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املوديالت الالسلكية 
Phonak Bolero B90-M
Phonak Bolero B90-P

Phonak Bolero B90-SP
Phonak Bolero B70-M
Phonak Bolero B70-P

Phonak Bolero B70-SP
Phonak Bolero B50-M
Phonak Bolero B50-P

Phonak Bolero B50-SP
Phonak Bolero B30-M
Phonak Bolero B30-P

Phonak Bolero B30-SP

CE اسُتخدمت عالمة
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

دليل املستخدم هذا صالح ملا ييل:

تفاصيل املُِعيَنة السمعية

الطراز
Bolero B-M   c
Bolero B-P   c

Bolero B-SP   c

سامعة األذن
slimtip :قُبَّة أو قالب من نوع   c

قالب األذن التقليدي   c

حجم البطارية
312
13
13

إذا مل يتم وضع عالمة يف املربع املناسب وكنت ال تعرف طراز   
املِعيَنة السمعية،فريجى االستفسار من اختصايص العناية   

بالسمع.  

 اختصايص العناية بالسمع:
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طوَّرت فوناك املعينات السمعية - وهي رشكة عاملية رائدة يف تطوير 
الحلول السمعية ومقرها زيوريخ يف سويرسا.

تُعد هذه املنتجات املميزة نتاج عقود من البحث والخربة وهي 
مصممة ليك تستمتع بجامل الصوت عىل الدوام! نشكرك عىل هذا 

االختيار الرائع ونتمنى لك االستمتاع بتجربة االستامع لسنوات 
عديدة.

يرجى قراءة دليل املستخدم بعناية للتأكد من فهم املُِعيَنات 
السمعية وتحقيق أقىص استفادة منها. للحصول عىل مزيد من 

املعلومات حول املزايا والفوائد، ما عليك سوى االتصال باختصايص 
العناية بالسمع لديك.

الحياة تستمر مع فوناك
www.phonak.com
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الدليل الرسيع  .1

تشغيل/ إيقافعالمات املُِعيَنة السمعية املخصصة لألذن اليمنى واليرسى

تغيري البطاريات
زر انضغاطي

التحكم يف مستوى الصوت 1

عالمة زرقاء خاصة باملُِعيَنة 
السمعية املخصصة لألذن اليرسى.

عالمة حمراء خاصة باملُِعيَنة 
السمعية املخصصة لألذن اليمنى.

انزع امللصق من 
البطارية الجديدة 

وانتظر دقيقتني.

Bolero B-MBolero B-P, B-SP

3
Bolero B-M Bolero B-P & B-SP

افتح باب 
البطارية.

ضع البطارية يف باب 
البطارية مع توجيه الرمز 

“+” إىل أعىل.

ميكن أن يؤدي الزر االنضغاطي يف املُِعيَنة 
 السمعية وظائف مختلفة.

خاص مبوديل Bolero V-P وV-SP فقط:
لزيادة مستوى الصوت، اضغط عىل عنرص 

التحكم يف مستوى الصوت إىل األعىل. لخفض 
مستوى الصوت، اضغط عىل التحكم يف 

مستوى الصوت إىل األسفل.

إيقاف تشغيل

2
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أجزاء املُِعيَنة السمعية  .2

تعرض الصور الواردة أدناه الطرز املوضحة يف دليل املستخدم هذا. 
•ميكنك تحديد الطراز الشخيص الذي يناسبك من خالل: •مراجعة “تفاصيل املُِعيَنة السمعية الخاصة بك” يف الصفحة 3.	 أو مقارنة املُِعيَنة السمعية الخاصة بك باملوديالت التالية  	

املوضحة. انتبه إىل شكل املُِعيَنة السمعية وهل يوجد تحكم يف    
مستوى الصوت أم ال.  

سامعات األذن املحتملة لجميع املوديالت

باب البطارية

سامعة األذن: الُقبَّةمثبِّت
(ميكن خلعها)

أنبوب

Bolero B-M

زر انضغاطي

زر انضغاطي

Bolero B-P & B-SP

مخرج الصوت / حامل السامعة

 قالب األذن التقليدي 
(ميكن إزالته)

 باب البطارية

وحدة التحكم يف 
مستوى الصوت

قالب األذن التقليدي slimtip قالب من نوع الُقبَّة
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عالمات املُِعيَنة السمعية املخصصة لألذن اليمنى واليرسى تشغيل/إيقاف3.    .4

يُعد باب البطارية أيًضا مفتاح التشغيل/اإليقاف.

1

2

باب البطارية مغلق = املُِعيَنة 
السمعية قيد التشغيل

باب البطارية مفتوح = املُِعيَنة 
السمعية قيد إيقاف التشغيل

عند تشغيل املُِعيَنة السمعية، قد تسمع نغمة بدء التشغيل.   

توجد عالمة حمراء أو زرقاء إلعالمك ما إذا كانت املُِعيَنة 
السمعية تستخدم لألذن اليرسى أم اليمنى.

