
دليل املستخدم 

Phonak Naída
TM

 B-R RIC
(B90/B70/B50) 



2

املعينة السمعية الالسلكية 

Phonak Naída B90-R RIC

Phonak Naída B70-R RIC

Phonak Naída B50-R RIC

اكسسوارات الشحن غري الالسليك 

Phonak RIC علبة شحن
 Phonak مزود الطاقة 

Phonak من RIC شاحن صغري

2017
2017
 2017

  
2016
2016
2016

دليل املستخدم هذا صالح ل:



3

تفاصيل معينتك السمعية والشاحن الخاص بها 

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

يحتوي Naida B-R RIC عىل بطارية ليثيوم-أيون مدمجة وغري 
قابلة لإلزالة وميكن إعادة شحنها.

يرجى قراءة معلومات السالمة الخاصة بالتعامل مع املعينات 
السمعية القابلة إلعادة الشحن ) الفصل 21(.

يرجى التأكد من شحن واستخدام املعينة السمعية ضمن نطاق 
درجة حرارة التشغيل: +5° اىل 40° سيلسيوس )41° اىل 104° درجة 

فهرنهايت(

موديل املعينة السمعية               سامعات األذن 

Naída B90-R RIC        قبة

pitmils مبنى من نوع       Naída B70-R RIC 

 CSHELL مبنى من نوع       Naída B50-R RIC 

إكسسوارات الشحن
 علبة الشاحن RIC مولد طاقة 

 مزود الطاقة
 شاحن صغري RIC مولد طاقة 
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تم تطويرمعيناتك السمعية والشواحن 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 

واملنافع يرجى االتصال مع مقدم الرعاية السمعية الخاص بك.
 

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

شحن معيناتك السمعية

عالمات املعينة السمعية اليرسى واليمنى

بعد وضع معينتك 
السمعية يف الشاحن 

سيومض ضوء املؤرش ببطء 
حتى يتم شحن املعينة 
السمعية إيل أقىص حد. 

تنتهي عملية  عندما 
الشحن بالكامل سييضء 

ضوء املؤرش بشكل 
مستمر، عىل شكل ضوء 

أخرض غامق.

عالمة زرقاء ل
املعينة السمعية اليرسى. 

عالمة حمراء ل
املعينة السمعية اليمنى. 
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الزر الضاغط مع ضوء التشغيل

ميتلك الزر الضاغط وظيفتان: 
ميكن أن يكون للضغط ملدة قصرية عدة وظائف.

وظيفة معينتك السمعية موضح يف كتيب تعلميات 
كاملستقل.

تستخدم عملية الضغط ملدة طويلة )3 ثوان(لتشغيل أو 
إطفاء املعينة السمعية.

تشغيل/إغالق

اضغط عىل الزر بشدة باستخدام رأس اصبعك ملدة 3 
ثوان حتى يومض ضوء املؤرش.

تشغيل: ومضة قصرية واحدة
إطفاء: ومضتان قصريتان

قبل استخدامك ل Naida B-R RIC للمرة األوىل، من املستحسن أن 
تشحنها ملدة 3 ساعات.
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2. أجزاء املعينة السمعية والشاحن 

تظهر الصور التالية موديل املعينة السمعية واكسسوارات الشاحن املفصلة يف دليل 
املستخدم هذا. 

ميكنك التعرف عىل املودياللخاص بك من خالل:  
التحقق من "تفاصيل معينتك السمعية والشاحن" يف الصفحة 3. 	 
أو مقارنة معينتك السمعية والشاحن مع املوديالت املبينة فيام ييل.	 

مبنى من نوع 
CSHELL

مبنى من نوع 
         slimtip

قبة           

سامعات األذن املحتملة 

Naída B-R RIC

الزر الضاغط مع ضوء مؤرش أخرض مدمج

مكرب الصوت )بدون سامعة أذن موصولة(

Tube

مثبت

توصيل الشحن
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مساحة لكبسولة التجفيف

RIC علبة شحن

أداة تنظيف

مساحة لكبسولة التجفيف
)الغطاء مغلق(

مساحة لسامعات األذن

كبسولة تجفيف 
)اختياري(

مداخل الشحن للمعينات السمعية مع املؤرشات اليمنى/ اليرسى
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علبة شاحن RIC مع مزود طاقة اختيارية

RIC علبة شحن

ضوء مؤرش للطاقة

زر التحقق من البطارية

ضوء مؤرش لحالة البطارية
والكهرباء الخارجية

قفل وتحرير مزود الطاقة

مزود الطاقة

وصلة USB مصغرة للتزويد الخارجي بالكهرباء

وصلة  USB مصغرة
للتزويد الخارجي بالكهرباء
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  RIC شاحن صغري

شحن املعينة السمعية تدخل مع 
املؤرشات اليمنى/اليرسى

ضوء مؤرش للطاقة

 وصلة USB مصغرة للتزويد 
الخارجي بالكهرباء
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3. تحضري الشاحن

توصيل مصدر الطاقة

أ( أدخل الطرف األكرب من سلك الشحن يف مصدر الطاقة.
ب( أدخل الطرف األصغر يف مدخل USB املصغرة عىل الشاحن.

