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NAVODILA ZA UPORABO

ZAUŠESNI SLUŠNI APARATI
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Tipske oznake modelov slušnih aparatov iz teh navodil za uporabo so: M60, FCC ID: X26M60, IC: 
6941C-M60; M70-80, FCC ID: X26M70-80, IC: 6941C-M7080; in M70-80e, FCC ID: X26M70-80e, IC: 
6941C-M7080e. LO85, FCC ID: X26LO85, IC: 6941C-LO85; LO90, FCC ID: X26LO90, IC: 6941C-LO90. 
Seznam in opis modelov za navedene tipe sta na strani 8.

Izjava:
Ta naprava ustreza pravilom 15. poglavja Pravilnika Zvezne komisije za komunikacije (FCC) in standardom 
ICES-003 kanadskega Ministrstva za industrijo (IC).
Za delovanje veljata dva pogoja: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora prenesti 
vse prejete motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neustrezno delovanje.

Opomba: Pri preizkušanju te neprave je bilo ugotovljeno, da je skladno s 15. delom Pravilnika Zvezne komisije 
za komunikacije in standardom ICES-003 kanadskega Ministrstva za industrijo znotraj mejnih vrednosti, ki 
veljajo za digitalne naprave razreda B. Navedene mejne vrednosti so določene tako, da zagotavljajo ustrezno 
zaščito pred škodljivimi motnjami v bivalnih prostorih. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofre-
kvenčno energijo. Če se ne namesti in uporablja v skladu z navodili, lahko škodljivo vpliva na radijske komu-
nikacije. Kljub temu ni zagotovila, da tudi v primeru pravilne namestitve ne bo motenj. Če naprava škodljivo 
vpliva na sprejem radijskega ali televizijskega sprejemnika, kar je mogoče ugotoviti z vklopom in izklopom, 
lahko uporabnik skuša odpraviti tovrstno motnjo z enim izmed navedenih načinov:

• preusmeri ali prestavi sprejemno anteno,
• poveča razdaljo med opremo in sprejemnikom,
• priključi opremo na drug tokokrog, na katerega sprejemnik ni priključen,
• se posvetuje s prodajalcem ali izkušenim serviserjem radijskih in televizijskih sprejemnikov.

Spremembe ali modifikacije lahko izničijo uporabnikovo upravičenost do uporabe te opreme. 
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Predvidena uporaba 
Generični slušni aparati za zračno prevodnost so naprave za ojačanje zvoka in izboljšanja sluha, ki se nosijo 
na telesu. Osnovni namen slušnih aparatov je sprejemati, ojačati in prenašati zvok na bobnič naglušnih ljudi.
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ReSound je registrirana blagovna znamka GN ReSound A/S.

Seznam držav: 
Slušni aparati, ki se ne povezujejo brezžično, so namenjeni prodaji po vsem svetu.
V Evropski uniji so aparati z brezžičnim povezovanjem predvideni za prodajo v državah evropskega gospo-
darskega prostora in Švici.

Izdelki so skladni z naslednjimi predpisanimi zahtevami: 
• V EU: Naprave izpolnjujejo bistvene zahteve v skladu s Prilogo 1 Direktive Sveta 93/42/EGS o medicinskih 

pripomočkih (MDD) ter bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES (R&TTE). 
• Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani www.resound.com.
• V ZDA: Pravilnik ameriške Zvezne komisije za komunikacije (FCC), poglavje 15, točka C.
• Druge veljavne mednarodne zahteve v državah zunaj EU in ZDA. Upoštevajte predpise, ki veljajo v vaši 

državi.
• Kanada: Navedeni slušni aparati so certificirani v skladu s smernicami IC.
• Japonski Radijski zakon in japonski Zakon o telekomunikacijah. Naprave so odobrene v skladu z Japon-

skim radijskim zakonom (電波法) in Japonskim zakonom o telekomunikacijah (電気通信事業法). Naprav ni 
dovoljeno spreminjati (v nasprotnem primeru odobrena oznaka ne velja več).

• Patenti US 7,593,537 US 8,00,849.
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Uvod
Čestitamo za nakup novega slušnega aparata. Z ReSoundovo inovativno zvočno tehnologijo in dizajnom 
skupaj z možnostjo programiranja po meri ter v skladu s priporočili vašega strokovnjaka za sluh bo posluša-
nje postalo prijetnejša izkušnja. S slušnimi aparati boste lahko slišali zvoke, ki jih zaradi izgube sluha morebiti 
niste slišali že vrsto let. Vaja in pozitiven odnos sta izrednega pomena pri učenju pravilne uporabe slušnega 
aparata. Slušni aparat ReSound je prilagojen vaši individualni izgubi sluha in potrebam. Nekateri ljudje se 
hitro privadijo uporabi slušnega aparata in poslušanju novih zvokov; nekateri pa za to potrebujejo več časa.

Pozorno preberite navodila za uporabo, da boste lahko izkoristili vse prednosti vašega slušnega aparata. Ob 
pravilni negi, vzdrževanju in uporabi vam bo vaš slušni pripomoček dolgo služil za pomoč pri komunikaciji. 
Če imate dodatna vprašanja, se oglasite pri vašegem slušnem akustiku.

Model slušnega aparata:

Model 67: Velikost baterije: 312

Model 77: Velikost baterije: 13

Model 87/88: Velikost baterije: 13

Model 98: Velikost baterije: 675

Vrsta cevke:

Velikost ušesnega vstavka:
Serijska številka – levi:
Serijska številka – desni:
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Mini zaušesni slušni aparati (BTE) tipa M60 
z FCC ID X26M60, IC-številko 6941C-M60 in 
baterijo velikosti 312 so na voljo v 
različicah: 
AL967-DIW, AL767-DIW, AL567-DIW,  
AL467-DIW, ALT967-DIW, ALT767-DIW,  
VO967-DW, VO767-DW, VO567-DW, VOT967-DW, 
VOT767-DW, UP967-DW, UP767-DW

Zaušesni slušni aparati (BTE) tipa M70-80 z 
FCC ID X26M70-80, IC-številko 6941C-M7080 in 
baterijo velikosti 13 so na voljo v 
različicah: 
AL977/87-DVIW, AL777/87-DVIW,  
AL577/87-DVIW, AL477/87-DVIW,  
ALT977/87-DVIW, ALT777/87-DVIW,  
ALT577/87-DVIW

Zaušesni slušni aparati (BTE) tipa M70 80e z 
FCC ID X26M70-80e, IC-številko 6941-M7080e 
in baterijo velikosti 13 so na voljo v različicah: 
VO988-DW, VO977-DW, VO788-DW, VO777-DW, 
VO588-DW, VO577-DW, VOT988-DW,  
VOT977-DW, VOT788-DW, VOT777-DW,  
UP988-DW, UP988-DLW, UP977-DW,  
UP977-DLW, UP788-DW, UP788-DLW,  
UP777-DW, UP777-DLW

Zaušesni slušni aparati (BTE) tipa LO85 z I FCC 
X26LO85, IC-številko 6941C-LO85 in baterijo 
velikosti 13 so na voljo v različicah:
UPS988-DLW, UPS788-DLW, UPS588-DLW, 
UPS588M-DLW, UPS977-DLW, UPS777-DLW, 
UPS577-DLW, UPS577M-DLW, LN977-DW, 
LN777-DW, LN577-DW, LNT977-DW, 
LNT777-DW, LN988-DW, LN788-DW, LN588-DW, 
LNT988-DW, LNT788-DW

Visokozmogljivi zaušesni slušni aparati (SP 
BTE) tipa LO90 z FCC X26LO90, IC-številko 
6941C-LO90 in baterijo velikosti 675 so na voljo 
v različicah:
EO998-DW, EO798-DW, EO598-DW, UPS998-DLW, 
UPS798-DLW, UPS598-DLW, UPS598M-DLW

Identifikacijske številke za modele M60, M70-80, 
M70-80e, LO85 in LO90 so na mestu "10", kot je to 
prikazano na sliki na naslednji strani.
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1. Tipka za izbiro programa
2. Predalček za baterijo in stikalo za vklop/izklop
3. Odprtina za izhod zvoka
4. Reže za sprednji mikrofon
5. Reže za zadnji mikrofon
6. Uravnavanje glasnosti (opcijsko)
7. Direktni avdiovhod
8. Indikator levo/desno (levo = modro/desnor-

desno = rdeče)
9. Zaklep predalčka za baterijo (opcijsko)
10. Model
11. Proizvajalec
12. Serijska številka
13. LED-indikator (opcijsko)
14. Odklepanje predalčka za baterijo (opcijsko)
15. Ušesna kljukica
16. Oliva s cevko
17. Cevka
18. Ušesni vstavki:

a. za odprto prilagoditev
b. v obliki tulipana
c. individualno izdelan vstavek

19. Varovalka za šport

Običajna prilagoditev
(oliva s cevko)

Odprta prilagoditev
(ušesni vstavek s cevko)
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13

14

10

8. Oznaka levo/desno (levo = modro/desno = rdeče)
13. LED-indikator (opcijsko)
14. Odklepanje predalčka za baterijo (opcijsko)

Kako začeti
Funkcija VKLOP/IZKLOP
1. Ko je pokrov predalčka za baterijo zaprt, se slušni 

aparat vklopi in aktivira nastavljeni program.
2. Za izklop slušnega aparata odprite pokrov predal-

čka za baterijo. To preprosto lahko naredite kar 
z nohtom. 

i Nasvet: Pri modelih 70/80 je treba pred odpiranjem predalčka za baterijo odstraniti direktni avdio-
vhod (DAI) ali vgrajeni sistem FM.
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FunkcijaSmartStart
Slušne aparate je možno vklopiti, ko so že nameščeni na ušesih. 
Če bi jih želeli vklopiti pred namestitvijo na ušesa, vaš slušni akustik 
lahko aktivira funkcijo SmartStart, s katero se slušni aparat vklopi s 
časovnim zamikom, potem ko zaprete pokrov predalčka za baterijo. Ko je 
funkcija SmartStart aktivirana, slušni aparat za vsako sekundo časovnega 
zamika odda zvočni signal (pisk).

Vstavljanje/menjava baterije
1. Z nohtom do konca odprite predalček za baterijo. Če je v predalčku 

izrabljena baterija, jo odstranite.
2. Pripravite novo baterijo (informacija o ustreznem tipu/

velikosti baterije za vaš slušni aparat je na strani 5). 
Odstranite zaščitno folijo in počakajte dve minuti. Nato 
vstavite baterijo v slušni aparat in počakajte, da se aktivira.

3. Novo baterijo vstavite v predalček pravilno, s pozitivno 
stranjo navzgor. 

4. Pazljivo zaprite predalček za baterijo.

Vklop

Izklop
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i Nasvet: 
1. Vedno uporabite nove cink-zračne baterije, ki imajo še vsaj eno leto trajnosti.
2. Ko slušnega aparata ne uporabljate, ga izklopite, da preprečite nepotrebno izrabo baterije.
3. Preden vstavite novo baterijo v predalček za baterijo, z nje odstranite nalepko in počakajte 2 minuti.
4. Če slušni aparat pogosto izgublja povezavo z dodatno opremo ReSound, se o razpoložljivih bate-

rijah z nizko impedanco posvetujte s slušnim akustikom.

