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Mé sluchadlo je:
 ITE (In-The-Ear) viz strana 1
 ITC (In-The-Canal) viz strana 2
 CIC (Completely-In-Canal) viz strana 3

ITE Přehled
Vlastnosti, ovládání a identifikace
Vaše sluchadlo obsahuje:
1.
2.
3.
4.

Otvor pro mikrofon
Prostor pro baterie (Vyp/Zap)
Vent (nemusí být vždy)
Zvukový výstup a ochrana proti ušnímu mazu

Své sluchadlo můžete identifikovat pomocí:
5. Seriového čísla:
ČERVENÉ Vpravo
MODRÉ Vlevo

Programové tlačítko
(Na vyžádání)

Regulátor hlasitosti
(Na vyžádání)
ITE Baterie velikosti: 13
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ITC Přehled
Vlastnosti, ovládání a identifikace
Vaše sluchadlo obsahuje:
1.
2.
3.
4.

Otvor pro mikrofon
Prostor pro baterie (Vyp/Zap)
Vent (na vyžádání)
Zvukový výstup a ochrana proti mazu

Své sluchadlo můžete identifikovat podle:
5. Sériové číslo: ČERVENÉ Vpravo
MODRÉ Vlevo

Programové tlačítko
(Na vyžádání)

Regulátor hlasitosti
(Na vyžádání)
ITC Baterie velikosti: 312
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CIC Přehled
Vlastnosti, ovládání a identifikace
Vaše sluchadlo obsahuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přepínač programů (na vyžádání)
Otvor pro mikrofon
Zvukovový výstup a ochrana proti mazu
Prostor pro baterie (Vyp/Zap)
Vytahovací struna
Vent (příležitostně)

Své sluchadlo můžete identifikovat podle:
7. Sériové číslo: ČERVENÉ Vpravo
MODRÉ Vlevo

CIC Baterie velikosti: 10

3

Příprava
Baterie
Vaše sluchadlo používá jako zdroj energie baterie. Správnou
velikost baterie můžete poznat i podle barvy: oranžová (13), hnědá
(312) nebo žlutá (10).

Chcete-li baterii vložit či vyměnit:
1.
2.
3.
4.

Nehtem otevřete dvířka baterie.
Odstraňte starou baterii, můžete si pomoci třeba hrotem tužky.
Odloupněte plombičku z nové baterie.
Porovnejte pól „+” (plochá strana baterie) s „+” označením na
dvířkách baterie a vložte baterii do pouzdra (užším koncem
napřed).
5. Zavřete dvířka baterie.
Mé sluchadlo používá:
 Baterii13 (ITE) - Oranžová
 Baterii 312 (ITC) - Hnědá
 Baterii 10 (CIC) - Žlutá

4

Příprava
Signální tóny baterie
Když poklesne napětí baterie, ozve se signální tón. Pak zbývá
přibližně 5 minut do úplného vybití. Další tón se ozve před úplným
vybitím baterie. Skutečná doba mezi zazněním signalizace
a odmlčením se sluchadla se může poněkud lišit v závislosti na
okolním hluku a značce použité baterie.

Užitečné rady
 NIKDY NEZAVÍREJTE DVÍŘKA BATERIE SILOU; mohli byste
sluchadlo vážně poškodit. Nejdou-li dvířka dovřít snadno, ujistěte
se, že baterie je vložena správně.
 Neotevírejte bateriová dvířka příliš do strany a hlavně ne silou,
opět byste mohli sluchadlo poškodit.
 Protože baterie jsou malé, je dobré je měnit nad deskou stolu.
Tím snížíte riziko pádu na zem a ztrátu baterie nebo
i sluchadla.
 Použité a vybité baterie nevyhazujte do popelnice, ale
odevzdejte je do sběru, prodejci či mezi toxický odpad.
 Protože baterie se liší velikostí i nábojem, Váš sluchadlový
specialista Vám poradí nejlepší značku.

Vložení a odstranění:
Chcete-li sluchadlo vložit:
1. Držte je mezi palcem a ukazovákem za vnější okraj.
2. Posuňte ruku šikmo vpřed a jemně vtlačte sluchadlo do
zvukovodu, můžete si pomoci mírnou rotací dopředu a dozadu.
Dotlačte sluchadlo na místo jemným tlakem ukazováku.