ج( أدخل مصدر الطاقة يف القابس.
د( يكون ضوء املؤرش أخرض عندما يكون الشاحن موصوال مبصدر الطاقة.

أ ب

ج
د
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4. شحن املعينات السمعية

طاقة منخفضة: ستسمع صافرتان طويلتان عندما تكون البطارية 
منخفضة. سيكون لديك حوايل 60 دقيقة قبل شحن معيناتك السمعية 

)ميكن أن يختلف هذا األمر حسب املعينة السمعية واإلعدادات(.

تحتوي Naida B-R RIC عىل بطارية ليثيوم هوائيةمدمجة وغري قابلة 
لإلزالة وهي قابلة إلعادة الشحن.

قبل استخدامك ل Naida B-R RIC للمرة األوىل، من املستحسن أن 
تشحنها ملدة 3 ساعات.

يجب تجفيف املعينة السمعية قبل الشحن، انظر الفصل 11.
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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RIC أو الشاحن املصغر من RIC 4.1 استخدام علبة الشحن

يرجى الرجوع اىل الفصل 3 لإلطالع عىل كيفية إعداد الشاحن.

أدخل املعينة السمعية يف مداخل الشحن. تأكد من مطابقة عالمات املعينة 
السمعية اليمنى واليرسى تطابق مؤرشات اليرسى )اللون األزرق( واليمنى )اللون 

األحمر( املبينة بجانب مداخل الشحن. ستنطفئ املعينات السمعية تلقائيا عند 
إدخالها يف الشاحن.

1
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سيومض ضوء املؤرش ببطء حتى يتم شحن املعينة السمعية بالكامل. عندما تنتهي 
عملية الشحن  بالكامل سييضء ضوءاملؤرش بشكل مستمر،عىل شكل ضوء أخرض 

غامق. ستتوقف عملية الشحن تلقائياً عند شحن البطاريات بالكامل، لذا فإنه من 
اآلمن ترك املعينات السمعية يف الشاحن. ميكن أن تأخذ عملية شحن املعينات 

السمعية حتى 3 ساعات. ميكن إغالق علبة الشاحن RIC أثناء الشحن.

2

Naida B-R RIC الوقت الالزم لشحن
50% شحن: 60 دقيقة 100% شحن: 3 ساعات  
30% شحن: 30 دقيقة 80% شحن: 90 دقيقة  
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أزل املعينات السمعية من مداخل الشحن وقم بتشغيلهاـ ارجع اىل الفصل 7.

3

ال متسك األنابيب إلزالة املعينة السمعية من الشاحن ألنها قد تؤدي اىل تلف 
األنبوب.
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4.2 استخدام مزود الطاقة اإلضافية

1

2

أدخل وصلة USB املصغرة مبصدر طاقة خارجي سيتم شحن مزود الطاقة 
واملعينات السمعية يف نفس الوقت. عند توصيلها ملصدر طاقة خارجي، 

سيظهر ضوء مؤرش مزود الطاقة الحالة الحالية لشحن البطارية. 

قم بتوصيل مزود الطاقة لعلبة الشاحن
RIC وأغلقه

.RIC مالحظة: يتوافق مزود الطاقة مع علبة شاحن

قبل استخدامك ملزود الطاقة للمرة األوىل، من املستحسن أن 
تشحنها ملدة 3 ساعات.

تحتوي مزود الطاقة عىل بطارية ليثيوم-بوليمر غري قابلة لإلزالة 
وهي قابلة إلعادة الشحن.
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3

يرجى التاكد من شحن مزود الطاقة خالل نطاق درجة حرارة التشغيل: 
+5°  اىل +40° سيلسيوس )41° اىل  104° فهرنهايت(.

توفر مزود الطاقة املشحونة بالكامل 7 دورات شحن لزوج من املعينات السمعية. 
للتحقق من سعة البطارية املتبقية يف مزود الطاقة، اضغط عىل الزر الضاغط 

للتحقق من البطارية )عدا ذلك سيكون ضوء املؤرش مطفئاً للحفاظ عىل البطارية(. 

%29-%0    	
%59-%30  		

%100-%60 			

الزر الضاغط للتحقق من البطارية

قفل وتحرير مزود الطاقة

حالة ضوء مؤرش البطارية

توصيل وصلة USB املصغرة ملصدر طاقة خارجي
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5. عالمات املعينة السمعية اليرسى واليمنى

عة. سيخربك هذا فيمت  هنالك عالمة زرقاء أو حمراء خلف املعينة السمعية وعىل الساماّ
إذا كانت هذه هي املعينة السمعية اليرسى أم املعينة السمعية اليمنى.

عالمة زرقاء ل
للمعينة السمعية اليرسى.

عالمة حمراء ل
للمعينة السمعية اليمنى
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ضغطة طويلة(3 ثواين)
يستخدم الزر الضاغط لتشغيل وإطفاء املعينة السمعية. ارجع اىل الفصل القادم

6. الزر الضاغط

ميتلك الزر الضاغط وظيفتان:

ضغطة قصرية 
ميكن أن يكون للزر الضاغط 

املوجودعىل معينتك السمعيةعدة 
أهداف أو ميكن أن يكون غري فعال.

