NÁVOD K POUŽITÍ
UŠNÍ SADY

PRO SLUCHADLA WIDEX

UŠNÍ SADY PRO SLUCHADLA BTE
(Vyplní odborník na sluchadla.)
Váš typ ušní sady:
 INSTANTNÍ UŠNÍ ŠPIČKY PRO SLUCHADLA RIC/RITE

 UPRAVENÉ UŠNÍ ŠPIČKY A UŠNÍ TVAROVKY PRO SLUCHADLA RIC/RITE

 INSTANTNÍ UŠNÍ ŠPIČKY PRO SLUCHADLA S TENKOU HADIČKOU 0.9
A 1.4

 UPRAVENÉ UŠNÍ ŠPIČKY PRO SLUCHADLA S TENKOU HADIČKOU 0.9
A 1.4
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 INSTANTNÍ A UPRAVENÉ UŠNÍ ŠPIČKY PRO SLUCHADLA S KLASICKOU
TENKOU HADIČKOU

 UŠNÍ TVAROVKY PRO SLUCHADLA S KLASICKOU HADIČKOU
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INSTANTNÍ UŠNÍ ŠPIČKY PRO MODELY RIC/RITE
Tato kapitola popisuje, jak čistit a zacházet s různými továrními ušními koncovkami pro modely RIC/RITE. Obrázek znázorňuje sluchadlo s otevřenou
ušní koncovkou, ale postup je shodný i u ostatních továrních ušních koncovek.

POZNÁMKA

Vaše ušní sada nemusí vypadat přesně jako na obrázku. Vyhrazujeme si právo
provádět změny, které považujeme za nezbytné.

Čistící nástroje
Spolu se sluchadlem dostanete následující čisticí nástroje:
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1.

2. 3. 4. 5.

1. Hadřík
2. Kartáček
3. Dlouhý nástroj pro odstraňování
ušního mazu
4. Krátký nástroj pro odstraňování
ušního mazu
5. Magnet baterie

Čištění
Čištění ušní sady

Ujistěte se, že je ušní sada vždy čistá
a bez ušního mazu, není vlhká atd . Po
použití očistěte hadříkem také hadičku..

Aby se na ušní koncovce nehromadil ušní maz, čistěte ji každý den malým
kartáčkem. Je dobré tak činit každé ráno, poté co sluchadlo mohlo přes noc
vyschnout.
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Tovární koncovku také můžete omýt
ve vlažné vodě poté, co ji odpojíte od
zbytku ušní sady. Nechejte ji přes noc
vyschnout.

K čištění své ušní sady nepoužívejte žádnou tekutinu ani čistící
prostředek.
Reproduktor nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou, protože by jej mohla
poškodit.

Pokyny k výměně ochrany před ušním mazem - filtru naleznete v části
o ochraně před ušním mazem.

Ochrana před ušním mazem
Ochrana před ušním mazem - filtr, pomáhá chránit sluchadlo před ušním
mazem. U svého sluchadla používejte vždy filtry Widex.
Pravidelně kontrolujte, že filtr není zanešen ušním mazem, a to následujícím
způsobem:
Nejprve odstraňte ušní koncovku z hadičky. Pokud se ve filtru nahromadil
maz, vyměňte jej.
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Otevřete krabičku filtrů jak je uvedeno na
obrázku.

Filtr tvoří následující součásti:
1. Držák
2. Vyndávací háček
3. Ochrana před ušním mazem - filtr

1

2

3

Zasuňte odstraňovací háček do znečištěného filtru.
Vytáhněte použitý filtr rovně ven.
Otočte držák čistým filtrem ke sluchadlu.
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Vložte nový filtr do zvukového výstupu.
Vytáhněte držák rovně ven. Nový filtr se
automaticky odpojí od držáku. Zatlačte filtr opatrně proti povrchu, abyste se ujistili,
že je správně nasazen. Nasaďte ušní koncovku zpět na hadičku.

