγή προγράμ-
ματος και έντασης, 
και σίγαση του 
ακουστικού 
βαρηκοΐας

Προστασία 
μεγαφώνου  
από το κερί
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Αναγνωρίστε το αριστερό και 
το δεξί ακουστικό 
Είναι σημαντικό να ξεχωρίζετε το αριστερό από το δεξί 
ακουστικό βαρηκοΐας μιας και μπορεί να έχουν 
προγραμματιστεί διαφορετικά. Εντοπίστε την έγχρωμη 
ένδειξη που δείχνει το αριστερό/δεξί στην υποδοχή 
μπαταρίας, ή πάνω στα μεγάφωνα 60 και 85. Οι δείκτες 
μπορούν να βρεθούν και πάνω στα μεγάφωνα 100, και 
στα εκμαγεία.

H ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη 
υποδεικνύει το ΔΕΞΙ 
ακουστικό βαρηκοΐας

H ΜΠΛΕ ένδειξη υποδυκνεί 
το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ακουστικό 
βαρηκοΐας
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Θήκη Μπαταρίας Τραβήξτε για να ανοίξετε

Μπαταρία (μέγεθος 312) 
Το ακουστικό βαρηκοΐας σας είναι μια μικρή 
ηλεκτρονική συσκευή που λειτουργεί με ειδικές 
μπαταρίες. Για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό 
βαρηκοΐας σας, πρέπει να βάλετε μια καινούρια 
μπαταρία μέσα στην μπαταριοθήκη. Δείτε πώς, στην 
ενότητα "Αλλαγή μπαταρίας".

Βεβαιωθείτε ότι ο 
θετικός πόλος είναι 

εμφανής
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Σημαντικη σημειωση
Το πολυεργαλείο σας έχει ενσωματωμένο έναν 
μαγνήτη. Το πολυεργαλείο θα πρέπει να φυλάσσεται 
30 εκατοστά μακριά από πιστωτικές κάρτες και άλλες 
συσκευές ευαίσθητες στο μαγνητισμό.

Πολυεργαλείο για την αλλαγή 
των μπαταριών και τον 
καθαρισμό 
Το πολυεργαλείο διαθέτει έναν μαγνήτη ο οποίος 
διευκολύνει την αλλαγή της μπαταρίας στο ακουστικό 
βαρηκοΐας. Περιλαμβάνει επίσης ένα βουρτσάκι και ένα 
μεταλλικό κυκλικό σύρμα για τον καθαρισμό του κεριού 
από το ακουστικό βαρηκοΐας σας. Αν χρειάζεστε 
καινούργιο πολυεργαλείο, παρακαλείστε να επικοινω-
νήσετε με τον ακοοπροθετιστή σας.

Βουρτσάκι

Συρμάτινος βρόχοςΜαγνήτης



19

Ενεργοποίηση
Κλείστε την υποδοχή 
μπαταρίας με την μπαταρία 
στην σωστή της θέση

Ενεργοποιήστε / Απενεργο-
ποιήστε το ακουστικό σας 
Η υποδοχή μπαταρίας χρησιμοποιείται για να ενεργο-
ποιήσει και να απενεργοποιήσει το ακουστικό βαρηκοΐας. 
Για να εξοικονομήσετε μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι το 
ακουστικό βαρηκοΐας είναι απενεργοποιημένο όταν δεν 
το φοράτε.

Απενεργοποίηση
Ανοίξτε την υποδοχή 
μπαταρίας
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	 	✻		

Οι μπαταρίες θα χρειάζονται αλλαγή πιο συχνά αν 
ακούτε μουσική μέσω των ακουστικών βαρηκοΐας σας.

Πότε γίνεται η αλλαγή της 
μπαταρίας
Όταν πλησιάζει η ώρα της αλλαγής της μπαταρίας,  
θα ακούσετε τρία επαναλαμβανόμενα μπιπ μέχρι να 
τελειώσει η μπαταρία.

Συμβουλή
Για να είστε σίγουροι ότι το ακουστικό βαρηκοΐας θα 
λειτουργεί πάντα, να έχετε έξτρα μπαταρίες μαζί σας, ή 
αλλάξτε την μπαταρία πριν φύγετε από το σπίτι.

* Η λειτουργία Bluetooth® θα σταματήσει και δεν θα μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε ασύρματα αξεσουάρ. 

Η λέξη Bluetooth® και το λογότυπο είναι σήμα κατατεθέν το 
οποίο κατέχει η Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση 
αυτών των συμβόλων από την Demant A/S γίνεται κάτω από 
άδεια. Οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα 
ανήκουν στους εκάστοτε κατόχους τους.

Τρία μπιπ*
= Η μπαταρία τελειώνει

Τέσσερα μπιπ 
= Η μπαταρία τελείωσε
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1. Αφαίρεση
Ανοίξτε πλήρως την υποδοχή 
της μπαταρίας. Αφαιρέστε την 
μπαταρία.

2. Ξεκολλήστε
Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από 
τον θετικό πόλο της μπαταρίας.
Συμβουλή:
Περιμένετε 2 λεπτά έτσι ώστε η 
μπαταρία να πάρει αέρα, για την 
καλύτερη λειτουργία της.

3. Εισαγωγή
Βάλτε την καινούργια μπαταρία 
στην υποδοχή μπαταρίας. 
Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με το 
"+" κοιτάζει "επάνω".

Αλλαγή της μπαταρίας
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4. Κλείστε
Κλείστε την υποδοχή 
μπαταρίας. Το ακουστικό 
βαρηκοΐας θα παίξει έναν ήχο 
από το μεγάφωνο. 
Φέρτε το κοντά στο αυτί σας 
για να ακούσετε αυτόν τον ήχο.

Συμβουλή
Το πολυεργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
αλλαγή της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε την πλευρά 
του μαγνήτη για να αφαιρείτε και να τοποθετείτε τις 
μπαταρίες. Το πολυεργαλείο διατίθεται από τον 
ακοοπροθετιστή / ακοολόγο σας.
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Εφαρμόστε το ακουστικό σας
Το μεγάφωνο φέρνει τον ήχο στο αυτί σας. Το 
μεγάφωνο θα πρέπει να εφαρμόζεται πάντα με κάποιο 
εκμαγείο/θηλή. Να χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά 
σχεδιασμένα για το ακουστικό βαρηκοΐας σας.

Αν το μεγάφωνό σας έχει προέκταση στήριξης στο 
πτερύγιο, τοποθετήστε την στο αυτί σας έτσι ώστε να 
ακολουθεί τις γραμμές του αυτιού σας (δείτε το βήμα 
3).

Βήμα 1:
Τοποθετήστε το ακουστικό βαρηκοΐας 
σας πίσω από το αυτί σας.

Βήμα 2:
Κρατήστε την καμπύλη του καλωδίου 
του μεγαφώνου με τον δείκτη και τον 
αντίχειρά σας. Το εκμαγείο/θηλή θα 
πρέπει να "κοιτάει" προς τον ακουστικό 
πόρο.