يعتمد هذاعىل برمجةاملعينة 
السمعيةاملبينة يف تعليامت املعينة 

السمعيةالخاصة بك.  
يرجى سؤال مختص الرعاية 

السمعية عن مطبوعة تتعلق بذلك. 
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7. تشغيل/إغالق 

لتشغيل أو إطفاء املعينة السمعية، اضغط بشدة باستخدام رأس اصبعك ملدة 
3 ثواين ختى يومض ضوء املؤرش

ومضة قصرية واحدة =
تشغيل املعينة السمعية

ومضتان قصريتان = 
إطفاء املعينة السمعية 

عند تشغيل املعينة السمعية ميكن أن تسمع نغمة بدء التشغيل.
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8. تركيب املعينة السمعية 

1

2

3

أدخل السامعة يف قناتك السمعية.

ضع املعينة السمعية خلف أذنك.

عة  إذا كان هنالك مشبك موصول بساماّ
األذن، قم بثنيه اىل داخل حوض أذنك لتأمني 

معينتك السمعية
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9. إزالة املعينة السمعية 

1
اسحب انحناء األنبوب وأزل املعينة السمعية 

من خلف أذنك. 

يف حاالت نادرة جداً، ميكن أن تبقى القبة يف قناتك السمعية عند 
إزالة أنبوب السمع من األذن. يف الحالة مستبعدة الحدوث، تلتصق 

القبة يف قناتك السمعية، من املستحسن جدا استشارة الطبيب 
إلزالتها بأمان.
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10. ظروف التشغيل

صمم هذا املنتج ليعمل دون مشاكل أو قيود إذا استخدم حسب الغرض 
املقصود منه، ما مل يتم ذكر غري ذلك يف أدلة املستخدم هذه. 

يرجى التأكد من شحن املعينة السمعية ومزود الطاقة ضمن نطاق درجة 
حرارة التشغيل: +5°  اىل +40° سيلسيوس )41° اىل 104° فهرنهايت( ونطاق 

الضغط الجوي: 800 هيكتو باسكال اىل 1500 هيكتو باسكال.

تصنف Naida B-R RIC IP68 )عمق 1 مرت ملدة 60 دقيقة( ومصنفة ليتم 
استخدامها يف مواقف الحياة اليومية. لذا ليس عليك القلق حول تعرض 
 Naida املعينات السمعية لزخات مطر أو العرق. من ناحية أخرى، فإن
B-R RIC غري مخصصة لالستخدام يف األنشطة املائية التي تشمل: املياه 
املعالجة بالكلور، الصابون، املياه املالحة أو أية سوائل أخرى تحتوي عىل 

مواد كيميائية.

الرطوبة خالل تشغيل علبة الشاحنRIC وشاحن RIC املصغر ومزود 
الطاقة: 0% اىل 85% )غري مكثفة(.
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11. العناية والصيانة  

تساهم العناية املستمرة والروتينية ملعينتك السمعية والشواحن يف أداء فائق 
وتساهم أيضاً يف إطالة أعامرهام التشغيلية.

يرجى استخدام املواصفات التالية كتوجيه إرشادي.
معلومات إضافية حول سالمة املنتج، تجدها يف الفصل 21.2.

 
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. نظاّف األسطح بقامشة خالية من الشعريات أو استخدم الفرشاة 

الصغرية املزودة يف علبة الشاحن RIC. ال تستخدم مواد التنظيف أبدا 
مثل املنظفات املنزلية أو الصابون...الخ لتنظيف املعينة السمعية. من غري 
املستحسن غسلها باملاء. إذا أردت تنظيف املعينة السمعية بشكل مكثف، 

أسال مختص الرعاية السمعية عن النصيحة واملعلومات عن املرشحات 
)الفالتر( أو كبسوالت التجفيف.

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

أسبوعياً
املعينة السمعية: نظاّف سامعة األذن بقطعة قامش ناعمة ورطبة أو بقطعة 

قامش تنظيف خاصة باملعينات السمعية. ملعلومات أكرب حول تعليامت 
الصيانة أو معلومات كرث 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 عن مداخل الشاحن.
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عة عن طريق  أزل سامعة األذن من الساماّ
عة األذن باليد  عة بيد وساماّ إمساك السماّ

األخرى.

12. تبديل واقي صمغ األذن

عة من التلف بسبب صمغ األذن. إن معينتك السمعية مزودة بواٍق لحامية الساماّ

يرجى فحص الواقي من صمغ األذن بشكل دوري وقم باستبداله إذا بدا لك 
متسخاً أو إذا كان صوت املعينة السمعية منخفضاً أو ذا جودة قليلة.

يجب استبدال الواقي من صمغ األذن كل أربعة اىل مثانية أسابيع.

