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تفاصيل معينتك السمعية والشاحن الخاص بها

موديالت املعينة السمعية  
Naída P-PR (P90/P70/P50/P30)  c

Naída P-PR Trial   c

إكسسوارات الشحن
 BTE RIC يحتوي شاحن   c

عىل مصدر طاقة وكيبل   
 USB (<3 م)   

سامعات األذن
c قالب أذن كالسييك

c قبة
c رأس رفيع

إذا مل يتم التأشري عىل أي مربع ومل تكن تعرف موديل املعينة السمعية أو   
اكسسوارات الشحن، يرجى سؤال مختص الرعاية السمعية الخاص بك. 

تحتوي املعينة السمعية املبينة يف دليل املستخدم هذا عىل بطارية ليثيوم أيون   
قابلة إلعادة الشحن وغري قابلة لإلزالة. 

يرجى قراءة معلومات السالمة الخاصة بالتعامل مع املعينات السمعية القابلة   
إلعادة الشحن ( الفصل 24).
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تم تطويرمعيناتك السمعية والشاحن من قبل Phonak- الرشكة العاملية الرائدة 
للحلول السمعية ويقع مقرها يف زيوريخ، سويرسا.

هذه املنتجات فائقة الجودة هي نتاج عقود من األبحاث والخربة وقد تم 
تصميمها لتبقيك عىل اتصال مع جامل الصوت! نشكرك الختيارك الرائع ونتمنى 

لك سنوات مديدة من متعة االستامع.

يرجى قراءة دليل املستخدم بعناية للتأكد من أنك تفهم وتحصل عىل أفضل 
امليزات للمعينات السمعية الخاصة بك. ملزيد من املعلومات حول املزايا، املنافع 

واإلعدادات أو الصيانة أو اإلصالحات ملعينتك السمعية واإلكسسوارات الخاصة 
بك- اتصل بأخصايئ الرعاية السمعية أو ممثل الرشكة املصّنعة. ميكن إيجاد 

معلومات إضافية يف ورقة بيانات منتجك.

Phonak - life is on
www.phonak.com
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 1. دليل املستخدم الرسيع

عالمات املعينة السمعية اليرسى واليمنى

شحن معيناتك السمعية

عالمة زرقاء ل
املعينة السمعية اليرسى.

عالمة حمراء ل
املعينة السمعية اليمنى.

بعد وضع معينتك السمعية يف الشاحن، سيظهر 
ضوء املؤرش حالة شحن البطارية حتى تشحن 

املعينة السمعية بالكامل. عند إمتام الشحن بالكامل 
سييضء ضوء املؤرش بشكل مستمر، وهذا يعني بأن 

يكون ثابتاً بضوء أخرض.

قبل استخدامك للمعينة السمعية للمرة األوىل، من املستحسن أن تشحنها   
ملدة 3 ساعات.
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زر متعدد الوظائف مع ضوء مؤرش
 ميتلك الزر عدة وظائف. 

فهو يعمل كمفتاح تشغيل/ إطفاء، ويتحكم مبستوى 
الصوت و/أو مفتاح لتغيري الربنامج اعتامداً عىل برمجة

 املعينة السمعية. يتم توضيح ذلك يف تعليامتك الفردية. 
املكاملات الهاتفية: إذا كانت معيناتك السمعية مقرتنة 

بهاتف مفعل به خاصية ®Bluetooth، فإن الضغط لفرتة
 قصرية سيقبل املكاملة الواردة والضغط لفرتة طويلة سريفضها.

 التشغيل/ اإلطفاء: اضغط بشدة عىل الجزء السفيل من الزر ملدة 3 ثواٍن 
حتى يرمش ضوء املؤرش.

مشّغل: ضوء املؤرش أخرض ثابت
مطفأ: ضوء املؤرش أحمر ثابت 

إدخال وضعية الطريان: عندما يكون الجهاز مطفأ، اضغط عىل الجزء
السفيل من الزر ملدة 7 ثواٍن حتى يظهر اللون الربتقايل الثابت. ومن ثم حرر الزر.

)P70 و P90 التحكم بالنقر )يتوفر فقط للموديالت
إذا كانت املعينات السمعية مقرتنة مع جهاز مفعل به خاصية Bluetooth، قيمكن 

الوصول إىل وظائف متعددة باستخدام التحكم بالنقر، يرجى الرجوع إىل الفصل 10. وهذا 
 موضح أيضاً يف تعليامتك الفردية.

الستخدام التحكم بالنقر انقر فوق أذنك مرتني.
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أجزاء املعينة السمعية والشاحن  .2 

تظهر الصور التالية موديل املعينة السمعية واكسسوارات الشاحن املفصلة يف دليل 
املستخدم هذا. ميكنك التعرف عىل املوديل الخاص بك من خالل:

التحقق من “تفاصيل معينتك السمعية والشاحن” يف الصفحة 3. 	 
مقارنة سامعاتك ومعينتك السمعية والشاحن مع املوديالت التالية.	 

توصيل الشحن 

قالب أذن كالسييك 
(قابل للفك والرتكيب)

زر متعدد الوظائف مع ضوء مؤرش

Naída P-PR / Naída P-PR Trial

مشبك/ مخرج الصوت

السامعات 
املحتملة 

 كالسييك 
قالب أذن

SlimTip Dome 
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الشاحن

 C نوع USB  وصلة 
للتزويد الخارجي بالكهرباء

ضوء مؤرش للطاقة

 فتحات شحن املعينة السمعية 
مع املؤرشات اليمنى/ اليرسى

USB كيبل (م 3>) مصدر طاقة
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تحضري الشاحن  .3 

أ)   أدخل الطرف األكرب من كيبل الشحن يف مصدر الطاقة. 
ب)  أدخل الطرف األصغر يف منفذ USB عىل الشاحن.

ج)   أدخل مصدر الطاقة يف قابس الطاقة.
د)   يكون ضوء املؤرش أخرض عندما يكون الشاحن موصوال مبصدر الطاقة.

توصيل مصدر الطاقة

أ ب
د

ج

مواصفات مصدر الطاقة

5 فولت تيار مبارش +/- 10%، تيار 1 أمبريفولتية مخرج تزويد الطاقة 
5 فولت تيار مبارش +/1 10%، تيار 1 أمبريفولتية مدخل الشاحن

1 أمبري عىل األقل، USB-A إىل USB-C، أقىص طول 3 مرت.مواصفات كيبل USB، 5 فولت
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شحن املعينات السمعية  .4 

طاقة منخفضة: ستسمع صفارتني عندما تكون البطارية منخفضة.  
سيكون لديك حوايل 60 دقيقة قبل شحن معيناتك السمعية (ميكن أن   

يختلف هذا األمر حسب املعينة السمعية واإلعدادات).   
تحتوي املعينة السمعية عىل بطارية ليثيوم-أيون مدمجة وغري قابلة لإلزالة   

وميكن إعادة شحنها. 
قبل استخدامك للمعينة السمعية للمرة األوىل، من املستحسن أن   

تشحنها ملدة 3 ساعات. 
يجب تجفيف املعينة السمعية قبل الشحن، انظر الفصل 18.  

يرجى التأكد من شحن واستخدام املعينة السمعية ضمن نطاق درجة حرارة   
التشغيل: +5° اىل 40° سيلسيوس (41° اىل 104° درجة فهرنهايت).
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4.1 استخدام الشاحن

يرجى الرجوع اىل الفصل 3 لإلطالع عىل كيفية إعداد الشاحن.