Ochrana před ušním mazem je pouze na jedno použití a není určena k čištění.
Pokud ochrana před ušním mazem není ve zvukovém výstupu pevně usazena, zlikvidujte ji a použijte novou.
Pokud se ochrana před ušním mazem uvolní ve Vašeem uchu, obraťte se
na svého lékaře nebo sluchadlového odborníka, aby Vám ji vyjmul. NESNAŽTE SE ochranu před ušním mazem vyjmout sami.

Výměna ušní špičky
Ušní koncovku byste dle potřeby měli měnit. Potřebujete-li další doplňky
ušních koncovek nebo pokud Vám již ušní koncovka do ucha nepadne, obraťte se na svého sluchadlového odborníka.
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Nasaďte novou ušní konocovku na reproduktor, dokud nedosáhne bodu
vyznačeného tečkovanou linií.
Při nasazováníreproduktoreu do ušní
koncovky byste měli ucítit, jak do sebe tyto dvě části zapadnou.
POZNÁMKA

Je velice důležité se ujistit, že je ušní koncovka pevně nasazena.
Nepokoušejte se odpojit hadičku od sluchadla.

Kotvička
Pokud máte otevřenou ušní koncovku nebo ušní koncovkuve tvaru tulipánu,
k pohodlnému uchycení ušní koncovky v uchu můžete používat kotvičku.
Postupujte následovně:
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Protáhněte špičatý konec kotvičky otvorem na straně hadičky.
Kotvičku protahujte, dokud se nezastaví
o svou úchopovou část na konci.
Vaše ušní sada je nyní připravena k použití.
Umístěte ji tak, aby pohodlně spočívala ve
Vašem uchu.
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UPRAVENÉ UŠNÍ ŠPIČKY A UŠNÍ TVAROVKY PRO
MODELY RIC/RITE
Tato kapitola popisuje, jak čistit a zacházet s individuálními ušními koncovkami a tvarovkami pro modely RIC/RITE. Není-li uvedeno jinak, obrázek
znázorňuje sluchadlo s koncovkou..

POZNÁMKA

K vytahování individuálních ušních koncovek z ucha vždy používejte vytahovací
strunku.
POZNÁMKA

Vaše ušní sada nemusí vypadat přesně jako v této příručce.

Čistící nástroje
Spolu se sluchadlem dostanete následující čisticí nástroje:
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1.

2. 3. 4. 5.

1. Hadřík
2. Kartáček
3. Dlouhý nástroj pro odstraňování
ušního mazu
4. Krátký nástroj pro odstraňování
ušního mazu
5. Magnet baterie

Čištění
Ujistěte se, že je ušní sada vždy čistá
a bez ušního mazu, není vlhká atd. Po
použití očistěte hadříkem také hadičku.
Pomocí malého kartáčku nebo
hadříku odstraňte veškerý viditelný
ušní maz z okolí zvukového výstupu.
Pokud je zvukový výstup zanešený,
vyměňte ochranu před ušním mazem
- filtr.
NEPOKOUŠEJTE se ochranu před
ušním mazem čistit.
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Vaše ušní koncovka / tvarovka může
být vybavena ventilačním otvorem.
Obrázky nalevo ukazují, jak čistit různé typy ventilačních otvorů.

Ušní sada nesmí nikdy přijít do kontaktu s tekutinami, jako je voda nebo
čistící roztoky.
Nikdy se nepokoušejte odpojit hadičkuod individuální ušní koncovky /
tvarovky ani od sluchadla, protože by mohlo dojít k poškození hadičky.
Sluchadlo z ucha nevytahujte taháním za hadičku, ale za vytahovací
strunku koncovky..

Ochrana před ušním mazem
Ochrana před ušním mazem - filtr, pomáhá chránit sluchadlo před ušním
mazem. U svého sluchadla používejte vždy filtry Widex.
Pravidelně kontrolujte, že Váš filtr není zanesen ušním mazem.
Ušní koncovku / tvarovku z hadičky NESUNDÁVEJTE.
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Otevřete krabičku filtrů, jak je uvedeno na
obrázku.