Βήμα 3:
Με ήπιο τρόπο πιέστε το μεγάφωνο 
μέσα στο αυτί σας, μέχρι το καλώδιο να 
εφαρμόζει στο πλάι το κεφαλιού σας (B).
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Μικροφώνου  
Οπές

Φίλτρο προστασίας 
από το κερί

Σημαντικη σημειωση
χρησιμοποιήστε ένα στεγνό και καθαρό πανί για να 
καθαρίσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας.  
Δεν πρέπει να πλυθεί ή να βυθιστεί ποτέ στο νερό ή 
σε άλλα υγρά.

Φροντίστε το ακουστικό σας
Να χειρίζεστε το ακουστικό βαρηκοΐας σας πάνω από 
μαλακές επιφάνειες ώστε αν σας πέσει να μην πάθει 
κάποια ζημιά.

Καθαρίστε τις οπές του μικροφώνου
Βουρτσίστε με προσοχή σκόνη από τις οπές χρησιμο-
ποιώντας ένα καθαρό βουρτσάκι. Βουρτσίστε ήπια την 
επιφάνεια και βεβαιωθείτε  
ότι το βουρτσάκι δεν πιέζει τις οπές.
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Τυπικά ακουστικά:  
θηλή ή Grip Tip
Τόσο οι θηλές όσο και το Grip Tip κατασκευάζονται 
από μαλακό καουτσούκ. Υπάρχουν 4 διαφορετικοί 
τύποι θηλών. Ελέγξτε τον τύπο και το μέγεθος του 
ακουστικού σας. 

 ■ Θηλή ανοιχτής εφαρμογής

 ■ Θηλή με μονό εξαερισμό

 ■ Θηλή με διπλό εξαερισμό

 ■ Θηλή κλειστής εφαρμογής

 ■ Grip Tip (διαθέσιμο σε μεγέθη small και large, 
αριστερό και δεξί, με ή χωρίς εξαερισμό)

6 mm 8 mm 10 mm 12 mm*

* δεν υπάρχει στη θηλή ανοιχτής εφαρμογής

Σημαντικη σημειωση 
Εάν η θηλή δεν είναι πάνω στον σωληνίσκο, όταν 
αφαιρεθεί από το αυτί, τότε είναι πολύ πιθανόν να 
έχει μείνει στον ακουστικό πόρο. Συμβουλευτείτε 
τον ακοοπροθετιστή / ακοολόγο σας για περαιτέρω 
πληροφορίες.
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Αντικατάσταση κλασσικών 
εκμαγείων
Η θηλή ή το Grip Tip δεν θα πρέπει να καθαρίζονται. Αν 
γεμίσει με κερί, τότε αντικαταστήστε την με καινούργια. 
Το Grip Tip θα πρέπει να αντικαθίσταται τουλάχιστον 
κάθε μήνα.

Βήμα 1:
Κρατήστε το μεγάφωνο και 
αφαιρέστε την θηλή.

Βήμα 2:
Τοποθετήστε την άκρη του 
μεγαφώνου ακριβώς στην μέση 
της θηλής για να είναι σταθερή 
η ένωση.

Βήμα 3:
Πιέστε καλά για να βεβαιωθείτε 
ότι η θηλή έχει τοποθετηθεί 
καλά.
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Σημαντικη σημειωση
Να χρησιμοποιείτε πάντα τον ίδιο τύπο φίλτρου 
προστασίας με αυτόν που υπήρχε αρχικά στο 
ακουστικό βαρηκοΐας σας. Αν έχετε κάποια 
αμφιβολία σχετικά με την χρήση ή την αντικατά-
σταση των φίλτρων σας, επικοινωνήστε με τον 
ακοοπροθετιστή σας.

Φίλτρο ProWax miniFit
Το μεγάφωνο έχει προσαρτημένο ένα λευκό φίλτρο 
προστασίας από το κερί στο σημείο εφαρμογής με την 
θηλή. Το φίλτρο προστασίας αποτρέπει την 
καταστροφή του μεγαφώνου από κερί και άλλες 
ουσίες. Αν βουλώσει το φίλτρο, παρακαλείστε να το 
αλλάξετε (δείτε την ενότητα “Αντικατάσταση φίλτρου 
ProWax miniFit”) ή απευθυνθείτε στον ακοοπροθε-
τιστή σας. 

Αφαιρέστε την θηλή από το μεγάφωνο πριν αλλάξετε 
το φίλτρο προστασίας.
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Αλλαγή φίλτρου ProWax miniFit

1. Εργαλείο
Αφαιρέστε το εργαλείο από το 
κέλυφος. Το εργαλείο έχει δύο 
πινάκια, ένα άδειο για την 
αφαίρεση του παλιού και ένα με 
το καινούργιο φίλτρο 
προστασίας.

2. Αφαίρεση
Πιέστε το άδειο πινάκι στο 
υπάρχον φίλτρο του μεγαφώνου 
και τραβήξτε το προς την 
αντίθετη φορά.

 
Νέο 
φίλτρο

Κενό pin

3. Εισαγωγή
Εισάγετε το καινούργιο φίλτρο 
προστασίας, χρησιμοποιώντας 
το άλλο πινάκι, αφαιρέστε το 
εργαλείο και πετάξτε το.

4. Τέλος
Το μεγάφωνο θα πρέπει να 
φαίνεται όπως στην 
φωτογραφία, όταν αντικατα-
στήσετε το φίλτρο.

Αν το ακουστικό βαρηκοΐας σας έχει εκμαγείο, τότε το 
φίλτρο θα πρέπει να αλλαχτεί από τον ακοοπροθε-
τιστή σας.

Παλιό φίλτρο

Νέο  
φίλτρο
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Εξατομικευμένα ακουστικά:  
Micro Mold, Lite Tip  
ή Power Mold
Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τύπου θηλών: 
Micro Mold, Lite Tip και Power Mold. 
Οι θηλές Micro Mold και Lite Tip είναι διαθέσιμες σε 
δύο διαφορετικά υλικά. Τα ακουστικά  εξατομικεύονται 
για το αυτί σας.

Lit
e T

ip

Vari
oT

her
m

®  Lit
e T

ip*

Po
wer 

Mold

Micr
o M

old

Vari
oT

her
m

®  M
icr

o M
old*

Τα εξατομικευμένα ακουστικά διαθέτουν ένα λευκό 
φίλτρο κεριού προσαρτημένο στην οπή ήχου. Ο τύπος 
φίλτρου που πρέπει να χρησιμοποιείται με αυτά τα 
ακουστικά είναι το ProWax. Για την αντικατάσταση του 
ProWax filter, βλ. ενότητα «Αντικατάσταση του 
φίλτρου ProWax».
* Το μικροεκμαγείο VarioTherm®και το Lite Tip δεν διαθέτουν 

φίλτρο κεριού. 
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Καθαρισμός Μικροεκμαγείου, 
Lite Tip ή Power Mold
Το εκμαγείο θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Το 
εκμαγείο περιέχει φίλτρο προστασίας απο το κερί.  
Το φίλτρο προφυλλάσει το μεγάφωνο από το κερί. 
Αντικαταστηστε το φίλτρο όταν είναι φραγμένο ή όταν 
το ακουστικό δεν ακούγεται όπως συνήθως. 