.1
أدخل املعينة السمعية يف فتحات الشحن. تأكد أن 
العالمات اليمنى واليرسى للمعينة السمعية تطابق 

املؤرشات اليرسى (الزرقاء) واليمنى (الحمراء) 
بجانب فتحات الشحن. سيتم إطفاء املعينات 

السمعية تلقائيا عندإدخالها يف الشاحن.

.2
سيظهر ضوء املؤرش حالة شحن البطارية حتى 

تشحن املعينة السمعية بالكامل. عند شحن 
البطارية بالكامل سيظل ضوء املؤرش مضيئاً باللون 

األخرض بشكل ثابت.
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ستتوقف عملية الشحن تلقائياً عند شحن البطاريات بالكامل، لذا فإنه من اآلمن ترك 
املعينات السمعية يف الشاحن. ميكن أن تأخذ عملية شحن املعينة السمعية حتى 3 

ساعات. ميكن إغالق غطاء الشاحن أثناء عملية الشحن.

أوقات الشحن

أوقات الشحن التقريبيةحالة الشحنضوء املؤرش

       %10 – 0

       %80 – 11
30 دقيقة (%30)
60 دقيقة (%50)
90 دقيقة (%80)

       %99 – 81

3 ساعات%100       
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.3
أزل املعينة السمعية منالشاحن عن طريق

سحب املعينة السمعية بلطف باتجاهك  .1
ورفعها من الشاحن.  .2

2

1

ال متسك األنبوب إلزالة املعينة السمعية من الشاحن ألن هذا قد تؤدي   
اىل تلف األنبوب.

 ستعمل املعينة السمعية تلقائياً عند إزالتها من الشاحن. يبدأ ضوء املؤرش بالوميض. 
يوضح الضوء األخرض الثابت بأن املعينة السمعية جاهزة. 

إذا فصلت الشاحن أثناء عملية شحن املعينة السمعية، يرجى التأكد من إطفاء املعينة 
السمعية ملنع تفريغ الشحن.

إذا أدخلت املعينة السمعية يف شاحن غري موصول مبصدر طاقة، أطفئ معينتك   
السمعية قبل إدخالها.
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عالمات املعينة السمعية اليرسى واليمنى  .5 

هنالك عالمة زرقاء أو حمراء خلف املعينة السمعية وعىل األنبوب الرفيع. سيخربك هذا 
فيام إذا كانت هذه هي املعينة السمعية اليرسى أم اليمنى.

 عالمة زرقاء ل
اليرسى. السمعية  للمعينة 

 عالمة حمراء ل 
اليمنى. السمعية  للمعينة 
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تركيب املعينة السمعية  .6 

.1
ارفع قالب األذن إىل أذنك وقم بوضع جزء أنبوب 

األذن يف قناتك السمعية.

تركيب املعينة السمعية مع قالب األذن الكالسييك  6.1

.2
ضع املعينة السمعية خلف أذنك.

.3
أدخل الجزء العلوي من قالب األذن يف الجزء 

العلوي من تجويف األذن.
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تركيب املعينة السمعية ذات القبة أو ذات الرأس الصغري  6.2

.1
ضع املعينة السمعية خلف أذنك.

.2
أدخل السامعة يف قناتك السمعية.

.3
إذا كان هنالك مشبك موصول بساّمعة األذن، قم بثنيه 

إىل داخل تجويف أذنك لتثبيت معينتك السمعية.
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إزالة املعينة السمعية مع قالب أذن كالسييك  7.1

إزالة املعينة السمعية  .7 

.1
 ارفع املعينة السمعية فوق الجزءالعلوي 

من أذنك.

.2
أمسك قالب األذنبأصابعك وقم بإزالتها بلطف.

يرجى محاولة تجنب اإلمساك باألنبوب إلزالة املعينة السمعية.  
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إزالة املعينة السمعية ذات القبة أو ذات الرأس الصغري  7.2

.1
اسحب انحناء األنبوب وأزل املعينة السمعية من 

خلف أذنك.
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زر متعدد الوظائف مع ضوء مؤرش  .8 

فهو يعمل كمفتاح تشغيل/ إطفاء، وكمتحكم 
بالصوت و/أو مغري للربامج اعتامداً عىل 
برمجية املعينة السمعية. هذا موضح يف 

“تعليامت معينتك السمعية الفردية الخاصة 
بك. يرجى سؤال مختص الرعاية السمعية عن 

مطبوعة تتعلق بذلك. 

ميتلك الزر متعدد الوظائف عدة وظائف.

إذا كانت املعينة السمعية مقرتنة مع هاتف مفعل به خاصية ®Bluetooth فعند الضغط 
لفرتة قصرية عىل الجزء العلوي أو السفيل ستقبل املكاملات الواردة والضغط لفرتة طويلة 

سريفض املكاملات الواردة- ارجع اىل الفصل 13.
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تشغيل/إطفاء  .9 

تشغيل املعينة السمعية
 يتم إعداد املعينة السمعية لتعمل تلقائياً عند إزالتها 
 من الشاحن. إذا مل تتم تهيئة هذه الوظيفة، اضغط 

 بقوة وباستمرار عىل الجزء السفيل من الزر ملدة 
 3 ثوان حتى يومض ضوء املؤرش. انتظر حتى يشري
الضوء األخرض الثابت بأن املعينة السمعية جاهزة.

 
إطفاء املعينة السمعية

اضغط باستمرار عىل الجزء السفيل من الزر ل 3 ثواٍن حتى يشري الضوء األحمر الثابت 
بأن املعينة السمعية مطفأة.

عند تشغيل املعينة السمعية ميكن أن تسمع نغمة بدء التشغيل.  

املعينة السمعية مشغلةالوميض باللون األخرض       

املعينة السمعية مطفأةأحمر ثابت ملدة 2 ثانية      
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 .P70 و P90 التحكم بالنقر يتوفر فقط للموديالت 
إذا كانت املعينة السمعية مقرتنة مع جهاز مفعل به خاصية Bluetooth، فإنه ميكن 

الوصول إىل وظائف متعددة باستخدام التحكم بالنقر مثل قبول/ إنهاء املكاملات الهاتفية، 
اإليقاف املؤقت/ استئناف البث، بدء/ إيقاف املساعد الصويت. هذا موضح يف “تعليامت 

معينتك السمعية” الفردية الخاصة بك. 

الستخدام التحكم بالنقر
انقر فوق أذنك مرتني.

التحكم بالنقر  .10 
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نظرة عامة عىل التوصيل  .11 

تظهر الصورة أدناه خيارات التوصيل املتوفرة ملعينتك السمعية.

 *  ميكن توصيل موصل التلفزيون ألي مصدر صويت مثل التلفزيون أو الحاسوب الشخيص أو نظام هاي فاي.
**  ميكن توصيل ميكروفونات Roger الالسلكية مبعينتك السمعية أيضاً.

 Bluetooth األجهزة التي تدعم خاصية

موصل التلفزيون موصول 
بالتلفزيون*

**Roger ميكروفون
Phonak جهاز التحكم عن بعد من
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االقرتان االبتدايئ  .12 

Bluetooth® 12.1 االقرتان االبتدايئ باألجهزة التي تدعم خاصية

.1
تأكد من تفعيل تقنية Bluetooth الالسلكيةعىل جهازل (مثل الهاتف) وابحث عن 

األجهزة التي تدعم خاصية البلوتوث يف قامئة إعدادات التوصيل. 