1

2

3

Filtr tvoří následující součásti:
1. Držák
2. Odstraňovací háček
3. Ochrana před ušním mazem - filtr
Zasuňte odstraňovací háček do znečištěného filtru.
Vytáhněte použitý filtr rovně ven.
Otočte držák novým filtrem směrem ke
zvukovému výstupu.
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Vložte nový filtr do zvukového výstupu.
Vytáhněte držák rovně ven. nový filtr se
automaticky odpojí od držáku. Zatlačte filtr opatrně proti povrchu, abyste se ujistili,
že je nasazen správně.

Ochrana před ušním mazem je pouze na jedno použití a není určena k čištění.
Pokud ochrana před ušním mazem není ve zvukovém výstupu pevně usazena, zlikvidujte ji a použijte novou.
Pokud se ochrana před ušním mazem ve Vašehm uchu uvolní, obraťte se
na svého lékaře nebo sluchadlového odborníka, aby Vám ji vyjmul. NESNAŽTE SE ochranu před ušním mazem vyjmout sami.
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INSTANTNÍ UŠNÍ ŠPIČKY PRO SLUCHADLA
S TENKOU HADIČKOU 0.9 A 1.4
Tato kapitola popisuje, jak čistit a zacházet s továrními ušními koncovkami u
sluchadel s tenkou hadičkou 0.9 a 1.4.

POZNÁMKA

Vaše ušní sada nemusí vypadat přesně jako na obrázku. Vyhrazujeme si právo
provádět změny, které považujeme za nezbytné.

Čistící nástroje
Spolu se sluchadlem dostanete následující čisticí nástroje:
1. Hadřík
2. Kartáček
3. Dlouhý nástroj pro odstraňování
ušního mazu
4. Krátký nástroj pro odstraňování
ušního mazu
5. Magnet baterie
1.
2. 3. 4. 5.
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Čištění
Ujistěte se, že je ušní sada vždy čistá
a bez ušního mazu, není vlhká atd. Po
použití hadičku očistěte hadříkem.

Aby nedocházelo k usazování ušního mazu na ušní koncovce, čistěte ji každý
den malým kartáčkem. Je dobré tak činit každé ráno, poté co sluchadlo mohlo přes noc vyschnout.
Tovární koncovku také můžete omýt
ve vlažné vodě poté, co ji odpojíte od
zbytku ušní sady. Nechejte ji přes noc
vyschnout.

K čištění své ušní sady nepoužívejte žádnou tekutinu ani čistící
prostředek.

Pokyny k výměně ochrany před ušním mazem - filtru, naleznete v části
o ochraně před ušním mazem.
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Ochrana před ušním mazem
Ochrana před ušním mazem- filtr pomáhá chránit sluchadlo před ušním mazem. U svého sluchadla používejte vždy filtry Widex.
Pravidelně kontrolujte, že Váš filtr není zanesen ušním mazem, a to následujícím způsobem:
Nejprve odstraňte ušní koncovkuod hadičky. Pokud se ve filtru nahromadil
maz, vyměňte jej. NEPOKOUŠEJTE se ochranu před ušním mazem čistit.
Otevřete balení filtrů, jak je uvedeno
na obrázku.

1

2

3

Filtr tvoří následující součásti:
1. Držák
2. Odstraňovací háček
3. Ochrana před ušním mazem-filtr
Zasuňte odstraňovací háček do použitého filtru.
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Vytáhněte použitý filtr rovně ven.
Otočte držák novým filtrem směrem
ke zvukovému výstupu.
Vložte nový filtr do zvukového výstupu.
Vytáhněte držák rovně ven. Nový filtr
se automaticky odpojí od držáku. Zatlačte filtr opatrně proti povrchu, abyste se ujistili, že je správně nasazen.Nasaďte ušní koncovku zpět na
hadičku.
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Ochrana před ušním mazem je pouze na jedno použití a není určena k čištění.
Pokud ochrana před ušním mazem není ve zvukovém výstupu pevně usazena, zlikvidujte ji a použijte novou.
Pokud se ochrana před ušním mazem uvolní ve Vašem uchu, obraťte se
na svého lékaře nebo sluchadlového odborníka, aby Vám ji vyjmul. NESNAŽTE SE ochranu před ušním mazem vyjmout sami.