5

Příprava
Chcete-li sluchadlo vyjmout:
Uchopte sluchadlo mezi palec a ukazovák, jemně jím pootočte, až
vyklouzne z ucha ven.
Má-li sluchadlo vytahovací strunku: uchopte tuto strunku a tahem
sluchadlo odstraňte z ucha.

Užitečné rady
 Než si Vaše ucho zvykne na cizí předmět, může se objevit na
kratší dobu i menší podráždění či otlak ve zvukovodu. Trvá-li
déle, kontaktujte svého lékaře.
 Objeví-li se alergická reakce, kontaktujte svého lékaře, jsou
k dispozici i alternativní materiály.
 Těžší otok, výtok z ucha, přílišná tvorba mazu či jiné neobvyké
situace jsou důvodem ke konzultaci s Vaším lékařem.

Upozornění:
Baterie mohou způsobit potíže, pokud je spolknete.

Dodržujte následující pokyny:
Vyvarujte se náhodného spolknutí baterie,
Držte baterie mimo dosah dětí a domácích zvířat.
Zkontrolujte si své prášky a tablety, než je spolknete - baterie
mohou být zaměněny za léky.
Nikdy si nedávejte baterie do úst, protože je snadné je spolknout.
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Provoz
Zapnutí a vypnutí
Zapnutí sluchadla:
Vložte baterii a dovřete dvířka.
Přístroje s regulátorem hlasitosti:
otočte kolečkem dopředu, abyste
sluchadlo zapnuli.
 Můj regulátor hlasitosti má přepínač Zapnutí/Vypnutí.

Vypnutí sluchadla:
Otevřete dvířka baterie, až se baterie úplně vysune z kontaktů.
Některá sluchadla jsou vybavena zpožděním při zapnutí. Váš
sluchadlový specialista Vás na tuto vlastnost upozorní.
 Mé sluchadlo je vybaveno Zpožděným zapnutím.
Zpoždění při zapnutí znamená, že Vašemu sluchadlu to bude trvat
několik vteřin od zapnutí, než naskočí jeho plný provoz. Tato
vlastnost Vám umožní vložit si sluchadlo pohodlně do ucha, než
začne zesilovat. Můžete slyšet sérii tónů oznamujících, že Vaše
sluchadlo je plně v provozu.

Regulátor hlasitosti
 Mé sluchadlo má regulátor hlasitosti.
Prosím přečtěte si odstavec na následující straně.
 Hlasitost mého sluchadla je nastavena automaticky.
Viz str. 11.
 Mé sluchadlo užívá T2 funkci pro upravení hlasitosti.
Viz str. 12.
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Provoz
Pro zapnutí sluchadla točte špičkou
svého prstu na regulátoru hlasitosti
dopředu, směrem k Vaší tváři.
1. Pokračujte v tomto otáčení,
abyste zvuk zesílili na
požadovanou úroveň.
2. Chcete-li zvuky zeslabit,
otáčejte kolečkem pomocí
špičky svého prstu
směrem nazad, k hlavě.
3. Vaše sluchadlo může být
naprogramováno i tak, že se
ozve pípnutí při nastavení
hlasitosti do správné polohy.
Mé sluchadlo má:
 Indikátor optimální hlasitosti
 Ukazatel minimální hlasitosti
 Ukazatel maximální hlasitosti

Zapnout či
hlasitost zvýšit

Snížit hlasitost
nebo vypnout

Na Vašem sluchadle byla nastavena hladina hlasitosti Vaším
lékařem. Zdají-li se Vám zvuky přesto příliš hlasité nebo příliš tiché,
neváhejte ho kontaktovat pro radu nebo přenastavení.