.2
تشغيل كال املعينتني السمعيتني.

لديك اآلن 3 دقائق القرتان معيناتك السمعية بجهازك.

ليس من الرضوري القيام بإجراء االقرتان مرة واحدة مع كل جهاز يدعم   
تقنية Bluetooth الالسلكية. بعد االقرتان االبتدايئ، ستتصل معينتك 

السمعية تلقائياً بالجهاز. ميكن أن يستغرق االقرتان االبتدايئ حتى 2 دقيقة.
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.3
يظهر جهازك قامئة باألجهزة التي تدعم تقنية Bluetooth وتكون مفعلة.
 اخرت املعينة السمعية من القامئة للقيام باقرتان كال املعينتني السمعيتني 

بشكل متزامن. ستؤكد صافرة نجاح عملية االقرتان.

ملزيد من املعلومات حول تعليامت االقرتان لتقنية Bluetooth الالسلكية،   
الخاصة بأكرث الرشكات املصنعة للهواتف شعبية، قم بزيارة: 

https://www.phonak.com/com/en/support.html  
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12.2 توصيل الجهاز

عند اقرتان معيناتك السمعية مع جهازك، ستتصل تلقائياً مرة أخرى عند تشغيلها.

سيبقى االتصال طاملا كان الجهاز مشغالُ وضمن النطاق.  
ميكن توصيل معينتك السمعية بجهازين كحد أقىص واقرتان مع مثانية   

أجهزة بحد أقىص.
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املكاملات الهاتفية  .13 

تتصل معيناتك السمعية مبارشة مع الهواتف التي تدعم تقنية ®Bluetooth وتكون 
هذه التقنية مفعلة. عند اقرتانها وتوصيلها مع هاتفك، ستسمع صوت املتصل مبارشة يف 

معيناتك السمعية. سيتم التقاط صوتك عن طريق ميكروفونات املعينات السمعية وتنقله 
إىل الهاتف.

صوت املتصل

صوتك

SIG, Inc هي عالمة تجارية مسجلة مملوكة من قبل رشكة Bluetooth®
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13.1 إجراء مكاملة

 أدخل رقم الهاتف واضغط زر االتصال. 
 ستسمع نغمة الرنني من خالل معيناتك السمعية. 

سيتم التقاط صوتك عن طريق ميكروفونات املعينات السمعية وتنقله إىل الهاتف.

ويف املقابل، يف موديالت P90 و P70، انقر فوق أذنك مرتني لطلب مساعد الصوت 
لالتصال برقم الهاتف.
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13.2 استقبال مكاملة

عند استالم مكاملة، ستستمع إشارة اتصال يف معيناتك السمعية. 
 ميكن قبول املكاملة عن طريق النقر فوق أذنك مرتني (تتوفر فقط للموديالت 

P90 و P70)، عند الضغط لفرتة قصرية عىل الجزء العلوي أو السفيل للزر متعدد 
الوظائف املوجود عىل املعينة السمعية (ألقل من 2 ثانية) أو مبارشة عىل هاتفك.

الضغط ملدة 
قصرية 2 > ثانية

 النقر عىل 
األذن مرتني
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13.3 إنهاء مكاملة

ميكن إنهاء املكاملة عن طريق النقر فوق أذنك مرتني (تتوفر فقط للموديالت P90 و 
P70)، عند الضغط لفرتة طويلة عىل الجزء العلوي أو السفيل للزر متعدد الوظائف 

املوجود عىل املعينة السمعية (ألكرث من 2 ثانية) أو مبارشة عىل هاتفك. 

الضغط ملدة 
طويلة 2 < ثانية

النقر عىل األذن 
مرتني
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13.4 رفض مكاملة

ميكن رفض مكاملة واردة عن طريق الضغط لفرتة طويلة عىل الجزء األعىل أو األسفل للزر 
متعدد الوظائف من املعينة السمعية ( أكرث من 2 ثانية) أو مبارشة من هاتفك.

الضغط ملدة 
طويلة 2 < ثانية



34

وضع الطريان  .14 

تعمل معينتك السمعية بني نطاقي تردد 2.4 غيغا هريتز و 2.48 غيغا هريتز.
قد يطلب منك مشغلو الطائرات أثناء السفر بالطائرة أن يتم وضع جميع األجهزة 

اإللكرتونية يف وضعية الطريان. عند الدخول يف وضعية الطريان لن يعطل ذلك وظيفة 
.Bluetooth املعينة السمعية االعتيادية، ولكن ستتأثر وظائف توصيل

14.1 الدخول يف وضع الطريان

لتعطيل الوظيفة الالسلكية والدخول يف وضع الطريان يف كل معينة سمعية:
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يف وضع الطريان، ال ميكن ملعينتك السمعية االتصال بهاتفك مبارشة.

إذا كانت املعينة السمعية مطفأة، انتقل إىل  1.
الخطوة 2.

إذا كانت املعينة السمعية مشغلة، أطفئها عن 
طريق الضغط بشكل مستمر عىل الجزء السفيل 

من الزر ملدة 3 ثواٍن، حتى يتحول ضوء املؤرش 
إىل أحمر ثابت ملدة 2 ثانية، مام يدل عىل أن 

املعينة السمعية مطفأة.

اضغط مطوالً عىل الجزء السفيل للزر. يومض        2.
ضوء املؤرش األخرض عند بدء املعينة السمعية

استمر بالضغط عىل الزر ملدة 7 ثواٍن، حتى 3.
يضبح ضوء املؤرش برتقالياً بشكل ثابت ومن 

ثم حرر الزر. 
يشري الضوء الربتقايل الثابت إىل أن املعينة 

السمعية يف وضع الطريان.
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14.2 الخروج من وضع الطريان

ولتفعيل وظيفة االتصال الالسلكيوالخروج
من وضعية الطريان يف كلمعينة سمعية:

أطفئ املعينة السمعية وشغلها 
مرة أخرى- ارجع اىل الفصل 9.
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إعادة تشغيل املعينة السمعية الخاصة بك  .15 

استخدم هذه التقنية إذا كانت معينتك السمعية يف حالة خطأ.
هذا لن يزيل أو ميسح أي برنامج أو إعدادات. 

.1
اضغط عىل الجزء السفيل من الزر ملدة 15 ثانية عىل األقل.

ال يهم إن كانت املعينة السمعية مشغلة أو مطفأة قبل أن تبدأ بالضغط عىل الزر.
ليس هناك ضوء أو إشارة صوتية يف نهاية ال 15 ثانية.

.2
ضع املعينة السمعية يف الشاحن املوصول بالكهرباء وانتظر حتى يومض ضوء املؤرش 
باللون األخرض. ميكن أن يستغرق هذا حتى 30 ثانية. أصبحت املعينة السمعية اآلن 

جاهزة لالستخدام.
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انضم ملجموعتنا املتعلقة بفقدان السمع!  .16 

:HearingLikeMe.com ستجد عىل موقع

التعايش مع فقدان السمع	 
مجموعة من املقاالت املمتعة عن كيفية التعايش مع فقدان السمع.

املنتدى	 
منتدى لاللتقاء واالشرتاك مع عدد متزايد من الناس الذين يواجهون نفس التحديات.