Výměna ušní špičky
Ušní koncovku byste dle potřeby měli měnit. Potřebujete-li další doplňky
ušních koncovek nebo pokud Vám již ušní koncovkav uchu nesedí, obraťte
se na svého sluchadlového odborníka.
Nasaďte novou ušní koncovku na tenkou hadičku, dokud nedosáhne bodu
vyznačeného tečkovanou linií.
Při vkládání konce hadičky do ušní
koncovky byste měli ucítit, jak do sebe tyto dvě části zapadnou.
POZNÁMKA

Je velice důležité se ujistit, že je ušní koncovka pevně nasazena.

Výměna tenké hadičky
Hadičku v případě potřeby vyměňte. Potřebujete-li další pomůcky, kontaktujte svého sluchadlového odborníka.
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Chcete-li hadičku ze sluchadla sundat, použijte k tomu speciální nástroj, který jste obdrželi spolu s hadičkou. Postupujte následovně:
1. Vložte hadičku do nástroje, jak ukazuje obrázek.

2. Odpojte ušní sadu ze sluchadla pod
zobrazeným úhlem.

3. Poté do nástroje vložte novou hadičku a nasaďte ji na sluchadlo.
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Kotvička
Pokud máte otevřenou ušní koncovku nebo ušní koncovkuve tvaru tulipánu,
k pohodlnému uchycení ušní koncovky v uchu můžete používat kotvičku.
Postupujte následovně:
Protáhněte špičatý konec kotvičky otvorem na straně hadičky.
Kotvičku protahujte, dokud se nezastaví
o svou úchopovou část na konci.
Vaše ušní sada je nyní připravena k použití.
Umístěte ji tak, aby pohodlně spočívala ve
Vašem uchu.
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UPRAVENÉ UŠNÍ ŠPIČKY PRO TENKOU HADIČKU
0.9 A 1.4
Tato kapitola popisuje, jak čistit a zacházet s individuálními ušními koncovkamiu sluchadel s tenkou hadičkou 0.9 a 1.4.

POZNÁMKA

Vaše ušní sada nemusí vypadat přesně jako na obrázku. Vyhrazujeme si také
právo provádět změny považované za nezbytné.
POZNÁMKA

Chcete-li individuální ušní koncovku z ucha vyjmout, vždy používejte vytahovací strunku.

Čistící nástroje
Spolu se sluchadlem dostanete následující čisticí nástroje:
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1.

2. 3. 4. 5.

1. Hadřík
2. Kartáček
3. Dlouhý nástroj pro odstraňování
ušního mazu
4. Krátký nástroj pro odstraňování
ušního mazu
5. Magnet baterie

Čištění
Čištění individuální ušní koncovky

Ujistěte se, že je ušní sada vždy čistá
a bez ušního mazu, není vlhká atd. Po
použití hadičku očistěte hadříkem.

Pomocí malého kartáčku nebo
hadříku odstraňte veškerý viditelný
ušní maz z okolí zvukového výstupu.
Pokud je zvukový výstup zanešený,
vyměňte ochranu před ušním mazem
- filtr.
NEPOKOUŠEJTE se ochranu před
ušním mazem čistit.
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Vaše ušní koncovka může být vybavena ventilačním otvorem. Obrázky
níže ukazují, jak čistit různé typy ventilačních otvorů.

Ušní sada nesmí nikdy přijít do kontaktu s tekutinami, jako je voda nebo
čistící roztoky.
Sluchadlo z ucha nevytahujte taháním za hadičku, ale za vytahovací
strunku na koncovce.

Ochrana před ušním mazem
Ochrana před ušním mazem - filtr pomáhá chránit sluchadlo před ušním
mazem. U svého sluchadla používejte vždy filtry Widex.
Pravidelně kontrolujte, že Váš filtr není zanesen ušním mazem.
Upravenou ušní konocovku z hadičky NESUNDÁVEJTE.
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Otevřete balení filtrů, jak je uvedeno
na obrázku.