Nastavení programů
 Mé sluchadlo má více programů.
Prosím čtěte následující odstavec na následující straně.
 Mé sluchadlo nemá další programy.
Viz str. 13.???
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Provoz
Váš lékař Vám nastavil na sluchadle
různé programy. Tyto programy
můžete přepínat pomocí tlačítka
volby programů.
Máte-li nastaveno více programů, je možné, že uslyšíte signalizaci
programů při přepnutí nebo sérii tónů hlásících, že jste sluchadlo
přepnuli na další program. Vaše sluchadlo bylo nastaveno pro
následující situace.
Program
1
2
3
4

Tón
1Tón
2 Tóny
3 Tóny
4 Tóny

Hláška
„One”
„Two”
„Three”
„Four”

Situace
Normal

Směrovost
 Mé sluchadlo využívá směrové mikrofony.
Prosím čtěte další informace.
 Mé sluchadlo používá všesměrové nastavení mikrofonů.
Viz část Užití telefonu str. 14.???
Směrové mikrofony umožnují lepší rozumění řeči zvláště ve hluku.
Na Vašem sluchadle bylo nastaveno Použití směrových mikrofonů:
Program
1
2
3
4

Směrovost nastavení
Automat
Ručně
Vyp
Automat
Ručně
Vyp
Automat
Ručně
Vyp
Automat
Ručně
Vyp
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Provoz
Jsou-li směrové mikrofony aktivovány automaticky, sluchadlo
monitoruje své okolí nepřetržitě a okamžitě se přenastavuje podle
potřeby k zajištění optimální srozumitelnosti.
Jsou-li směrové mikrofony aktivovány manuálně stlačením
programového voliče (tlačítka), sluchadlo optimalizuje řeč jen při
nastavení programu se směrovostí.
Na přesné nastavení se zeptejte Vašeho sluchadlového specialisty.

Použití telefonu
Vaše sluchadlo je vybaveno indukční cívkou umožňující efektivně
komunikovat telefonem. Váš sluchadlový specialista Vám sluchadlo
připraví pro použití telefonu.
Mé sluchadlo má toto telefoní nastavení:
 Automatická telefonní odpově�. Viz tato strana.
 Automatická telefonní cívka. Viz tato strana.
 Telefonní cívka. Viz str. 11.
 Telefonní cívka je obsažena v programu: ________________
 Mé sluchadlo je vybaveno tónovou signalizací, pokud se
sluchadlo přepne pro použití telefonu.

Automatická telefoní odpově�
a Automatická telefonní cívka
Tyto vlastnosti se aktivují na Vašem sluchadle, pokud je kompatibilní
s Vaším telefonem. Umístěte telefonní sluchátko jako obvykle na své
ucho a sluchadlo si samo zvolí adekvátní nastavení. Obvykle je
nutné trochu pohnout telefonem k nalezení nejlepší možné polohy
a příjmu. Jakmile se telefonní sluchátko oddálí od ucha, sluchadlo se
přepne zpět na normální nastavení.
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Provoz
Pozor: Jestliže máte sluchadlo kompatibilní s telefonem, ale
automatická telefonnní odpově� ani automatická cívka se
nezapnou, Váš sluchadlový specialista Vám může nabídnout malý
magnet, který si umístíte na telefonní sluchátko. Tento magnet pak
usnadní přepnutí Vašeho sluchadla.

Telefonní cívka a Manuální přepnutí
Sluchadlo s ručním přepnutím cívky
umožňuje přepnutí na příjem pomocí
indukční cívky, když potřebujete.
Ruční zapnutí cívky je aktivováno
volbou programu s aktivní cívkou.

Všeobecné použití telefonu
Některá sluchadla pracují nejlépe
při držení telefonu blízko ucha,
ale tak, že nepřekrývají plně boltec.
V některých případech, či pokud
uslyšíte pískání, nakloňte sluchátko
nebo ho posouvejte různými směry,
až pískání utichne. Váš specialista
Vám v tomto směru dá užitečné rady.

Upozornění - někteří uživatelé sluchadla hlásí bzučení ve
sluchadle, když použijí mobilní telefon. To znamená, že mobil
a sluchadlo nejsou plně kompatibilní.
POZNÁMKA: Výrobce sluchadla nezaručuje kompatibilitu se všemi
mobily. Proto prosím vyzkoušejte Vaše sluchadlo s Vaším mobilem,
nebo, pokud kupujete nový mobil, ujistěte se, že bude spolupracovat
s Vaším sluchadlem. Pro další informace kontaktujte svého prodejce
mobilů.
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Provoz
T2 (touch-tone) funkce
 Mé sluchadlo má T2 vlastnost.
Prosím čtěte dále.
 Mé sluchadlo nemá T2 vlastnost.
Viz str. 20.?????
Můžete použít jak svůj mobil, tak bezdrátový telefon k nastavení
sluchadla. Telefon pouze musí mít "tónovou volbu". Pokud Váš telefon
nevydává pípnutí po zmáčknutí čísla, kontaktujte svého prodejce
telefonů či operátora.
 Podržte telefon přibližně 10 cm od ucha.