عة 12.1 إزالة املعينة السمعية من الساماّ

1
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عة األذن بلطف إلزالتها. اسحب ساماّ

عة بقامشة خالية من  نظاّف الساماّ
الشعريات.

2

3



32

أدخل جانب اإلزالة من أداة التبديل يف 
الواقي املستخدم لصمغ األذن. يجب أن 

يالمس محورالحامل حافة الواقي من 
صمغ األذن.

اسحب بحذر وأزل الواقي من صمغ األذن 
عة. يرجى عدم ثني الواقي  إىل خارج الساماّ

من صمغ األذن عند إزالته.

1

12.2 تبديل واقي صمغ األذن 

2
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إلدخال واقي جديد من صمغ األذن، ادفع 
بلطف جانب اإلدخال ألداة التبديل مبارشة 

عة حتى تحاذي  اىل داخل ثقب الساماّ
الحلقة الخارجية بشكل كامل.

اسحب األداة للخارج. سيبقى الواقي 
الجديد من صمغ األذن يف مكانه.

عة. عة أذنك بالساماّ قم بتوصيل ساماّ

3

4
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عة األذن  عة بيد واحدة وساماّ امسك الساماّ
باليد األخرى.

عة األذن عىل مخرج صوت  قم بتمرير ساماّ
عة. الساماّ

عة األذن مع  عة وساماّ يجب أن تركب الساماّ
بعض بشكل مثايل.

1

عة عة األذن بالساماّ 12.3 توصيل ساماّ

2

3
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13. نظام Roger للمحادثة يف الضوضاء و وللمدى البعيد   

هل تتواجد غالياً يف مواقف يكون فيها مستوى الضوضاء عالياً أو تكون 
املسافة بينك وبني املتحدث  أكرث من 1.5 مرت )5أقدام(؟ عىل سبيل املثال يف:

	 املطاعم واملقاهي والحانات الصاخبة 
	 التجمعات العائلية 

	 اجتامعات األعامل والعروض التقدميية واملحارضات التي تتميز بوجود   
   متحدث واحد أو أكرث

	 املحادثات بني شخصني 
	 محادثات الهاتف الجوال

	 مشاهدة التلفاز واالستامع للموسيقى 
	 يف السيارة 

	 مكاملات الفيديو عرب االنرتنت 

ميكاّنك دمج معيناتك السمعية من رشكة Phonak Naida B-R RIC مع 
ميكروفون Roger الالسليك من سامع وفهم حديث أكرث قي هذه األوضاع 

األكرث صعوبة.  
www.phonak.com/roger
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Phonak
ComPilot II

املستمع املتحداّث

املعينة 
السمعية

 Roger
ميكروفون

ث اىل أذنيك. يتكون النظام من ثالثة  ينقل ميكروفون Roger صوت املتحداّ
عنارص رئيسية: معيناتك السمعية من NAIDA B-R RIC ، مع مستقبل 

 .Roger املوصول وميكروفون Roger X

من  واملزيد   Roger تجربة  عن  السمعية  الرعاية  أخصايئ  اسأل 
املعلومات. 
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14. اإلكسسوارات الالسلكية 

تتوفر مجموعة من اكسسوارات Phonak الالسلكية لك لتستخدمها مع 
معيناتك السمعية. 

Phonak EasyCall II
مع الهاتف الجوال

***ميكروفون عن بعد
 Phonak

تلفزيون Phonak  LINKII املوصول بالتلفزيون

هاتف جوال

/MP3  ل  مشغاّ
**مصدر الصوت

Phonak جهاز بث

 Phonak PilotOne II
جهاز التحكم عن بعد 

*      ال- phonak  Compilot II مع ComPilot Air II أو Phonak ComPilot II مع مشبك لتعليقه عىل                    
          املالبس متتلك أيضاً وظائف التحكم عن بعد األساسيًة. لتحكم أكرب، ميكن استخدامها مع تطبيق التحكم عن 

 .Phonak بعد من        
ل MP3، الحاسوب، الحاسوب املحمول، الجهاز اللوحي( عن طريق    **    ميكن توصيل مصادر الصوت )مثل مشغاّ

     البلوتوث أو كيبل الصوت. 
يتم تعليقه عىل مالبس املتحدث لفهم أفضل عرب املسافات يف األوضاع الهادئة.   ***
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15. انضم ملجموعتنا املتعلقة بفقدان السمع! 

: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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16. حل ملا وراء املعينة السمعية  

الحل  السمعية  املعينة  أن ال تكون  للسمع مستمر، ميكن  أن فقدانك  مبا 
الهاتف، فإنه  الصحيح لك. إذا صعب عليك فهم حديث أو مكاملة عرب 

القوقعة من رشكة باالعتبار زراعة  الوقت لألخذ   رمبا يكون 
)Advance Bionics )AB للخطوة التالية يف رحلتك للسمع. مع التقدم 
هذه األيام يف تقنيات السمع، هنالك عدد متزايد من الناس يعانون من 
فقدان السمع يتمتعون باستعادتهم للسمع عن طريق عمليات زراعة 

القوقعة. تم تصميم هذا الحل السمعي املتقدم ملساعدتك عىل استعادة 
األصوات واالستمتاع بالحياة التي فقدتها بسبب فقدانك للسمع.

