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Mini 312 přehled

Vlastnosti, charakteristika a ovládání
Co uvidíte na sluchadle:
1.
2.
3.
4.
5.

Ušní hák
Mikrofony
Přepínací tlačítko
Prostor pro baterii
Barevná značka pro stranové rozlišení –
ČERVENÁ pro pravou stranu, MODRÁ pro levou stranu

Sluchadlo můžete identifikovat podle:
6. Výrobního čísla (uvnitř bateriového prostoru)
7. Názvu a typu
Koncovka do zvukovodu:
8. Standardní koncovka s tlustou hadičkou
9. Tenká hadička s kloboučkem (různé typy)
10. Tenká hadička se speciální zákaznickou koncovkou
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Mini 312 přehled
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Výrobní číslo

00-000000
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Příprava
Baterie
Zdrojem energie Vašeho sluchadla je baterie.Velikost
baterie poznáte podle čísla na etiketě (312) nebo podle
barvy záslepky – hnědá. Případně velikost 13, barva záslepky
- oranžová.
K výměně či vložení baterie:
1. Otevřete dvířka baterie nehtem – viz obrázek
2. Jemně vyjměte baterii z pouzdra
3. Odstraňte záslepku nové baterie –
pod ní je + pól baterie
4. Vložte novou baterii zúžením napřed (= mínus pól)
5. Zavřete dvířka baterie

Signály baterie
Když baterie zeslábne na kritickou mez, ozve se výstraha
– obvykle slovo „Baterie“. Od té chvíle máte na výměnu
přibližně pět minut, pak sluchadlo zmlkne. Těsně před tím se
může ozvat ještě další upozornění nebo tón.
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Příprava

1

2

3

4

5
7

Příprava
Užitečné rady
•

Nikdy nepoužívejte nepřiměřenou sílu k otevření nebo
zavření dvířek baterie. Mohli byste tak sluchadlo poničit.
Když nejdou dvířka dovřít normálně, zkontrolujte
polohu baterie.

•

Neotevírejte dvířka příliš dokořán. Rovněž byste mohli
sluchadlo poškodit.

•

Nedávejte vybité baterie zpět mezi čerstvé, ale vložte ji
do schránky pro vybité.

•

Baterie se liší jak velikostí, tak i výrobcem.
Váš sluchadlový specialista Vám poradí nejlepší
možnosti. Ideální jsou samozřejmě originál baterie
Starkey.
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Příprava
UPOZORNĚNÍ
Baterie může být velmi nebezpečná, pokud jí
spolknete. Abyste zabránili nechtěnému spolknutí:
Držte baterie mimo dosah dětí a domácích zvířat.
Zkontrolujte si své prášky než je spolknete – baterie
byly již mnohokrát zaměněny za tabletky.
Nikdy nevkládejte baterie do úst!
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Příprava
Vložení a odstranění sluchadla
1. Držte koncovku mezi palcem a ukazovákem.
2. Posuňte ruku mírně dopředu a jemně vložte špičku
tvarovky do zvukovodu.
3. Otočte tvarovkou zpět.
4. Zatlačte prstem na tvarovku.
5. Sluchadlo dejte za ucho tak, že umístíte hák přes horní
část Vašeho boltce.
Pro odstranění sluchadla s individuální tvarovkou
Uchopte sluchadlo za uchem a jemně vytáhněte tvarovku
ven. Jemné zatáhnutí za ušní boltec napomůže k uvolnění
individuální tvarovky.
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Příprava
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Příprava
Malý zvukovodový dudlík na tenké hadičce
nebo zákaznická speciální koncovka
Pro vložení sluchada:
1. Vložte otevřenou koncovku (dudlík)
do zvukovodu.

1

2. Umístěte jemně závěsné sluchadlo
za boltec.

2

3. Opěrnou strunku ohněte a opřete
do boltce Vašeho ucha.

3
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Příprava
Pro vyjmutí sluchadla
•

Vyjměte fixační strunku z boltce.

•

Vyjměte sluchadlo zpoza ucha.