عالمة زرقاء 
السمعية  للُمِعيَنة 

لألذن اليرسى.

عالمة حمراء 
السمعية  للُمِعيَنة 

اليمنى. لألذن  Bolero B-MBolero B-P, B-SP
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الطراز

Phonak Bolero
B-M

B-P, B-SP

حجم بطارية

الزنك

312
13

العالمة

اللونية عىل 

العلبة

بني
برتقايل

رمز

 IEC

PR41
PR48

 ANSI 
code

7002ZD
7000ZD

 استبدال البطارية
تحتاج املُِعيَنة السمعية إىل بطاريات الزنك الهوائية. حدد حجم 

•البطارية الصحيح (312 أو 13) من خالل ما ييل: •مراجعة “تفاصيل املُِعيَنة السمعية الخاصة بك” يف الصفحة 3.	 التحقق من العالمة املوجودة عىل الجانب الداخيل لباب  	
البطارية.  • مراجعة الجدول التايل.	

يرجى التأكد من استخدام نوع البطارية الصحيح يف املعينات السمعية الخاصة بك    
(نوع بطارية الزنك القلوية االبتدائية). يرجى أيًضا قراءة الفصل 16.2 للحصول عىل 

املزيد من املعلومات حول سالمة املنتج.

البطاريات  .5

انزع امللصق 
من البطارية 

الجديدة 
وانتظر 

دقيقتني.

افتح باب 
البطارية.

ضع البطارية يف باب 
البطارية مع توجيه الرمز 

“+” إىل أعىل.

انخفاض الطاقة: ستسمع صفارتني عند انخفاض مستوى 
البطارية. وسيكون لديك 30 دقيقة تقريبًا لتغيري البطارية 

(ميكن أن يختلف هذا الوقت، وفًقا إلعدادات املُِعيَنة السمعية 
والبطارية). نويص بأن تقتني دامئًا بطارية جديدة.

عند تعذر إغالق باب البطارية: تأكد من إدراج البطارية    
بشكل صحيح وتوجيه الرمز “+” إىل أعىل. وإذا مل تكن 

البطارية ُمثبَّتة تثبيتًا صحيًحا، فلن تعمل املُِعيَنة السمعية 
ومن املمكن تعرض باب البطارية للرضر.

133
Bolero B-M Bolero B-P & B-SP

2
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ارتداء املُِعيَنة السمعية  .6

وضع املُِعيَنة السمعية املزودة بُقبَّة أو طرف نحيف  6.2 تقليدي بقالب  املزودة  السمعية  املُِعيَنة  وضع   6.1

1

2

3

ضع املُِعيَنة السمعية خلف أذنك.

أدخل سامعة األذن يف القناة السمعية.

عند وجود مثبت ملحق بسامعة األذن، 
أدخله يف تجويف أذنك لتثبيت املُِعيَنة 

السمعية.

1

2

3

ارفع قالب األذن حتى مستوى أذنك وضع 
جزء قناة األذن داخل قناة أذنك.

ضع املُِعيَنة السمعية خلف أذنك.

أدخل الجزء العلوي من قالب األذن 
داخل الجزء العلوي من وعاء أذنك.
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نزع املُِعيَنة السمعية  .7

1

اسحب من مكان التواء األنبوب 
وانزع املُِعيَنة السمعية من خلف 

األذن.

يف حاالت نادرة جًدا، ميكن أن تظل سامعة األذن بداخل    
قناة األذن عند إخراج املُِعيَنة السمعية من األذن. يف الحالة 
غري املحتملة لبقاء سامعة األذن يف قناة أذنك، يوىص بشدة 

باستشارة اختصايص طبي إلزالة السامعة بأمان.

املُِعيَنة السمعية املزودة بقالب أذن تقليدي إزالة  إزالة املُِعيَنة السمعية املزودة بُقبَّة أو طرف نحيف7.1   7.2

1

2

ارفع املُِعيَنة السمعية فوق الجزء العلوي 
من أذنك.

أمسك قالب األذن املوجود يف أذنك 
بإحكام وأزله برفق.

يرجى تجنب اإلمساك باألنبوب بقوة إلزالة املُِعيَنة السمعية.   
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التحكم يف مستوى الصوت  .9

 Bolero V-P خاص مبوديل 
 وV-SP فقط: 

لزيادة مستوى الصوت، اضغط 
عىل عنرص التحكم يف مستوى 

الصوت إىل األعىل. لخفض 
مستوى الصوت، اضغط عىل 

التحكم يف مستوى الصوت إىل 
األسفل.

ميكن أن يعطل اختصايص 
العناية بالسمع وحدة التحكم 

يف مستوى الصوت.

زر انضغاطي  .8

ميكن أن يؤدي زر الضغط 
املوجود عىل املُِعيَنة السمعية 

العديد من الوظائف أو ال 
يكون نشطًا. يعتمد هذا 

عىل برمجة املُِعيَنة السمعية، 
املوضحة يف “تعليامت 

املُِعيَنة السمعية” الفردية. 
يرجى طلب الحصول عىل 
هذا النموذج املطبوع من 
اختصايص العناية بالسمع.
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10.  العناية والصيانة

تساهم العناية املنتظمة والدقيقة باملُِعيَنة السمعية الخاصة بك يف 
الحصول عىل أداء متميز وفرتة خدمة أطول.

