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Přehled – mini BTE
Vlastnosti, ovládání a identifikace
Ovládání Vašeho sluchadla zahrnuje:
1. Hák
2. Mikrofon
3. Povrchové ovládání: Ovládání hlasitosti a/nebo programů
4. Prostor pro baterii (vypínač zapnuto/vypnuto)
5. Stranový indikátor ČERVENÝ pro PRAVÉ ucho,
		
MODRÝ pro LEVÉ ucho.
6. Zámek bateriového prostoru odolný proti náhodné
manipulaci
Vaše sluchadlo lze identifikovat podle:
7. Sériového čísla
8. Jména výrobce a názvu modelu
Komfortní řešení:
9. Standardní tvarovka
10. Tenká hadička s otevřenou tvarovkou
11. Tenká hadička s individuální tvarovkou
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Přehled – mini BTE
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Přehled – RIC 312
Vlastnosti, ovládání a identifikace
Ovládání Vašeho sluchadla zahrnuje:
1. Sluchadlo
2. Hadička
3. Reproduktor
4. Mikrofony
5. Přepínač
6. Prostor pro baterii (vypínač zapnuto/vypnuto)
7. Zámek bateriového prostoru
8. Fixační strunka
Vaše sluchadlo lze identifikovat podle:
9. Jména výrobce
a názvu modelu
Komfortní řešení:
10. Stranový indikátor
ČERVENÝ pro
PRAVÉ ucho,
MODRÝ pro
LEVÉ ucho.
11. Tenká hadička
s individuální
tvarovkou
12. Zákaznická tvarovka
(volitelně)
13. Zákaznická
koncovka (volitelně)
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Příprava
Baterie
Vaše sluchadlo funguje na baterii, která je zdrojem energie.
Typ baterie lze identiﬁkovat podle barevného kódu a čísla na
obalu (hnědá 312).
Pro vložení nebo výměnu baterie:
1. Použijte drážku pro nehet na dvířkách baterie.
2. Opatrně otevřete dvířka baterie vyjměte starou baterii.
3. Sundejte ochrannou nálepku z nové baterie.
4. Vložte baterii správně podle polarity, tj. značka „+”
(plochá strana baterie) na značku „+” na dvířkách baterie,
nebo zkoseným okrajem
napřed.
5. Zavřete dvířka baterie.