•

Jemně uchopte hadičku u vstupu do zvukovodu
a vytáhněte jí ven.

Užitečné rady
•

Pokud Vaše individuální tvarovka způsobí byť mírný
otlak a zarudnutí, kontaktujte svého foniatra.

•

Objeví-li se alergická reakce na materiál koncovky,
obraťte se na Vašeho foniatra; jsou jistě k disposici jiné
materiály.

•

Objeví-li se silnější výtok, tlaky v uchu či jiné
nepříjemné pocity, navštivte svého lékaře.
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Provoz
Zapnutí a vypnutí
Zapnutí sluchadla
Vložte baterii a zavřete dvířka. Sluchadlo má určité
zpoždění, než začne hrát. Tato doba se dá předem nastavit
a slouží ke klidnému vložení sluchadla do ucha bez zvuků.
Po skončení této doby se sluchadlo ozve sérií tónů,
od toho okamžiku sluchadlo hraje.
Vypnutí sluchadla
Otevřete dvířka baterie, až se baterie octne mimo kontakty.

Uživatelské tlačítko
Vaše uživatelské tlačítko může mít nastaveny různé funkce,
zeptejte se na to svého foniatra.
Dostupné funkce uživatelského tlačítka
Uživatelské tlačítko na Vašem sluchadle
vykonává různé funkce podle toho, jak
ho zmáčknete. Zvuk sluchadla se změní,
jestli tlačítko stisknete jen krátce anebo
stisknete a budete držet, obvykle 3 sec.
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Provoz
Možnosti na obrázku znázorňují funkce, které můžete
měnit.
Hlasitost

Změna
programu

Ztišení

Multiflex tinnitus

Krátký stisk
Stisknu a držím

Regulace hlasitosti
Vaše sluchadlo bylo seřízeno Vaším foniatrem na určitou
hladinu hlasitosti. Pokud je malá, nebo naopak příliš hlasitá,
obraťte se na něj.
Pokud Váš foniatr na sluchadle nastavil možnost regulace
hlasitosti, můžete si ji sami podle potřeby upravovat.
Vždy ale budete po zapnutí sluchadla začínat od základní
hlasitosti, která bude stejná bez ohledu na změny, které jste
dříve sami provedli.
Postupná změna hlasitosti
Postupná změna hlasitosti je nastavena tak, že krátkými
stisky hlasitost nejprve snižujete, až dosáhnete určitého
minima, a pak se teprve po malých krůčcích bude hlasitost
zvyšovat. Po dosažení maxima hlasitosti se dalšími stisky
bude hlasitost snižovat.
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Provoz
Jiný způsob změny hlasitosti
Vaše sluchadlo ovšem může být nastaveno i na jiný způsob
změny hlasitosti – krátký stisk může znamenat snížení
hlasitosti, dlouhý její zvýšení.
Máte-li tato sluchadla dvě, můžete i stiskem jednoho
zesilovat a stiskem druhé strany zvuk zeslabovat.
Nejpohodlnější je ovšem použití dálkového ovládače
na regulaci zvuku i změnu programů. Zeptejte se svého
foniatra.

Signály změny hlasitosti
Váš foniatr Vám nastaví určité signály, podle kterých se
můžete orientovat v regulaci hlasitosti.
Úroveň hlasitosti
Max. hlasitost
Krok
Základní hlasitost
Krok
Min. hlasitost
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Tón

Délka tónu

5 pípnutí

.....

Klik

–

3 pípnutí

...

Klik

–

Oznamovací
tón

—

Provoz
Změna programů
Vaše sluchadlo může mít nastaveny
různé programy. Tyto programy budete
moci měnit rovněž stejným tlačítkem.
Je-li Vaše tlačítko nakonfigurováno
ke změně programů, každý stisk povede
k přepnutí na další poslechový program.
Signály změny programů
Váš foniatr Vám může na sluchadle nastavit kontrolní
hlášky, podle kterých poznáte na který program jste právě
přepnuli. Nejčastěji je to ženský nebo mužský hlas, který
Vám bude postupně říkat „Jedna“, „Dvě“, „Tři“ až „Čtyři“.
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Provoz
Multiflex Tinnitus
Program Multiflex Tinnitus slouží k potlačení subjektivně
pociťovaného ušního šelestu. I tento program může být
aktivován pomocí ovládacího tlačítka. Pro další informace
přejděte na str. 22.