يرجى استخدام املواصفات التالية كإرشاد. للحصول عىل مزيد من 
املعلومات حول سالمة املنتج، راجع الفصل 16.2.

معلومات عامة
قبل استخدام ُمثبِّت الشعر أو وضع مستحرضات التجميل، ينبغي 

عليك نزع املُِعيَنة السمعية من أذنك، ألن هذه املنتجات قد تُلِحق 
بها الرضر.

عند عدم استخدامك للمعينة السمعية، اترك باب البطارية مفتوًحا 
ليك تتبخر أي رطوبة موجودة. تأكد دامئًا من تجفيف املُِعيَنة 

السمعية متاًما بعد االستخدام. احفظ املُِعيَنة السمعية يف مكان آمن 
وجاف ونظيف.

املُِعيَنات السمعية مقاومة للامء والعرق والغبار مبوجب الرشوط 
•التالية: أن يكون باب البطارية مغلًقا متاًما. أن تتأكد من عدم وجود  	

أجسام غريبة كالشعر مثالً يف باب البطارية عند إغالقه.  • بعد التعرض للامء أو العرق أو الغبار، ينبغي تنظيف املُِعيَنة  	
السمعية وتجفيفها.  • تُستخدم املُِعيَنة السمعية وتُصان عىل النحو املوضح يف دليل  	

االستخدام هذا.  

املُِعيَنات السمعية املزودة بجهاز االستقبال Roger ذي    
التصميم املتكامل هي أيًضا مقاومة للامء.

املعينات السمعية املزودة بجهاز   
 audio shoe and Roger X غري مقاومة للامء.

ميكن أن يحد استخدام املُِعيَنة السمعية يف املاء من انسياب    
الهواء للبطاريات مام يتسبب يف إيقاف تشغيلها. إذا توقفت 

املُِعيَنة السمعية عن العمل بعد مالمستها للامء، فارجع إىل 
خطوات استكشاف املشكالت وحلها يف الفصل 15.
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يومًيا
افحص سامعة األذن واألنبوب للتحقق من عدم وجود بقايا شمع 
األذن والرطوبة. نظِّف األسطح بقطعة قامش خالية من الوبر أو 
استخدم الفرشاة الصغرية املوجودة يف علبة املُِعيَنة السمعية. ال 

تستخدم أبًدا مواد تنظيف مثل املنظفات املنزلية، والصابون وما إىل 
ذلك لتنظيف املُِعيَنة السمعية. ال يوىص بشطف هذه األجزاء باملاء، 

حيث قد تتعرض لخطر بقاء املاء يف األنبوب. وإذا كنت بحاجة 
إىل تنظيف املُِعيَنة السمعية بشكل مستمر، فاحرص عىل طلب 

املشورة والنصح من اختصايص العناية بالسمع الذي تتابع معه بشأن 
استخدام مرشحات أو كبسوالت تجفيف.

أسبوعًيا
نظَّف سامعة األذن بقطعة قامش ناعمة ومبللة أو بقطعة تنظيف 

خاصة باملُِعيَنات السمعية. للحصول عىل مزيد من تعليامت 
التنظيف أو الصيانة، يرجى الرجوع إىل اختصايص العناية بالسمع.

شهريًا
افحص أنبوب السمع بحثًا عن تغريات يف اللون أو تصلب أو شقوق 

يف حالة وجود مثل هذه التغيريات يجب استبدال أنبوب السمع. 
يرجى الرجوع إىل اختصايص العناية بالسمع.

11. امللحقات الالسلكية

يتوفر لك مجموعة من ملحقات Phonak الستخدامها مع املُِعيَنة 
السمعية لديك.

11.1 التوصيل مبصادر سمعية ووحدة تحكم عن بُعد

Phonak ComPilot II املزود بحلقة للرقبة أو ComPilot Air II املزود مبشبك لتثبيته     *
باملالبس. ولها أيًضا وظائف تحكم عن بعد أساسية. للتحكم املتقدم، ميكن استخدامها مع     

.Phonak RemoteControl تطبيق  
ميكن توصيل املصادر السمعية (عىل سبيل املثال، مشغل MP3، والكمبيوتر الشخيص،     **

والكمبيوتر املحمول، والجهاز اللوحي) بجهاز التدفق عرب Bluetooth أو كابل صوت.  
يُثبت عىل مالبس املتحدث للحصول عىل فهم أفضل حتى مع وجود مسافة.  ***