املدونة	 
مدونة للبقاء عىل اطالع عىل أحدث األخبار عن أي يشء متعلق بالسمع.
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رشوط التشغيل والنقل والتخزين  .17 

تم تصميم هذا املنتج ليعمل دون مشاكل أو قيود دون مشاكل أو قيود إذا استخدم عىل 
النحو املقصود ما مل ينص عىل غري ذلك يف أدلة املستخدم هذه.

يرجى الحرص عىل استخدام وشحن ونقل وتخزين املعينة السمعية حسب الظروف 
التالية:

 التخزين     النقل    الشحنطريقة االستخدام   

درجة الحرارة

 القصوى 
لنطاق

 املوىص به 
النطاق

+5° اىل 40° سيلسيوس 
(41° اىل 104° درجة 

فهرنهايت)

+5° اىل 40° سيلسيوس 
(41° اىل 104° درجة 

فهرنهايت)

من -20° إىل +°60 
درجة مئوية (-4° إىل 

+140°فهرنهايت)

من -20° إىل +°60 
درجة مئوية (-4° إىل 

+140°فهرنهايت)

+5° اىل 40° سيلسيوس 
(41° اىل 104° درجة 

فهرنهايت)

+7° اىل 32° سيلسيوس 
(45° اىل 90° درجة 

فهرنهايت)

0° إىل +20° درجة 
مئوية (32° إىل °68 

درجة فهرنهايت)

0° إىل +20° درجة 
مئوية (32° إىل °68 

درجة فهرنهايت)

الرطوبة

 القصوى 
النطاق

 املوىص به 
النطاق

0% إىل %85
(غري مكثفة)

0% إىل %85
(غري مكثفة)

0% إىل 70%0% إىل %70

النطاق
0% إىل %60

(غري مكثفة)

النطاق
0% إىل %60

(غري مكثفة)

0% إىل 60%0% إىل %60

الجوي
الضغط

500 هيكتو باسكال إىل
1060 هيكتو باسكال

800 هيكتو باسكال إىل
1060 هيكتو باسكال

500 هيكتو باسكال إىل
1060 هيكتو باسكال

500 هيكتو باسكال إىل 
1060 هيكتو باسكال
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يرجى التأكد من شحن معيناتك السمعية بانتظام خالل التخزين طويل األمد.

تم تصنيف وتصميم هذه املعينات السمعية IP68 (بعمق مرت واحد ملدة 60 دقيقة) ليتم 
استخدامها يف جميع مواقف الحياة اليومية. لذا ليس عليك القلق حول تعرض املعينات 
السمعية لزخات مطر أو العرق. رغم ذلك، فليس املقصود من هذه املعينات السمعية 
استخدامها يف األنشطة املائية التي تحتوي عىل مياه معقمة بالكلور أو الصابون أو املاء 

املالح أو السوائل األخرى التي تحتوي عىل مواد كيميائية.
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العناية والصيانة  .18 

تساهم العناية املستمرة والروتينية ملعينتك السمعية والشاحن يف أداء فائق وتساهم أيضاً 
يف إطالة أعامرهام التشغيلية. ولضامن عمر تشغييل طويل، توفر رشكة Sonova AG مدة 

 خدمة صيانة مقدارها خمس سنوات بعد السحب التدريجي ملعينتك املعنية.

يرجى استخدام املواصفات التالية كتوجيه إرشادي.
ملزيد من املعلومات بخصوص سالمة املنتج، يرجى االطالع عىل الفصل 24.2.
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معلومات عامة
 يجب عليك إزالة املعينة السمعية من أذنك قبل استخدام مثبت الشعر أو استخدام 

مواد التجميل ألن هذه املنتجات ميكن أن تتسبب بتلفها.

معيناتك السمعية مقاومة للامء والعرق والغبار تحت الظروف التالية:
يتم تنظيف وتجفيف املعينة السمعية بعد التعرض للامء أو العرق أو الغبار.	 
تستخدم املعينة السمعية ويتم صيانتها كام هو مبني يف دليل االستخدام هذا.	 

تأكد دامئاً من إبقاء معيناتك السمعية والشاحن جافة ونظيفة قبل الشحن.  
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يومياً
املعينة السمعية: تفحص سامعة األذن للبحث عن صمغ األذن وترسبات الرطوبة. نظّف 

األسطح  بقامشة خالية من الشعريات. ال تستخدم مواد التنظيف أبدا مثل املنظفات 
 املنزلية أو الصابون الخ. لتنظيف املعينة السمعية. من غري املستحسن غسلها باملاء. 

 إذا أردت تنظيف معينتك السمعية بشكل مكثف، اسأل أخصايئ الرعاية السمعية 
لتقديم املشورة. 

 الشواحن: تأكد بأن مداخل الشاحن نظيفة. 
 ال تستخدم مواد التنظيف أبدا مثل املنظفات املنزلية أو الصابون الخ. 

لتنظيف الشاحن الخاص بك.

أسبوعياً
املعينة السمعية: نظّف سامعة األذن بقطعة قامش ناعمة ورطبة أو بقطعة قامش تنظيف 

خاصة باملعينات السمعية. ملعلومات أكرث حول تعليامت الصيانة أو معلومات أكرث حول 
معلومات أكرث من التنظيف األسايس، يرجى استشارة مختص الرعاية السمعية الخاص بك. 

نظف مناطق تالمس الشحن عىل املعينة السمعية بقطعة قامش ناعمة ورطبة. 
الشواحن: أزل الغبار أو األوساخ من فتحات الشاحن.

تأكد من أن الشاحن مفصول من التيار الكهربائية قبل التنظيف.  
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استبدال سامعة األذن  .19 

 إذا كانت معينتك السمعية متالمئة مع أنبوب رفيع، فرمبا تحتاج اىل تبديلها أو 
تنظيف الساّمعة. 

 يرجى ساّمعة األذن بشكل دوري وقم باستبدالها أو تنظيفها إذا بدا لك أنها متسخة 
 أو إذا كان صوت املعينة السمعية منخفضاً أو ذا جودة قليلة. إذا كانت القبّة 

مستخدمة، فيجب استبدالها  كل 3 أشهر.
.
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.1
أزل سامعة األذن من األنبوب الرفيع عن طريق 
إمساك األنبوب الرفيع بيد وساّمعة األذن باليد 

األخرى.

19.1 إزالة ساّمعة األذن من األنبوب الرفيع

.2
اسحب ساّمعة األذن بلطف إلزالتها.

.3
نظّف الساّمعة بقامشة خالية من الشعريات.
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.1
امسك األنبوب الرفيع بيد واحدة وساّمعة األذن 

باليد األخرى.

19.2 توصيل ساّمعة األذن باألنبوب الرفيع

.2
قم بتمرير ساّمعة األذن عىل مخرج الصوت.

.3
يجب أن يركب  األنبوب الرفيع وساّمعة األذن مع 

بعض بشكل مثايل.
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الخدمة والضامن  .20 

الضامن املحيل
يرجى سؤال مختص الرعاية السمعية يف املكان الذي اشرتيت منه معيناتك 

السمعية والشاحن حول رشوط الضامن املحيل.

الضامن الدويل
توفر Sonova AG ضامناً دوليا محدوداً مدته سنة واحدة صالح من تاريخ 

الرشاء. يغطي الضامن املحدود العيوب التصنيعية واملادية يف املعينة السمعية 
والشاحن عىل التوايل، لكن ال يغطي الإلكسسوارات مثل األنابيب وساّمعات األذن 

واملستقبالت الخارجية. يرسي الضامن عند إظهار إثبات الرشاء فقط.