Indikator izpraznjene baterije
Slušni akustik lahko aktivira indikator izpraznjene baterije v vašem slušnem aparatu. Ko se baterija preveč 
izprazni, slušni aparat zniža jakost zvoka in zaigra melodijo. Signal se ponovi vsakih 5 minut (pri modelih LiNX, 
ENZO in Up Smart vsakih 15 minut), dokler se slušni aparat samodejno ne izklopi. Čas javljanja indikatorja se 
odvisno od tipa baterije lahko malo razlikuje. Priporočljivo je vedno imeti pri sebi rezervne baterije.

Indikator izpraznjene baterije (velja samo za aparate, ki se uporabljajo 
skupaj z dodatno opremo)
Slušni aparati, ki se uporabljajo skupaj z dodatno opremo ReSound Unite (Remote Control – daljinski uprav-
ljalnik, Phone Clip – sponka za telefon, TV-Streamer in Mini Microphone – mini mikrofon) ali FM-sprejemnikom, 
porabijo več energije sami kot slušni aparat, kar pomeni, da je doba delovanja baterije v veliki meri odvisna 
od časa uporabe brezžične dodatne opreme. Ko se baterija izprazni do nivoja, pri katerem uporaba brezžične 
dodatne opreme, na primer ReSound Unit TV-Streamer, Phone Clip in Mini Microphone, ni več mogoča, slušni 
aparat zaigra dve zaporedji padajočih tonov. 
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Slušni aparat in daljinski upravljalnik ReSound Unite Remote Control sicer še naprej delujeta kot običajno, 
medtem ko dodatne opreme ReSound TV-Streamer, Phone Clip in Mini Microphone ni več mogoče uporab-
ljati. Ko se nivo baterije izprazni do take mere, da tudi uporaba daljinskega upravljalnika ni več mogoča, aparat 
še enkrat zaigra zaporedje padajočih tonov. Slušni aparat pa še naprej deluje kot običajno. Ko vstavite novo 
baterijo, prične dodatna oprema znova delovati.

Nameščanje/odstranjevanje slušnih aparatov
Vstavljanje oliv

1. Olivo primite s palcem in kazalcem ter namestite zvočni izhod v sluhovod.
2. Olivo potisnite v uho, tako da jo nežno zavrtite.
3. Zgornji del olive nežno obrnite nazaj in naprej, da se zasidra za pregibom kože nad 

sluhovodom.
4. Dvignite in spustite olivo ter jo nežno pritisnite, dokler ni pravilno nameščena v ušesu. 

Z odpiranjem in zapiranjem ust si lahko pri vstavljanju olive v uho nekoliko pomagate.
5. Preverite, ali je slušni aparat dobro nameščen za ušesom.
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Z vajo morda lahko odkrijete tudi lažji način vstavljanja olive v uho. Ko slušni aparat pravilno namestite, se 
tesno prilega, a je kljub temu udoben. Če slušni aparat draži uho, se posvetujte s slušnim akustikom. 

i Opomba: Nikoli ne skušajte sami spremeniti oblike slušnega aparata, slušnih vstavkov, oliv ali cevk.

i Nasvet: Olivo boste lažje namestili, če boste med vstavljanjem z drugo roko potegnili uhelj navzgor in 
navzven.

Odstranjevanje oliv

1. Olivo primite ob zadnjem delu ušesa.
2. Povlecite olivo iz ušesa in jo pri tem obračajte.
3. Če imate težave pri odstranjevanju slušnega aparata se posvetujte s slušnim akustikom.
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Vstavljanje ušesnih vstavkov s cevko

1. Primite cevko na pregibu in vstavek nežno na-
mestite v sluhovod. Potisnite ga dovolj globoko v 
sluhovod, da cevka leži tik ob glavi.

2. Pomembno je, da se cevka in vstavek pravilno 
prilegata v vaše uho.

3. Če je vstavek pravilno nameščen, v zrcalu ne 
vidite, da bi cevka štrlela iz ušesa.

i Opomba: Nikoli ne pregibajte ali spreminjajte oblike cevke.

Odstranjevanje ušesnih vstavkov s cevko

1. S palcem in kazalcem primite cevko in izvlecite vstavek.
2. Individualno izdelane ušesne vstavke s cevko potegnite iz sluhovoda z nitko za 

odstranjevanje na vstavku.
3. Če imate težave z odstranjevanjem slušnega aparata, se posvetujte s slušnim 

akustikom. 

Varovalka za šport (opcijsko)

Varovalko bo namestil in prilagodil vaš slušni akustik.
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Delovanje slušnega aparata
Uravnavanje glasnosti (opcijsko)

Uravnavanje glasnosti omogoča povečanje in zmanjšanje 
glasnosti zvoka slušnih aparatov.
1. Za povečanje glasnosti pritisnite tipko zgoraj.
1. Za zmanjšanje glasnosti pritisnite tipko spodaj.
Ko zmanjšate/povečate glasnost za eno stopnjo, slušni aparat odda 
zvočni signal (pisk). Ko je dosežena zgornja ali spodnja meja razpona 
glasnosti, slušni aparat odda daljši pisk.

Če uporabljate dva slušna aparata s funkcijo sinhronizacije med obema napravama, se nastavitve jakosti zvo-
kov v enem slušnem aparatu samodejno ponovijo tudi v drugem slušnem aparatu. Ko ponastavite glasnost 
enega slušnega aparata, v znak potrditve zaslišite zvočni signal, ki mu sledi še zvočni signal v drugem aparatu.

Če te funkcije ne želite uporabljati, jo slušni akustik lahko izključi. Tipko za uravnavanje glasnosti je mogoče 
zamenjati s pokrovčkom.
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Visokozmogljive (Super Power) slušne aparate lahko reprogramiramo z dodatno funkcijo možnosti 
dolgega pritiska na spodnji del tipke za glasnost. 
Slušni akustik lahko funkcijo programira kot:

Minimalno glasnost – naprava zmanjša glasnost na minimalno stopnjo, ki jo je akustik nastavil.

Zmanjšanje napajanja – stanje pripravljenosti, ki onemogoča ojačitev zvoka, dokler se ponovno ne 
aktivira. Bodite pozorni, ker naprava v tem načinu ni izklopljena.

Za vrnitev v prejšnje stanje pritisnite in dolgo držite spodnji del tipke za glasnost.
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Tipka za izbiro programa 

Glede na vaše izkušenje s slušnimi aparati, individualne potrebe in 
vrste okolij, v katerih poslušate, slušni akustik lahko aktivira še doda-
tne programe. 

Če so bili na vašem slušnem aparatu aktivirani dodatni programi, si 
v nadaljevanju preberite, kako delujejo:

Program Opis, kdaj se program uporablja

1

2

3

4

1. Med programi je mogoče preklapljati z enkratnim pritiskom na tipko.
2. Takrat zaslišite enega ali več zvočnih signalov (piskov). Število piskov označuje, kateri program ste izbrali 

(en pisk = program ena, dva piska = program dva itd.). 
3. Ko izklopite in nato ponovno vklopite slušni aparat, se vedno vrne na osnovno nastavitev (program ena).
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Če uporabljate dva slušna aparata s funkcijo medsebojne sinhronizacije, se sprememba programa v enem 
slušnem aparatu samodejno ponovi v drugem slušnem aparatu. Ko spremenite program v enem slušnem 
aparatu, tudi drugi aparat odda enako število zvočnih signalov za potrditev.

LED-indikator (opcijsko)

Nekateri slušni aparati za otroke so opremljeni z vizualnim indikatorjem, 
ki z utripanjem prikazuje stanje slušnega aparata. Slušni akustik lahko 
aktivira LED-indikator tako, da bo samo kontroliral spremembe nasta-
vitev (povečanje/zmanjšanje glasnosti ali spreminjanje programov) ali 
obeh sprememb in občasno stanje posodobitev. LED-indikator je mo-
goče tudi izključiti.

Ko je LED-indikator izključen, lučka ob vklopu slušnega aparata več sekund neprekinjeno sveti. Če je aktiviran 
brezžični letalski način, lučka večkrat zapored dvakrat utripne (glej »letalski način« na strani 20). 

Ko je LED-indikator izključen, lučka utripa vsakokrat ob pritisku na tipko za izbiro programa. Število utripov 
označuje, kateri program ste izbrali (en utrip = program ena, dva utripa = program dva itd.). Ko aktivirate av-
dio streaming* z dodatno opremo ReSound Unit (Phone-Clip, TV-Streamer ali Mini Microphone, oziroma če 
ste izbrali avdioprogram FM/DAI) LED indikator z dolgim in kratkim utripom pokaže vzpostavitev povezave. 
Sprememba glasnosti (povečanje ali zmanjšanje) je prikazana s kratkim utripom LED-indikatorja. Mejna jakost 
zvoka je prikazana z dolgim utripom.

(* streaming: pretok – prenos avdio ali video podatkov/vsebin)
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*Velja samo za modele z brezžično povezavo.

Če je vključen prikaz stanja naprave, LED-indikator utripa vsakih 5 sekund, da prikaže, v katerem programu 
deluje slušni aparat. Vzorce utripanja za prikaz posameznih programov najdete v razpredelnici. Nizko stanje 
baterije je prikazano s hitrimi zaporednimi utripi, ki jim sledi kratek premor. Utripanje s premori se ponavlja, 
dokler baterija ni popolnoma prazna. Slušni akustik vam lahko med prilagajanjem ušesnega aparata predstavi 
različne oblike utripanja. 

Signal ob vklopu 
slušnega aparata

Običajen zagon

Letalski način

Sprememba 
programa

Program 1

Program 2

Program 3

Program 4
FM/Streamer

Sprememba 
glasnosti

Nastavitev glasnosti
Mejna jakost zvoka

Izpraznjena baterija .

i Letalski način*
Ob vstopu v letalo ali na območja, na katerih so RF-oddajniki prepovedani, je treba izključiti brezžično poveza-
vo, saj je oddajanje radijskih signalov v letalih in na podobnih omejenih območjih prepovedano.
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Pri brezžičnih slušnih aparatih Alera za vklop in izklop letalskega načina ravnajte tako:
Brezžično povezavo izključite, če odprete in zaprete predalček za baterijo slušnega aparata ter hkrati pri-
tiskate tipko.
Če ste brezžično povezavo izključili ročno, jo lahko znova vključite tako, da odprete in zaprete predalček za 
baterijo ter pri tem ne pritiskate na tipko.

Pri brezžičnih slušnih aparatih ENZO, LinX, Verso in Up Smart za vklop in izklop letalskega načina 
sledite naslednjim navodilom:
Brezžično povezavo izključite tako, da v desetih sekundah trikrat zapored odprete in zaprete predalček za 
baterijo (odprite - zaprite, odprite - zaprite, odprite - zaprite). Slušni aparat je tako v letalskem načinu. 