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή/
ακοολόγο σας.

Φίλτρο ProWax

Η οπή εξαερισμού καθαρίζεται 
πιέζοντας το βουρτσάκι μέσα στην 
τρύπα, και στρέφοντας το ελαφρώς.

Οπή εξαερισμού
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Αλλαγή φίλτρου ProWax

1. Εργαλείο
Αφαιρέστε το εργαλείο από το 
κέλυφος. Το εργαλείο έχει δύο 
πινάκια, ένα άδειο για την 
αφαίρεση του παλιού και ένα με 
το καινούργιο φίλτρο 
προστασίας.

2. Αφαίρεση
Πιέστε το άδειο πινάκι στο 
φίλτρο προστασίας στο 
εκμαγείο και τραβήξτε το προς 
τα έξω.

3. Εισαγωγή
Εισάγετε το καινούργιο φίλτρο 
προστασίας, πιέζοντας το άλλο 
πινάκι, τραβήξτε το εργαλείο 
και πετάξτε το.

Παλιό 
φίλτρο

Νέο 
φίλτρο

Νέο 
φίλτρο
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Λειτουργία πτήσης 
Όταν επιβιβάζεστε σε ένα αεροπλάνο, ή εισέρχεστε σε 
μια περιοχή που απαγορεύεται να εκπέμπετε 
ραδιοκύματα θα πρέπει να ενεργοποιείτε την λειτουργία 
πτήσης. Το ακουστικό βαρηκοΐας θα εξακολουθήσει να 
λειτουργεί. Αρκεί να ενεργοποιήσετε την λειτουργία 
πτήσης στο ένα ακουστικό βαρηκοΐας.

Για να ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε την 
λειτουργία πτήσης
Πατήστε οποιαδήποτε πλευρά 
του πλήκτρου επιλογής για 
τουλάχιστον 7 δευτερόλεπτα.  
Ένας ήχος θα επιβεβαιώσει την 
ενέργειά σας.

Ανοίγοντας και κλείνοντας την υποδοχή μπαταρίας η 
λειτουργία πτήσης απενεργοποιείται. Δείτε την ενότητα 
“Γρήγορη επαναφορά ρυθμίσεων”.
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Προαιρετικά χαρακτηριστικά 
και αξεσουάρ 
Τα χαρακτηριστικά και τα αξεσουάρ που περιγράφονται 
στις επόμενες σελίδες είναι προαιρετικά. Παρακαλείστε 
να συμβουλευτείτε τον ακοοπροθετιστή / ακοολόγο σας 
για την διαμόρφωση του ακουστικού βαρηκοΐας σας. 
Αν κινείστε σε δύσκολα περιβάλλοντα ακρόασης, ένα 
ειδικό πρόγραμμα θα σας βοηθήσει. Ο ακοοπροθε-
τιστής / ακοολόγος σας τα προγραμματίζει. 

Να σημειώσετε τις περιπτώσεις στις οποίες θα 
χρειαστείτε βοήθεια.
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 Αλλαγή έντασης 
(προαιρετικό)

Το κουμπί επιλογής σας δίνει την δυνατότητα να 
αλλάζετε την ένταση. Θα ακούσετε ένα κλικ όταν 
αλλάζετε την ένταση.

Πατήστε σύντομα το κουμπί 
για να μειώσετε την ένταση

Πατήστε σύντομα το κουμπί 
για να αυξήσετε την ένταση

Θα ακούσετε 2 μπιπ στην 
ένταση εκκίνησης. 
θα ακούσετε 3 μπιπ στην 
Μέγιστη και στην 
Ελάχιστη.

Μέγιστο

Ελάχιστη

Ένταση 
εκκίνησης

Αλλαγή Έντασης

n Αριστερό n Δεξί
Να συμπληρωθεί από τον ακοοπροθετιστή / ακοολόγο 
σας
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 Αλλαγή Προγράμματος 
(προαιρετικό)

Το ακουστικό βαρηκοΐας σας μπορεί να έχει μέχρι και 4 
διαφορετικά προγράμματα, τα οποία προγραμματίζει ο 
ακοοπροθετιστής / ακοολόγος σας

Πατήστε επάνω ή κάτω  
για να αλλάξετε μεταξύ 
των προγραμμάτων

 	✼	 
Μπορείτε να εναλλάσσετε τα προγράμματα προς τα 
πάνω και προς τα κάτω σύμφωνα με την σειρά τους. Για 
παράδειγμα, αν θέλετε να πάτε από το πρόγραμμα 1 στο 
4, μπορείτε να πατήσετε το κάτω κουμπί μία φορά αντί 
να πατήσετε το πάνω 3.
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Να συμπληρωθεί από τον ακοοπροθετιστή / 
ακοολόγο σας
 

Πρόγραμμα Ήχος ενεργο-
ποίησης

Πότε χρησιμο-
ποιείται

1 “1 μπιπ”

2 “2 μπιπ”

3 “3 μπιπ”

4 “4 μπιπ”

Αλλαγή προγράμματος:
 ■ Αριστερό  ■ Δεξί  ■ Σύντομο 

πάτημα
 ■ Μεσαίο  
πάτημα
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 Βάλτε το ακουστικό σας  
σε λειτουργία σίγασης 
(προαιρετικό)

Χρησιμοποιήστε την λειτουργία σίγασης αν χρειάζεται 
να θέσετε το ακουστικό σε σίγαση την ώρα που το 
φοράτε.

Σημαντικη σημειωση
Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σίγασης για να 
απενεργοποιήσετε τα ακουστικά σας γιατί εξακο-
λουθούν να λειτουργούν και να καταναλώνουν 
ενέργεια από την μπαταρία.

Πιέστε το κουμπί επιλογών 
για περίπου 4 δευτερόλεπτα 
για να θέσετε το ακουστικό 
σε σίγαση. 

Για να το επαναφέρετε, πιέστε 
σύντομα το κουμπί επιλογών.
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Λειτουργία γρήγορης 
επαναφοράς και σύζευξης
Αν θέλετε να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες 
ρυθμίσεις από τον ακοοπροθετιστή / ακοολόγο σας, 
του ακουστικού βαρηκοΐας απλά ανοίξτε και κλείστε 
την υποδοχή μπαταρίας. Ένας ήχος ακούγεται όταν το 
ακουστικό βαρηκοΐας επανέρχεται στις αρχικές του 
ρυθμίσεις.

Ανοίξτε Κλείστε
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Η απευθείας μεταφορά του ήχου δεν υποστηρίζεται 
από το Android™ αυτήν την στιγμή.