هاتف خلوي

*Phonak جهاز تدفق
Phonak EasyCall II

مع الهاتف

***Phonak RemoteMic

/MP3 مشغل
مصدر صوت**

Phonak TVLink II متصل بتلفاز

Phonak PilotOne II
جهاز تحكم عن بعد

Phonak DECT II هاتف
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تقدم حافظة روجر أداًء رائًعا للميكروفون ملساعدتك عىل الفهم 
بشكل أفضل يف الضوضاء وحتى مع وجود مسافة. باستخدام روجر، 

•ميكنك االستفادة مام ييل: فهم كل كلمة يف مكان فيه ضجيج عىل سبيل املثال، املطاعم  	
واملناطق العامة ومن مسافة بعيدة  • •تصميم دقيق	 نقل الكالم مبارشة إىل املعينات السمعية الخاصة بك  	

باستخدام جهاز استقبال ملحق أو جهاز استقبال مثبت عىل    
الجسم   

 ميكروفون* 

خيار جهاز االستقبال املثبت عىل الجسم

 * تدعم بعض ميكروفونات روجر أيًضا اإلدخال من مصادر صوتية عرب 
 ®Bluetooth أو كابل.

.Bluetooth SIG, Inc عالمة تجارية مسجلة مملوكة لرشكة Bluetooth® 

خيار جهاز االستقبال خلف األذن

11.2 التواصل يف الضوضاء ومن بعد
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قيود الضامن
ال يغطي هذا الضامن أي تلف ناجم عن العناية أو التعامل غري 
املالئم أو التعرض للمواد الكيميائية أو مامرسة الضغط املفرط. 

يصبح الضامن الغيًا وباطالً يف حال تسبب أطراف ثالثة أو مراكز 
خدمة غري معتمدة يف حدوث تلف. ال يغطي هذا الضامن أي 

خدمات يقوم بها اختصايص العناية بالسمع يف عيادته.

 الرقم التسلسيل 
(الجانب األيرس):

 الرقم التسلسيل 
(الجانب األمين):

تاريخ الرشاء:

اختصايص معتمد يف العناية بالسمع 
(الختم/التوقيع):

12. الخدمة والضامن

الضامن املحيل
يرجى االستفسار من اختصايص العناية بالسمع، الذي اشرتيت 

منه املُِعيَنة السمعية، عن رشوط الضامن املحيل.

الضامن الدويل
تقدم Sonova AG ضامنًا دوليًا محدوًدا مدته عام واحد، 
يرسي بداية من تاريخ الرشاء.يشمل هذا الضامن املحدود 

عيوب التصنيع واملواد املوجودة يف املُِعيَنة السمعية نفسها، 
ولكنه ال يشمل امللحقات مثل البطاريات واألنابيب وقوالب 
األذن وأجهزة االستقبال الخارجية. ال يرسي الضامن إال عند 

تقديم إيصال الرشاء.

ال يؤثر الضامن الدويل يف أي حقوق قانونية قد متتلكها مبوجب 
الترشيعات الوطنية املطبقة التي تحكم بيع السلع االستهالكية.



2829

املوديالت الالسلكية املدرجة يف صفحة 2 معتمدة وفًقا ملا ييل:

Phonak Bolero B-M
KWC-WHSBTEM :معرف لجنة االتصاالت الفدرالية الواليات املتحدة األمريكية 

2262A-WHSBTEM :وزارة الصناعة الكندية كندا 

Phonak Bolero B-P
KWC-WHSBTEP :معرف لجنة االتصاالت الفدرالية الواليات املتحدة األمريكية 

2262A-WHSBTEP :وزارة الصناعة الكندية كندا 

Phonak Bolero B-SP
KWC-WHSBTESP :معرف لجنة االتصاالت الفدرالية الواليات املتحدة األمريكية 

2262A-WHSBTESP :وزارة الصناعة الكندية كندا 

أوروبا:
 إعالن املطابقة

تعلن رشكة Sonova AG مبوجب هذا الضامن أن هذا املنتج يفي 
مبتطلبات توجيه األجهزة الطبية EEC/93/42 وكذلك توجيه املعدات 

الطرفية للراديو واالتصاالت السلكية والالسلكية EC/1999/5. ميكن 
الحصول عىل النص الكامل إلعالن التوافق من الجهة املصنعة أو 
ممثل Phonak املحيل الذي ميكن العثور عىل عنوانه من القامئة 
املدرجة عىل www.phonak.com (مواقع Phonak حول العامل).

13. معلومات االمتثال

أسرتاليا/نيوزيلندا:
تشري إىل توافق الجهاز مع اللوائح التنظيمية إلدارة الطيف 

الالسليك (RSM) والهيئة األسرتالية لالتصاالت واإلعالم 
(ACMA) الخاصة بالبيع القانوين يف نيوزيلندا وأسرتاليا.

كام أن عالمة التوافق R-NZ مخصصة للمنتجات الالسلكية 
التي يتم توريدها إىل السوق النيوزيلندي ضمن مستوى 

.A1 التوافق
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إعالن 1:
يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة االتصاالت 

الفدرالية، ومع مواصفات معايري الراديو RSS-210 الخاصة بوزارة 
الصناعة الكندية. يخضع التشغيل للرشطني التاليني:
1) أال يتسبب هذا الجهاز يف حدوث تشويش ضار،

2) وأن يقبل هذا الجهاز أي تشويش يتم تلقيه، مبا يف ذلك التشويش 
الذي قد يسبب تشغيالً غري مرغوب فيه.