Če je vaš slušni aparat v letalskem načinu, mora vsaj 10 sekund delovati v letalskem načinu, preden lahko 
ponovno izključite brezžično povezavo. Vključite jo tako, da enkrat odprete in zaprete predalček za baterijo; 
deset sekund pozneje se brezžična povezava ponovno vzpostavi.

i Opomba: Pomembno je, da po ponovni vzpostavitvi brezžične povezave počakate vsaj 15 sekund, 
preden ponovno zaradi kateregakoli razloga odprete in zaprete predalček za baterijo. Če predalček odprete in 
zaprete prej, prične slušni aparat znova delovati v letalskem načinu. 
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Poslušanje radia ali televizije
Če želite poslušati radio ali televizijo, za začetek poslušajte poročila, saj se voditelji dnevnih poročil običajno 
izražajo razločno. Šele pozneje prisluhnite drugim programom. Če bi s poslušanjem radia ali televizije imeli te-
žave, vam slušni akustik lahko svetuje o razpoložljivi dodatni opremi za izboljšanje poslušanja radia in televizije.

Uporaba telefona
Kako držati telefon v rokah, boste ugotovili šele z malo vaje. V pomoč so vam lahko 
predlogi v nadaljevanju.
1. Telefon držite v rokah kot običajno.
2. Usmerite ga proti zgornjemu delu ušesa (bližje mikrofonom slušnega aparata).
3. Če se pojavi piskanje, držite telefon nekaj sekund v istem položaju, dokler slušni 

aparat ne odpravi resonance.
4. Piskanje lahko zmanjšate tudi tako, da držite telefon nekoliko vstran od ušesa.
5. Slušni akustik glede na vaše individualne potrebe lahko aktivira tudi poseben 

program za uporabo telefona.
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Uporaba slušnih aparatov ReSound z napravami iPhone®, iPad® in iPod 
touch® (velja za ReSound LiNX, Enzo in Up Smart)
ReSound LiNX, ENZO in Up Smart so modeli slušnih aparatov, ki so izdelani za uporabo skupaj z napravo 
iPhone in omogočajo neposredno komunikacijo in reguliranje z napravami iPhone, iPad in iPad touch. 
Pozor: MFi funkcionalnost pri izdelkih LiNX 5, ENZO 5 in Up Smart 5 ni podprta. Za pomoč pri povezovanju 
in uporabi teh izdelkov z napravo ReSound LiNX, ENZO in UpSmart se posvetujte s slušnim akustikom ali 
obiščite našo podporno stran resound.com/linx.

Mobilni telefoni
Slušni aparat je zasnovan v skladu z najstrožjimi mednarodnimi standardi 
elektromagnetne združljivosti. Kljub temu niso vsi mobilni telefoni združljivi z 
vašim slušnim aparatom. Različne motnje lahko nastanejo prav zaradi vaše-
ga mobilnega telefona ali ponudnika mobilne telefonije.

Če pri uporabi mobilnega telefona s slušnim aparatom težko dosegate dobre 
rezultate, se posvetujte s slušnim akustikom o razpoložljivi dodatni opremi 
za izboljšanje uporabe mobilnega telefona v povezavi s slušnim aparatom.

Funkcija PhoneNow 
Funkcija PhoneNow omogoča, da slušni aparat samodejno preklopi v program za uporabo telefona, ko k 
ušesu prislonite telefonsko slušalko. Ko slušalko umaknete vstran, se slušni aparat samodejno povrne v pred-
hodni program slušnega aparata.
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Namestitev magnetov PhoneNow
Na telefonsko slušalko namestite magnet PhoneNow, ki omogoča delovanje funkcije PhoneNow. Pravilna 
namestitev magneta PhoneNow:
1. Temeljito očistite telefonsko slušalko.
2. Telefon držite navpično, podobno kot takrat, ko telefonirate.
3. Magnete namestite tik pod odprtine zvočnika slušalke. Pazite, da odprtin ne prekrijete. Prestavite magne-

te drugam, če je to potrebno zaradi enostavnejše uporabe in udobja med telefoniranjem.
4. Če niste zadovoljni z delovanjem funkcije PhoneNow, prestavite magnet ali dodajte več magnetov 

PhoneNow.

Uporaba funkcije PhoneNow
Telefon lahko uporabljate kot običajno. Slušni aparat s kratko melodijo opozori, da je funkcija PhoneNow 
samodejno preklopila slušni aparat v program za uporabo telefona. Morebiti boste sprva morali nekoliko 
premakniti telefonsko slušalko, da najdete najboljši položaj za zanesljiv vklop funkcije PhoneNow in dober 
sprejem med telefoniranjem.

Če imate dva slušna aparata z omogočeno funkcijo sinhronizacije, se jakost zvoka slušnega aparata v ušesu, 
s katerim ne telefonirate, zmanjša.

i Da zagotovite dober oprijem magnetov na slušalko, jo je potrebno očistiti. Uporabite le priporočena       
čistilna sredstva.



25

i  Opozorila v zvezi s i funkcijo PhoneNow 

1. Magnete hranite zunaj dosega domačih živali, otrok in oseb z duševnimi motnjami. Če pogoltnete magnet, 
se posvetujte s svojim zdravnikom.

2. Magnet lahko vpliva na delovanje nekaterih medicinskih pripomočkov in elektronskih sistemov. Proizvajalec 
magnetno občutljivih naprav (npr. srčnih spodbujevalnikov) vas mora seznaniti z ustreznimi varnostnimi 
ukrepi ob uporabi slušnega aparata in magneta v bližini medicinskega pripomočka ali elektronskega 
sistema. Če proizvajalec ne more podati izjave o uporabi slušnega aparata in magnetov, vam priporočamo, 
da magnet ali telefon, opremljen z magnetom, uporabljate na razdalji 30 cm od magnetno občutljive 
naprave (npr. srčnega spodbujevalnika).

3. Popačen zvok med klicanjem in telefoniranjem lahko pomeni, da magnet ni na optimalnem mestu na 
telefonu. Temu se izognete tako, da magnet prestavite na drugo mesto na telefonski slušalki.

4. Uporabljajte samo magnete, ki jih dobavlja podjetje ReSound.
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Telecoil – telefonska tuljava (opcijsko)
Telefonsko tuljavo lahko aktivira slušni akustik, do nje pa lahko dostopite preko enega od dodatnih programov. 
Telefonska tuljava zazna magnetni signal telefona in ga pretvori v zvok. Z opcijskim programom za uporabo 
telefona je možno izboljšati razumevanje govora med telefoniranjem. Ob uporabi programa Telecoil je treba 
telefonsko slušalko nekoliko približati slušnemu aparatu ali pa jo za izboljšanje sprejema malo premakniti.

Indukcijska zanka
Mnoge ustanove, kot so gledališča, verski objekti in šole, so opremljene z indukcijsko zanko. Ob uporabi 
programa telefonske tuljave v indukcijski zanki se zvok sprejema neposredno, s čimer se izboljša razumeva-
nje govora. Če slušni aparat v indukcijski zanki z aktiviranim programom telefonske tuljave ne oddaja zvoka, 
morda indukcijska zanka ni vklopljena ali ne deluje pravilno. Če prostor ni opremljen z indukcijsko zanko, je 
najboljše, da si poiščete mesto v ospredju.

Sistem FM/direktni avdiovhod (opcijsko)
Sistem FM lahko bistveno izboljša razumevanje govora v številnih situacijah, na primer takrat, ko je govorec 
daleč stran, ali če je v prostoru hrupno ali odmeva. Direktni avdiovhod (DAI) je možno uporabiti z univerzalnim 
FM-sprejemnikom ali ga skupaj s kablom priključiti na radijski sprejemnik, računalnik ali televizijski aparat. Vir 
zvoka je s slušnim aparatom povezan preko kabla ali brezžičnega sistema FM na avdiočeveljček. Ta dodatna 
oprema se priključi na spodnji del slušnega aparata. Ko je pravilno nameščena (s klikom skoči na svoje mes-
to), slušni aparat samodejno preklopi na direktni avdiovhod (DAI).



Direktni 
avdiovhod Vgrajeni 

sistem FM
1

32

5

4
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Priklop/odklop direktnega avdiočeveljčka ali 
vgrajenega sistema FM
Priklop avdiočeveljčkov in vgrajenega sistema FM
1. Vstavite vrh avdiočeveljčka v vdolbino, ki je tik nad predalčkom 

za baterijo in pod številko modela.
2. Ko ste ga namestili, ga premaknite proti predalčku za baterijo.
3. Z nežnim klikom pritisnite čeveljček na slušni aparat.

Odklop avdiočeveljčkov in vgrajenega sistema FM
4. Pritisnite in držite gumb na sprednji strani avdiočeveljčka. Pri 

čeveljčku sistema FM z nohtom potisnite zaskok navzdol.
5. Nežno odstranite čeveljček s slušnega aparata.
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Vgrajeni sistem FM v pokrovu predalčka za baterijo (samo visokozmogljivi slušni aparati)

1. Slušni akustik standardni pokrov predalčka za baterijo lahko zamenja z avdiočeveljčkom DAI ali vgrajenim 
FM-sprejemnikom. 

Direktni avdiovhod/
programiranje

Vgrajeni sistem FM
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iPomembne informacije o sistemu FM 
• Ne uporabljajte dveh oddajnikov na istem FM-kanalu.
• FM-čeveljčka ne čistite z vodo ali drugimi tekočinami.
• Ne uporabljajte FM-oddajnika na območjih, kjer je uporaba elektronskih naprav prepovedana, na primer 

v letalih.
• Dobro je vedeti, da FM-signale lahko sprejemajo in slišijo tudi drugi sprejemniki.
• Preden uporabite sistem v tujini, preverite pri svojem slušnem akustiku, ali je radijski kanal, ki ga uporab-

ljate, v omenjeni državi dovoljen.
• Popravila FM-čeveljčka in oddajnika sme izvajati le pooblaščeni serviser. 
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Zaklep predalčka za baterijo (opcijsko)
Slušni aparat je možno opremiti z zaklepom predalčka za baterijo, s čimer preprečite, da bi otroci ali osebe z 
duševnimi motnjami ponesreči pogoltnili baterijo. Nekateri slušni aparati za otroke so opremljeni z naprednim 
sistemom za zaklepanje predalčka za baterije, ki se samodejno zaklene vsakič, ko se zapre predalček za 
baterijo. Pri drugih modelih slušnih aparatov pa predalček za baterijo zaklenete tako, da potisnete barvno 
oznako v zaklenjeni položaj. Posvetujte se s slušnim akustikom v zvezi z zaklepom predalčka za baterije na 
slušnem aparatu.