Χρήση του ακουστικού 
βαρηκοΐας με iPhone, iPad και 
iPod touch
Το ακουστικό βαρηκοΐας σας είναι φτιαγμένο για 
iPhone® και επιτρέπει την άμεση επικοινωνία και τη 
χρήση με iPhone®, iPad® ή iPod® touch.

Για βοήθεια με την σύνδεση και την παράλληλη χρήση 
του ακουστικού βαρηκοΐας με αυτά τα προϊόντα, 
επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή / ακοολόγο σας 
ή επισκεφτείτε το site μας:  
www.hearingsolutions.philips.com

Για πληροφορίες συμβατότητας μπορείτε να επισκε-
φθείτε την σελίδα  
www.hearingsolutions.philips.com/compatibility.
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Σύζευξη ακουστικού με iPhone

Ανοίξτε το iPhone σας 
και πηγαίνετε στο μενού 
“Ρυθμίσεις”.
Βεβαιωθείτε ότι το 
Bluetooth®είναι ενεργό. 
Έπειτα επιλέξτε 
“Προσβασιμότητα”.

Bluetooth On

Προσβασιμότητα

2. Προσβασιμότητα

Στην οθόνη  
“Προσβασιμότητα”, 
επιλέξτε “Ακουστικά 
βαρηκοΐας”.

Συσκευές Ακοής

1. Ρυθμίσεις
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3. Προετοιμάστε

Ανοίξτε και κλείστε την 
υποδοχή μπαταρίας, 
και στα δύο ακουστικά 
βαρηκοΐας, αν έχετε 
δύο και τοποθετήστε 
τα δίπλα στο iPhone 
σας. Το ακουστικό 
βαρηκοΐας παραμένει 
σε κατάσταση 
σύζευξης για 3 λεπτά.

4. Επιλέξτε

Το iPhone σας θα 
αναζητήσει το 
ακουστικό βαρηκοΐας 
σας για σύζευξη. Οι 
ανιχνευμένες συσκευές 
θα φανούν στην λίστα 
του iPhone σας. 
Επιλέξτε το ακουστικό 
βαρηκοΐας σας.

Philip  
HearLink 9010



42

5.  Επιβεβαιώστε την 
σύνδεση

Επιβεβαιώστε την 
σύζευξη.  
Αν έχετε δύο 
ακουστικά βαρηκοΐας, 
η επιβεβαίωση της 
ζεύξης χρειάζεται για 
κάθε ακουστικό 
βαρηκοΐας.

Αίτημα ζεύξης με 
Bluetooth

Το «Philip» θα ήθελε να 
ζευγοποιηθεί με το  

iPhone σου

Ακύρωση Σύζευξη
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Επανασυνδέστε τα ακουστικά 
σας με τη συσκευή σας iPhone, 
iPad ή iPod touch
Όταν απενεργοποιείτε τα ακουστικά σας αποσυνδέ-
ονται και το iPhone, iPad ή iPod touch. Για να τα 
ξανασυνδέσετε, ενεργοποιήστε τα ακουστικά 
βαρηκοΐας ανοίγοντας και κλείνοντας την υποδοχή 
μπαταρίας. Τα ακουστικά βαρηκοΐας σας θα ξανασυν-
δεθούν με την Apple συσκευή σας.

Η χρήση του σήματος “Made for Apple” (Κατασκευασμένο 
για Apple) σημαίνει ότι το αξεσουάρ έχει κατασκευαστεί για 
να συνδέεται ειδικά με τα προϊόντα της Apple που 
προσδιορίζονται με το σήμα και έχουν πιστοποιηθεί από 
προγραμματιστή ότι πληρούν τα στάνταρ απόδοσης της 
Apple. Η Apple δε φέρει ευθύνη για τη λειτουργία της 
συγκεκριμένης συσκευής ούτε για τη συμμόρφωσή της με 
προδιαγραφές ασφαλείας και ρυθμιστικές προδιαγραφές. 
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Εφαρμογή Philips HearLink
Η εφαρμογή Philips HearLink για iPhone, iPad, iPod 
touch, και συσκευές Android, προσφέρουν έναν απλό 
και διακριτικό τρόπο για να ελέγξετε το ακουστικό 
σας. Η εφαρμογή Philips HearLink σας επιτρέπει 
επίσης να συνδέετε και να ελέγχετε μία ευρεία γκάμα 
άλλων συσκευών κάνοντας σύνδεση με το IFTTT 
μέσω του διαδικτύου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες 
σχετικά με τη συμβατότητα μεταβείτε στη διεύθυνση: 
www.hearingsolutions.philips.com/compatibility Η 
εφαρμογή HearLink της Philips είναι διαθέσιμη στην 
Apple App Store® και στο Google Play ™. Κατά τη λήψη 
της εφαρμογής Philips HearLink στο iPad, αναζητήστε 
εφαρμογές για iPhone στο Apple App Store®.

Μετάδοση ήχου με συσκευές Android μέσω του 
εξαρτήματος AudioClip της Philips.
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Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ:  
www.hearingsolutions.philips.com

Το «Apple», το λογότυπο της Apple, και τα «iPhone», «iPad», 
«iPod touch» και «Apple Watch» είναι εμπορικά σήματα της 
Apple Inc., καταχωρημένα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. «App 
Store» είναι ένα σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. Τα 
«Android», «Google Play» και το λογότυπο της «Google Play» 
είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
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Ασύρματα αξεσουάρ 
(προαιρετικά)
Για να ενισχυθεί η εμπειρία σας με το ακουστικό 
βαρηκοΐας, διατίθενται και ασύρματα αξεσουάρ. Σας 
δίνουν την δυνατότητα να ακούτε και να επικοινωνείτε 
καλύτερα σε μια πληθώρα καθημερινών καταστάσεων.

 ■ AudioClip
Όταν αυτή η συσκευή συντονιστεί με το κινητό σας 
τηλέφωνο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά 
βαρηκοΐας σας ως στερεοφωνικά ακουστικά. Το 
AudioClip μπορεί επίσης να λειτουργεί σας απομακρυ-
σμένο μικρόφωνο και τηλεχειριστήριο.

 ■ Αντάπτορας τηλεόρασης
Ο αντάπτορας τηλεόρασης είναι ένας ασύρματος 
πομπός ήχου από την τηλεόραση και από ηλεκτρονικές 
συσκευές ήχου. Ο αντάπτορας τηλεόρασης μεταδίδει 
τον ήχο απευθείας στο ακουστικό σας.

 ■ Τηλεχειριστήριο
Το τηλεχειριστήριο παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής 
προγραμμάτων, ρύθμισης του ήχου ή σίγασης του 
ακουστικού σας. 