إعالن 2:
قد تُبطل التغيريات أو التعديالت التي يتم إجراؤها عىل الجهاز دون 

املوافقة عليها رصاحًة من ِقبل رشكة Sonova ترصيح لجنة االتصاالت 
الفدرالية لتشغيل هذا الجهاز.

إعالن 3:
تم اختبار هذا الجهاز، وُوِجد أنه متوافق مع حدود األجهزة الرقمية 
من الفئة ب مبوجب الجزء 15 من قواعد لجنة االتصاالت الفدرالية، 

ومعيار املعدات املسببة للتشويش ICES-003 الخاص بوزارة 
الصناعة الكندية.

ُصِممت هذه الحدود لتوفري حامية معقولة من التشويش الضار 
املوجود يف املنشآت السكنية. يولد هذا الجهاز طاقة ترددات السلكية 

ويستخدمها وميكن أن يشعها، وإن مل يتم تركيبه واستخدامه وفًقا 
للتعليامت، فقد يسبب تشويًشا ضاًرا عىل االتصاالت الالسلكية. 

إال أنه، ال يوجد ما يضمن عدم حدوث تشويش يف حاالت تركيب 

معينة. إذا سبب هذا الجهاز تشويًشا عىل استقبال أجهزة الراديو أو 
التلفاز، وميكن تحديد ذلك من خالل إيقاف الجهاز وتشغيله، فينصح 

املستخدم بتجربة تصحيح التشويش من خالل إجراء واحد أو أكرث 
•مام ييل: •تغيري وجهة هوايئ االستقبال أو نقله إىل مكان آخر.	 •زيادة املسافة الفاصلة بني الجهاز وجهاز االستقبال.	 توصيل الجهاز بقابس عىل دائرة كهربية مختلفة عن تلك التي  	

يتصل بها جهاز االستقبال.  • استشارة البائع أو فني متمرس يف أجهزة الراديو/التلفاز  	
للحصول عىل املساعدة.  
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باستخدام الرمز CE، تؤكد رشكة Sonova AG أن هذا 
املنتج – شامالً امللحقات – يستويف متطلبات توجيه 

الخدمات الطبية رقم EEC/93/42، فضالً عن تعليامت 
توجيه معدات محطة الراديو واالتصاالت السلكية 

والالسلكية EC/1999/5 حول معدات الراديو واالتصاالت 
السلكية والالسلكية. تتوافق األرقام املوجودة بعد الرمز 

CE مع كود املؤسسات املعتمدة التي تم استشارتها 
مبوجب التوجيهات- املذكورة أعاله.

يشري هذا الرمز إىل أن املنتجات التي تم وصفها يف 
تعليامت املستخدم هذه تلتزم باملتطلبات الخاصة بالجزء 

 الذي يتم تركيبه عىل األذن من النوع ب من 
EN 60601-1. وتم تحديد سطح املُِعيَنة السمعية عىل 

أنه الجزء الذي يتم تركيبه عىل األذن من النوع ب.

يشري إىل الجهة املصنعة للجهاز الطبي، عىل النحو املبني 
.EEC/93/42 يف توجيه االتحاد األورويب

14. معلومات الرموز ورشحها

 نوع الهوايئ                        

تردد التشغيل
 نطاق الرتدد املستخدم 

(BW 99%)
 التضمني

القناة
نطاق التشغيل
 حالة االستخدام

 قوة املجال املغناطييس 
@ عند 3 م 

 هوايئ مدمج مبلف من الفرايت 
(حثي)

10.6 ميجاهرتز
500 كيلوهرتز تقريبًا

DQPSK 
إشارة السلكية لقناة فردية

18 سم (7 بوصات)
 تدفق إشارة الصوت أو إشارة 

 األمر إىل معينة سمعية مستقبلة 
عىل األذن األخرى

 
-20.5 ديسيبل ميكرو أمبري/م

املعلومات الالسلكية للُمِعيَنة السمعية الالسلكية
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حافظ عىل جفاف املنتج أثناء النقل.

يشري هذا الرمز إىل أنه من املهم للمستخدم االنتباه 
إىل اإلشعارات التحذيرية ذات الصلة الواردة يف أدلة 

املستخدم هذه.

يشري هذا الرمز إىل أنه من املهم للمستخدم االنتباه 
إىل اإلشعارات التحذيرية ذات الصلة الواردة يف أدلة 

املستخدم هذه.