Napredni zaklep predalčka za baterijo
Če je slušni aparat opremljen z naprednim zaklepom predalčka za baterijo, se pokrov zaklene takoj, ko ga 
zaprete. Moč zaklepa je 2 kg (20 N) zadrževalne sile.
Slušni aparat ostane zaklenjen tudi, ko je izklopljen. Odklenete ga samo takrat, ko je treba zamenjati baterijo 
(glejte Funkcija vklop/izklop na strani 10). 
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1

3

2

4

Menjava baterije:
1. Slušni aparat nastavite v položaj Off (izklop). Aparat je še vedno zaklenjen.
2. Vstavite konico orodja za zaklepanje predalčka za baterijo (črne barve) v 

luknjico na zadnjem delu slušnega aparata tik pod tipko za uravnavanje 
glasnosti.

3. Potisnite orodje za sprostitev zaklepa predalčka za baterijo pravokotno v 
luknjico in predalček se bo odprl.

i Pomembna navodila:
• Uporabljajte samo priloženo orodje za sprostitev zaklepa predalčka za ba-

terijo.
• Držite slušni aparat na obeh straneh, da predalček za baterijo lahko odprete.
• Preden vstavite orodje za sprostitev zaklepa predalčka za baterijo, odprite 

predalček in ga nastavite v položaj Off (Izklop).
• Vstavite orodje za sprostitev zaklepa v luknjico zaklepa predalčka za baterijo. 

Z orodjem ne pritiskajte poševno, da ne poškodujete njegove konice.

Če orodje izgubite ali poškodujete, obiščite svojega slušnega akustika, kjer vam 
je na voljo nadomestno orodje.
Napredni zaklep predalčka za baterijo je dodatno lahko opremljen še z varo-
valko. Slušni akustik lahko namesti obarvano silikonsko oznako za levo/desno 
stran, ki preprečuje odstranitev baterije brez orodja. Če je vaš slušni aparat tako 
dodatno opremljen:
4. Baterijo lahko potisnete iz predalčka s konico orodja za sprostitev zaklepa 

pokrova predalčka.
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Napredni zaklep pokrova predalčka za baterijo (samo za visokozmogljive slušne 
aparate)
Visokozmogljivi slušni aparati (modeli 90) so opremljeni z vgrajenim naprednim zakle-
pom pokrova predalčka za baterijo. Za zaklepanje in odklepanje uporabite priloženo 
orodje.

Zaklepanje pokrova predalčka za baterijo:
1. Orodje vstavite naravnost v zaklep pokrova predalčka za baterijo.
2. Potisnite zaklep proti levi.
3. Odstranite orodje. Oznaka (prikaže se bela pika) označuje zaklenjen položaj. Za 

vklop naprave je sicer mogoče predalček za baterijo odpreti, vendar ni mogoče 
priti do baterije. 

Odklepanje pokrova predalčka za baterijo zaradi zamenjave baterije
4. Orodje vstavite naravnost v zaklep pokrova predalčka za baterijo.
5. Potisnite zaklep proti desni.
6. Odstranite orodje. Da je zaklep v odklenjenem položaju, ni posebej označeno. 

Sedaj je mogoče predalček za baterijo odpreti do konca in zamenjati baterijo.
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Standardni zaklep pokrova predalčka za baterijo

Slušni akustik na vaš slušni aparat lahko namesti indikator za levo/
desno stran, ki se uporablja za zaklepanje pokrova predalčka za 
baterijo. Če je pokrov predalčka za baterijo zaklenjen, je slušni apa-
rat mogoče izklopiti šele, ko se pokrov predalčka za baterijo znova 
odklene. 
Zaklepanje pokrova predalčka za baterijo:
1. Zaprite pokrov predalčka za baterijo.
2. Uporabite orodje za zaklepanje pokrova predalčka za baterijo 

(svetlo modro), da potisnete barvno oznako (modra = levo, 
rdeča = desno) proti desni.

Odklepanje pokrova predalčka za baterijo:
3. Potisnite barvno oznako proti levi.
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i Nega in vzdrževanje
Za podaljšanje dobe delovanja vaših slušnih aparatov je zelo pomembno, da sledite naslednjim navodilom.
1. Poskrbite, da bo slušni aparat vedno čist in suh. Po vsaki uporabi obrišite ohišje z mehko krpo ali robčkom, 

da odstranite vlago ali maščobo. Slušnih aparatov ne čistite z vodo ali s topili, da jih ne poškodujete.
2. Slušnih aparatov nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine, saj se lahko tako trajno poškodujejo.
3. Ne ravnajte z njimi grobo in pazite, da ne padejo na trdo podlago ali tla.
4. Slušnega aparata nikoli ne pustite v bližini neposredne toplote ali sončne pripeke, na primer v vročem 

parkiranem avtomobilu, saj čezmerna vročina lahko poškoduje ali deformira ohišje slušnega aparata. 
5. Slušnega aparata ne uporabljajte med prhanjem, plavanjem, na močnem dežju ali v vlažnih okoljih, kot so 

vodne kopeli ali savne.
6. Če se slušni aparat kljub temu zmoči oziroma je izpostavljen visoki vlagi ali znojenju, odstranite baterijo iz 

predalčka za baterijo, pustite predalček odprt in počakajte, da se slušni aparat čez noč posuši. Priporočljivo 
je slušni aparat in baterijo ponoči hraniti v zaprti posodi skupaj s sušilnim sredstvom (eksikatorju). Slušnega 
aparata ne uporabljajte, dokler ni popolnoma suh. Posvetujte se s slušnim akustikom v zvezi z ustreznim 
sušilnim sredstvom.

7. Snemite slušni aparat, ko na telo nanašate na primer kozmetiko, parfum, kolonjsko vodo, pršilo za lase in 
kremo za sonce, saj te snovi lahko prodrejo v slušni aparat in ga poškodujejo.
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i Vsakodnevna nega
Slušni aparat naj bo vedno čist in suh. Vsak dan ga očistite z mehko krpo ali robč-
kom. Da preprečite poškodbe zaradi vlage ali premočnega znojenja, je priporočljiva 
uporaba kompleta za sušenje. 

i Čiščenje ušesnih oliv
1. Pred čiščenjem odstranite ušesno olivo skupaj s pritrjeno cevko iz slušnega 

aparata.
2. Olivo očistite z blago milnico in izperite z mlačno vodo.
3. Počakajte, da se očiščena oliva popolnoma posuši. Morebitne ostanke vode in 

drugih nečistoč odstranite iz cevke z zračno puhalko in zanko.

i Opomba: Cevke ušesnih oliv lahko sčasoma otrdijo, postanejo lomljive ali se 
razbarvajo. V zvezi s spremembami na cevkah se posvetujte s slušnim akustikom.

i Čiščenje cevk in ušesnih vstavkov 
1. Preden se lotite čiščenja cevk, jih odstranite iz slušnega aparata tako, da jih 

odvijete v nasprotni smeri urnega kazalca.
2. Cevke in ušesne vstavke obrišite z vlažno krpo.
3. Da iz cevke odstranite vlago in druge nečistoče, skozi konec nasproti vstavka 

vanjo potisnite črno čistilno palčko.
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Opomba: Cevke in vstavke je treba zamenjati vsake tri mesece, da njihovi sestavni deli ne postanejo trdi ali 
lomljivi.

i Čiščenje kovinske ušesne kljukice
Nekateri slušni aparati so opremljeni z ušesno kljukico. Ušesno kljukico je treba redno čistiti, da jo ohranite v 
prvotnem stanju. 
1. Z ušesne kljukice odstranite olivo in cevko. Oboje očistite.
2. S površine ušesne kljukice z mehko krpo ali robčkom odstranite vlago, znoj in druge nečistoče.

i Opomba: Ušesne kljukice ne čistite z alkoholom ali drugimi topili, da ne poškodujete zaščitne prevleke.

Uporaba ušesnih vstavkov
Priporočljivo je, da ušesne vstavke zamenja slušni akustik, saj napačno vstavljeni lahko odpadejo v sluhovodu 
in ostanejo v ušesu.

Standardni ušesni vstavki ReSound
1. Nov vstavek potisnite čez narebrani del cevke.
2. Preverite, ali je vstavek pravilno in varno nameščen.
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Ušesni vstavki v obliki tulipana ReSound

Vstavki v obliki tulipana se namestijo podobno kot standardni vstavki, vendar je treba prej opraviti še nekaj 
korakov. Sestavljenei so iz dveh "cvetnih listov". Pazite, da je večji cvetni list vedno na zunanji strani. Da to 
zagotovite:

1. s prstom potisnite večji cvetni list          
vstran od cevke, tako se cvetni list zvije 
naprej;
2. nato ga potisnite nazaj, da se namesti 
čez manjši list.

Uporaba slušnih aparatov ReSound z aplikacijami za pametne telefone

i Predvidena uporaba aplikacij za pametne telefone:
Aplikacije GN ReSound za pametne telefone so predvidene za uporabo z brezžičnimi slušnimi aparati GN 
ReSound. Aplikacije GN ReSound sprejemajo in pošiljajo signale v slušne aparate z brezžično povezavo ali iz 
njih preko pametnih telefonov, za katere so bile razvite.

Uporaba z aplikacijami za pametne telefone:
• Obvestila o posodobitvah aplikacij svetujemo upoštevati, saj mora uporabnik namestiti vse posodobitve, 

da sta zagotovljena pravilno delovanje aplikacije in delovanje njene najnovejše različice.
• Aplikacijo je dovoljeno uporabljati samo skupaj z napravami GN ReSound, za katere je predvidena. GN 

ReSound ne prevzema odgovornosti za uporabo aplikacij na drugih napravah.
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i Splošni previdnostni ukrepi
1. Ne puščajte slušnih aparatov na sončni pripeki, v bližini odprtega ognja ali v vročem parkiranem avto-

mobilu.
2. Ne uporabljajte slušnega aparata med prhanjem, plavanjem, na močnem dežju ali v vlažnih okoljih, kot 

so vodne kopeli ali savne.
3. Če se slušni aparat navlaži, odstranite baterijo in ga odložite v zaprto posodo s sušilnim sredstvom. Pri 

slušnem akustiku se lahko pozanimate o kompletih ali posodah za sušenje slušnih aparatov.
4. Snemite slušni aparat, ko na telo nanašate kozmetiko, parfum, kolonjsko vodo, pršilo za lase in kremo 

za sonce.
5. Ko je aktivirana brezžična povezava, uporablja slušni aparat za komuniciranje z drugimi brezžičnimi 

napravami digitalno kodirane prenose podatkov z nizko porabo. Čeprav je malo verjetno, to lahko vpliva 
na delovanje elektronskih naprav v bližini. V tem primeru slušnega aparata ne uporabljajte v bližini motenih 
elektronskih naprav. 

6. Če na brezžične povezave in slušne aparate vplivajo elektromagnetne motnje, se od  njihovega vira od-
daljite.

7. Uporabljajte samo originalni potrošni material GN ReSound, na primer cevke in vstavke. Nikoli ne posku-
šajte sami spreminjati oblike slušnega aparata, vstavkov ali cevk.