ال يؤثر الصامن الدويل عىل أية حقوق قانونية ميكن أن متتلكها أنت مبوجب 
الترشيع املحيل املعمول به الذي ينظم بيع البضائع للمستهلك.
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حدود الضمان
ال يغطي هذا الضمان التلف الناتج عن التعامل أو العناية أو التعرض للمواد الكيميائية 
أو الضغط غير المبرر. يتسبب التلف الناتج عن الغير أو مراكز الصيانة والخدمات غير 
المرخصة بإلغاء وإبطال هذا الضمان. ال يشمل هذا الضمان أي خدمة يقوم بها مختص 

الرعاية السمعية في عيادته.

املتسلسلة  األرقام 

املعينة السمعية الجانب األيرس:  

املعينة السمعية الجزء األمين:  

  :BTE RIC شاحن

 تاريخ الرشاء:  

 

أخصايئ الرعاية السمعية املرخص (الختم /التوقيع):
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أوروبا:
 إقرار التطابق للمعينة السمعية

تقر رشكة Sonova AG أن هذا املنتج  مطابق ملتطلبات توجيه األجهزة الطبية رقم 
 .EU/2014/53 إضافة اىل توجيه املعدات الراديوية رقم EEC/93/42 

ميكن الحصول عىل النص الكامل إلقرار املطابقة يف االتحاد األورويب من الرشكة املصّنعة أو 
وكيل رشكة Phonak املحيل الذي ميكن الحصول عىل عنوانه من القامئة عىل موقع

.www.phonak.com/com/es/en/ certificates
(مواقع Phonak حول العامل).

أسرتاليا/ نيوزيلندا:
يوضح مطابقة الجهاز لرتتيبات تنظيم إدارة طيف املوجات الراديوية املعمول   

بها (RSM) والهيئة االسرتالية 
لالتصاالت واإلعالم (ACMA) للبيع القانوين يف نيوزيالندا وأسرتاليا.   

الصق املطابقة R-NZ هو للمنتجات الخاصة بالراديو املزودة يف األسواق     
.A1 النيوزيالندية مبوجب مستوى املطابقة

معلومات االمتثال  .21 
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متت املصادقة عىل املعينات السمعية املدرجة يف الصفحة 2 مبوجب:

Phonak Naída P-PR )P90/P70/P50/P30( 
Phonak Naída P-PR Trial

FCC ID: KWC-BPR  الواليات املتحدة األمريكية  
IC: 2262A-BPR كندا  
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مالحظة 1:
 RSS-210 يتطابق هذا الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد هيئة االتصاالت الفيدرالية ومع

للصناعة يف كندا. ويخضع التشغيل للرشطني التاليني:
 1) ميكن أن ال يؤدي هذا الجهاز اىل تداخل مرض، و

 2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، مبا يف ذلك التداخل الذي ميكن أن 
يتسبب يف تشغيل غري مرغوب به.

مالحظة 2:
 إن إجراء أية تعديالت أو تغيريات عىل هذا الجهاز دون موافقة Phonak الرصيحة 

يبطل ترصيح هيئة االتصاالت الفيدرالية لتشغيل هذا الجهاز.

مالحظة 3:
 تم اختبار هذا الجهاز ووجد مطابقاً لحدود الفئة ب من األجهزة الرقمية وفقاً 

للفقرة 15 من قواعد هيئة االتصاالت الفيدرالية و ICES-003 للصناعة يف كندا.
 تم تصميم هذه الحدود لتوفري حامية معقولة ضد التداخل املرض يف أي تركيب 

 سكني. يولّد هذا الجهاز ويستخدم وميكن أن ينرش طاقة تردد راديوية وميكن أن 
يسبب تداخالً مرضاً لالتصاالت الراديوية إذا مل يتم تركيبه أو استخدامه وفقاً للتعليامت 

من ناحية أخرى، ليس. 
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هنالك ضامن بعدم حدوث ذلك التداخل يف تركيب معنّي. إذا سبب هذا الجهاز تداخالً 
مرضاً الستقبال الراديو أو التلفزيون والذي ميكن تحديده عن طريق تشغيل وإطفاء 

الجهاز، ينصح املستخدم مبحاولة تصحيح التداخل من خالل واحد أو أكرث من اإلجراءات 
التالية:

إعادة توجيه أو تغيري مكان الهوايئ.	 
زيادة املسافة الفاصلة بني الجهاز واملستقبل.	 
توصيل الجهاز مبخرج عىل دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها املستقبل.	 
تشاور مع املوزع أو مع فني تلفزيون/ راديو خبري للمساعدة.	 
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نوع الهوايئ 
تردد التشغيل

 تعديل
 القدرة املشعة

البلوتوث®
 النطاق

Bluetooth بلوتوث
املواصفات املدعومة

هوايئ حلقي رنان
2.4 غيغا هريتز- 2.48 غيغا هريتز

GFSK, Pi/4 DPSK, GMSK 
< 1 mW

~ 1 مرت
 4.2 الوضعية املزدوجة

A2DP ،(مواصفة استخدام السامعة) 

معلومات خاصة باملوجات الراديوية ملعينتك السمعية 
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االمتثال ملعايري االنبعاثات والحامية

EN 60601–1-2:2015معايري االنبعاثات 
IEC 60601–1-2:2014
EN 55011:2009+A1

CISPR11:2009/AMD1:2010
CISPR22:1997
CISPR32:2012

ISO 7637-2:2011
CISPR25:2016

EN 55025:2017
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EN 60601-1-2:2015معايري الحامية 
IEC 60601-1-2:2014
EN 61000-4-2:2009

IEC 61000-4-2:2008
EN 61000-4-3:2006+A1+A2

IEC 61000-4-3:2006+A1+A2
EN 61000-4-4:2012

IEC 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014

IEC 61000-4-5:2014
EN 61000-4-6:2014

IEC 61000-4-6:2013
EN 61000-4-8:2010

IEC 61000-4-8:2009
EN 61000-4-11:2004

IEC 61000-4-11:2004
IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005

ISO 7637-2:2011
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 بوجود رمز CE، تؤكد رشكة Sonova AG أن هذا املنتج -مبا يف ذلك 
 EEC/93/42 ملحقاته - يطابق متطلبات توجيه األجهزة الطبية رقم 
 .EU/2014/53 إضافة إىل توجيه  ملعدات االتصاالت وأجهزة الراديو 

توافق األرقام بعد رمز CE رمز املؤسسات املعتمدة التي متت استشارتها 
مبوجب التوجيهات املذكورة أعاله.

يوضح هذا الرمز أن املنتجات املفصلة يف تعليامت   املستخدم هذه تلتزم 
EN   60601-1 مبتطلبات الجزء املستخدم من النوع ب للمواصفة
يتم تحديد سطح املعينة السمعية بأنه جزء مستخدم من النوع ب.

يوضح هذا الرمز الرشكة املصنعة للجهاز الطبي كام هو محدد يف التوجيه 
.EEC/93/42 األورويب رقم

يشري إىل املمثل املفوض يف الجمعية األوروبية. املمثل املفوض هو أيضاً          
مستورد لالتحاد األورويب.

 22. معلومات وتفاصيل الرموز
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يوضح هذا الرمز أنه من املهم للمستخدم قراءة وأخذ املعلومات ذات 
العالقة يف أدلة املستخدم هذه بعني االعتبار.