 Stiskněte dvakrát hvězdičku () k aktivaci T2 (tónová
signalizace ohlásí připravenost).
 Stiskněte na telefonu číslici odpovídající Vašemu požadavku.
 T2 „usne” po 20 sekundách od posledního příkazu.

Pro dálkové nastavení Vašeho sluchadla použijte
následující tlačítka klávesnice.
Hlasitost
Pamě�

Pamě�

Hlasitost
Stiskněte dvakrát
k aktivaci
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Vypnutí zvuku

Provoz
Průvodce odstraňováním problémů
ZÁVADA

Sluchadlo nereaguje
na příkaz daný
telefonem

Sluchadlo reaguje,
ale nereaguje
na pozdější příkazy

MOŽNÁ PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

Telefonní klávesy
nevydávají pípnutí

Konzultujte telefonního
operátora pro aktivaci
zvukových signálů
- pípání

T2 se neodemkne
na příkaz

Stiskněte 
a poslouchejte, ozve-li
se signální tón pro T2

Telefon je příliš
daleko od sluchadla

Přiložte telefon těsněji
ke sluchadlu

Nesprávně zadaný
pokyn tlačítky

Stiskněte  pro
aktivaci, Pak stiskněte
2 či 8 pro zvýšení
nebo snížení hlasitosti
nebo 4 či 6 pro změnu
programů, má-li
sluchadlo více
programů.

T2 automaticky
„usne” po 20 sekundách
po posledním zadání

Stiskněte  pro
aktivaci, pak stiskněte
tlačítko odpovídající
požadované změně
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Provoz
Shrnutí nastavení
Program 1

Prostředí

Nastavení

Normální

 Vyp.
 Automatický

Program 2

 Vyp.
 Automatický
 Manuální

Program 3

 Vyp.
 Automatický
 Manuální

Program 4

 Vyp.
 Automatický
 Manuální

Vybitá baterie

-

-

Zapnuto

-

-

Regulátor hlasitosti

-

-

Připraven

-

-

Stiskni a drž

-

-

Autotest

-

-

Připomenutí

-

-
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Provoz
Tónová signalizace zapnuta

 Ano
 Ne

Typ tónové signalizace

 Ano
 Ne

 Řeč
 1 Tón

 Ano
 Ne

 Řeč
 2 Tóny
 Série tónů

 Ano
 Ne

 Řeč
 3 Tóny
 Série tónů

 Ano
 Ne

 Řeč
 4 Tóny
 Série tónů

 Ano
 Ne

 Řeč
 Série tónů

-

Série tónů

 Optimální VC
 Minimum VC
 Maximum VC

Série tónů

 Ano
 Ne

Série tónů

 Ano
 Ne

 Řeč
 Série tónů

 Ano
 Ne

 Řeč
 Série tónů

 Ano
 Ne

 Řeč
 Série tónů
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Provoz
Autotest
Některé typy sluchadel dokáží provést vlastní zkušební test, tzv.
Autotest. Váš lékař Vám poznamená do následujících políček, zda je
tento test možný.
 Autotest u mého sluchadla je možný.
Signalizace Autotestu je:
 Hlasová („Dobře”/„Navštivte svého audiologa”)
 Tónová

Jak provést Autotest:
1.
2.
3.
4.

Otevřete a zvřete dvířka baterie třikrát za sebou.
Umístěte sluchadlo do ucha.
Poslouchejte signální tóny.
Naplánujte si schůzku u audiologa-lékaře, pokud k tomu budete
vyzváni.