يتكون نظام زراعة القوقعة من مكونني رئيسيني. املكونات الخارجية هي 
معالج الصوت التي يتم ارتداؤها عىل األذن الخارجية مثل املعينة السمعية 

ن الداخيل هو الزراعة التي توصل  أو بشكل متخف عىل الجسم. املكواّ
الصوت اىل العصب السمعي. بخالف املعينة السمعية، فإن عمليات زراعة 

القوقعة تتجنب الجزء التالف من األذن وترسل إشارات كهربائية مبارشة اىل 
الدماغ عرب العصب السمعي. ميكن أن يساعدك السمع باستخدام عمليات 

زراعة القوقعة عىل سامع األصوات. 
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وهذا يغني الحياة بشكل حقيقي- أغاين الطبيعة الجميلة ومشاركة الضحك 
بني األصدقاء واألبعاد الكثرية للموسيقي وغريها الكثري.

رشكة AB ورشكة Phonak هام رشكتان شقيقتان تعمالن معاً ملساعدة الناس 
الذين يعانون من فقدان شديد للسمع. يقوم معالج الصوت Naída CI من 

رشكة Advanced Bionics بتوفري مزايا فريدة ورائدة تساعد املستقبلني 
 AB عىل السامع بشكل أفضل يف أي بيئة. وكنتيجة للعالقة املتميزة بني رشكة

ورشكة Phonak، يقدم معالج الصوت Naída CI بعض املزايا املتوفرة مع 
ن  مساعدتك السمعية Naida. تتضمن هذه املزايا تقنية مصممة لفهم محساّ
للكالم وراحة استامع يف مواقف مختلفة. إذا كنت متتلك نظام Roger لفهم 
أفضل يف الضوء وللمسافات عن بعد لالستمتاع باملوسيقى واستخدام التلفاز 

والهاتف املحمول، ميكنك االستمرار باستخدامه مع القوقعة املزروعة من 
 .Advanced Bionics رشكة
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  .AB وتكنولوجيا زراعة قوقعة Naida CI ملزيد من املعلومات حول
 AdvancedBionics.com يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين



42

17. الخدمة والضامن    

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

السمعية والشواحن حول الضامن املحيل.

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

يغطي الضامن املحدود العيوب التصنيعية واملادية يف املعينة السمعية 
عات  والشواحن عىل التوايل، لكن ال يغطي الإلكسسوارات مثل األنابيب وساماّ

األذن واملستقبالت الخارجية. يرسي الضامن عند إظهار إثبات الرشاء فقط.

ال يؤثر الضامن الدويل عىل أية حقوق قانونية ميكن أن متتلكها أنت مبوجب 
الترشيع املحيل املعمول به الذي ينظم بيع البضائع للمستهلك. 
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حدود الضامن
ال يغطي هذا الضامن التلف الناتج عن التعامل أو العناية أو التعرض للمواد 

الكيميائية أو الضغط غري املربر يتسبب التلف الناتج عن الغري أو مراكز 
الصيانة والخدمات غري املرخصة بإلغاء وإبطال هذا الضامن. ال يشمل هذا 

الضامن أي خدمة يقوم بها مختص الرعاية السمعية يف عيادته.

أخصايئ الرعاية السمعية املرخص 
)الختم /التوقيع(:

األرقام املتسلسلة
 املعينة السمعية اليرسى: 

املعينة السمعية اليمنى:

:RIC علبة شحن
مزود الطاقة:

:Phonak من RIC شاحن صغري

تاريخ الرشاء:
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18. معلومات االمتثال

أوروبا:
إقرار التطابق للمعينة السمعية

تقر Sonova AG مبوجب هذا اإلقرار أن هذا املنتج يوافق متطلبات 
توجيه األجهزة الطبية EC/93/42 إضافة اىل توجيه املعدات الراديوية رقم 

EU/2014/53. ميكن الحصول عىل النص الكامل إلقرار التطابق
من الرشكة املصنعة أو من ممثل  Phonak  املحيل والذي ميكن الحصول 

 www.phonak.com عىل عنوانه من القامئة يف
)مواقع Phonak حول العامل(.

أسرتاليا/ نيوزيالندا:

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 
 .A1 يف األسواق النيوزيالندية مبوجب مستوى املطابقة
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متت املصادقة عىل املوديالت الالسلكية املدرجة يف الصفحة 2 مبوجب:

)Phonak Naída B-R RIC )B90/B70/B50

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

RSS-210 للصناعة يف كندا. يخضع التشغيل للظرفني 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: 
 Phonak إن إجراء أية تعديالت أو تغيريات عىل هذا الجهاز دون موافقة

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. يولاّد هذا الجهاز ويستخدم وميكن أن ينرش طاقة تردد 
راديوية وميكن أن يسبب تداخالً مرضاً لالتصاالت الراديوية  إذا مل يتم تركيبه 