8. Slušne aparate ReSound povezujte le z dodatno opremo ReSound, ki je namenjena in primerna za 
uporabo s slušnimi aparati ReSound.
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i Splošna opozorila
1. Posvetujte se s svojim slušnim akustikom, če menite, da imate v sluhovodu tujek, če čutite draženje kože 

ali če se med uporabo slušnega aparata v vašem ušesu kopičijo prevelike količine ušesnega masla. 
2. Slušnim aparatom lahko škodujejo različne vrste sevanja, npr. iz NMR-, MRI- in CT-skenerjev. Med temi in 

podobnimi medicinskimi preiskavami uporabo slušnih aparatov odsvetujemo. Druge vrste sevanja, kot so 
protivlomni sistemi, sistemi za videonadzor prostorov, radijska oprema, mobilni telefoni ipd., so šibkejša 
in slušnim aparatom ne škodujejo. Kljub temu lahko te naprave kratkotrajno vplivajo na kakovost zvoka 
slušnih aparatov ali povzročijo, da slednji oddajajo neobičajne zvoke.

3. Slušnih aparatov ne uporabljajte v rudnikih, na naftnih poljih ali v podobnih eksplozivnih območjih, razen 
če je uporaba slušnih aparatov na teh območjih izrecno dovoljena.

4. Ne dovolite, da vaš slušni aparat uporabljajo druge osebe, da ga ne poškodujejo oziroma da slušni aparati 
ne poškodujejo njihovega sluha.

5. Otroke in osebe z duševnimi motnjami je treba med uporabo slušnih aparatov nenehno nadzirati, da se 
zagotovi njihova varnost. Slušni aparati vsebujejo majhne delce, ki jih otroci lahko pogoltnejo. Zato bodite 
pozorni in otrok s slušnim aparatom ne pustite nenadzorovanih.

6. Slušne aparate je dovoljeno uporabljati samo na načine, ki vam jih je predpisal slušni akustik. Napačna 
uporaba lahko povzroči izgubo sluha. 

7. Opozorilo za slušne akustike: Bodite še posebej previdni pri izbiri in nameščanju slušnih aparatov z najvišjo 
ravnjo zvočnega tlaka, ki presega 132 dB, s simulatorjem zamašenega ušesa v skladu s standardom IEC 
60711:1981. Obstaja namreč tveganje izgube preostalega sluha. 

8. Bodite pozorni, da ob vstopu v letalo vedno izključite brezžično povezavo. Brezžično povezavo izključite z 
uporabo letalskega načina na območjih, na katerih je prepovedano oddajanje radijskih frekvenc.

9. Ne uporabljajte poškodovanih slušnih aparatov.
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10. Zunanje naprave, ki so priključene na električni vhod, morajo biti ustrezno zaščitene v skladu s standardi 
IEC 60601-1-1, IEC 60065 in IEC 60950-1 (žična povezava, npr. HI-PRO, SpeedLink).

i Opomba:
* Brezžične naprave ReSound delujejo v frekvenčnem razponu od 2,4 do 2,48 GHz.
* Brezžične naprave ReSound imajo RF-oddajnik, ki deluje v frekvenčnem razponu od 2,4 do 2,48 GHz.
*  Uporaba brezžične povezave je dovoljena samo v kombinaciji z dodatno opremo ReSound Unit. Za doda-

tne informacije o povezovanju z drugimi napravami glejte navodila za uporabo ustrezne dodatne opreme 
ReSound Unite.
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Modul za maskiranje tinitusa (TSG)

Predvidena uporaba modula za maskiranje tinitusa (TSG)
Slušni aparat ReSound je lahko opremljen tudi s funkcijo za maskiranje tinitusa (zvočnim predvajalnikom), to 
je z orodjem za predvajanje zvokov v programu za obravnavo tinitusa, s katerim je mogoče te težave omiliti.

i Opozorila v zvezi z modulom za maskiranje tinitusa (TSG) 
• Zvočni predvajalniki so lahko nevarni, če se ne uporabljajo pravilno.
• Zvočne predvajalnike je dovoljeno uporabljati samo v skladu z navodili zdravnika, avdiologa ali slušnega 

akustika.
• Ker zvočni predvajalniki niso igrače, jih je treba hraniti zunaj dosega otrok in hišnih ljubljenčkov, ker bi se 

z njimi lahko poškodovali.

Navodila za uporabo modula TSG 
Opis naprave
Modul za maskiranje tinitusa (TSG) je programsko orodje, ki predvaja zvoke, s katerimi se v programih za 
obravnavo tinitusa lajšajo te težave.

Opis delovanja naprave
Modul za maskiranje tinitusa (TSG) je predvajalnik belega šuma z ustrezno frekvenco in amplitudo. Raven 
zvočnih signalov in lastnosti frekvence je mogoče prilagoditi vašim posebnim terapevtskim potrebam po na-
vodilih zdravnika, avdiologa ali slušnega akustika.
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Zdravnik, avdiolog ali slušni akustik lahko ustrezno prilagodi predvajani šum in ga naredi prijetnejšega. Pred-
vajani šum lahko na primer spominja na valove, ki se lomijo ob obali.

Vašim željam in potrebam je mogoče prilagoditi tudi raven in hitrost modulacije. Če uporabljate dva brezžična 
slušna aparata, ki podpirata medsebojno sinhronizacijo, to funkcijo vašega slušnega aparata lahko nastavi 
slušni akustik. Tako modul za maskiranje tinitusa (TSG) sinhronizirano ustvarja šum v obeh slušnih aparatih. 
Če imate težave s tinitusom samo v tihem okolju, vam zdravnik, avdiolog ali slušni akustik lahko nastavi modul 
TSG tako, da ga slišite samo v takšnih okoljih. Z opcijskim uravnavanjem glasnosti lahko prilagodite splošno 
zvočno raven. Ali je v vašem primeru takšno uravnavanje zvoka potrebno ali ne, boste razjasnili s svojim zdrav-
nikom, avdiologom ali slušnim akustikom.
 
Na slušnih aparatih z možnostjo medsebojne sinhronizacije slušni akustik lahko omogoči tudi sinhronizacijo 
nadziranja okolja, s pomočjo katere generator TSG v odvisnosti od zvočne ravni iz ozadja samodejno prilagaja 
raven šuma v obeh slušnih aparatih hkrati. Dodatno slušni aparat, če ima tipko za uravnavanje glasnosti, lahko 
spremlja raven hrupa iz ozadja, lahko pa se hkrati še uporabi za prilagajanje ravni predvajanega šuma v obeh 
slušnih aparatih.

Uravnavanje jakosti zvoka TSG
Slušni akustik nastavi specifično raven jakosti zvoka zvočnega predvajalnika (TSG). Ko vklopite modul za 
maskiranje tinitusa (TSG), je jakost enaka optimalno nastavljeni jakosti. Tako morebiti ročno uravnavanje glas-
nostini nujno potrebno. Kljub temu pa je z gumbom za uravnavanje glasnosti možno jakost zvoka oziroma 
količino dražljajev prilagoditi individualnim željam in potrebam uporabnika.

i POZOR 
• Uravnavanje jakosti zvoka je opcijska funkcija modula TSG, ki se uporablja za nastavitev izhodne ravni 
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hrupa zvočnega predvajalnika. Da bi preprečili nenamerno nepravilno uporabo pri otrocih ali osebah s 
fizičnimi ali duševnimi motnjami, je treba uravnavanje jakosti zvoka (če je to omogočeno) konfigurirati tako, 
da proizvaja samo manj hrupa, kot znaša izhodna raven hrupa zvočnega generatorja.

i Previdnostni ukrepi pri uporabi modula TSG
• Ob kakršnihkoli neželenih učinkih zaradi uporabe modula za maskiranje tinitusa, kot so vrtoglavica, sla-

bost, glavobol, srčne palpitacije, poslabšanje sluha ali tinitusa, mora uporabnik nemudoma prenehati upo-
rabljati zvočni predvajalnik in poiskati zdravniško pomoč.

• Otroci in uporabniki s fizičnimi ali duševnimi motnjami morajo modul za maskiranje tinitusa (TSG) uporab-
ljati pod nenehnim nadzorom skrbnika.

Znanstveni koncepti, po katerih je bila naprava zasnovana 
Modul TSG zagotavlja zvočno obogatitev z namenom prekrivanja – maskiranja šumenja v ušesih z nevtralnim 
zvokom, ki ga zlahka preslišite. Zvočna obogatitev je pomemben sestavni del večine načinov obvladovanja 
tinitusa, npr. t. i. retraining terapija ali TRT (ang. Tinitus Retraining Therapy). Da je prekrivanje tinitusa uspešno, 
mora biti predvajani zvok slišen. Idealna raven modula TSG mora biti torej nastavljena tako, da se zvok prične 
zlivati s tinitusom, da lahko slišite oba zvoka, tako tinitus kot tudi z modulom TSG predvajani zvok.

V večini primerov je mogoče modul TSG nastaviti tudi tako, da prekrije – zamaskira zvok tinitusa in zagotovi 
začasno olajšanje z bolj prijetnim in obvladljivim zvokom.
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Visokopasovni filter Nizkopasovni filter

500 Hz 2000 Hz
750 Hz 3000 Hz
1000 Hz 4000 Hz
1500 Hz 5000 Hz
2000 Hz 6000 Hz

Tehnične specifikacije
Tehnologija zvočnih signalov
Digitalna

Zvoki, ki so na voljo
Beli šum je mogoče oblikovati z nastavitvami tako, da ga lahko
amplitudno moduliramo z dušenjem do 14 dB:

Predpisana uporaba modula za 
maskiranje tinitusa (TSG) v slušnem 
aparatu
Modul TSG je dovoljeno uporabljati samo po navodilih 
zdravnika, avdiologa ali slušnega akustika. Da prepre-
čite trajno okvaro sluha, je največja dovoljena dnevna 
uporaba modula odvisna od ravni predvajanega zvoka.

Ob kakršnihkoli neželenih učinkih zaradi uporabe modula za maskiranje tinitusa, kot so vrtoglavica, slabost, 
glavobol, srčne palpitacije, poslabšanje sluha ali tinitusa, je treba nemudoma prenehati uporabljati zvočni 
predvajalnik in poiskati zdravniško pomoč.

Modul TSG je namenjen predvsem odraslim osebam, starejšim od 18 let. Uporabljajo ga lahko tudi otroci od 
5. leta starosti naprej, vendar mora otroke in osebe s fizičnimi ali duševnimi motnjami o vstavljanju in odstra-
nitvi slušnega aparata, ki je opremljen z modulom TSG, poučiti zdravnik avdiolog, slušni akustik ali skrbnik.
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Pomembno obvestilo za morebitne uporabnike predvajalnika zvoka
Maskirnik tinitusa je elektronska naprava, ki proizvaja zvoke z zadostno intenzivnostjo in valovno dolžino, da 
prekrije – zamaskira zvoke v notranjosti ušesa. Služi tudi kot pripomoček za poslušanje zunanjih zvokov in 
govora.