معلومات مهمة للتعامل وسالمة املنتج.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ُصمم هذا املنتج بحيث يعمل من دون مشكالت أو قيود 
إذا استُخدم كام يُفرتض، إال إذا تم التنويه إىل خالف ذلك 

يف أدلة املستخدم هذه. يتم تصنيف املُِعيَنات السمعية 
عىل أنها IP68 (عمق مرت واحد ملدة 60 دقيقة) وصممت 
ليتم استخدامها يف جميع مواقف الحياة اليومية. لذلك ال 
تقلق بشأن تعرض املُِعيَنات السمعية إىل وابل من املطر 
أو العرق. لكن، مل تصمم املُِعيَنة السمعية لالستخدام يف 

األنشطة املائية التي تتضمن ماء معالًجا بالكلور أو الصابون 
أو املاء املالح أو أي سوائل تتضمن محتوى كيميائيًّا.

يشري إىل الرقم التسلسيل للجهة املصنعة بحيث ميكن 
تعريف جهاز طبي محدد.

يشري إىل رقم الكتالوج للجهة املصنعة بحيث ميكن تعريف 
الجهاز الطبي.

ظروف 
التشغيل
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 درجة الحرارة أثناء النقل والتخزين: 
من –20 إىل +60 درجة مئوية

(من –4 إىل +140 درجة فهرنهايت).

الرطوبة أثناء النقل: ما يصل إىل 90% (بدون تكثيف).
الرطوبة أثناء التخزين: من 0% إىل 70% يف حالة عدم 

االستخدام. راجع التعليامت يف الفصل 16.2 فيام 
يتعلق بتجفيف املُِعيَنة السمعية بعد االستخدام.

الضغط الجوي: من 200 هكتوباسكال إىل 1500 هكتوبسكال

يُنبِّهك رمز سلة املهمالت املرسوم عليها عالمة الشطب 
“x” إىل أنه يُحظر التخلص من جهاز السمع هذا 

بنفس طريقة التخلص من النفايات املنزلية العادية. 
يرجى التخلص من املعينات السمعية القدمية أو غري 
املستخدمة يف األماكن الخاصة بالتخلص من النفايات 
اإللكرتونية أو بإعطائها إىل اختصايص العناية بالسمع 
الخاص بك ليك يتخلص منها. حيث إن التخلص منها 

بالشكل الصحيح يحمي البيئة والصحة.
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15. استكشاف األخطاء وإصالحها

إذا استمرت املشكلة، فاتصل باختصايص رعاية السمع للحصول عىل مساعدة   

األسباب

بطارية فارغة
وجود انسداد مبكرب الصوت/سامعة األذن 

مل يتم إدخال البطارية بشكل صحيح 
املُِعيَنة السمعية عىل وضع اإليقاف 

مل يتم إدخال املُِعيَنة السمعية بشكل صحيح
يوجد شمع األذن يف قناة األذن

الصوت عاٍل جًدا 
البطارية ضعيفة

وجود انسداد يف مكرب الصوت/سامعة األذن 
الصوت منخفض جًدا

حدث تغري يف حالة السمع بأذنك

مؤرش يدل عىل ضعف البطارية

 وجود رطوبة يف البطارية أو املُِعيَنة 
السمعية

املشكلة

املُِعيَنة السمعية ال تعمل

تصدر املُِعيَنة السمعية صفريًا

 صوت املُِعيَنة السمعية ليس عاليًا مبا يكفي 
أو مشوًشا

تصدر املُِعيَنة السمعية صافرتني

السمعية  املُِعيَنة   تعمل 
(عىل فرتات متقطعة)

اإلجراء الواجب

يجب تغيري البطارية (الفصل 1 + 5) 
تنظيف فتحة مكرب الصوت/سامعة األذن

أدخل البطارية بشكل صحيح (الفصل 1 + 5)
 اضبط املُِعيَنة السمعية عىل وضع التشغيل من خالل إحكام إغالق باب البطارية (الفصل 4)

 أدخل املُِعيَنة السمعية بشكل صحيح (الفصل 6)
اتصل باختصايص األنف واألذن والحنجرة/املامرس العام الذي تتعامل معه أو اختصايص العناية بالسمع 

الخاص بك 

اخفض الصوت (الفصل 8 + 9) 
يجب تغيري البطارية (الفصل 1 + 5) 

تنظيف فتحة مكرب الصوت/سامعة األذن
ارفع مستوى الصوت إذا توافرت إمكانية التحكم مبستوى الصوت (الفصل 8 + 9) 

اتصل باختصايص العناية بالسمع الخاص بك

قم بتغيري البطارية خالل الـ 30 دقيقة القادمة (الفصل 1 + 5) 

امسح البطارية واملُِعيَنة السمعية بقطعة قامش جافة
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الهدف من استخدام املُِعيَنة السمعية   
هو تضخيم الصوت ونقله إىل األذنني 

ومن ثَم تعويض ضعف السمع. يجب أن 
تُستخدم املُِعيَنة السمعية (خاصة املربمجة 

لكل حالة فقدان سمع عىل حدة) من 
ِقبل الشخص املَعني فقط. فال يجب أن 
تُستخَدم من ِقبل أي شخص آخر، حيث 

ميكن أن تلحق الرضر بالسمع.