أو استخدامه وفقاً للتعليامت. فيمكن أن يسبب تداخالً ضاراً لالتصاالت 
الراديوية.
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من ناحية أخرى، ليس هنالك ضامن بعدم حدوث ذلك التداخل يف تركيب 
. إذا سبب هذا الجهاز تداخالً مرضاً الستقبال الراديو أو التلفزيون  معنياّ

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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معلومات خاصة باملوجات الراديوية ملعينتك السمعية الالسلكية 

نوع الهوايئ

تردد التشغيل
عرض املزود املشغول 

)99% BW(
تعديل 

القناة

نطاق التشغيل

علبة االستخدام

قوة املجال املغناطييس
@ 1 m

 هوايئ ملف الفرييت املدمج 
)حث(

10.6 MHz

DQPSK

قناة راديو مستقلة
18 سم )7 إنش(

بث إشارة الصوت للمعينة السمعية 
املستقبلة عىل األذن األخرى

-4 dBμA/m

تقريبا 500 كيلو هريتز 
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بوجود رمز CE، تؤكد Sonova أن هذا املنتج- مبا يف ذلك 
 اإلكسسوارات-يوافق متطلبات توجيه األجهزة الطبية رقم 

.EU/2014/53 وتوجيه املعدات الراديوية EEC/93/42
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 مبتطلبات الجزء املستخدم من النوع ب للمواصفة 

EN 60601-1 يتم تحديد سطح املعينة السمعية بأنه جزء 
مستخدم من النوع ب.  

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

19. 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 قبل هيئة االتصاالت الفيدرالية يف 

الواليات املتحدة األمريكية. 

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

توضح رقم الكتالوج للرشكة املصناّعة والتي تساعد يف التعرف عىل 
الجهاز املحدد. 
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يوضح هذا الرمز بأنه من املهم للمستخدم قراءة وأخذ املعلومات 
املوجودة يف هذا الدليل بعني االعتبار. 

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

الرطوبة خالل التخزين:
من 0% اىل 70% يف حالة عدم االستخدام. انظر اىل التعليامت يف 
الفصل 21.2 بخصوص تجفيف املعينة السمعية بعد االستخدام.

 
الضغط الجوي خالل عملية النقل والتخزين:

200 هيكتو باسكال اىل 1500 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 والشواحن ومزود الطاقة ال ميكن التخلص 

منها 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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20. استكشاف األخطاء وإصالحها  

20.1 استكشاف أخطاء املعينة السمعية

األسباب 

عة األذن مغلقة   السامعة/ ساماّ
تم اطفاء املعينة السمعية

اضطرابات املجال املغناطييس 
البطارية فارغة بالكامل

املعينة السمعية غري مدخلة يف األذن بشكل صحيح 

الصمالخ يف قناة األذن  
صوت عال جدا

بطارية منخفضة 

 السامعة / سامعة األذن مغلقة  

الصوت منخفض جدا
تغري يف السمع

إشارة عىل اتخفاض البطارية  

تفريغ البطارية بالكامل

بطارية معيبة

املشكلة  
املعينة السمعية ال تعمل

يسمع صفري يف املعينة السمعية 

املعينة السمعية غري عالية بشكل كاٍف أو 

مشوشة 

تطلق املعينة السمعية صافرتني 

املعينة السمعية ال تبدأ العمل 

ضوء املؤرش عىل املعينة السمعية
يومض رسيعا عند الشحن
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ما الذي يتوجب عليك فعله  

نظف فتحة السامعة/ سامعة األذن 

اضغط عىل الزر الضاغط ملدة 3 ثوان )الفصل 7+1(
اضغط عىل الزر الضاغط

أدخل املعينة السمعية يف الشاحن

شحن املعينة السمعية )الفصل 4( 

أدخل املعينة السمعية بشكل صحيح )الفصل 8( 

اتصل بأخصايئ األنف واألذن والحنجرة / الطبيب العام أو مختص الرعاية السمعية الخاص 
بك. خفاّض الصوت إذا كان زر التحكم بالصوت متوفراً )الفصل 6(

شحن املعينة السمعية )الفصل 4(
نظف فتحة السامعة/ سامعة األذن

ارفع الصوت إذا كان زر التحكم بالصوت متوفراً )الفصل 6(

اتصل مبختص الرعاية السمعية   شحن املعينة السمعية )الفصل 4(

شحن املعينة السمعية )الفصل 4(

اتصل مبختص الرعاية السمعية إذا مل يكن عمر البطارية كام هو متوقع. 
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األسباب 

املعينة السمعية غري مدخلة بشكل صحيح 
يف مداخل 

الشاحن غري موصول مبصدر الطاقة 
املعينة السمعية غري مشحونة بالكامل   

رمبا تحتاج البطارية اىل استبدال 

األسباب 

املعينة السمعية خارج نطاق درجة حرارة 
تشغيلها

علبة شحن RIC أو شاحن RIC املصغر غري 
موصول ب مصدر طاقة

 