يشري هذا الرمز إىل أنه من املهم أن ينتبه املستخدم للمالحظات التحذيرية 
ذات العالقة يف أدلة املستخدم هذه.

معلومات مهمة للتعامل وسالمة املنتج.

يضفي هذا الرمز بأن التداخل اإللكرتومغناطييس من الجهاز هو ضمن 
الحدود املعتمدة من قبلهيئة االتصاالت الفيدرالية يف الواليات املتحدة 

األمريكية.

عالمة كلمة وشعار ®Bluetooth هي عالمات تجارية مسجلة مملوكة من 
 Sonova وأي استخدام لهذه العالمات من قبل Bluetooth SIG قبل رشكة

هو مبوجب ترخيص. العالمات واألسامء التجارية األخرى هي ملالكيها 
 الخاصني.
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يشري اىل امتثال الجهاز اىل املتطلبات العامة الربازيلية للمصادقة عىل 
املنتجات. 

عالمة يابانية للمعدات الراديوية املصادق عليها.

يوضح الرقم املتسلسل للرشكة املصّنعة والتي تساعد يف التعرف عىل 
الجهاز املحدد.

يشري هذا الرمز إىل رقم كتالوج الرشكة املصنعة ليك يتم التعرف عىل 
الجهاز الطبي املحدد.

يشري إىل التاريخ الذي متت به صناعة الجهاز الطبي.

يشري إىل أن الجهاز جهاز طبي.
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يوضح هذا الرمز بأنه من املهم للمستخدم قراءة وأخذ املعلومات 
املوجودة يف هذا الدليل بعني االعتبار.

 درجة الحرارة خالل النقل والتخزين: -20° إىل +60° درجة مئوية 
(-4° إىل +140° فهرنهايت)

الرطوبة خالل التخزين: من 0% إىل 70% يف حالة عدم االستخدام.
انظر إىل التعليامت يف الفصل 24.2 بخصوص تجفيف املعينة السمعية 

بعد االستخدام.

 الضغط الجوي خالل النقل والتخزين: 500 هيكتو باسكال 
 إىل 1060 هيكتو باسكال.

حافظ عىل املنتج جافاً خالل النقل.
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الرمز الذي يحتوي عىل سلة مهمالت مشطوبة هو لتنبيهك بأن هذه 
املعينة السمعية والشاحن ال ميكن التخلص منهام كفضالت منزلية عادية.

يرجى التخلص من املعينات السمعية والشواحن القدمية أو غري   
املستخدمة، يف مواقع التخلص من النفايات املخصصة للنفايات 

 اإللكرتونية، أو قم   بتسليم معينتك السمعية والشاحن إىل مختص 
الرعاية السمعية ليتخلص منها. يحافظ التخلص املناسب من النفايات 

اإللكرتونية عىل البيئة والصحة.
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الرموز تنطبق عىل مزود الطاقة األوروبية فقط

مزود بالطاقة الكهربائية يحتوي عىل طبقتي عزل.

الجهاز مصمم لالستخدام املنزيل فقط.

محول عازل لألمان، ومضاد للتامس الكهربايئ.
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اكتشاف املشكالت وحلِّها   .23 

.https://www.phonak.com/com/en/support.html ملزيد من املعلومات، يرجى التحقق من

األسباباملشكلة

املعينة السمعية غري مدخلة يف األذن بشكل صحيحيسمع صفري يف املعينة السمعية
الصمالخ يف قناة األذن

صوت عال جدااملعينة السمعية عالية جداً
الصوت منخفض جدااملعينة السمعية غري عالية كاٍف أو مشّوش

شحنة البطارية منخفضة

الساّمعة مغلقة
تغري يف السمع

إشارة عىل اتخفاض البطارية تطلق املعينة السمعية صافرتني
الساّمعة مغلقةاملعينة السمعية ال تعمل (بدون تضخيم)

املعينة السمعية مطفأة

تفريغ البطارية بالكامل
 املعينة السمعية لن 

تعمل
املعينة السمعية لن

كان الزر غري مفعالً عن غري قصد عن طريق الضغط عىل الزر 
 ألكرث من 15 ثانية

ضوء املؤرش عىل املعينة السمعية ال 
ييضء عندما املعينة السمعية موضوعة يف 

فتحات الشاحن

 تكون املعينة السمعية غري مدخلة بشكل 
صحيح يف الشاحن 

الشاحن غري موصول مبصدر الطاقة
تفريغ البطارية بالكامل
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ما الذي يتوجب عليك فعله

أدخل املعينة السمعية بشكل صحيح (الفصل 6)
اتصل مبختص الرعاية السمعية

أخفض الصوت إذا توفر التحكم يف الصوت (الفصل 8)
ارفع الصوت إذا توفر التحكم يف الصوت (الفصل 8)

اشحن املعينة السمعية (الفصل 4)

نظف الساّمعة (الفصل 18) 
اتصل مبختص الرعاية السمعية 

 شحن املعينة السمعية (الفصل 4)

نظف الساّمعة (الفصل 18)

اضغط عىل الجزء السفيل من الزر متعدد األغراض ملدة 3 ثواٍن (الفصل 9)

شحن املعينة السمعية (الفصل 4)
شحن املعينة السمعية (الفصل 4)

قم بالخطوة 2 بعملية إعادة التشغيل (الفصل 15)

أدخل املعينة السمعية بشكل صحيح يف الشاحن (الفصل 4)

قم بتوصيل الشاحن ملصدر الطاقة الخارجي (الفصل 3)
LED انتظر ساعات بعد وضع املعينة السمعية يف الشاحن بغض النظر عن ترصف
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إذا استمرت املشكلة، اتصل مبختص الرعاية السمعية للمساعدة.  

األسباباملشكلة

ضوء املؤرش عىل املعينة السمعية هو 
أحمر ثابت عندما تكون املعينة السمعية 

يف الشاحن

فتحات شاحن متسخة
 املعينة السمعية خارج نطاق درجة  

حرارتها التشغييل
بطارية معيبة

ضوء املؤرش عىل املعينة السمعية  ينطفئ 
عند إزالة املعينة السمعية من الشاحن

 خاصية “ التشغيل التلقايئ” معطلة

 ضوء املؤرش عىل املعينة السمعية 
يبقى أخرض بشكل ثابت

كان ضوء املؤرش عىل املعينة السمعية ذو لون أحمر عندما وضعت 
املعينة السمعية يف الشاحن بعد إزالتها من الشاحن

عمر خدمة قصريال تدوم البطارية لكامل اليوم

املعينة السمعية يف وضعية الطريانال تعمل وظيفة املكاملات الهاتفية

املعينة السمعية غري مقرتنة مع الهاتف
الشاحن غري موصول مبزود الطاقة الشحن مل يبدأ

واملعينة السمعية غري مدخلة بشكل صحيح يف الشاحن
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ما الذي يتوجب عليك فعله

نظف فتحات املعينة السمعية والشاحن
قم بتدفئة املعينة السمعية. نطاق درجة حرارة التشغيل هو +50° اىل 40° درجة حرارة مئوية.