ال يُسمح بإجراء أي تغيريات أو تعديالت   
عىل املُِعيَنة السمعية ما مل يتم املوافقة 

 .Sonova AG عليها رصاحًة من ِقبل
فمثل هذه التغيريات قد تلحق الرضر 

بأذنك أو املُِعيَنة السمعية.

ال تستخدم املُِعيَنات السمعية يف املناطق   
املعرضة لالنفجارات (املناجم أو املناطق 
الصناعية املعرضة لخطر االنفجارات أو 

البيئات الغنية باألكسجني أو املناطق التي 
يتم فيها التعامل مع منتجات التخدير 

القابلة لالشتعال).

بطاريات املُِعيَنة السمعية سامة إذا   
ابتُلعت! احفظها بعيًدا عن متناول 

األطفال واألفراد الذين يعانون من ضعف 
اإلدراك والحيوانات األليفة. إذا تم ابتالع 
البطاريات فيجب استشارة طبيبك عىل 

الفور!

16.1 التحذيرات من املخاطر

يُرجى قراءة املعلومات الواردة يف الصفحات التالية قبل استخدام 
املُِعيَنة السمعية.

لن تُعيد املُِعيَنة السمعية قدرتك السمعية الطبيعية، كام أنها لن متنع 
ضعف السمع الناتج عن حاالت عضوية أو تحسنه. عدم املواظبة عىل 

استخدام املُِعيَنة السمعية ال يسمح للمستخدم بتحقيق االستفادة 
الكلية منها. استخدام املُِعيَنة السمعية ال يعدو كونه جزًءا من تأهيل 

السمع، وقد يحتاج إىل أن يُستكَمل من خالل تدريب سمعي وتعليامت 
حول قراءة الشفاه.

معلومات السالمة املهمة  .16
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ال يرسي ما ييل إال عىل األشخاص الذين   
لديهم أجهزة طبية مزروعة نشطة (عىل 
سبيل املثال، أجهزة ضبط نبضات القلب 

•وأجهزة إزالة الرجفان وغريها): يجب إبقاء املُِعيَنة السمعية الالسلكية 	
بعيدة عن الجهاز املزروع النشط مبسافة 

15 سم (6 بوصات) عىل األقل. إذا شعرت 
بأي نوع من أنواع التشويش، فال تستخدم 

املُِعيَنات السمعية الالسلكية، ويجب 
االتصال بالرشكة املصنعة للجهاز املزروع 

النشط. يُرجى مالحظة أن التشويش ميكن 
أن يحدث بسبب خطوط الطاقة والتفريغ 

اإللكرتوستاتييك وأجهزة الكشف عن 
•املعادن يف املطار وغريها. يجب إبقاء األجهزة التي تحتوي عىل 	

أجزاء مغناطيسية (عىل سبيل املثال أداة 
التعامل مع البطاريات، واملغناطيس 

الخاص بهاتف EasyPhone، وما إىل ذلك) 
بعيدة عن الجهاز املزروع النشط مبسافة 

15 سم (6 بوصات) عىل األقل.

• •اذا كنت تستخدم ملحقات السمع	 الالسلكية فوناك، فراجع الفصل (معلومات 	
السالمة املهمة) يف دليل مستخدم امللحق 

الالسليك.

  يجب عدم تركيب املُِعيَنات السمعية 
مع القبب / أنظمة الواقي من شمع 

األذن عند استخدامها بواسطة اشخاص 
يعانون من ثقب يف طبالت األذن أو 

التهاب يف قنوات األذن أو تجويفات أذن 
وسطى مكشوفة. يف هذه الحاالت، نويص 

باستخدام سامعة األذن التقليدية. إذا 
علق أي جزء من هذا املنتج يف قناة أذنك 

وهو أمر غري مرجح الحدوث، فنويص 
بشدة باستشارة اختصايص طبي إلخراجه 

بسالمة.

إذا شعرت بأمل داخل األذن أو خلفها أو   
إذا كانت ملتهبة أو حدث تهيج للجلد 

ورسعة تجمع لشمع األذن، فرُيجى 
مراجعة اختصايص العناية بالسمع أو 

الطبيب.
يف حاالت نادرة جًدا، ميكن أن تبقى الُقبَّة   

يف قناة األذن عند إخراج أنبوب السمع 
من األذن. يف الحالة غري املحتملة لبقاء 

الُقبَّة يف قناة أذنك، يوىص بشدة باستشارة 
طبيب إلزالة السامعة بأمان.

تحد برامج السمع يف وضع امليكروفون   
االتجاهي من الضوضاء املوجودة يف 

الخلفية. يُرجى االنتباه إىل أن اإلشارات 
التحذيرية أو الضوضاء الصادرة من 

الخلف، مثال السيارات، يتم كتمها جزئيًا 
أو كليًا.

هذه املُِعيَنة السمعية غري مخصصة   
لألطفال األقل من 36 شهرًا. حيث 

تحتوي عىل أجزاء صغرية ميكن أن تسبب 
االختناق لألطفال إذا تم ابتالعها.