Filtry tvoří následující části:
1. Držák
2. Vyndávací háček
3. Ochrana před ušním mazem - filtr

1

2

3

Zasuňte odstraňovací háček do použitého filtru.
Vytáhněte použitý filtr rovně ven.
Otočte držák novým filtrem směrem
ke zvukovému výstupu.
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Vložte nový filtr do otvoru zvukového
výstupu .
Vytáhněte držák rovně ven. Nový filtr
se automaticky odpojí od držáku. Zatlačte filtr opatrně proti povrchu, abyste se ujistili, že je správně nasazen.

Ochrana před ušním mazem je pouze na jedno použití a není určena k čištění.
Pokud ochrana před ušním mazem není ve zvukovém výstupu pevně usazena, zlikvidujte ji a použijte novou.
Pokud se ochrana před ušním mazem uvolní ve Vašem uchu, obraťte se
na svého lékaře nebo sluchadlového odborníka, aby Vám ji vyjmul. NESNAŽTE SE ochranu před ušním mazem vyjmout sami.
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INSTANTNÍ A UPRAVENÉ UŠNÍ ŠPIČKY PRO
KLASICKOU TENKOU HADIČKU
Tato kapitola popisuje, jak čistit a zacházet s různými ušními koncovkamiuzávěsných modelů BTE s tenkou hadičkou.

POZNÁMKA

Vaše ušní sada nemusí vypadat přesně jako v této příručce. Vyhrazujeme si právo provádět změny, které považujeme za nezbytné.

Čistící nástroje
Spolu se sluchadlem dostanete následující čisticí nástroje:
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1.

2. 3. 4. 5.

1. Hadřík
2. Kartáček
3. Dlouhý nástroj pro odstraňování
ušního mazu
4. Krátký nástroj pro odstraňování
ušního mazu
5. Magnet baterie
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Čištění
Opatrně odstraňte ušní sadu od sluchadla a stáhněte ušní koncovky z hadičky.
Pokud máte individuální ušní koncovku, nemusíte ji kvůli čištění hadičky
sundávat.
K očištění hadičky použijte čisticí
strunku. Protáhněte ji hadičkou. Vytáhněte jina opačnémkonci.
Potřebujete-li získat čisticí strunku,
obraťte se na svého sluchadlového
odborníka.
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Tovární koncovku také můžete omýt
ve vlažné vodě poté, co ji odpojíte od
zbytku ušní sady. Nechejte ji přes noc
vyschnout.

Nikdy k čištění ušní koncovky nepoužívejte alkohol nebo jiné čistící roztoky, protože by mohly způsobit změnu její barvy.
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Výměna ušní špičky
Nasazenítovární ušní koncovky na hadičku

Opatrně zavádějte hadičku do ušní
koncovky, dokud nedosáhne jejího
konce. Je velice důležité se ujistit, že
je pevně nasazena.
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Nasazeníindividuální ušní koncovky na hadičku

Přidržte individuální ušní koncovku
a opatrně vsuňte hadičku na místo
v ušní koncovce, jak je ukázáno na
obrázku. Nehtem vtlačte hadičku co
nejdále.
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Výměna tenké hadičky
Odstraňte tenkou hadičku ze sluchadla odklopením tak, jak je znázorněno
na obrázku.

Nasaďte tenkou hadičku na horní stranu sluchadla, jak je zobrazeno.

Kotvička
Integrovaná kotvička se u tovární dvojité koncovkynepoužívá a je potřeba ji
celou odříznout.
Pokud používáte otevřenou ušní koncovku nebo koncovku tulipán, musíte
kotvičku seříznout, aby utvořila smyčku vhodné velikosti a pohodlně ukotvila ušní koncovku v uchu. Kotvičku seříznete následovně:
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Příklad 1
Protáhněte špičku kotvičky malým otvorem na boku hadičky.