Upozornění - připomenutí
Některá sluchadla jsou vybavena výstrahou, který doporučuje
objednat návštěvu u lékaře-foniatra. Váš lékař Vám vyznačí do
následujících políček, zda funkce Připomenutí byla aktivována.
Jestliže uslyšíte výzvu Připomenutí, prosím, opravdu kontaktujte svého
foniatra.
 Funkce Připomenutí u mého sluchadla je funkční.
Signalizace u Autotestu je:
 Řečová („Navštivte svého audiologa”)
 Tónová
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Péče o sluchadlo
Péče o sluchadlo
Snažte se udržovat sluchadla v maximální čistotě. Horko, vlhkost
a cizí tělíska mohou způsobit poruchu některé funkce.
 Čistěte sluchadlo denně měkkou utěrkou a chraňte před pádem
na tvrdou podlahu.
 Používejte čistící kartáček na odstranění částeček mazu z okolí
mikrofonu, reproduktorku a pouzdra pro baterii.
 Nepoužívejte k čištění vodu ani rozpouštědla, čistící roztoky či
olej.
Váš lékař Vám může poskytnout cenné rady a doporučení jak se
sluchadlem nejlépe zacházet.

Užitečné tipy
 Nenosíte-li sluchadlo, otevřete dvířka baterie. Šetříte baterii
a vnitřek sluchadla může vyschnout.
 Pokud nepoužíváte sluchadlo delší dobu, vyjměte baterii úplně.
Sluchadlo uschovávejte na:
- Bezpečném a suchém místě.
- Mimo přímé slunce a extrémní teploty.
- Tam, kde ho můžete snadno nalézt.
- Mimo dosah dětí a domácích zvířat.
 Nesnažte se sluchadlo rozebrat ani do něj vkládat nějaké
instrumenty.

17

Rady pro lepší komunikaci
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 tyto
následující rady pro komunikaci:

Pro Vás
 Pozorujte toho, kdo k Vám mluví a snažte se k němu přiblížit.
 Posa�te 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, hlavně zpočátku;
časem je ovšem přestanete vnímat.
 Řekněte ostatním, co potřebujete; uvědomte si, že lidé Vaše
sluchadlo nemusí vidět a nemusí tušit, že máte problém se
sluchem!
 Bu�te realističtí k tomu, co Vaše sluchadlo umožňuje a co
nedokáže.
 Lepší sluch se sluchadlem je kombinace zkušenosti, dovednosti
a trpělivosti.
 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 a efekt se jistě
dostaví!
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Rady pro lepší komunikaci
Pro Vaši rodinu a přátele
I Vaše rodina a přátelé mohou mít problém s Vaší ztrátou sluchu.
Chtějte po nich, aby:
 se ujistili Vaší plnou pozorností, než začnou mluvit,
 se na Vás dívali tváří v tvář,
 hovořili jasně a normálně obvyklým způsobem a nahlas;
nezřetelná řeč „na půl úst” může srozumitelnost značně zhoršit,
 řekli to samé i jiným způsobem, je to účinnější pro pochopení
myšlenky, než opakování stejnými slovy,
 minimalizovali roptylování během hovoru.
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Průvodce odstraňováním problémů
ZÁVADA

MOŽNÁ PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

Nedostatečná hlasitost

Slabá baterie

Vyměňte baterii

Ušní maz či jiná nečistota
na mikrofonu nebo
reproduktoru

Vyčistěte mikrofonní
či výstupní otvor
kartáčkem
Vyměňte filtr proti
ušnímu mazu

Změna slyšení

Kontaktujte svého
audiologa

Nestálý výkon

Slabá baterie

Vyměňte baterii

Nejasný či zkreslený
zvuk

Slabá baterie

Vyměňte baterii

Poškozené sluchadlo

Kontaktujte svého
audiologa

Slabá baterie

Vyměňte baterii

Ušní maz či jiná nečistota
na mikrofonu nebo
reproduktoru

Vyčistěte mikrofonní
či výstupní otvor
kartáčkem

Nefunkční sluchadlo

Vyměňte filtr proti
ušnímu mazu

Servis a opravy
Jestliže Vaše sluchadlo z nějakého důvodu přestane fungovat,
nepokoušejte se ho v žádném případě opravit sami. Nejen že ho
můžete snadno ještě více poškodit, ale porušíte i záruční podmínky.
Projděte si tabulku s odstraňováním jednoduchých problémů. Pokud
se Vám nepovede sluchadlo zprovoznit, kontaktujte svého lékaře.

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: ……………………..
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