 ■ Εφαρμογή Philips HearLinK
Η εφαρμογή σάς προσφέρει έναν εύληπτο και διακριτικό 
τρόπο ελέγχου των ακουστικών σας με τα iPhone, iPad, 
iPod touch και συσκευές Android.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον 
ακοοπροθετιστή σας ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 
www.hearingsolutions.philips.com.
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Άλλες επιλογές (προαιρετικό)
 ■ Αυτόματο τηλέφωνο (προαιρετικό 
για το HearLink 3000 και το 2000) 

Το αυτόματο τηλέφωνο μπορεί να 
ενεργοποιήσει αυτόματα ένα 
πρόγραμμα τηλεφώνου στο ακουστικό 
βαρηκοΐας, αν το τηλέφωνό σας 
διαθέτει ειδικό μαγνήτη. Ο μαγνήτης 
πρέπει να τοποθετηθεί επάνω στο 
τηλέφωνό δίπλα στην έξοδο ήχου.

 ■ Τηλεπηνίο
Η λειτουργία του πηνίου τηλεφώνου 
σας βοηθάει να ακούτε καλύτερα όταν 
χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με 
ενσωματωμένο βρόχο ή όταν είστε σε 
κτίρια όπου το σύστημα πηνίου 
τηλεφώνου είναι εγκατεστημένο, όπως 
θέατρα, εκκλησίες ή αμφιθέατρα . Αυτό 
το σύμβολο ή κάποιο αντίστοιχο θα 
φαίνεται όταν έχει εγκατασταθεί ένας 
βρόγχος.

 ■ Αντάπτορας Άμεσης είσοδου ήχου(DAI)
Επιτρέπει στο ακουστικό σας να λαμβάνει σήματα 
απευθείας από εξωτερικές πηγές όπως τηλεόραση, 
προσωπικά στερεοφωνικά, κ.λπ.

 ■ Αντάπτορας FM
Επιτρέπει στο ακουστικό σας να συνδεθεί σε 
εξωτερικό δέκτη FM.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινω-
νήσετε με τον ακοοπροθετιστή / ακοολόγο σας.
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 Γενικές Προειδοποιήσεις 
Θα πρέπει να εξοικειωθείτε πλήρως με τις ακόλουθες 
γενικές οδηγίες και προειδοποιήσεις πριν χρησιμοποι-
ήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν αποκαθιστούν πλήρως 
την ακοή και δεν αποτρέπουν την απώλεια ακοής η 
οποία προέρχεται από οργανικές συνθήκες. Επίσης, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, η μη συχνή χρήση 
ενός ακουστικού βαρηκοΐας δεν επιτρέπει στον 
βαρήκοο να επωφεληθεί πλήρως από αυτό.

Συμβουλευτείτε τον ακοοπροθετιστή/ακοολόγο σας αν 
το ακουστικό βαρηκοΐας σας λειτουργεί με 
διαφορετικό τρόπο από ότι συνήθως.

Χρήση των Ακουστικών Βαρηκοΐας 
· Τα ακουστικά βαρηκοΐας θα πρέπει να χρησιμοποι-

ούνται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις ρυθμίσεις του 
ακοοπροθετιστή/ακοολόγου σας. Κακή χρήση του 
ακουστικού βαρηκοΐας μπορεί να προκαλέσει 
ξαφνική και μόνιμη απώλεια ακοής.

· Μην επιτρέψετε ποτέ σε άλλους να χρησιμοποιήσουν 
τα ακουστικά σας διότι αυτά έχουν ρυθμιστεί 
σύμφωνα με την δική σας βαρηκοΐα και πιθανόν να 
βλάψουν την ακοή άλλων προσώπων.



49

Κίνδυνος πνιγμού & κίνδυνος κατάποσης 
μπαταριών και άλλων μικρών μερών
· Τα ακουστικά βαρηκοΐας, τα μέρη τους και οι 

μπαταρίες πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά 
ή οποιονδήποτε ενδέχεται να καταπιεί αυτά τα 
αντικείμενα, ή σε άλλη περίπτωση να τραυματιστεί.

· Οι μπαταρίες φαίνονται σαν χάπια οπότε υπάρχει 
κίνδυνος σύγχυσης. Για αυτόν τον λόγο να είστε 
προσεκτικοί πριν να καταπιείτε χάπια.

· Τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορούν να διατεθούν και 
με υποδοχή μπαταρίας ασφαλείας. Προτείνεται σε 
περιπτώσεις βρεφών, μικρών παιδιών και 
ανθρώπων με μαθησιακές δυσκολίες.

· Τα παιδιά που είναι μικρότερα από 36 μηνών θα 
πρέπει να έχουν πάντα μπαταριοθήκη ασφαλείας. 
Συζητήστε με τον ακοοπροθετιστή /  
ακοολόγο σας την πιθανότητα αυτής της επιλογής.

Εάν καταπιείτε μια μπαταρία, το ακουστικό ή 
κάποιο μικρό μέρος αυτού, επισκεφθείτε αμέσως 
έναν γιατρό. 

Χρήση μπαταρίας
· Πάντα να χρησιμοποιείτε μπαταρίες οι οποίες 

προτείνονται από τον ακοοπροθετιστή/ακοολόγο 
σας. Χαμηλής ποιότητας μπαταρίες μπορεί να 
βγάλουν υγρά και να προκαλέσουν σωματικές 
βλάβες.

· Να μην προσπαθείτε ποτέ να επαναφορτίσετε τις 
μπαταρίες σας ή να τις κάψετε. Υπάρχει κίνδυνος 
έκρηξης των μπαταριών.
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Δυσλειτουργία
· Να έχετε υπ’ όψιν την πιθανότητα ότι το ακουστικό 

βαρηκοΐας σας ενδέχεται να σταματήσει χωρίς 
προειδοποίηση. Να το έχετε υπ‘ όψιν σας όταν 
ακούτε προειδοποιητικούς ήχους (π.χ. όταν είσαστε 
στον δρόμο). Τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορεί να 
σταματήσουν να λειτουργούν αν οι μπαταρίες έχουν 
λήξει ή το σωληνάκι έχει φράξει από υγρασία ή κερί. 

Ενεργά εμφυτεύματα
· Το ακουστικό βοήθημα έχει ελεγχθεί διεξοδικά και 

εγκριθεί για την ανθρώπινη υγεία σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα για την έκθεση του ανθρώπου 
(SAR), την επαγόμενη ηλεκτρομαγνητική ισχύ και την 
επίδραση τάσης στο ανθρώπινο σώμα. Οι τιμές 
έκθεσης είναι πολύ κατώτερες από τα διεθνώς 
αποδεκτά όρια ασφαλείας για την SAR, την 
επαγόμενη ηλεκτρομαγνητική ισχύ και τις τάσεις 
στο ανθρώπινο σώμα που ορίζονται στα πρότυπα 
για την ανθρώπινη υγεία και τη συνύπαρξη με ενεργά 
ιατρικά εμφυτεύματα, όπως βηματοδότες και 
καρδιακοί απινιδωτές.

· Ο μαγνήτης για την λειτουργία του αυτόματου 
τηλεφώνου ή το πολυεργαλείο (τα οποία έχουν 
ενσωματωμένο μαγνήτη) θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 30 εκ. μακριά από το εμφύτευμα, πχ. 
μην τα κουβαλάτε σε τσέπη πουκαμίσου.