UPOZORNĚNÍ:
Nenechávejte baterie v dosahu
dětí a zvířat.
Překontrolujte si Vaše léky před
jejich užitím. Baterie se někdy
zaměnily za pilulky.
Nikdy si nevkládejte baterie
do úst, protože byste je mohli
snadno spolknout.
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Příprava
Tóny indikátoru baterie
Indikátor se rozezní, když je nízké napětí baterie. Na výměnu
baterie Vám zbývá čas přibližně 10 minut. (Aktuální doba mezi
zazněním indikačního tónu nízkého stavu baterie a vypnutím se liší
v závislosti na úrovni okolního hluku a značce použité baterie.)
Než baterie přestane fungovat, dojde ke změně tónu na dobu
cca 2 sekund.
Zámek bateriového
prostoru proti nechtěné
manipulaci
Pro zamknutí uzávěru
baterie:
Použijte odpovídající nástroj
a posuňte pojistku doleva, až
se ozve zaklapnutí a objeví se
barevná značka.
Pro odemknutí uzávěru
baterie:
Posuňte pojistku doprava, až se ozve zaklapnutí a barevná značka
zmizí. Pro běžný provoz uzamykat dvířka baterie není nutné.
Pomocné tipy
NIKDY NEZAVÍREJTE DVÍŘKA SILOU. Mohlo by to mít za
následek vážné poškození přístroje. Pokud se dvířka úplně
nedovřou, zkontrolujte, zda je baterie vložena správně.
Neotevírejte uzávěr baterie přes odpor, protože by mohlo dojít
k poškození. Použité baterie nevracejte do zásobníku, ale
odevzdejte je do recyklačního kontejneru. Baterie se liší velikostí
a výkonem.Váš foniatr Vám podá nejlepší informace o odhadu
životnosti a ověří, zda používáte správnou velikost a typ.
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Vložení a vyjmutí – mini BTE
Zákaznická tvarovka pro mini BTE
Mé sluchadlo má:
 Zákaznickou tvarovku.Viz níže.
 Malou zvukovodovou koncovku
nebo zákaznickou zvukovodovou koncovku.
Viz strana 8.
Vložení tvarovky se sluchadlem:
1. Uchopte tvarovku palcem a ukazovákem.
2. Posuňte ruku mírně dopředu a jemně vložte špičku tvarovky
do zvukovodu.
3. Otočte tvarovkou zpět.
4. Jemně zatlačte na tvarovku Vaším ukazovákem.
5. Opatrně si dejte závěsné sluchadlo za ucho tak, že umístíte
hák přes horní část Vašeho boltce.
Pro odstranění sluchadla s individuální tvarovkou:
Uchopte sluchadlo za uchem a jemně vytáhněte tvarovkou ven.
Jemné zatáhnutí směrem dolů za ušní boltec napomůže k uvolnění
individuální tvarovky.
Rady a tipy
l Pokud se objeví malé podráždění a zčervenání ve zvukovodu,
kontaktujte svého foniatra.
l Pokud se objeví alergická reakce, jsou dostupné i jiné
alternativní materiály pro výrobu tvarovky.Vyhledejte svého
foniatra.
l V případě silného otoku, výtoku z ucha, nadměrné tvorby
ušního mazu nebo jiné neobvyklé situace vyhledejte okamžitě
Vašeho lékaře.
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Vložení a vyjmutí – mini BTE
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Vložení a vyjmutí – mini BTE
Malá zvukovodová koncovka
a zákaznická zvukovodová
koncovka
Pro vložení sluchadla:
1. Vložte otevřenou tvarovku nebo
koncovku na míru do zvukovodu.
2. Jemně vložte závěsné sluchadlo
za ucho, dokud tam není
bezpečně umístěno.
3. Umístěte opěrnou strunu
do jamky boltce svého ucha.
Pro vyjmutí sluchadla:
1. Vyjměte strunu z jamky boltce
svého ucha.
2. Vyjměte sluchadlo zpoza Vašeho
ucha
3. Jemně uchopte hadičku u vstupu
do zvukovodu a vytáhněte ji ven.
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Vložení a vyjmutí – RIC 312
Pro vložení tvarovky nebo
koncovky:
1. Držte hadičku v místě ohybu mezi
palcem a ukazovákem a vložte
jemně koncovku do zvukovodu.
2. Umístěte sluchadlo za boltcem.
3. Fixační strunku ohněte do
prohlubně boltce.
Pro vyjmutí tvarovky nebo
koncovky:
1. Vytáhněte ﬁxační strunku
z prohlubně botce.
2. Vyjměte sluchadlo zpoza Vašeho
ucha.
3. Jemně uchopte hadičku u vstupu
do zvukovodu a vytáhněte ji ven.
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Provoz
Zapnutí a vypnutí
Zapnutí
Vložte baterii a úplně zavřete kryt baterie.
Vaše sluchadlo má zpožděné zapnutí, to znamená, že se aktivuje až
po několika sekundách po zapnutí. Tato vlastnost Vám umožňuje
vložit si sluchadlo do ucha před tím, než začne zesilovat zvuk.
Vypnutí
Otevřete uzávěr baterie, aby se baterie nedotýkala kontaktů.
Povrchové ovládání: Hlasitost a programy
Vašeho sluchadlo je vybaveno povrchovým ovládáním, kterým lze
nastavovat několik funkcí. Zeptejte se Vašeho lékaře, jak je Vaše
sluchadlo nastaveno.
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Provoz
Automatické nastavení hlasitosti
Váš lékař Vám na sluchadle nastavil úroveň zesílení zvuku. Jestliže
zvuky jsou všeobecně příliš hlasité nebo příliš tiché, kontaktujte
svého lékaře, aby provedl změnu.

Nastavení hlasitosti
Vaše sluchadlo používá k nastavení hlasitosti
kolébkový přepínač. Pro zesílení zvuku nejprve
stiskněte a pak uvolněte horní část přepínače.
Pro zeslabení nejprve stiskněte a pak uvolněte
spodní část přepínače.