 سيلسيوس (41° اىل  104° فهرنهايت)
اتصل مبختص الرعاية السمعية   
 شغل املعينة السمعية (الفصل 9)

أعد تشغيل املعينة السمعية (الفصل 15)

اتصل مع مختص الرعاية السمعية. ميكن أن تحتاج إىل استبدال البطارية

أطفئ املعينة السمعية ومن ثم شغلها مرة أخرى (الفصل 14.2)

االقرتان بالهاتف (الفصل 12)
قم بتوصيل الشاحن ملصدر الطاقة بالتيار الكهربايئ (الفصل 3)

أدخل املعينة السمعية بشكل صحيح يف الشاحن (الفصل 4)
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معلومات سالمة مهمة  .24 

يرجى قراءة املعلومات املوجودة يف الصفحات التالية قبل استخدام املعينة السمعية 
والشاحن.

الغرض من االستخدام
الغرض املقصود من املعينات السمعية هو تضخيم ونقل الصوت لألذن وبالتايل تعويض 

ضعف السمع.

الغرض املقصود من برنامج توازن الطنني من Phonak هو استخدامها من قبل األشخاص 
الذين يعانون من الطنني والذين يرغبون أيضاً بالتضخيم. وهو يوفر تحفيزاً إضافياً للضوضاء 

والذي ميكنه املساعدة يف عدم تركيز انتباه املستخدم عن طنينهم.

دواعي االستعامل
وجود فقدان للسمع. 

وجود فقدان للسمع باإلضافة إىل وجود الطنني.

موانع االستخدام
دليل عىل وجود مرض نشط أو مزمن يف األذن الوسطى أو الخارجي، ودليل عىل وجود 

التهاب.
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لن تعيد املعينة السمعية السمع الطبيعي ولن متنع أو تحسن ضعف السمع الناتج عن 
مشاكل عضوية. ال يسمح االستخدام املتقطع للمعينة السمعية للمستخدم بالحصول عىل 

االستفادة الكاملة منها. إن استخدام املعينة السمعية هو جزء من تأهيل السمع فقط وميكن 
أن يحتاج إىل تدريب وإرشاد سمعي إضايف يف قراءة حركة الشفاه.

املعينات السمعية مناسبة للبيت ولبيئة الرعاية الصحية وبسبب االحتاملية التي ميكن أن 
تحدث والتي تستخدم يف بيئات أماكن الرعاية الصحية مثل عيادات األطباء وأطباء األسنان.

فئة األشخاص املستهدفني
األشخاص املستهدفون هم األشخاص البالغون فوق 18 عاماً بشكل رئييس. ميكن استخدام 

هذا املنتج مع األطفال من عمر 36 شهراً فام فوق. يجب اإلرشاف عىل األفراد الذين يعانون 
من ضعف يف اإلدراك يف جميع األوقات لضامن سالمتهم.

املجموعة املستهدفة مليزة برنامج توازن الطنني من Phonak هم البالغون فوق 18 عاماً 
والذين يعانون من الطنني ويرغبون أيضاً بالتضخيم.
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يجب اإلبالغ عن أي حادث خطري يقع فيام يخص املعينة السمعية ملمثل الرشكة املصنعة 
والسلطة املختصة للدولة التي تقيم فيها. يوصف الحادث الخطري بأنه أي حادث يؤدي 

بشكل مبارش أو غري مبارش أو رمبا يؤدي ألي مام ييل:
أ) وفاة املريض أو املستخدم أو شخص آخر

ب) التدهور الخطري للحالة الصحية املؤقتة أو الدامئة للمريض أو املستخدم أو الشخص
ج) تهديد خطري للصحة العامة

يرجى االتصال بالرشكة املصّنعة أو ممثلها لإلبالغ عن أي حادث أو عملية غري متوقعة.
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تحتوي املعينات السمعية القابلة إلعادة الشحن عىل بطارات ليثيوم-أيون ميكن   
حملها يف الطائرات كأمتعة محمولة. 

تعمل معينتك السمعية بني نطاقي تردد 2.4 غيغا هريتز و 2.48 غيغا هريتز.   
 عند السفر بالطائرة، يرجى التحقق من أن مشّغل الطريان يطلب وضع األجهزة يف وضعية 

الطريان، انظر الفصل 14. 

يجب أن تستخدم املعينات السمعية (خصوصاً املربمجة لكل فقدان للسمع) من قبل   

الشخص املقصود. ال يجب استخدامها من قبل أي شخص آخر حيث أنها ميكن أن 
تسبب تلفاً للسمع..

ال يسمح بإجراء أي تغيريات أو تعديالت عىل املعينة السمعية دون موافقة رصيحة   

من رشكة Sonova AG. ميكن أن تؤدي هذه التغيريات إىل الرضر بأذنك أو املعينة 
السمعية.

ال تستخدم املعينات السمعية والشاحن يف مناطق التفجري (تفجري األلغام أو املناطق   

الصناعية مع وجود خطر االنفجارات، أو البيئات الغنية باألكسجني أو املناطق التي 
.ATEX يتم التعامل مع مواد تخدير قابلة لالشتعال). هذا الجهاز غري معتمد من

24.1 تحذيرات من املخاطر
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إذا شعرت بأمل يف أذنك أو وراءها، أو إذا التهبت أو حدث تهيج جلدي وتحدثت   

تراكامت متسارعة لصمغ األذن، يرجى استشارة مقّدم الرعاية السمعية أو الطبيب. 

يف حاالت نادرة جداً، ميكن أن تظل القبة يف قناتك السمعية عند إزالة األنبوب   

السمعي من األذن. يف الحالة مستبعدة الحدوث، تلتصق القبة يف قناتك السمعية، من 
املستحسن جدا استشارة الطبيب إلزالتها بأمان. ملنع دفع القبة باتجاه طبلة األذن، ال 

تحاول أبداً إعادة إدخال األنبوب يف قناة األذن.

  تقلل برامج السمع يف وضعية امليكروفون التوجيهي الضوضاء يف الخلفية. يرجى 

الحذر  بأن اإلشارات التحذيرية أو الضوضاء القادمة من الخلف مثل السيارات يتم 
كتمها بشكل كامل أو جزيئ. 

هذه املعينة السمعية غري مخصصة لألطفال تحت سن 36 شهر إن استخدام هذا   

الجهاز من قبل األطفال واألفراد ذوي التحديات العقلية يجب أن يكون تحت اإلرشاف 
يف جميع األوقات لضامن سالمتهم.املعينة السمعية هي جهاز صغري وتحتوي عىل 

أجزاء صغرية الحجم. ال تدع األطفال واألفراد ذوي التحديات العقلية دون إرشاف أثناء 
استخدامهم لهذه املعينة السمعية. إذا تم ابتالعها، قم باستشارة الطبيب أو املستشفى 

فوراً. ألن املعينة السمعية أو أجزاؤها ميكن أن تسبب اختناقاُ!
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أبِق الشاحن بعيداً عن متناول األطفال واألفراد ذوي التحديات العقلية والحيوانات األليفة.  

ال تغطي كامل الشاحن أثناء الشحن، مثال بقطعة قامش .. الخ.   

ينطبق ما ييل فقط عىل األشخاص الذين خضعوا لزراعة أجهزة طبية يف أجسامهم (مثل   
منظم رضبات القلب ....الخ):

أبِق املعينة السمعية الالسلكية عىل بعد 15 سم (6 انش) عن الجهاز املزروع يف الجسم. إذا   	     
واجهت أي تداخل، ال تستخدم املعينات السمعية واتصل بالرشكة املصنعة للجهاز املزروع يف 

جسمك. يرجى العلم أن هذا التداخل ميكن أن ينتج عن خطوط الكهرباء، أو التفريغ الكهربايئ 
أو أجهزة كشف املعادن يف املطارات الخ.