Když má smyčka správnou velikost,
přebytek odstřihněte nebo odstraňte
podobným nástrojem.
Příklad 2
Utvořte na kotvičce smyčku ve směru
označeném tečkovanou linií a šipkami.
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Veďte špičku kotvičky malým otvorem na boku hadičky podle obrázku
a vytvořte smyčku ve tvaru srdce.

Když má smyčka správnou velikost,
obraťte ušní sadu a přebytek
odstřihněte nebo odstraňte podobným nástrojem.
Kotvící smyčka má správnou velikost, když zajišťuje správnou polohu sluchadla v uchu, a když je ušní sada pevně usazena v uchu a na něm.
POZNÁMKA

Ujistěte se, že je konec kotvící smyčky provlečen malým otvorem, a že nemá žádné ostré hrany, protože ty by mohly ucho dráždit. Špičkou prstu zkontrolujte,
zda jsou hrany hladké.
POZNÁMKA

Integrovaná kotvička se NEPOUŽÍVÁ u individuální ušní sady a je potřeba ji celou odříznout.
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KLASICKÉ UŠNÍ TVAROVKY
Tato kapitola popisuje, jak čistit a zacházet s klasickými ušními tvarovkami u
závěsných modelů BTE.
POZNÁMKA

Vaše ušní tvarovka nemusí vypadat přesně jako v této příručce.

Čistící nástroje
Spolu se sluchadlem dostanete následující čisticí nástroje:
1. Hadřík
2. Kartáček
3. Dlouhý nástroj pro odstraňování
ušního mazu
4. Krátký nástroj pro odstraňování
ušního mazu
5. Magnet baterie
1.
2. 3. 4. 5.

Čištění
Ujistěte se, že je Vaše ušní sada vždy čistá
a bez ušního mazu a není vlhká. Po použití
ušní sadu otřete hadříkem.
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Pokud Vaše tvarovka má ventilační otvor,
očistěte jej nástrojem pro odstraňování
ušního mazu.

Hadičku s ušní tvarovkouodpojte od háku
sluchadla.

Hadičku s ušní tvarovku důkladně opláchněte vlažnou vodou.
Přes noc je nechejte vyschnout.

Pokud je ušní tvarovka nebo hadička
vlhká, musíte ji před připojením k háku
sluchadla důkladně vysušit (např.fénem)..
Nikdy k čištění ušní koncovky nepoužívejte alkohol nebo jiné čistící roztoky, protože by mohly způsobit změnu její barvy.
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Výměna hadičky
Pokud se hadička Vaší ušní sady zlomí, vyměňte ji.
Potřebujete-li další pomůcky k hadičce nebo pokud už Vám ušní tvarovka v
uchu nesedí, obraťte se na svého sluchadlového odborníka.
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SYMBOLY
Symboly používané v materiálech k lékařským zařízením společnosti Widex A/S
(štítky, návody k použití apod.)
Symbol Název/Popis
Výrobce
Název a adresa výrobce produktu jsou uvedeny u symbolu. V případě
potřeby může být také uvedeno datum výroby.
Katalogové číslo
Katalogové číslo (číslo položky) produktu.
Přečtěte si návod k použití
Návod k použití obsahuje důležitá upozornění (varování/bezpečnostní
opatření) a je nutné si jej před použitím produktu prostudovat.
Varování
Text označený symbolem varování je nutné před použitím produktu
prostudovat.
Označení WEEE
„Nepatří do komunálního odpadu“. Je-li výrobek nutné zlikvidovat,
musí být odeslán na určené sběrné místo k recyklaci a obnově, aby se
zabránilo riziku poškození životního prostředí nebo lidského zdraví
v důsledku přítomnosti nebezpečných látek.
Označení CE
Produkt vyhovuje požadavkům uvedeným v evropských směrnicích,
které se týkají označení CE.
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Symbol Název/Popis
Označení RCM
Produkt vyhovuje požadavkům předpisů o elektrické bezpečnosti,
elektromagnetické kompatibilitě a rádiovém spektru, jež platí pro produkty dodávané na australský a novozélandský trh.
Rušení
V blízkosti produktu může docházet k elektromagnetickému rušení.
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