Úrovně hlasitosti
Úroveň hlasitosti
Úroveň 5 – Nejhlasitější
Úroveň 4
Úroveň 3 – Střední úroveň
Úroveň 2
Úroveň 1 – Nejméně hlasitá

Tóny
5 pípnutí + tón
4 pípnutí + tón
3 pípnutí + tón
2 pípnutí + tón
1 pípnutí + tón
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Provoz
Vícenásobná paměť
Na Vašem sluchadle je možnost nastavení
několika poslechových programů, které
Vám připraví Váš lékař. Tyto programy
se mění stiskem přepínače.
Když stisknete přepínač, uslyšíte signální
tón oznamující změnu na další program.
Déletrvajícím stisknutím přepínače
procházíte přes programy plynule.
Stiknutím spodní části přepínače
provedete změnu programu v opačném
pořadí.

Kombinace ovládání hlasitosti a pamětí
Na Vašem sluchadle můžete nastavovat jak hlasitost tak programy.
Pro změnu hlasitosti stiskněte a uvolněte přepínač (horní pro
zesílení, spodní pro zeslabení). Pro změnu programu stiskněte
a držte přepínač (buď nahoru nebo dolu). Uvolněte přepínač na
požadovaném programu. Horní část přepínače zesiluje hlasitost
a přepíná programy, spodní část přepínače zeslabuje hlasitost
a přepíná programy v opačném směru.
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Provoz
Směrové nastavení
Vaše sluchadlo má směrové mikrofony, které napomáhají zlepšení
porozumění řeči v hlučném prostředí.
Použití telefonu
Vaše sluchadlo má možnost funkce telefonního nastavení, které
Vám umožňuje komfortní používání telefonu bez nutnosti
sundavání Vašeho sluchadla nebo individuální tvarovky.
Moje telefonní funkce je:
 Automatická odpověď telefonu (ATR)
 Automatická telefonní smyčka (Autocoil)
 Ruční nastavení telefonní smyčky ( Program č.________)
Vzduchem nebo automatická smyčka
Přiložte telefonní přístroj do normální polohy a pak ho posuňte
mírně dozadu. Když má telefon správnou polohu, uslyšíte tón
indikátoru automatické aktivace telefonního programu.
Po ukončení hovoru se sluchadlo automaticky vrátí do
předchozího nastavení.
Telefonní smyčka a ruční spínání
Sluchadla s ručním přepnutím na telefonní smyčku Vám umožňují
v případě potřeby přepínat zařízení do telefonního režimu.
Ručně zapínané telefonní smyčky se aktivují volbou nastavení
telefonní smyčky pomocí přepínače.
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Provoz
Obecné používání telefonu
Některá sluchadla nejlépe fungují,
když je telefon držen blízko ucha,
ale tak, že nepřekrývá úplně Vaše
ucho. Pokud někdy zaznamenáte
pískání (zpětná vazba), naklánějte
postupně sluchátko a měňte sklon
tak, až pískání ustane.Váš foniatr Vám
poskytne pokyny a techniky podle
Vašich speciﬁckých potřeb.
POZNÁMKA:
Výkonnost individuálních sluchadel
se může lišit podle individuálních
mobilních telefonů. Proto vyzkoušejte
toto sluchadlo s Vaším mobilním
telefonem nebo pokud si pořizujete
nový mobilní telefon, pak se ujistěte
a vyzkoušejte ho s Vaším sluchadlem
před koupí.
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Provoz
Přímý audiovstup (PA)
 Mé sluchadlo je připraveno pro PA.
 Mé sluchadlo není připraveno pro PA.
Viz níže.
Vaše sluchadlo má možnost přímého audiovstupu (PA).
To umožňuje propojit Vaše sluchadlo s libovolným zdrojem
zvuku, jako například bezdrátový FM systém, počítač, věž, MP3
přehrávač... PA může zlepšit komunikaci a kvalitu zvuku, pokud je
na překážku hluk nebo vzdálenost od zdroje.

Připojení PA botičky
Nasaďte PA botičku
na sluchadlo až uslyšíte
cvaknutí.