· Αν έχετε ένα ενεργό εμφύτευμα εγκεφάλου, 

 Γενικές Προειδοποιήσεις
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παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον 
κατασκευαστή του εμφυτεύματός σας για πληροφορίες 
σχετικές με τον κίνδυνο διαταραχής της λειτουργίας 
του.

Ακτινογραφίες, Μαγνητικές, Αξονικές Τομογραφίες 
και Θεραπεία με Ηλεκτρόδια
· Μην χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας κατά 

την διάρκεια ακτινογραφιών, μαγνητικών ή αξονικών 
τομογραφιών ή χειρουργείων μιας και υπάρχει 
κίνδυνος βλάβης όταν αυτό εκτίθεται σε δυνατά πεδία.

Υψηλές θερμοκρασίες και χημικά
· Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν θα πρέπει ποτέ να 

εκτίθεται σε περιβάλλον με υπερβολική ζέστη, πχ. στο 
εσωτερικό ενός αυτοκινήτου.

· Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν θα πρέπει να αφυγραί-
νεται σε φούρνους μικροκυμάτων ή άλλους φούρνους.

· Τα χημικά που περιέχονται στα καλλυντικά, σπρέυ, 
αρώματα, λοσιόν ξυρίσματος, στις αντιηλιακές κρέμες 
και στα εντομοαπώθητικα σπρέι μπορούν να βλάψουν 
το ακουστικό σας. Πάντα να αφαιρείτε το ακουστικό 
βαρηκοΐας σας πριν χρησιμοποιήσετε τέτοια προϊόντα.

Ακουστικά Βαρηκοΐας με Μεγάλη Ένταση
· Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην εφαρμογή 

και χρήση ακουστικών βαρηκοΐας, των οποίων το 
μέγιστο επίπεδο ηχητικής πίεσης υπερβαίνει τα  
132 ντεσιμπέλ (IEC 711), καθώς ενδέχεται να υπάρξει 
κίνδυνος βλάβης της υπάρχουσας ακοής του βαρήκοου.
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Πιθανές παρενέργειες
· Τα ακουστικά βαρηκοΐας, τα εκμαγεία και οι θηλές 

μπορεί να προκαλέσουν αυξημένη συσσώρευση 
κυψελίδας στον ακουστικό σας πόρο.

· Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις τα υποαλλεργικά 
υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
εκμαγείων μπορεί να προκαλέσουν δερματικές 
ενοχλήσεις, ή άλλες παρενέργειες. 

Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με έναν γιατρό αν 
προκύψουν τέτοιου είδους συμπτώματα.

Παρεμβολές 
· Το ακουστικό βαρηκοΐας σας έχει δοκιμαστεί 

εξονυχιστικά, σύμφωνα με τα πιο αυστηρά διεθνή 
πρότυπα. Εντούτοις, μπορεί να προκύψουν 
παρεμβολές μεταξύ του ακουστικού βαρηκοΐας και 
άλλων συσκευών (π.χ. ορισμένα κινητά τηλέφωνα, 
συστήματα ασφαλείας καταστημάτων και άλλα). Αν 
συμβεί κάτι τέτοιο, αυξήστε την απόσταση μεταξύ 
του ακουστικού βαρηκοΐας και της συσκευής.

Χρήση μέσα σε αεροσκάφος 
· Το ακουστικό βαρηκοΐας σας έχει Bluetooth®. Σε 

αεροσκάφος, πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
πτήσης ή να απενεργοποιηθεί το ακουστικό, εκτός 
εάν το Bluetooth®επιτρέπεται από το προσωπικό 
πτήσης.

 Γενικές Προειδοποιήσεις
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Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές 
· Η ασφάλεια του ακουστικού βαρηκοίας όταν 

συνδέεται σε εξωτερικό εξοπλισμό με βοηθητικό 
καλώδιο ή με καλώδιο usb ή/και απευθείας, 
καθορίζεται από την εξωτερική πηγή σήματος. Όταν 
είναι συνδεδεμένο με εξωτερική συσκευή που 
τροφοδοτείται από το ρεύμα, η συσκευή θα πρέπει 
να συμμορφώνεται με τα κάτωθι πρωτόκολα 
IEC-60065, IEC-60950 ή αντίστοιχα στάνταρ 
ασφαλείας. 

Συμβουλευτείτε τον επαγγελματία της ακοής σας αν 
αντιμετωπίσετε απροσδόκητες λειτουργίες ή σοβαρά 
συμβάντα με το ακουστικό σας κατά τη χρήση ή 
εξαιτίας αυτής. Ο επαγγελματίας ακοής σας θα σας 
βοηθήσει να χειριστείτε το πρόβλημα και εάν 
χρειάζεται, θα το αναφέρει στον κατασκευαστή ή / και 
τις εθνικές αρχές.

Το ακουστικό βαρηκοΐας είναι μόνο ένα μέρος της 
αποκατάστασης της ακοής και μπορεί να χρειάζεται να 
συμπληρωθεί με ακουστική εκπαίδευση και 
διδασκαλία χειλεανάγνωσης.

Χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας μόνο σε 
περιοχές όπου επιτρέπεται η ασύρματη μετάδοση.

Σημαντικη σημειωση
Όταν το DAI είναι συνδεδεμένο με μια πηγή ήχου 
συνδεδεμένη σε πρίζα, η πηγή ήχου πρέπει να 
συμμορφώνεται με την προδιαγραφή EC-62368 (ή 
IEC-60065, IEC-60950 μέχρι τις 20 Ιουνίου 2019).
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Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των ακουστικών 
βαρηκοΐας
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά 
από τον κατασκευαστή θα ακυρώνουν την εγγύηση 
του εξοπλισμού.

Δεν παρέχονται μη συμβατά αξεσουάρ
Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα, μετατροπείς ή 
καλώδια που παρέχονται από τον κατασκευαστή.  
Μη συμβατά εξαρτήματα μπορεί να καταλήξουν σε 
μειωμένη ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) της 
συσκευής σας.