Osebo, ki boleha za tinitusum, mora v skladu z dobro zdravstveno prakso pred uporabo zvočnega genera-
torja/maskirnika pregledati za to usposobljeni zdravnik (najbolje zdravnik, ki je specializiran za ušesne bolezni), 
tj. otolaringolog, otolog ali otorinolaringolog. 

Namen tega zdravniškega pregleda je pred uporabo zvočnega generatorja/maskirnika odkriti in ozdraviti vsa 
ozdravljiva stanja, ki morda povzročajo tinitus.

Zvočni generator/maskirnik je orodje za proizvajanje zvokov, ki ga je treba uporabljati v skladu z ustreznimi 
navodili in/ali skupaj s programom za terapijo tinitusa, in omogoča lajšanje težav pri ljudeh, ki bolehajo za 
tinitusum.
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i   Opozorilo v zvezi z modulom TSG, namenjeno slušnim akustikom
Slušni akustik mora morebitnemu uporabniku zvočnega predvajalnika svetovati, naj se še pred nakupom 
obvezno posvetuje z usposobljenim zdravnikom (najbolje s strokovnjakom za ušesa), če na osnovi preiskave, 
opažanj ali pregleda drugih razpoložljivih informacij ugotovi, da ima morebitni uporabnik zvočnega generatorja 
katero izmed navedenih zdravstvenih težav:
 I. vidna prirojena ali travmatična deformacija ušesa;
 II. izcedek iz ušesa v zadnjih 90 dneh;
 III. nenadna ali hitro progresivna izguba sluha v zadnjih 90 dneh;
 IV. akutna ali kronična vrtoglavica;
 V. nenadna ali nedavna izguba sluha na enem ušesu v zadnjih 90 dneh;
 VI. kostno-zračna razlika enaka ali večja od 15 dB pri 500 Hz, 1000 Hz in 2000 Hz;
 VII. vidni znaki kopičenja večje količine ušesnega masla ali tujka v ušesnem kanalu;
VIII.  bolečina ali nelagodje v ušesu.

i POZOR: Najvišja raven izhodnega zvočnega tlaka zvočnega predvajalnika je znotraj razpona, ki v skla-
du s predpisi ameriške Uprave za varnost in zdravje pri delu (OSHA) lahko povzroči izgubo sluha. V skladu 
s priporočili ameriškega Nacionalnega inštituta za varnost in zdravje (NIOSH) uporabnik naj ne bi uporabljal 
zvočnega generatorja več kot osem (8) ur dnevno, če je ta nastavljen na raven zvočnega tlaka (SPL) 85 dB ali 
več. Če je zvočni generator nastavljen na raven zvočnega tlaka 90 dB ali več, ga uporabnik ne sme uporabljati 
več kot dve (2) uri na dan. Nikakor pa se ne sme generatorja zvoka uporabljati pri ravneh zvočnega tlaka, ki 
povzročajo nelagodje.
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i Opozorila v zvezi z baterijo
Čeprav so baterije izredno majhne, vsebujejo nevarne snovi in jih je treba ustrezno odstraniti, da zaščitite sebe 
in okolje. Pozor: 
1. Ne polnite cink-zračnih baterij, ker izrecno niso namenjene ponovnemu polnjenju, saj lahko pričnejo 

puščati ali eksplodirajo.
2. IZPRAZNJENIH baterij ne zažigajte. Izrabljene baterije škodujejo okolju. Odstranjujte jih v skladu s predpisi 

ali jih vrnite slušnemu akustiku.
3. Baterij NE DAJAJTE v usta. Nemudoma se posvetujte s svojim zdravnikom, če pogoltnete baterijo, saj to 

lahko škoduje vašemu zdravju.
4. Baterije hranite zunaj dosega domačih živali, otrok in oseb z duševnimi motnjami.
5. Kadar slušnih aparatov dlje časa ne uporabljate, iz njih odstranite baterije, da preprečite poškodbo zaradi 

morebitnega iztekanja.

i Pričakovanja glede izboljšanja sluha z uporabo slušnega aparata 
Slušni aparati ne povrnejo običajnega sluha in ne preprečujejo ali izboljšujejo organskih okvar sluha. Priporo-
čljiva je dosledna uporaba slušnega aparata. Če slušnega aparata ne uporabljate redno, ne morete izkoristiti 
vseh prednosti, ki vam jih ponuja.

Uporaba slušnega aparata je le del slušne rehabilitacije, ki jo je mogoče dopolniti še s slušnim treningom ali z 
navodili za branje z ustnic.
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i Opozorilo za strokovnjake za predpisovanje slušnih aparatov 
       (samo v ZDA)
Strokovnjak za predpisovanje slušnih aparatov (Hearing Aid Dispenser) mora morebitnemu uporabniku sluš-
nega aparata svetovati, da se predhodno obvezno posvetuje z usposobljenim zdravnikom (najbolje s strokov-
njakom za ušesa), če na podlagi preiskave, opažanj ali pregleda drugih razpoložljivih informacij ugotovi, da ima 
morebitni uporabnik slušnega aparata katero izmed spodaj navedenih zdravstvenih težav:
 I. vidna prirojena ali travmatična deformacija ušesa;
 II. izcedek iz ušesa v zadnjih 90 dneh;
 III. nenadna ali hitro progresivna izguba sluha v zadnjih 90 dneh;
 IV. akutna ali kronična vrtoglavica;
 V. nenadna ali nedavna izguba sluha na enem ušesu v zadnjih 90 dneh;
 VI.  kostno-zračna razlika enaka ali večja od 15 dB pri 500 Hz, 1000 Hz in 2000 Hz;
 VII. vidni znaki kopičenja večje količine ušesnega masla ali tujka v ušesnem kanalu;
 VIII. bolečina ali nelagodje v ušesu.
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Pomembno obvestilo za morebitne uporabnike slušnih aparatov 
(samo v ZDA)
Osebo, ki jo pesti naglušnost, mora v skladu z dobro zdravstveno prakso pred nakupom slušnega aparata 
pregledati licencirani zdravnik, najbolje zdravnik, ki je specializiran za ušesne bolezni, tj. otolaringolog, otolog 
ali otorinolaringolog. Namen zdravniškega pregleda je pred nakupom slušnega aparata odkriti in ozdraviti vsa 
ozdravljiva stanja, ki morebiti vplivajo na izgubo sluha.

Po opravljenem pregledu poda zdravnik pisno izjavo, v kateri navaja, da je bila diagnosticirana izguba sluha in 
da ste morebitni kandidat za uporabo slušnega aparata. Zdravnik vas nato napoti k avdiologu ali strokovnjaku 
za predpisovanje slušnih aparatov, ki oceni potrebo po slušnem aparatu.
Strokovnjak za predpisovanje slušnih aparatov ali avdiolog poda oceno potrebe po slušnem aparatu, s katero 
ovrednoti vašo zmožnost sluha brez uporabe slušnega aparata ali z njegovo uporabo. Na podlagi ocene pot-
rebe po slušnem aparatu lahko strokovnjak za predpisovanje slušnih aparatov ali avdiolog izbere in prilagodi 
slušni aparat vašim individualnim potrebam. Če imate kakršnekoli zadržke glede uporabe slušnega aparata 
za izboljšanje sluha, se pozanimajte o možnostih začasnega najema slušnega aparata ali najema z možnostjo 
odkupa. Pri številnih strokovnjakih za predpisovanje slušnih aparatov si je sedaj možno za nekaj časa izposo-
diti slušni aparat s plačilom simbolične najemnine, da je pozneje odločitev o nakupu slušnega aparata lažja.

V skladu z ameriško zvezno zakonodajo lahko slušni aparat kupijo le tisti ljudje, ki jih je pregledal licencirani 
zdravnik. Zvezna zakonodaja dovoljuje, da v celoti obveščena odrasla oseba podpiše izjavo, da se odreka 
pregledu iz religioznih ali osebnih prepričanj, ki nasprotujejo posvetovanju z zdravnikom. Podpis takšne izjave 
je v nasprotju z vašim zdravstvenim interesom in ga močno odsvetujemo.
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Otroci z izgubo sluha (samo v ZDA)
Poleg obiska pri zdravniku, ki bo otroku postavil diagnozo, je treba otroka z izgubo sluha napotiti tudi k av-
diologu na oceno in rehabilitacijo, saj lahko izguba sluha vpliva tudi na otrokov govorno-jezikovni in socialni 
razvoj. Avdiologi so izkušeni strokovnjaki, ustrezno usposobljeni za ocenjevanje in rehabilitacijo otrok z izgubo 
sluha.
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Tehnični podatki

Odprt Zaprt
Referenčna preizkusna ojačitev 
(SPL: 60 dB) HFA 36 41 dB

Ojačitev pri polni jakosti 
(SPL: 50 dB)

Maks.
HFA

51
44

54
48

dB
dB

Maksimalni izhod (SPL: 90 dB) Maks.
HFA

119
113

123
117

dB SPL
dB SPL

Skupno harmonično popačenje 500 Hz
800 Hz

1600 Hz

0,5
0,1
0,4 

2,0
1,4
0,3 

%
%
%

Občutljivost telefonske tuljave 
(SPLIV @ 31.6 mA/m) 96 99 dB SPL

Ekvivalentni vhodni hrup (EIN) 
(brez zmanjšanja hrupa) 23 23 dB SPL

Frekvenčni razpon (DIN 45605) 100–
6940

100-
6870 Hz

Ponor toka (v testnem načinu) 1.2 1.2 mA

MINI BTE (mini zaušesni slušni aparati)
Modeli: AL967-DIW, AL767-DIW, AL567-DIW, AL467-DIW, 
ALT967-DIW, ALT767-DIW
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Podatki v skladu z ANSI S3.22–2009 in IEC 60118-7; 
Napajalna napetost 1,3 V, 2cc vmesnik
HFA: Srednja vrednost pri visokih frekvencah
SPL: Raven vhodnega zvočnega tlaka

Frekvenca (Hz)

POLNA REFERENČNA OJAČITEV

NAJVEČJA IZHODNA JAKOST
(OSPL 90 DB) 

Frekvenca (Hz)

O
ja

či
te

v 
(d

B
)

2cc vmesnik

Iz
ho

d 
(d

B
 S

P
L)

2cc vmesnik

Referenčna ojačitev 

      (vhodni tlak: 60 dB)

          Polna ojačitev  
(vhodni tlak: 50 dB)

Odprta konfiguracija
Zaprta konfiguracija 
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Odprt Zaprt
Referenčna preizkusna ojačitev  
(SPL: 60 dB) HFA 39 45 dB

Ojačitev pri polni jakosti
(SPL 50 dB)

Maks.
HFA

51
45

59
50

dB
dB

Maksimalni izhod (SPL: 90 dB) Maks.
HFA

123
117

127
122

dB SPL
dB SPL

Skupno harmonično popačenje 500 Hz
800 Hz

1600 Hz

0.2
0.3
0.6 

0.7
1.4
0.8 

%
%
%

Občutljivost telefonske tuljave 
(u SPLIV @ 31.6 mA/m) 100 106 dB SPL

Ekvivalentni vhodni hrup (EIN) 
(brez zmanjšanja hrupa) 27 25 dB SPL

Frekvenčni razpon (DIN 45605) 100-
6740

100-
6850 Hz

Ponor toka (v testnem načinu) 1.2 1.2 mA

BTE (Zaušesni slušni aparati)
Modeli: AL977-DVIW, AL777-DVIW, AL577-DVIW, AL477-DVIW, 
ALT977-DVIW, ALT777-DVIW, ALT577-DVIW
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Frekvenca (Hz)