املعينة السمعية غري مدخلة بشكل صحيح 
يف مداخل  

مزود الطاقة فارغ من البطارية 

املشكلة 
 

ضوء املؤرش عىل املعينة السمعية مطفأ 
عند وضعها عىل مداخل الشاحن

ال تدوم البطارية لكامل اليوم  

املشكلة  
 

ضوء املؤرش عىل املعينة السمعية ال يصدر 
فالشاً مزدوجاً 

الشحن مل يبدأ 
)ال يتم استخدام مزود طاقة(

الشحن مل يبدأ عند استخدام مزود الطاقة 

20.2 استكشاف األخطاء 
واستصالحها يف الشاحن  

إذا استمرت املشكلة، اتصل مبختص الرعاية السمعية الخاص بك 
لطلب املساعدة.
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ما الذي يتوجب عليك فعله  

أدخل املعينة السمعية بشكل صحيح يف الشاحن )الفصل 4( 

قم بتوصيل الشاحن ملصدر الطاقة الخارجي 

شحن املعينة السمعية )الفصل 4( 
اتصل مبختص الرعاية السمعية الخاص بك، ميكن أن يتطلب ذلك استبداالً للبطارية

ما الذي يتوجب عليك فعله  

قم بتسخني املعينة السمعية نطاق درجة حرارة التشغيل هو +5° اىل 40° درجة حرارة مئوية 
)سيلسيوس( )41° اىل  104° فهرنهايت(

قم بتوصيل الشاحن مبصدر الطاقة أو مزود الطاقة )الفصل 4.2( 

أدخل املعينة السمعية يف الشاحن )الفصل 4.1( 

شحن مزود الطاقة )الفصل 4.2(



21. معلومات سالمة مهمة  

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

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 اىل تدريب وإرشاد سمعي 

إضايف يف قراءة حركة الشفاه.

املعينة السمعية مناسبة لبيئة الرعاية الصحية املنزلية وبسبب احتامليتها ميكن 
أن يحدث أن يتم استخدامها يف بيئة مباين الرعاية الصحية االختصاصية مثل 

عيادات األطباء وعيادات أطباء األسنان...الخ. 
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تحتوي املعينات السمعية القابلة 
إلعادة الشحن من Phonak ومزود 

الطاقة من phonak عىل بطارات 
ليثيوم-أيون ميكن حملها يف الطائرات 
مثل األمتعة املحمولة. ال ميكن وضع 

مزود الطاقة يف األمتعة املسجلة وميكن 
وضعها فقط يف األمتعة املحمولة. 

الغرض املقصود من املعينات السمعية 
هو تضخيم ونقل   الصوت لألذنني 

وبالتايل تعويض ضعف السمع.
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 

 Sonova موافقة رصيحة من رشكة
AG. ميكن أن تؤدي هذه التغيريات 
اىل الرضر بأذنك أو املعينة السمعية.

ال تستخدم املعينات السمعية 
واكسسوارات الشحن يف مناطق 

التفجري )تفجري األلغام أو 
املناطق الصناعية مع وجود خطر 

االنفجارات، أو البيئات الغنية 
باألكسجني أو املناطق التي يتم 
التعامل مع مواد تخدير قابلة 

لالشتعال( أو حيث يكون استخدام 
املعدات اإللكرتونية ممنوعاً.

20.1  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 
م الرعاية  استشارة مقداّ

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.

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

اإلشارات التحذيرية املنفردة
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 لضامنن 
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 شاحن RIC ملصغر بعيداً 
عن متناول األطفال ذوي 

التحديات العقلية والحيوانات 
األليفة. إذا تم ابتالع الكبسولة 

الجافة، استرش الطيبب أو 
املستشفى فوراً.

 

يسمح للعاملني املرخصني 
فقط بفتح مزود الطاقة بسبب 
املخاطر الكهربائية املحتملة.  

ال تقم بتوصيل سليك من 
معينتك السمعية ألية مصادر 

صوتية مثل الراديو...الخ. 
والذي ميكن أن يسباّب رضراً 
لجسمك )صعقة كهربائية(.

 

ال تغطي كامل علبة الشاحن 
 RIC أو الشاحن املصغر RIC

خالل الشحن، مثالً بقطعة 
قامش الخ.

  

ينطبق ما ييل فقط عىل 
األشخاص الذين لديهم أجهزة 

طبية مزروعة ونشطة )مثل 
أجهزة تنظيم دقات القلب...الخ(:

ابِق املعينة السمعية الالسلكية 	 
عىل بعد 15 سم عىل األقل 
)6 إنش( بعيداً عن الجهاز 

املزروع. إذا واجهت أي 
تداخل، ال تستخدم املعينات 

السمعية الالسلكية واتصل 
بالرشكة املصناّعة للجهاز 

املزروع. يرجى مالحظة أنه 
ميكن للتداخل أن ينتج من 
خطوط الطاقة أو التفريغ 
الكهربايئ أو أجهزة كشف 
املعادن يف املطارات ...الخ.
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أبق املغناطيسات )وهذا يعني 	 
مغناطيس EasyPhone( عىل 

بعد 15 سم عىل األقل )6 
إنش( بعيداً عن الجهاز الطبي 

املزروع. 
إذا كنت تستخدم اكسسوار 	 

Phonak، ارجع اىل فصل 
"معلومات سالمة مهمة" يف 
دليل املستخدم لالكسسوار 

الالسليك. 