Směrové nastavení
Vaše sluchadlo může použít směrové mikrofony pro
vylepšení srozumitelnosti v hlučném prostředí. Zeptejte
se svého foniatra, jak je tato vlastnost na Vašem sluchadle
použita.

Telefonování se sluchadlem
Vaše sluchadlo může být efektivně upraveno pro
telefonování. Zeptejte se svého foniatra, jak je tato
vlastnost na Vašem sluchadle použita.
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Provoz

Má sluchadla mají toto nastavení pro telefonování
Automatický telefonní program
Manuální telefonní program
Žádný

Automatická telefonní paměť
Tato možnost spustí automaticky program pro telefonování
při použití kompatibilního telefonu. Prostě jen přiložte
telefonní sluchátko k uchu a na sluchadle se automaticky
bezdotykově spustí program (=vyladění) pro telefonování.
Možná bude jen nutné trochu posouvat telefonní sluchátko
směrem dozadu k mikrofonu sluchadla, abyste dosáhli
optimálního signálu.
Jakmile telefonní sluchátko oddálíte od ucha se sluchadlem,
na sluchadle se automaticky a bezdotykově nastaví poslední
použitý program.
Pokud se Vám nedaří přepnout na telefonní
program, zeptejte se svého sluchadlového odborníka, zda
máte tento program aktivován.

POZNÁMKA:
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Provoz
Ruční přepnutí na telefonní program
Na telefonní program můžete Vaše sluchadlo přepnout
i ručně, pokud Vám tuto operaci Váš sluchadlový odborník
při nastavování sluchadla povolil.
Obecně k používání telefonu
Některá sluchadla fungují nejlépe, když je telefon držen
blízko ucha, ale tak, že ho úplně nepřekrývá. Pokud někdy
zaznamenáte pískání (zpětná vazba), naklánějte telefon
různými směry, až pískání přestane.Váš foniatr Vám
případně poradí.
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Provoz
Propojení Od-Ucha-k-Uchu
Máte-li dvě sluchadla, telefonní program může pracovat
tak, že uslyšíte zvuky z telefonu v obou uších. To je dáno
bezdrátovým propojením sluchadel a jejich komunikací.
Telefonování může tak být mnohem příjemnější.
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Tinnitus Multifelx
Úvod
Multiflex Tinnitus technologie může být použita jako
součást terapie tinnitu, ušního šelestu. Tato technologie
umožňuje pouštění umělých zvuků do Vašich sluchadel. Tyto
zvuky budou naprogramovány v souladu s Vaší sluchovou
ztrátou a Váš foniatr je může uzpůsobit Vašim požadavkům.
Postupná změna úrovně zvuků Multiflex Tinnitus
Úroveň hlasitosti těchto zvuků se bude měnit podle toho,
jak budete měnit hlasitost ostatních zvuků.V základním
nastavení je regulace hlasitosti zvuků Multiflex Tinnitus
nastavena tak, že nejprve klesá a až po dosažení minima
začne stoupat. Po dosažení maximální hlasitosti se pak
začne zase ztišovat.
Regulace hlasitosti zvuků Multiflex Tinnitus
nahoru a dolů
Pokud je Váš regulátor hlasitosti Multiflex Tinnitu nastaven
jako „nahoru a dolů“, každým stiskem tlačítka budete měnit
intenzitu těchto zvuků podle nastaveného systému. Např.
krátkým stiskem může hlasitosti zvyšovat, zatímco stiskem
a držením můžete hlasitost snižovat. Máte-li sluchadla
dvě, můžete stiskem na jedné straně zvuky zesilovat,
zatímco na druhé zeslabovat.Variabilita nastavení je široká,
informujte se u svého sluchadlového odborníka.
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Příslušenství
Bezdrátové příslušenství
Je několik bezdrátových příslušenství, které mohou výrazně
zpříjemnit užívání Vašeho sluchadla.
•

Možnost bezdrátového ladění Vašeho sluchadla.