POLNA REFERENČNA OJAČITEV

NAJVEČJA IZHODNA JAKOST
(OSPL 90 DB) 

Frekvenca (Hz)

O
ja

či
te

v 
(d

B
)

2cc vmesnik

Iz
ho

d 
(d

B
 S

P
L)

2cc vmesnik

Referenčna ojačitev 

      (vhodni tlak: 60 dB)

          Polna ojačitev  
(vhodni tlak: 50 dB)

Odprta konfiguracija
Zaprta konfiguracija 

Podatki v skladu z ANSI S3.22–2009 in IEC 60118-7; 
Napajalna napetost 1,3 V, 2cc vmesnik
HFA: Srednja vrednost pri visokih frekvencah
SPL: Raven vhodnega zvočnega tlaka
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POWER BTE (Visokozmogljivi zaušesni slušni 
aparati)
Modeli: AL987-DVIW, AL787-DVIW, AL587-DVIW, AL487-DVIW, 
ALT987-DVIW, ALT787-DVIW, ALT587-DVIW

Referenčna preizkusna ojačitev
(SPL: 60 dB) HFA 49 dB

Ojačitev pri polni jakosti
(SPL: 50 dB)

Maks.
HFA

67
61

dB
dB

Maksimalni izhod (SPL: 90 dB) Maks.
HFA

130
127 dB SPL

Skupno harmonično popačenje 500 Hz
800 Hz

1600 Hz

2.0
0.6
0.6 

%
%
%

Občutljivost telefonske tuljave 
(SPLIV @ 31.6 mA/m) 111 dB SPL

Ekvivalentni vhodni hrup (EIN) 
(brez zmanjšanja hrupa) 22 dB SPL

Frekvenčni razpon (DIN 45605) 100-
6400 Hz

Ponor toka (v testnem načinu) 1.2 mA

Frekvenca (Hz)

POLNA REFERENČNA OJAČITEV

NAJVEČJA IZHODNA JAKOST
(OSPL 90 DB) 

Frekvenca (Hz)

O
ja

či
te

v 
(d

B
)

2cc vmesnik

Iz
ho

d 
(d

B
 S

P
L)

2cc vmesnik

Referenčna ojačitev 

      (vhodni tlak: 60 dB)

          Polna ojačitev  
(vhodni tlak: 50 dB)

Odprta konfiguracija
Zaprta konfiguracija 

Podatki v skladu z ANSI S3.22–2009 in IEC 60118-7; 
Napajalna napetost 1,3 V, 2cc vmesnik
HFA: Srednja vrednost pri visokih frekvencah
SPL: Raven vhodnega zvočnega tlaka
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MINI BTE (mini zaušesni slušni aparati)
Modeli: VO967-DW, VO767-DW, VO567-DW, VOT967-DW, 
VOT767-DW, UP967-DW, UP767-DW 

Odprt Zaprt
Referenčna preizkusna 
ojačitev(SPL: 60 dB) HFA 36 40 dB

Ojačitev pri polni jakosti
(SPL 50 dB)

Maks.
HFA

51
46

55
49

dB
dB

Maksimalni izhod (SPL: 90 dB) Maks.
HFA

117
112

122
117

dB SPL
dB SPL

Skupno harmonično popačenje 500 Hz
800 Hz

1600 Hz

0.8
0.2
0.5

1.8
1.5
0.5

%
%
%

Občutljivost telefonske tuljave 
(SPLIV @ 31.6 mA/m) 95 98 dB SPL

Ekvivalentni vhodni hrup (EIN) 
(brez zmanjšanja hrupa) 22 22 dB SPL

Frekvenčni razpon (DIN 45605) 100-
7040

100-
7110 Hz

Ponor toka (v testnem načinu) 1.1 1.1 mA

Frekvenca (Hz)

POLNA REFERENČNA OJAČITEV

NAJVEČJA IZHODNA JAKOST
(OSPL 90 DB) 

Frekvenca (Hz)

O
ja

či
te

v 
(d

B
)

2cc vmesnik

Iz
ho

d 
(d

B
 S

P
L)

2cc vmesnik

Referenčna ojačitev 

      (vhodni tlak: 60 dB)

          Polna ojačitev  
(vhodni tlak: 50 dB)

Odprta konfiguracija
Zaprta konfiguracija 

Podatki v skladu z ANSI S3.22–2009 in IEC 60118-7; 
Napajalna napetost 1,3 V, 2cc vmesnik
HFA: Srednja vrednost pri visokih frekvenca
SPL: Raven vhodnega zvočnega tlaka
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BTE (Zaušesni slušni aparati)
Modeli: VO977-DW, VO777-DW, VO577-DW, VOT977-DW, VOT777-DW, 
UP977-DLW, UP977-DW, UP777-DLW, UP777-DW, UPS977-DLW, 
UPS777-DLW, UPS577-DLW, UPS577M-DLW, LN977-DW, 
LN777-DW, LN577-DW, LNT977-DW, LNT777-DW Odprt Zaprt
Referenčna preizkusna ojačitev 
(SPL: 60 dB) HFA 41 47 dB

Ojačitev pri polni jakosti
(SPL: 50 dB)

Maks.
HFA

51
46

59
52

dB
dB

Maksimalni izhod (SPL: 90 dB) Maks.
HFA

122
118

128
123

dB SPL
dB SPL

Skupno harmonično popačenje 500 Hz
800 Hz

1600 Hz

0.1
0.2
0.5

0.4
0.4
0.5

%
%
%

Občutljivost telefonske tuljave 
(SPLIV @ 31.6 mA/m) 100 107 dB SPL

Ekvivalentni vhodni hrup (EIN) 
(brez zmanjšanja hrupa) 23 22 dB SPL

Frekvenčni razpon (DIN 45605) 100-
6770

100-
6850 Hz

Ponor toka (v testnem načinu) 1.1 1.1 mA

Frekvenca (Hz)

POLNA REFERENČNA OJAČITEV

NAJVEČJA IZHODNA JAKOST
(OSPL 90 DB) 

Frekvenca (Hz)

O
ja

či
te

v 
(d

B
)

2cc vmesnik

Iz
ho

d 
(d

B
 S

P
L)

2cc vmesnik

Referenčna ojačitev 

      (vhodni tlak: 60 dB)

          Polna ojačitev  
(vhodni tlak: 50 dB)

Odprta konfiguracija
Zaprta konfiguracija 

Podatki v skladu z ANSI S3.22–2009 in IEC 60118-7; 
Napajalna napetost 1,3 V, 2cc vmesnik
HFA: Srednja vrednost pri visokih frekvencah,
SPL: Raven vhodnega zvočnega tlaka
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POWER BTE (Zmogljivi zaušesni slušni aparati)
Modeli: VO988-DW, VO788-DW, VO588-DW, VOT988-DW, VOT788-DW, 
UP988-DLW, UP988-DW, UP788-DLW, UP788-DW, UPS988-DLW, 
UPS788-DLW, UPS588-DLW, UPS588M-DLW, LN988-DW, LN788-DW, 
LN588-DW, LNT988-DW, LNT788-DW

Moč Največja 
moč

Referenčna preizkusna ojačitev
(SPL: 60 dB) HFA 51 50 dB

Ojačitev pri polni jakosti
(SPL: 50 dB)

Maks.
HFA

67
62

72
68

dB
dB

Maksimalni izhod (SPL: 90 dB) Maks.
HFA

131
128

131
128

dB SP
dB SPL

Skupno harmonično popačenje 500 Hz
800 Hz

1600 Hz

1.0
0.4
0.5

0.7
0.4
0.3

%
%
%

Občutljivost telefonske tuljave 
(SPLIV @ 31.6 mA/m) 111 110 dB SPL

Ekvivalentna raven hrupa (EIN) 
(brez zmanjšanja hrupa) 20 21 dB SPL

Frekvenčni razpon (DIN 45605) 100-
6170

100-
4960 Hz

Delovni tok (v testnem načinu) 1.1 1.1 mA

Frekvenca (Hz)

POLNA REFERENČNA OJAČITEV

NAJVEČJA IZHODNA JAKOST
(OSPL 90 DB) 

Frekvenca (Hz)

O
ja

či
te

v 
(d

B
)

2cc vmesnik

Iz
ho

d 
(d

B
 S

P
L)

2cc vmesnik

Referenčna ojačitev 

      (vhodni tlak: 60 dB)

          Polna ojačitev  
(vhodni tlak: 50 dB)

Odprta konfiguracija
Zaprta konfiguracija 

Podatki v skladu z ANSI S3.22–2009 in IEC 60118-7; 
Napajalna napetost 1,3 V, 2cc vmesnik
HFA: Srednja vrednost pri visokih frekvencah
SPL: Raven vhodnega zvočnega tlaka
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SUPER POWER BTE (Visokozmogljivi zaušesni slušni aparati)
Modeli: UPS998-DLW, UPS798-DLW, UPS598-DLW, 
UPS598M-DLW, EO998-DW, EO798-DW, EO598-DW

Referenčna preizkusna ojačitev
(SPL: 60 dB) HFA 54 dB

Ojačitev pri polni jakosti
(SPL: 50 dB)

Maks. 
HFA

83
69

dB
dB

Maksimalni izhod (SPL: 90 dB) Maks. 
HFA

141
131

dB SPL 
dB SPL

Skupno harmonično popačenje 500 Hz
800 Hz

1600 Hz

4.0
0.7
0.9

%
%
%

Občutljivost telefonske tuljave 
(1m A/m vhod)  
HFA – SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI)
Občutljivost pri najvišji jakosti zvoka 
1 mA/m

Maks.
HFA 

HFA

-
116

101

dB SPL

Ekvival. vhodni hrup (EIN) brez zmanjšanja hrupa
1/3 oktave ekvivalentnega vhodnega hrupa brez
zmanjšanja hrupa

26

-
dB SPL

Frekvenčni razpon (DIN 45605) 100-
5860 Hz

Ponor toka (v testnem načinu) 1.3 mA

Frekvenca (Hz)

POLNA REFERENČNA OJAČITEV

NAJVEČJA IZHODNA JAKOST
(OSPL 90 DB) 

Frekvenca (Hz)

O
ja

či
te

v 
(d

B
)

2cc vmesnik

Iz
ho

d 
(d

B
 S

P
L)

2cc vmesnik

Referenčna ojačitev 

      (vhodni tlak: 60 dB)

Polna ojačitev  
(vhodni tlak: 50 dB)

Odprta konfiguracija
Zaprta konfiguracija 

Podatki v skladu z ANSI S3.22–2009 in IEC 60118-7; 
Napajalna napetost 1,3 V, 2cc vmesnik
HFA: Srednja vrednost pri visokih frekvencah
SPL: Raven vhodnega zvočnega tlaka



58

Navodila za odpravo napak 

NAPAKA VZROK MOŽNI UKREPI

Ni zvoka Slušni aparat ni vklopljen. Vklopite napravo tako, da zaprete pokrov predalčka za baterijo.