Μπορεί να προκύψουν ηλεκτρομαγνητικές 
παρεμβολές κοντά στον εξοπλισμό φέροντας 
το σύμβολο στα δεξιά. Φορητά και κινητά RF 
(ραδιοσυχνότητα) μπορεί να επηρεάσουν την 
απόδοση του ακουστικού σας. Εάν το ακουστικό σας 
επηρεαστεί από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, 
απομακρυνθείτε από την πηγή για να μειωθεί η 
παρεμβολή.
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Ειδοποίηση
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Συνήθη προβλήματα και λύσεις
Συμπτώματα Πιθανές αιτίες Λύσεις

Καθόλου ήχος

Τελειωμένη Μπαταρία Αλλαγή της μπαταρίας

Βουλωμένο εκμαγείο (θηλή,  
Grip Tip, Micro Mold ή Lite Tip)

Καθαρίστε το εκμαγείο
Αλλάξτε το φίλτρο προστασίας κεριού, θηλή ή το  
Grip Tip

Διακοπτόμενος 
ή μειωμένος 
ήχος

Βουλωμένη έξοδος ήχου Καθαρίστε το εκμαγείο ή αλλάξτε το φίλτρο προστασίας 
από το κερί, την θηλή ή το Grip Tip

Υγρασία Σκουπίστε την μπαταρία με ένα στεγνό πανί
Τελειωμένη Μπαταρία Αλλαγή της μπαταρίας

Εξαιρετικά 
Οξύς θόρυβος

Το εκμαγείο δεν έχει μπει σωστά στο 
αυτί σας Ξαναβάλτε το εκμαγείο

Ο ακουστικός πόρος έχει κερί Απευθυνθείτε σε έναν γιατρό για να εξετάσει το αυτί σας

Μπιπ

Αν από το ακουστικό βαρηκοΐας σας 
ακούγονται 8 μπιπ, 4 φορές στην 
σειρά, τότε θα πρέπει να κάνετε ένα 
σέρβις στο μικρόφωνό του

Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή / ακοολόγο σας

Πρόβλημα 
σύνδεσης με 
συσκευή της 
Apple

Η σύνδεση με το Bluetooth® 
διακόπηκε

1. Αποσυνδέστε τα ακουστικά βαρηκοΐας  
(Ρυθμίσεις gΠροσβασιμότητα gΑκουστικά βαρηκοΐας 
gΣυσκευές gΞέχασε αυτήν την συσκευή).

2. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε πάλι το Bluetooth® 
3. Ανοίξτε και κλείστε την υποδοχή μπαταρίας στα 

ακουστικά βαρηκοΐας. 
4. Ξανα-συνδέστε τα ακουστικά βαρηκοΐας σας (δείτε την 

ενότητα “Σύζευξη του Ακουστικού Βαρηκοΐας με το 
iPhone“).

Μόνο ένα ακουστικό βαρηκοΐας 
συνδέθηκε
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Συμπτώματα Πιθανές αιτίες Λύσεις

Καθόλου ήχος

Τελειωμένη Μπαταρία Αλλαγή της μπαταρίας

Βουλωμένο εκμαγείο (θηλή,  
Grip Tip, Micro Mold ή Lite Tip)

Καθαρίστε το εκμαγείο
Αλλάξτε το φίλτρο προστασίας κεριού, θηλή ή το  
Grip Tip

Διακοπτόμενος 
ή μειωμένος 
ήχος

Βουλωμένη έξοδος ήχου Καθαρίστε το εκμαγείο ή αλλάξτε το φίλτρο προστασίας 
από το κερί, την θηλή ή το Grip Tip

Υγρασία Σκουπίστε την μπαταρία με ένα στεγνό πανί
Τελειωμένη Μπαταρία Αλλαγή της μπαταρίας

Εξαιρετικά 
Οξύς θόρυβος

Το εκμαγείο δεν έχει μπει σωστά στο 
αυτί σας Ξαναβάλτε το εκμαγείο

Ο ακουστικός πόρος έχει κερί Απευθυνθείτε σε έναν γιατρό για να εξετάσει το αυτί σας

Μπιπ

Αν από το ακουστικό βαρηκοΐας σας 
ακούγονται 8 μπιπ, 4 φορές στην 
σειρά, τότε θα πρέπει να κάνετε ένα 
σέρβις στο μικρόφωνό του

Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή / ακοολόγο σας

Πρόβλημα 
σύνδεσης με 
συσκευή της 
Apple

Η σύνδεση με το Bluetooth® 
διακόπηκε

1. Αποσυνδέστε τα ακουστικά βαρηκοΐας  
(Ρυθμίσεις gΠροσβασιμότητα gΑκουστικά βαρηκοΐας 
gΣυσκευές gΞέχασε αυτήν την συσκευή).

2. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε πάλι το Bluetooth® 
3. Ανοίξτε και κλείστε την υποδοχή μπαταρίας στα 

ακουστικά βαρηκοΐας. 
4. Ξανα-συνδέστε τα ακουστικά βαρηκοΐας σας (δείτε την 

ενότητα “Σύζευξη του Ακουστικού Βαρηκοΐας με το 
iPhone“).

Μόνο ένα ακουστικό βαρηκοΐας 
συνδέθηκε

Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν λύσει το πρόβλημα, 
επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή / ακοολόγο σας.
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Προστασία από το νερό και 
την σκόνη
Το ακουστικό βαρηκοΐας σας είναι στεγανοποιημένο 
απέναντι στην σκόνη και προστατεύεται από την 
είσοδο νερού, που σημαίνει ότι είναι σχεδιασμένο για 
να φοριέται σε καθημερινές καταστάσεις. Γι’ αυτό δεν 
χρειάζεται να ανησυχείτε για τον ιδρώτα ή τη βροχή. 
Αν το ακουστικό βαρηκοΐας σας έρθει σε επαφή με το 
νερό και σταματήσει να δουλεύει, παρακαλείσθε να 
ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Με ήπιες κινήσεις σκουπίστε τυχόν υγρασία. 
2. Ανοίξτε την υποδοχή μπαταρίας και αφαιρέστε την 

μπαταρία, και με ήπιες κινήσεις σκουπίστε τυχόν 
υγρασία μέσα στην υποδοχή.

3. Αφήστε το ακουστικό βαρηκοΐας να στεγνώσει με 
την υποδοχή μπαταρίας ανοιχτή για περίπου 
30 λεπτά.

4. Τοποθετήστε μια καινούργια μπαταρία.

Σημαντικη σημειωση 
μην φοράτε τα ακουστικά βαρηκοΐας όταν είστε στο 
λουτρό ή συμμετέχετε σε σπορ στο νερό. Μην 
βυθίζετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας στο νερό ή σε 
άλλα υγρά.
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Συνθήκες χρήσης

Συνθήκες Λειτουργίας

Θερμοκρασία 
+1 °C έως +40 °C
Υγρασία: 
5 % έως 93 %, μη υγροποιημένη

Συνθήκες  
μεταφοράς και  
αποθήκευσης

Η θερμοκρασία και η υγρασία δεν 
θα πρέπει να ξεπερνούν τα κάτωθι 
όρια για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα μεταφοράς και 
αποθήκευσης:

Θερμοκρασία 
–25 °C έως +60 °C
Υγρασία:  
5 % έως 93 %, μη υγροποιημένη
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Τεχνικές Πληροφορίες
Το ακουστικό βαρηκοΐας σας περιέχει δύο ραδιο 
τεχνολογίες οι οποίες περιγράφονται παρακάτω: 

Το ακουστικό βαρηκοΐας περιέχει έναν ράδιο μεταδότη 
ο οποίος χρησιμοποιεί τεχνολογία SRMI (short range 
magnetic induction) και δουλεύει στην συχνότητα 
3,84 MHz. Η δύναμη του μαγνητικού πεδίου του 
πομπού είναι πολύ αδύναμη και είναι πάντα κάτω από 
–40 dBμA/m σε απόσταση 10 μέτρων.