•

Možnost přenést bezdrátově zvukový signál z Vaší
televize do sluchadel.

•

Možnost použití vzdáleného externího mikrofonu pro
Vaše sluchadla.

•

Možnost propojení Vašeho mobilu přímo do sluchadel.

Zeptejte se svého sluchadlového odborníka na možnost
propojení s některým tímto příslušenstvím!
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Péče o sluchadlo
Péče o zařízení
Udržujte své sluchadlo vždy v čistotě. Horko, vlhko
a nečistota mohou způsobit zhoršení výkonu.
•

K odstranění nečistot v okolí mikrofonu, spínače
a prostoru pro baterii používejte čistící kartáček nebo
měkký hadřík.

•

K čistění sluchadla nikdy nepoužívejte vodu, ředidla,
čistící roztoky nebo olej.

Váš sluchadlový odborník Vám může nabídnout další
pomůcky a prostředky k čištění a udržování sluchadla
v suchu.
Mé sluchadlo má:
Standardní hadičku. Pokyny na další straně.
Tenkou hadičku. Přejděte prosím na str. 26.
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Péče o sluchadlo
Standardní hadička
1. Oddělte individuální tvarovku
od sluchadla jemným tahem hadičky
z háku.
•

Použijte měkký vlhký hadřík nebo
čistící kartáček a odstraňte nečistoty
z tvarovky.

•

Omyjte tvarovku teplou mýdlovou
vodou nebo i saponátem na nádobí.

•

Nikdy nepoužívejte ředidla.

2. Po úplném uschnutí nasuňte hadičku
tvarovky na hák závěsného sluchadla.

1

2

Váš foniatr Vám poskytne případně doplňující informace
o dalších postupech údržby potřebné pro Vaše sluchadlo.
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Péče o sluchadlo
Tenká hadička
1. Vyšroubujte hadičku ze špičky
sluchadla.
2. Protáhněte čistící strunku od jednoho
konce hadičky na druhý.
3. Před vytažením této strunky z hadičky
odstraňte kartáčkem nečistoty.
1
4. Vyčistěte tvarovku čistým hadříkem
nebo kartáčkem.
5. V případě nutnosti můžete tvarovku opláchnout
teplou mýdlovou vodou. Před mytím vyjměte tvarovku
z hadičky. Nechte tvarovku uschnout přes noc.
6. Zkompletujte hadičku s tvarovkou a sluchadlem.
Pomocné tipy
•

Ujistěte se před sesazením tvarovky, hadičky
a sluchadla, že je vše dokonale suché.

•

Když nenosíte sluchadlo, otevřete dvířka baterie, tím
umožníte, aby se vnitřek sluchadla rovněž vysušil.

•

Nestrkejte nic dovnitř sluchadla ani ve snaze
o vyčištění.

•

Pokud není sluchadlo používáno, odstraňte z něj baterii,
umístěte sluchadlo do sušícího boxu a sluchadlo
uchovávejte:
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Péče o sluchadlo
- Na suchém a bezpečném místě.
- Mimo sluneční paprsky nebo horko vůbec, chraňte
je před extrémními teplotami.
- Tam, kde ho jistě zase najdete.
- Mimo dosah dětí a domácích zvířecích mazlíčků.