Prazna baterija. Zamenjajte baterijo.

Pokrova predalčka za baterijo ni mogoče zapreti. Pravilno vstavite baterijo.

Ušesna oliva ali cevka je zamašena. Očistite ušesno olivo ali cevko.

Filter za ušesno maslo je zamašen. Zamenjajte filter za ušesno maslo ali se posvetujte s svojim slušnim akustikom.

Način mirovanja (velja za modele ENZO in Up Smart 98). Pritisnite na tipko za uravnavanje glasnosti. 

Ni dovolj glasno Nepravilna namestitev ušesnege olive. Ponovno namestite ušesno olivo.

Ušesni vstavek/oliva je zamašen/a. Očistite ušesni vstavek, olivo ali filter za ušesno maslo.

Filter zvočnega izhoda je zamašen. Zamenjajte filter ali se posvetujte s slušnim akustikom.

Sprememba slušne občutljivosti. Posvetujte se s slušnim akustikom.

Preveč ušesnega masla. Posvetujte se z zdravnikom. 

Glasnost je prenizko nastavljena. Če vaš aparat omogoča, povečajte glasnost ali se posvetujte s slušnim akustikom.

Najnižja jakost zvoka (velja za modele ENZO in Up Smart 98). Pritisnite na tipko za uravnavanje glasnosti.
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Navodila za odpravo napak 

NAPAKA VZROK MOŽNI UKREPI

Ni zvoka Slušni aparat ni vklopljen. Vklopite napravo tako, da zaprete pokrov predalčka za baterijo.

Prazna baterija. Zamenjajte baterijo.

Pokrova predalčka za baterijo ni mogoče zapreti. Pravilno vstavite baterijo.

Ušesna oliva ali cevka je zamašena. Očistite ušesno olivo ali cevko.

Filter za ušesno maslo je zamašen. Zamenjajte filter za ušesno maslo ali se posvetujte s svojim slušnim akustikom.

Način mirovanja (velja za modele ENZO in Up Smart 98). Pritisnite na tipko za uravnavanje glasnosti. 

Ni dovolj glasno Nepravilna namestitev ušesnege olive. Ponovno namestite ušesno olivo.

Ušesni vstavek/oliva je zamašen/a. Očistite ušesni vstavek, olivo ali filter za ušesno maslo.

Filter zvočnega izhoda je zamašen. Zamenjajte filter ali se posvetujte s slušnim akustikom.

Sprememba slušne občutljivosti. Posvetujte se s slušnim akustikom.

Preveč ušesnega masla. Posvetujte se z zdravnikom. 

Glasnost je prenizko nastavljena. Če vaš aparat omogoča, povečajte glasnost ali se posvetujte s slušnim akustikom.

Najnižja jakost zvoka (velja za modele ENZO in Up Smart 98). Pritisnite na tipko za uravnavanje glasnosti.
Če imate druge težave, ki v teh navodilih niso omenjene, se posvetujte s slušnim akustikom.
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Navodila za odpravo napak 

NAPAKA VZROK MOŽNI UKREPI

Čezmerno piskanje/
resonanca

Nepravilna namestitev ušesne olive. Pazljivo ponovno vstavite ušesno olivo.

Ušesni vstavek je nepravilno vstavljen. Ponovno vstavite ušesni vstavek.

Preveč ušesnega masla. Posvetujte se s slušnim akustikom.

Morda je treba prilagoditi uravnavanja resonance. Posvetujte se s slušnim akustikom.

Cevke ušesne olive so obrabljene ali poškodovane. Posvetujte se s slušnim akustikom.

Priključek cevke se je snel. Zamenjajte cevko ali se posvetujte s svojim slušnim akustikom.

Nastavitve slušnega aparata niso optimalne. Posvetujte se s slušnim akustikom.

Zvok je popačen/nejasen Slaba baterija. Zamenjajte baterijo.

Slušni vstavek/oliva ni pravilno vstavljen/a. Posvetujte se s slušnim akustikom.

Slušni aparat je poškodovan. Posvetujte se s slušnim akustikom.

Nastavitve slušnega aparata niso optimalne. Posvetujte se s slušnim akustikom.

Brezžična povezava ne de-
luje

Možen vzrok: Naprava je v letalskem načinu. Naprave Alera z zaklepom predalčka: Odprite in zaprite predalček za baterijo. Naprave Alera brez 
zaklepa: Dvakrat zapored v 10 sekundah odprite in zaprite pokrov predalčka za baterijo. Vse napra-
ve Verso: Enkrat odprite in zaprite predalček za baterijo. Brezžična povezava se bo aktivirala čez 10 
sekund (če je razlog letalski način).
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Navodila za odpravo napak 

NAPAKA VZROK MOŽNI UKREPI

Čezmerno piskanje/
resonanca

Nepravilna namestitev ušesne olive. Pazljivo ponovno vstavite ušesno olivo.

Ušesni vstavek je nepravilno vstavljen. Ponovno vstavite ušesni vstavek.

Preveč ušesnega masla. Posvetujte se s slušnim akustikom.

Morda je treba prilagoditi uravnavanja resonance. Posvetujte se s slušnim akustikom.

Cevke ušesne olive so obrabljene ali poškodovane. Posvetujte se s slušnim akustikom.

Priključek cevke se je snel. Zamenjajte cevko ali se posvetujte s svojim slušnim akustikom.

Nastavitve slušnega aparata niso optimalne. Posvetujte se s slušnim akustikom.

Zvok je popačen/nejasen Slaba baterija. Zamenjajte baterijo.

Slušni vstavek/oliva ni pravilno vstavljen/a. Posvetujte se s slušnim akustikom.

Slušni aparat je poškodovan. Posvetujte se s slušnim akustikom.

Nastavitve slušnega aparata niso optimalne. Posvetujte se s slušnim akustikom.

Brezžična povezava ne de-
luje

Možen vzrok: Naprava je v letalskem načinu. Naprave Alera z zaklepom predalčka: Odprite in zaprite predalček za baterijo. Naprave Alera brez 
zaklepa: Dvakrat zapored v 10 sekundah odprite in zaprite pokrov predalčka za baterijo. Vse napra-
ve Verso: Enkrat odprite in zaprite predalček za baterijo. Brezžična povezava se bo aktivirala čez 10 
sekund (če je razlog letalski način).
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Garancija in popravila 
ReSound daje garancijo na slušne aparate, ki zajema napake v materialu in napake pri izdelavi, kot je to opi-
sano v veljavni garancijski dokumentaciji. ReSound se v okviru svoje politike servisiranja zavezuje zagotavljati 
delovanje, ki je najmanj enakovredno delovanju originalnega slušnega aparata. ReSound se kot podpisnik 
Globalnega dogovora Združenih narodov (UN Global Compact) zavezuje to delati v skladu z najboljšimi, okolju 
prijaznimi praksami. ReSound lahko torej po lastni presoji slušne aparate zamenja z novimi izdelki ali z izdelki, 
ki so izdelani iz novih ali uporabnih rabljenih delov, ali jih popravi z novimi ali obnovljenimi deli. Garancijsko 
obdobje za slušne aparate je navedeno na vaši garancijski kartici, ki jo prejmete od svojega slušnega akustika.

Za pomoč pri servisiranju slušnih aparatov se obrnite na svojega slušnega akustika. Popravilo okvarjenih 
slušnih aparatov ReSound sme izvajati le usposobljeni serviser. Ne odpirajte ohišja slušnega aparata, saj v 
tem primeru garancija preneha.

Temperaturni preskusi, transport in skladiščenje
Na slušnih aparatih GN ReSound so opravljeni različni temperaturni preskusi in preskusi s ciklično vlažno 
vročino pri temperaturah v razponu od minus 25 do plus 70 stopinj Celzija v skladu z internimi in industrijskimi 
standardi.

Temperatura med transportom in skladiščenjem ne sme preseči mejnih vrednosti od minus 20 do plus 60 
stopinj Celzija in 90 % relativne vlažnosti, nekondenzirajoče (za omejen čas). Primeren zračni tlak znaša 500 
do 1100 hPa.



i

63

Bodite pozorni na informacije, označene z znakom za opozorilo.

  OPOZORILO   opozarja na situacijo, ki lahko povzroči hude poškodbe. 

  PAZLJIVO   opisuje situacijo, ki lahko povzroči manjše ali zmerne poškodbe.

i      Nasveti za boljšo uporabo slušnega aparata.

  Oprema obsega tudi RF-oddajnik.

O ustreznem odstranjevanju svojega slušnega 
aparata se posvetujte s slušnim akustikom.

i “Izdelano za iPhone/Made for iPhone” pomeni, da je bila elektronska 
dodatna oprema posebej oblikovana za priključitev na iPhone in je njen 
razvijalec potrdil, da izpolnjuje Applove standarde zmogljivosti. Apple ni 
odgovoren za delovanje te naprave in za njeno skladnost z varnostnimi 
in regulativnimi standardi. Uporaba te dodatne opreme lahko skupaj z 
iPhonom vpliva na delovanje brezžične povezave.

ReSound LiNX, ENZO in Up Smart so združljivi z iPhone 6s Plus, iPhone 6s, 
iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro, iPad 
Air 2, iPad Air, iPad (4. generacija), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, 
iPad mini in iPod touch (5. generacija) z operacijskim sistemom iOS 7.X ali 
poznejšo različico. Apple, Applov logotip, iPhone, iPad, iPad Pro, iPad Air, 
iPad mini in iPod touch so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane 
v ZDA in drugih državah.



Sedež matične družbe
ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Danska
Tel.: +45 45 75 11 11
Telefaks: +45 45 75 11 19
www.resound.com

CVR št. 55082715
Velika Britanija
GN ReSound Ltd.

Kirtlington Business Centre
Portway
Kirtlington
Oxon OX5 3JA
Tel.: +44 1869 352 800
Telefaks: +44 1869 343 466
www.gnresound.co.uk
Avstralija
GN ReSound Pty. Ltd.
Gate C, 19-25 Khartoum Rd
Macquarie Technology Park

Macquarie Park NSW 2113
Tel.: (brezplačna št.) 1800 
658 955
www.gnresound.com.au

Nova Zelandija
GN ReSound (NZ) Ltd.
Ground Floor, North 
Entrance
4 Fred Thomas Drive

Takapuna
Auckland, 0622
Tel.: (brezplačna št.) 0800 
900 126
Telefaks: (brezplačna št.) 
0800 007 695
www.gnresound.co.nz

Za vsa vprašanja v zvezi z Direktivo EU 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih ali 
Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta o radijski opremi in telekomuni-
kacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme 
navežite stik z ReSound A/S.