Výměna baterie, pokud je PA botička připojena
Odstraňte nejdříve botičku, pak otevřete dvířka baterie.
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Provoz
Souhrn programových nastavení
Program/
Prostředí
		
1/Normální
		
		
2/
		

3/
		
		
4/
		

Směrové nastavení

Zapnutá hláška

Typ hlášky

Vyp.
Automatické
Ruční

Ano
Ne

Řeč (Jeden)
1 tón

Vyp.
Automatické
Ruční

Ano
Ne

Řeč (Dva)
2 tóny

Vyp.
Automatické
Ruční

Ano
Ne

Řeč (Tři)
3 tóny

Vyp.
Automatické
Ruční

Ano
Ne

Řeč (Čtyři)
4 tóny

Přehled nastavení funkcí
		
Slabá baterie
		
Konec životnosti
baterie
Autokontrola
		
Upozornění
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Zapnutá hláška

Typ hlášky

Ano
Ne

Řeč (Baterie)
Řada tónů

Ano
Ne

Řeč (Vypnutí)
Trvalý tón

Ano
Ne

Řeč (Dobré/Domluvte si schůzku)
Řada tónů

Ano
Ne

Řeč (Navštivte foniatra)
Řada tónů

Péče o sluchadlo
Péče o zařízení
Udržujte své sluchadlo vždy čisté. Horko, vlhko a cizí látky mohou
mít za následek snížený výkon.
l K odstranění nečistot v okolí spínačů, mikrofonu a prostoru
baterie používejte čistící kartáček nebo měkký hadřík.
l K čištění Vašeho sluchadla nikdy nepoužívejte vodu,
ředidla, čistící roztoky nebo olej.
Mé sluchadlo má
 Standardní hadičku. Pokyny na této straně.
 Tenkou hadičku. Přejděte, prosím, na stranu 18.
Standardní hadička
1. Oddělte individuální tvarovku od závěsného sluchadla
jemným tahem hadičky z háku.
- Použijte měkký vlhký hadřík nebo čistící kartáček
a odstraňte nečistoty z individuální tvarovky.
- Omyjte individuální tvarovku teplou mýdlovou vodou.
- Nikdy nepoužívejte ředidla.
2. Po úplném uschnutí nasuňte hadičku individuální tvarovky na
hák závěsného sluchadla.
Váš foniatr Vám poskytne
případně doplňující
informace o dalších
postupech údržby potřebné
pro Vaše sluchadlo.

17

Péče o sluchadlo
Tenká hadička
1. Vyšroubujte hadičku ze špičky sluchadla.