يجب تجنب استخدم هذا الجهاز 
بشكل قريب أو مالصق ل الجهاز 

اآلخر ألنه ميكن أن يؤدي اىل 
تشغيل غري صحيح. إذا كان مثل 

هذا االستخدام رضورياً، يجب 
مراقبة هذا الجهاز والجهاز اآلخر 

للتأكد من أنهام يعمالن بشكل 
طبيعي. 

ميكن أن يؤدي استخدام 
االكسسوارات، واملحوالت 

والكوابل غري املحددة أو املزودة 
من قبل الرشكة املصناّعة لهذا 

الجهاز اىل زيادة يف االنبعاثات 
اإللكرتومغناطيسية أو يقلل 

املناعة اإللكرتومغناطيسية لهذا 
الجهاز ويؤدي اىل تشغيل غري 

صحيح.

يجب عدم استخدام اجهزة 
اتصاالت RF املحمولة )مبا يف 

ذلك األجهزة الطرفية مثل كوابل 
الهوايئ والهوائيات الخارجية( 

ضمن مسافة أقرب من 30 سم 
 Naida  12 إنش( ألي جزء من(

B-R RIC مبا يف ذلك الكوابل 
املحددة من قبل الرشكة املصناّعة. 
فيام عدا ذلك، ميكن أن ينتج عن 
ذلك تراجع يف أداء هذه املعدات
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 USB يجب استخدام مدخل
الخاص بالشاحن للغرض املخصص 

له قط. 

بخصوص الشاحن، استخدم فقط 
. EN60601-1 و/أو EN60950

املعدات املرخصة مع طاقة 
 .VDC 5 مخرجة مقدارها

وعىل األقل 500 مييل أمبري. 

ال تقم بإدخال محول مزود الطاقة 
يف منافذ كهربائية ألن هذا ميكن 

أن يؤدي اىل صعقة كهربائية 

ال يجب أن تتم مالءمة املعينات 
السمعية مع القباب/ انظمة 
الوقاية من صمغ األذن عند 

استخدامها ن قبل العمالء مع
طبالت األذن املثقوبة، أو القنوات 
السمعية امللتهبة أو تجويف األذن 
الوسطى املعرض يف هذه الحاالت، 

نويص باستخدام سامعات األذن 
لة. يف الحاالت غري املحتملة  املعداّ

والتي يكون فيها أي جزء من هذا 
املنتج يجب أن يبقى يف القناة 
السمعية، فإنه من املستحسن 

بشدة استشارة الطبيب إلزالتها 
بشكل آمن.
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21.2 معلومات حول سالمة املنتج 

مقاومة للامء وهي ليست ضد املاء 
)J(املعينات السمعية من Phonak

تم تصميمها لتصمد يف األنشطة 
االعتيادية والتعرض العريض لظروف 
استثنائية. ال تغمر املعينة السمعية 

يف املاء أبداً!
مل يتم تصميم املعينات السمعية 
من رشكة Phonak 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. 

احِم معينتك السمعية من الحرارة 
)ال ترتكها قرب النافذة أو يف 

السيارة(. ال تستخدم امليكرويف أو 
أجهزة التسخني لتجفيف معينتك 
السمعية )بسب مخاطر الحريق 

أو االنفجار(. اسأل مختص الرعاية 
السمعية حول طرق التجفيف 

املناسبة.

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. 
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ال تسقط معينتك السمعية!
إن اسقاط املعينة السمعية عىل 

سطح صلب ميكن أن يتلفها.

خزاّن معينتك السمعية قي الشاحن 
إذا كنت ال تستخدمها لوقت طويل.

ميكن أن تؤثر بعض الفحوصات 
الطبية أو الفحوصات السنية مبا 

يف ذلك األشعة املفصلة أدناه 
عىل الوظيفة الصحيحة ملعيناتك 
السمعية. أزل املعينات السمعية 

وأبقها خارج غرفة/ منطقة الفحص 
قبل الخضوع: 

للفحوصات الطبية أو السنية 	 
باألشعة السينية )إضافة اىل 

التصوير الطبقي(. الفحوصات 
الطبية باستخدام أجهزة الرنني 

املغناطييس/NMRI والتي تولد 
املجاالت املغناطيسية. 

ال تحتاج اىل 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.  
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يجب تجفيف املعينات السمعية 
قبل شحنها فيام عدا ذلك، ال ميكن 

ضامن موثوقية الشحن.

استخدم فقط الشواحن وحزم 
الطاقة املعتمدة املفصلة يف دليل 

 Naida B-R املستخدم هذا لشحن
RIC، ميكن أن تتسبب بتلفها إذا 
استخدمت غري تلك املفصلة قي 

دليل املستخدم هذا. 

تحتوي كل من معينتك السمعية 
ومزود الطاقة عىل بطاريات 

ليثيوم-أيون ذات تصنيف واط 
ساعة أكرب 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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