Servis a opravy
V případě, že Vaše sluchadlo nefunguje správně, NIKDY
se ho nepokoušejte opravit svépomocí! Nejenom, že
pravděpodobně porušíte podmínky záruky nebo pojištění,
ale můžete snadno způsobit jeho další poškození.
Nejprve si ale přečtěte pokyny na další straně, kde najdete
případná řešení a pokyny, co udělat. Pokud pak problémy
budou trvat, obraťte se na svého foniatra. Spousta
„problémů“ může být vyřešena jednoduše v jeho ordinaci
nebo na klinice.
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Péče o sluchadlo
Průvodce odstraňováním problémů
ZÁVADA

Nedostatečná
hlasitost

MOŽNÁ
PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

Slabá baterie

Vyměňte baterii

Ucpaná hadička/
tvarovka

Odstraňte nečistotu
a vyčistěte hadičku
Kontaktujte svého
foniatra
Vyčistěte mikrofon
a koncovku kartáčkem

Změna slyšení
Vytvoření nečistoty

Nestálý výkon

Nečistý,
rušený výkon

Nefunkční
sluchadlo

28

Slabá baterie

Vyměňte baterii

Ucpaná hadička/
tvarovka

Odstraňte nečistotu

Slabá baterie

Vyměňte baterii

Ucpaná hadička/
tvarovka

Odstraňte nečistotu

Poškozené
sluchadlo

Kontaktujte svého
audiologa

Slabá baterie

Vyměňte baterii

Ucpaná hadička/
tvarovka

Odstraňte nečistotu

Zalomená hadička

Kontaktujte svého
audiologa

Rady pro lepší komunikaci
Váš foniatr Vám poradí nejlepší postup jak si zvykat na nové
sluchadlo. Bude zapotřebí jak čas, tak trpělivost a také
postupné nabývání zkušeností, aby si Váš mozek zvykl
na nové zvuky ze sluchadla. Sluch je pouze část procesu
sdílení myšlenek, nápadů a pocitů. Odezírání, výrazy tváře
a gesta Vám pomohou během doby, kdy se budete učit
sluchadlo používat.
Prosím projděte si následující rady pro lepší komunikaci:

Pro Vás
•

Pozorujte toho, kdo s Vámi mluví a snažte se k němu
přiblížit.

•

Posaďte se v tiché místnosti tváří v tvář s mluvící
osobou.

•

Zkoušejte různá místa v místnosti. Ne ze všech budete
rozumět stejně, koncentrujte se, nenechte se ničím
rozptylovat.

•

Zvuky z pozadí mohou být poněkud frustrující, zvláště
zpočátku; časem je však přestanete vnímat.

•

Řekněte ostatním, co potřebujete; uvědomte si, že lidé
Vaše sluchadlo nemusí vidět a nemusí tušit, že máte
problém se sluchem!
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Rady pro lepší komunikaci
•

Buďte realističtí k tomu, co Vaše sluchadlo umožňuje
a co nedokáže, lepší sluch se sluchadlem je i kombinace
zkušenosti, dovednosti a trpělivosti.

•

Postupujte s používáním sluchadla od jednotlivých
situací ke složitějším POMALU. Nejprve mluvte
s jedním člověkem, až později s větší skupinou.
Restaurace, divadlo či kostel znamenají dosti
komplikovanou akustickou situaci, nemusíte dobře
rozumět hned napoprvé. Poslech trénujte pravidelně.

Pro Vaši rodinu a přátele:
Chtějte po své rodině a přátelích, aby:
•

se ujistili Vaší plnou pozorností, než začnou mluvit

•

se na Vás dívali tváří v tvář

•

hovořili jasně a normálním způsobem a nahlas;
nezřetelná řeč „na půl úst“ může srozumitelnost
značně zhoršit

•

řekli to samé, ale jinými slovy

•

minimalizovali rozptylování během hovoru
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Bezpečnostní pokyny
Použití v letadle
Máte-li sluchadlo s bezdrátovou komunikací, může být
použito i na palubě letadla jakožto výjimka z jinak platných
pravidel pro elektronické přístroje na palubě.

Mezinárodní použití *
Vaše bezdrátová sluchadla pracují na frekvencích, která jsou
specifická pro tu kterou zemi (případně pro EU). Uvědomte
si, že používání v jiných zemích může interferovat s jinými
elektronickými přístroji, případně jiná elektronická technika
může způsobit interferenci (rušení) ve Vašem sluchadle.

* Platí pouze pro bezdrátová sluchadla
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