2. Protáhněte čisticí strunku skrz hadičku od jednoho konce na
druhý, dokud nevyjde na druhé straně trubice.
3. Před vytažením této strunky z hadičky odstraňte kartáčkem
nečistoty.
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.
Pomocné tipy
l Konstrukce povrchového ovládání Vašeho sluchadla je velmi
citlivá a proto je nutné se jí dotýkat pouze suchým a čistým
prstem. Ovládací povrch nemusí reagovat správně, pokud je
Váš prst zpocený, mastný nebo máte rukavici.
l Pokud se omylem dotknete povrchového ovládání mokrým
prstem a Vaše sluchadlo nereaguje správně, utřete si prst
a povrchové ovládání suchým hadříkem a zkuste to znovu.
l Před opětovným spojením s hákem sluchadla se ujistěte se, že
individuální tvarovka a hadička jsou úplně suché.
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Péče o sluchadlo
Pomocné tipy (pokračování), servis a opravy
l Pokud Vaše sluchadlo nenosíte, otevřete kryt baterie, čímž
umožníte sluchadlu vyschnout.
l Nikdy Vaše sluchadlo nerozebírejte ani do něj nevkládejte
čisticí nástroje.
l Pokud sluchadlo nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.Vložte
Vaše sluchadlo do pouzdra a uložte ho:
- na suchém a bezpečném místě, mimo dosah slunečních
paprsků nebo horka a extrémních teplot,
- kde ho můžete snadno nalézt,
- bezpečně mimo dosah zvířat a dětí.
V případě, že Vaše sluchadlo nefunguje správně z jakéhokoliv
důvodu, NIKDY se nepokoušejte opravit ho sami. Nejenom že
pravděpodobně porušíte podmínky záruky nebo pojištění, ale
můžete snadno způsobit jeho další poškození.
Pokud Vaše sluchadlo nefunguje správně nebo vůbec, přečtěte si
pokyny na další straně, kde najdete případná řešení.V případě, že
problémy trvají, kontaktujte svého foniatra.
Váš lékař – audiolog by Vám měl poradit způsob, jak si nejlépe
přivyknout na nové sluchadlo. Je zapotřebí čas, trpělivost a také
zkušenost, 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 mohou pomoci během
doby, kdy se budete učit sluchadlo používat. Prosím projděte si
následující rady pro lepší komunikaci:
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Rady pro lepší komunikaci
Pro Vás
l Pozorujte toho, kdo k Vám mluví a snažte se k němu přiblížit.
l Posaďte se v tiché místnosti tváří v tvář s mluvící osobou.
l Zkoušejte různá místa v místnosti, ne ze všech budete rozumět
stejně, koncentrujte se, nenechte se ničím rozptylovat.
l Zvuky z pozadí mohou být poněkud frustrující, hlavně
zpočátku; časem je ovšem přestanete vnímat.
l Řekněte ostatním, co potřebujete; uvědomte si, že lidé Vaše
sluchadlo nemusí vidět a nemusí tušit, že máte problém se
sluchem!
l Buďte realističtí k tomu, co Vaše sluchadlo umožňuje a co
nedokáže, lepší sluch se sluchadlem je kombinace zkušenosti,
dovednosti a trpělivosti.
l Postupujte s používáním sluchadla od jednoduchých situací ke
složitějším POMALU. Nejprve mluvte jen s jedním člověkem, až
později s větší skupinou. Restaurace, divadlo či kostel znamená
dosti komplikovanou akustickou situaci, nemusíte dobře
rozumět hned napoprvé. Poslech trénujte pravidelně!
Pro Vaši rodinu a přátele
Chtějte po své rodině a přátelích, aby:
l se ujistili Vaší plnou pozorností, než začnou mluvit,
l se na Vás dívali tváří v tvář,
l hovořili jasně a normálně obvyklým způsobem a nahlas;
nezřetelná řeč „na půl úst” může srozumitelnost značně zhoršit,
l řekli to samé ale jinými slovy,
l minimalizovali roptylování během hovoru.
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Průvodce odstraňováním problémů
ZÁVADA

MOŽNÁ PŘÍČINA

Nedostatečná hlasitost

Slabá baterie

ŘEŠENÍ
Vyměňte baterii

		
Ucpaná tvarovka/hadička
			

Odstraňte nečistotu
a vyčistěte hadičku

		
Změna slyšení
			

Kontaktujte svého
audiologa

		
Vytvoření nečistoty
			

Vyčistěte mikrofon
a koncovku kartáčkem

Nestálý výkon
		
Nečistý, rušený výkon
		

Slabá baterie

Vyměňte baterii

Ucpaná tvarovka/hadička

Odstraňte nečistotu

Slabá baterie

Vyměňte baterii

Ucpaná tvarovka/hadička

		
Poškozené sluchadlo
			
Nefunkční sluchadlo
		

Odstraňte nečistotu
Kontaktujte svého
audiologa

Slabá baterie

Vyměňte baterii

Ucpaná tvarovka/hadička

Odstraňte nečistotu

		
Zvlněná hadička
			

Kontaktujte svého
audiologa

Záruční list
Na výrobek se poskytuje záruka v délce 24 měsíců ode dne
prodeje. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé chybným nebo
nesprávným používáním nebo mechanickým poškozením včetně
zanesení sluchadla nečistotami. Záruka rovněž zaniká
neoprávněným zásahem neautorizovanou osobou do sluchadla.
Případné spory budou řešeny podle patřičného ustanovení
Občanského zákoníku.
Typ přístroje: ……………………..…
Datum prodeje: ……………………..

6700 Washington Avenue South
Eden Prairie, MN 55344
800.328.8602
www.starkey.com
V České republice zastupuje
ROLANDI, s.r.o.
Zelená 14b
160 00 Praha
info@rolandi.cz
www.rolandi.cz

Prodejna v Praze
STARKEY-ROLANDI
Bieblova 19
150 00 Praha 5-Smíchov
tel.: 736 161 123