Το ακουστικό βαρηκοΐας χρησιμοποιεί έναν 
πομποδέκτη Bluetooth® Χαμηλής ενέργειας (BLE) και 
έναν κοντινής απόστασης. Και οι δύο έχουν συχνότητα 
λειτουργίας 2,4 GHz. Ο ραδιοπομπός είναι αδύναμος 
και είναι πάντοτε κάτω από 3 mW ίσο με 4,8 dBm σε 
συνολική ακτινοβολούμενη ισχύ.

Το ακουστικό βαρηκοΐας είναι σύμφωνο με τις διεθνείς 
προδιαγραφές σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και την ανθρώπινη έκθεση. 

Λόγω του περιορισμένου μεγέθους του ακουστικού 
βαρηκοΐας, όλες οι σχετικές ενδείξεις έγκρισης παρου-
σιάζονται σε αυτό το έγγραφο.

Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις  
“Πληροφορίες προιόντος” στην διεύθυνση 
www.hearingsolutions.philips.com.
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ΗΠΑ και Καναδάς
Το παρόν ακουσυτικό βοήθημα με τους ακόλουθους ID 
αριθμούς πιστοποίησης:

FCC ID: 2ACAH-AUMRTE
IC: 11936A-AUMRTE

Δήλωση Κατασκευαστή: Αυτό το ακουστικό βαρηκοίας 
έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις βασικές 
απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 
2014/53/EU.

Διατίθεται Δήλωση Συμμόρφωσης από τον 
Κατασκευαστή.

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark

E2105

Ο χειρισμός των αποβλήτων 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την 
ισχύουσα τοπική νομοθεσία..
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Περιγραφή των συμβόλων που χρησιμοποι-
ούνται σε αυτό το φυλλάδιο ή στην ετικέτα της 
συσκευασίας

Προειδοποιήσεις
Πρέπει να διαβάσετε το κείμενο που φέρει το 
σύμβολο σήμανσης πριν χρησιμοποιήσετε το 
προϊόν.
Κατασκευαστής
Το προϊόν παράγεται από τον κατασκευαστή του 
οποίου το όνομα και η διεύθυνση αναγράφονται 
δίπλα στο σύμβολο. Υποδεικνύει τον 
κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, 
όπως ορίζεται στις οδηγίες 90/385 / EE, 93/42 / 
EEK και 98/79 / EC.
CE σήμανση
Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία περί 
ιατρικών συσκευών 93/42/EEC. Ο τετραψήφιος 
αριθμός δηλώνει την ταυτότητα του 
κοινοποιημένου οργανισμού.
Ηλεκτρονικό απόβλητο (WEEE)
Ανακυκλώστε τα ακουστικά, τα αξεσουάρ ή τις 
μπαταρίες σας σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς ή επιστρέψτε τους στον 
επαγγελματία της ακοής σας για απόρριψη.
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός που καλύπτεται από 
την οδηγία 2012/19 / ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα 
και τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (WEEE).

E2105

Σήμανση Συμμόρφωσης Κανονισμού(RCM)
Το προϊόν πληρεί τις απαιτήσεις ηλεκτρικής 
ασφάλειας, EMC και ραδιοφάσματος για προϊόντα 
που παρέχονται στην αγορά της Αυστραλίας ή 
της Νέας Ζηλανδίας.
Κατασκευασμένο για iPod, iPhone, and iPad
Υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι συμβατή με iPod, 
iPhone και iPad
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IP68

IP πρωτόκολλο
Αυτό το σύμβολο καταδεικνύει τον τύπο 
προστασίας ενάντια σε βλαβερές συνέπειες 
προερχόμενες από έκθεση σε νερό και διάφορες 
ύλες σύμφωνα με την οδηγία EN 60529:1991/
A1:2002.
IP6X δηλώνει ολική προστασία από την σκόνη. 
Η οδηγία IPX8 υποδεικνύει προστασία ενάντια 
στις συνέπειες που προέρχονται από εμβάπτιση 
σε νερό.
Λογότυπο Bluetooth®

Σήμα κατατθέν της Bluetooth® SIG, Inc, του οποίου
η χρήση απαιτεί αδειοδότηση.
Υδρόφοβο
Υποδεικνύει ιατρική συσκευή που πρέπει να 
προστατεύεται από την υγρασία.
Σύμβολο προσοχής
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης για 
προειδοποιήσεις και σημεία που πρέπει να 
επιδείξετε προσοχή.

REF
Αριθμός καταλόγου
Υποδεικνύει τον αριθμό καταλόγου του 
κατασκευαστή, ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί 
η ιατρική συσκευή.

SN
Σειριακός αριθμός
Δείχνει τον αύξοντα αριθμό του κατασκευαστή, 
ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί μια 
συγκεκριμένη ιατρική συσκευή.
Βρόχος ακρόασης
Αυτό το λογότυπο συνοψίζει το γενικό σύμβολο 
για ακουστική βοήθεια. Το "Τ" σημαίνει ότι ένας 
ακουστικός βρόχος έχει εγκατασταθεί.

Ιατρική συσκευή
Η συσκευή είναι ιατρική συσκευή.

Εκπομπή ραδιοσυχνοτήτων (RF)
Το ακουστικό βαρηκοΐας σας περιέχει έναν πομπό 
ραδιοσυχνοτήτων.
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220547/GR

GTIN (Αριθμός παγκόσμιου εμπορικού στοιχείου)
Ένας παγκοσμίως μοναδικός 14ψήφιος αριθμός που χρησιμοποιείται 
για τον εντοπισμό ιατρικής συσκευής συμπεριλαμβανομένων 
προϊόντων λογισμικού ιατρικών συσκευών. Το GTIN σε αυτό το 
φυλλάδιο σχετίζεται με το υλικολογισμικό των ιατρικών συσκευών 
(μέσα στο ακουστικό βαρηκοΐας). To GTIN στη μόνιμη ετικέτα 
συσκευασίας σχετίζεται με το υλικό ιατρικών συσκευών (το ίδιο το 
ακουστικό βαρηκοΐας).

Δήλωση εναρμόνισης με κανονισμό REACH:
Ο κανονισμός REACH της ΕΕ απαιτεί από την Philips Hearing Solutions 
να παρέχει πληροφορίες χημικού περιεχομένου για τις Ουσίες Που 
Προκαλούν Πολύ Μεγάλη Ανησυχία (SVHC) εάν αποτελούν πάνω από 
το 0,1 % του βάρους του προϊόντος. Δεν υπάρχουν ουσίες της λίστας 
προϊόντων REACH SVHC που να χρησιμοποιούνται κατά την 
κατασκευή του παρόντος προϊόντος.  
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο  
hearingsolutions.philips.com/REACH.
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Η Philips και το έμβλημα Philips Shield είναι εμπορικά σήματα 
κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με 
άδεια χρήσης. Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από/για και 
πωλείται υπό την ευθύνη της SBO Hearing A/S, η οποία εγγυάται 
για αυτό.