أبق املغناطيسات (وهذا يعني مغناطيس EasyPhone) عىل بعد 15 سم عىل األقل (6 إنش)   	     
بعيداً عن الجهاز الطبي املزروع.

إذا كنت تستخدم جهاز اتصال ملحق السليك من Phonak ارجع اىل فصل “معلومات سالمة    	    
مهمة” يف دليل املستخدم لجهازك الالسليك امللحق.
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ينبغي تجنب استخدام هذا الجهاز بالقرب من جهاز آخر أو مبصاحبته، إذ قد ينشأ   

عن ذلك تشغيل غري سليم. وإذا اقتضت الرضورة هذا االستخدام، ينبغي مراقبة هذا 
الجهاز والجهاز اآلخر للتحقق من أنهام يعمالن عىل نحو طبيعي.

إن استخدام إكسسوارات ومحوالت وكوابل غري تلك املحددة أو املبينة من قبل   

الرشكة املصّنعة لهذه األداة ميكن أن يؤدي اىل زيادة يف االنبعاثات اإللكرتومغناطيسية 
أو تقليل الحصانة اإللكرتومغناطيسية لهذه األداة وتؤدي اىل تشغيل غري مناسب.

يجب عدم استخدام اجهزة اتصاالت RF املحمولة (مبا يف ذلك األجهزة الطرفية مثل   

كوابل الهوايئ والهوائيات الخارجية) ضمن مسافة أقرب من 30 سم (12 إنش) ألي 
جزء من  املعينات السمعية مبا يف ذلك الكوابل املحددة من قبل الرشكة املصّنعة. 

وإال فقد يؤدي ذلك إىل تدهور أداء هذه األجهزة.

يجب استخدام مدخل USB الخاص بالشاحن للغرض املخصص له فقط.   
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IEC/ و/أو EC/EN62368-1 بالنسبةللشاحن، استخدم معدات موثقة مثل   
EN60601-1 موثقة مع تصنيف مخرج VDC 5. وعىل األقل 500 مييل أمبري.

ال ينبغي أن تكون املعدات السمعية مزودة بقبة عند استخدامها من قبل عمالء   

يعانون من ثقب يف طبلة األذن أو التهاب القناة السمعية أو معرضني اللتهاب األذن 
الوسطى.نويص يف هذه الحاالت  باستخدام قالب أذن كالسييك. يف الحاالت غري 

املحتملة والتي يكون فيها أي جزء من هذا املنتج يجب أن يبقى يف القناة السمعية، 
فإنه من املستحسن بشدة استشارة الطبيب إلزالتها بشكل آمن.

تجنب الصدمات الجسدية القوية لألّذن عند ارتداء املعينة السمعية مزودة بسامعة   

معدلة. استقرار السامعات املعدلة مصمم لالستخدام العادي. ميكن أن يسبب التأثري 
الجسدي القوي عىل األذن (مثالً خالل الرياضة) كرساً للصدفة املوجودة داخل األذن.

وميكن أن يؤدي هذا إىل ثقب يف القناة السمعية أو طبلة األذن.

يرجى التأكد من أن السامعة املعدلة سليمة قبل وضعها يف األذن بعد الضغط   
امليكانييك أو عند تعرضها لصدمة.
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هذه املعينات السمعية مقاومة للامء وليست ضد املاء. تم تصميمها   
لتصمد يف األنشطة االعتيادية والتعرض العريض لظروف استثنائية.

ال تغمر املعينة السمعية يف املاء أبداً! مل يتم تصميم هذه املعينات 
السمعية لغمرها باملاء لفرتات طويلة وبشكل متواصل مثل تلك التي 
يتم ارتداؤها عند السباحة أو االستحامم. قم بإزالة املعينات السمعية 

قبل هذه األنشطة دامئاً ألن املعينة السمعية تحتوي عىل أجزاء 
إلكرتونية.

ال تغسل مداخل امليكروفون أبداً. ألن ذلك يؤدي إىل فقدانه مليزاته   
الصوتية الخاصة.

احِم معينتك السمعية والشاحن من الحرارة (ال ترتكها قرب النافذة   
أو يف السيارة). ال تستخدم امليكرويف أو أجهزة التسخني لتجفيف 
معينتك السمعية أو الشاحن (بسب مخاطر الحريق أو االنفجار). 

اسأل مختص الرعاية السمعية حول طرق التجفيف املناسبة.

24.2 معلومات حول سالمة املنتج
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  ال تضع الشاحن بالقرب من سطح طبخ ينقل الحرارة. ميكن أن متتص 
األجزاء املوصلة داخل الشاحن الطاقة املنقولة بالحث مام يدي إىل 

تلف حراري.

يجب تغيري القبة كل ثالثة أشهر أو عندما تصبح صلبة أو هشة. هذا   
ملنع القبة من فصلها من حوض األنبوب خالل إدخالها يف أو إزالتها 

من األذن.

  ال تسقط املعينة السمعية أو الشاحن! إن إسقاط املعينة السمعية أو 
الشاحن عىل سطح صلب ميكن أن يسبب التلف لها.

  يجب أن تتم حامية الشاحن واملزود الكهربايئ من الصدمات 
الكهربائية.إذا تلف الشاحن أو املزود الكهربائية بعد صدمة كهربائية، 

يجب أال يتم استخدام األجهزة بعد اآلن.

إذا مل تكن تستخدم معينتك السمعية لفرتة طويلة من الزمن، خزنها   
يف صندوق يف كبسولة تجفيف أو يف منطقة جيدة التهوية. وهذا 

يسمح للرطوبة بالتبخر من املعينة السمعية ومينع التأثري املحتمل 
غىل أدائها.
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إذا مل تكن تستخدم معينتك السمعية لفرتة طويلة من الزمن، خزنها   
يف صندوق يف كبسولة تجفيف أو يف منطقة جيدة التهوية. وهذا 

يسمح للرطوبة بالتبخر من املعينة السمعية ومينع التأثري املحتمل 
غىل أدائها:

للفحوصات الطبية أو السنية باألشعة السينية (إضافة اىل التصوير الطبقي).  	    
    	  الفحوصات الطبية باستخدام الرنني املغناطييس/ NMRI التي تولد 

 املجاالت املغناطيسية. 
ال تحتاج إىل إزالة املعينات السمعية عند املرور من البوابات األمنية 

(املطارات الخ).إذا كانت األشعة املستخدمة يف جميعها هي األشعة السينية 
فستكون بجرعات منخفضة جداً وبالتايل فلن تؤثر عىل املعينات السمعية.

ال تستخدم املعينة السمعية يف األماكن التي يحظر فيها استخدام   
املعدات اإللكرتونية.

يجب تجفيف املعينات السمعية قبل شحنها. فيام عدا ذلك، ال ميكن   
ضامن موثوقية الشحن.

استخدم الشاحن املبني يف دليل املستخدم هذا فقط لشحن معيناتك   
السمعية، وغري ذلك ميكن أن تتسبب بتلفها.
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تحتوي كل من معينتك السمعية عىل بطاريات ليثيوم-أيون ذات   
تصنيف واط ساعة أقل من 20 واط ساعة والتي تم اختبارها حسب 

UN 38.3 من “دليل األمم املتحدة لالختبارات واملعايري” ويجب شحنها 
(إرسالها) وفقاً لجميع القواعد والترشيعات الخاصة بالشحن (اإلرسال) 

اآلمن لبطاريات ليثيوم- أيون.
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