احفظها بعيًدا عن متناول األطفال   
واألفراد الذين يعانون من ضعف اإلدراك 
والحيوانات األليفة. يف حالة بلعها يجب 

استشارة طبيب أو الذهاب إىل املستشفى 
عىل الفور.

ال تُْجِر توصيلة سلكية من املُِعيَنة   
السمعية إىل أي مصادر صوت خارجية 
مثل الراديو وغريه. قد يتسبب هذا يف 

إصابات لجسدك (صدمة كهربائية).
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عند عدم استخدامك للمعينة السمعية،   
اترك باب البطارية مفتوًحا ليك تتبخر أي 
رطوبة موجودة. تأكد دامئًا من تجفيف 

املُِعيَنة السمعية متاًما بعد االستخدام. 
احفظ املُِعيَنة السمعية يف مكان آمن 

وجاف ونظيف.

ال تجعل املُِعيَنة السمعية تسقط منك!   
حيث إن إسقاطها عىل سطح صلب ميكن 

أن يلحق الرضر بها.

استخدم دامئًا بطاريات جديدة للُمِعيَنة   
السمعية. يف إذا كان هناك ترسيب يف 
البطارية، فاستبدلها عىل الفور بواحدة 

جديدة لتجنب حدوث أي تهيج جلدي. 
ميكن إعادة البطاريات املستخدمة إىل 
اختصايص العناية بالسمع الخاص بك.

يجب أال يتخطى جهد البطاريات   
املستخدمة يف املُِعيَنة السمعية 1.5 فولت. 

يرجى عدم استخدام بطاريات الفضة 
والزنك أو بطاريات أيون الليثيوم القابلة 

إلعادة الشحن حيث إنها قد تتسبب 
يف رضر حاد للُمِعيَنة السمعية. يوضح 
الجدول املوجود يف الفصل 5 بالضبط 

نوع البطاريات الالزمة للُمِعيَنة السمعية 
الخاصة بك.

تُعد املُِعيَنات السمعية من Phonak مقاومة   
للامء ولكنها ليست مضادة للامء. فقد 

ل األنشطة العادية، والتعرض  َمت لتحمُّ ُصمِّ
للظروف القاسية العرضية التي تحدث 
بشكل عابر. ال تغمس املُِعيَنة السمعية 
يف املاء. ُمِعيَنات Phonak السمعية غري 

مصممة خصيًصا ليتم غمرها يف املاء لفرتات 
طويلة بشكل مستمر، كأن يتم وضعها أثناء 
أنشطة مثل السباحة أو االستحامم. احرص 
دامئًا عىل إخراج املُِعيَنة السمعية قبل أداء 
هذه األنشطة، حيث إن املُِعيَنة السمعية 

تحتوي عىل أجزاء إلكرتونية حساسة.

16.2 معلومات حول سالمة املنتج  

ال تغسل أبًدا مدخالت امليكروفون. فقد   
يسبب ذلك فقدان املميزات الصوتية 

الخاصة بها.

يجب حامية املُِعيَنة السمعية من الحرارة   
(ال ترتكها أبًدا بجانب النافذة أو يف 

السيارة). ال تستخدم أبًدا املايكروويف أو 
أجهزة التسخني األخرى لتجفيف املُِعيَنة 

السمعية. اسأل اختصايص العناية بالسمع 
عن وسائل التجفيف املناسبة.

يجب تغيري القبة كل ثالثة أشهر أو عندما   
تصبح صلبة أو هشة. وهذا ملنع انفصال 
القبة من فوهة األنبوب أثناء إدخالها يف 

األذن أو إخراجها منها 
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مالحظات
أخرج البطارية إذا كنت لن تستخدم   
املُِعيَنة السمعية لفرتة زمنية طويلة.

قد يؤثر أي فحص طبي أو فحص لألسنان   
خاص ينطوي عىل اإلشعاع املوضح أدناه 
سلبًا يف عمل املُِعيَنات السمعية بشكل 

صحيح. يجب إزالة املُِعيَنة السمعية 
وتركها خارج غرفة/منطقة الفحص قبل 

الخضوع لـ: 
فحص طبي أو فحص لألسنان يشمل       

التصوير باألشعة السينية (وأيًضا التصوير 
املقطعي).

فحوصات طبية تشمل التصوير       
بالرنني املغناطييس أو التصوير بالطنني 

املغناطييس النووي، وتوليد حقول 
مغناطيسية.

ال يلزم إزالة املُِعيَنات السمعية عند املرور   
عرب بوابات األمن (داخل املطارات، وما 

إىل ذلك). حيث إنه إذا استخِدَمت األشعة 
السينية، فسيكون ذلك بجرعات ضئيلة 

للغاية، ومن ثم فلن تؤثر يف املُِعيَنات 
السمعية.

ال تستخدم املُِعيَنات السمعية يف األماكن   
التي يحظر فيها استخدام

املعدات اإللكرتونية.  
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اختصايص العناية بالسمع:


