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 عالمة الجودة والسالمة املستخدمة 
CE يف دول االتحاد األورويب



3

تفاصيل املعينة السمعية الخاصة بك 

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

مختص الرعاية السمعية الخاص بك: 

املوديل       حجم البطارية  
13      Naída B-SP (B90/B70/B50/B30) 

675     Naída B-UP (B90/B70/B50/B30 

سامعة األذن
 قالب أذن كالسييك 



تم تطوير املعينة السمعية 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

عالمات املعينة السمعية اليرسى واليمنى

تغيري البطاريات  

عالمة زرقاء ل املعينة 
السمعية اليرسى. 

عالمة حمراء ل املعينة 
السمعية اليمنى. 

أزل الالصق عن 
البطارية الجديدة 

وانتظر دقيقتني.

ضع البطارية يف باب افتح باب البطارية.
البطارية بحيث يكون الرمز 

"+" متجهاً اىل االعىل  

123
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تشغيل/إغالق

الزر الضاغط 

التحكم بالصوت

إغالقتشغيل

ميكن أن يكون للزر الضاغط املوجود عىل 
معينتك السمعية وظائف متعددة.

لرفع الصوت، اضغط عىل الزر التحكم لألعىل. 
لتخفيض الصوت، اضغط عىل زر التحكم 

بالصوت لألسفل.
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تظهر الصور أدناه سامعة األذن واملوديل املحتمل املفصلة يف دليل املستخدم هذا. 

قالب أذن كالسييك 

Naída B-SP & B-UP

2. أجزاء املعينة السمعية  

التحكم بالصوت

الزر الضاغط   

باب البطارية 

قالب أذن )ممكن ازالته(

مخرج الصوت
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هنالك عالمة حمراء أو زرقاء لتخربك إذا كانت هذه املعينة السمعية هي 
اليمنى أو اليرسى. 

3. عالمات املعينة السمعية اليرسى واليمنى

العالمة الزرقاء للمعينة السمعية اليرسى. 
العالمة الحمراء للمعينة السمعية اليمنى.
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4. تشغيل/إغالق 

يستخدم باب البطارية أيضاً كمفتاح تشغيل/ إطفاء

باب البطارية مغلق =
املعينة السمعية مشغلة

باب البطارية مفتوح =
املعينة السمعية مطفأة

عند تشغيل املعينة السمعية ميكن أن تسمع نغمة بدء التشغيل. 

1

2



11

5. البطاريات 

إذا كان من الصعب إغالق باب البطارية:  تأكد من إدخال 
البطارية بشكل صحيح وأن الرمز "+" متجه لألعىل.  إذا مل 

السمعية  املعينة  تعمل  لن  بشكل صحيح،  البطارية  إدخال  يتم 
البطارية. باب  يتلف  أن  وميكن 

123

أزل الالصق
 عن البطارية

 الجديدة وانتظر
 دقيقتني.

ضع البطارية  يف باب إفتح باب البطارية
البطارية بحيث يكون الرمز 

"+" متجهاً لألعىل.
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طاقة منخفضة:  ستسمع صافرتان طويلتان عندما تكون البطارية 
منخفضة. سيكون لديك حوايل 30 دقيقة لتغيري البطارية )ميكن أن 

يختلف هذا اعتامداً عىل إعدادات املعينة السمعية والبطارية( نويص 
بأن يكون بني يديك بطارية جديدة يف جميع األوقات.

يرجى التأكد بأنك تستخدم النوع الصحيح للبطارية يف معينتك السمعية 
)بطارية الزنك- الهوائية(.  يرجى قراءة الفصل 19.2 ملعلومات إضافية 

حول سالمة املنتج.

استبدال البطارية
تتطلب هذه املعينة السمعية بطاريات الزنك- الهوائية تعرف عىل

حجم البطارية الصحيح ) 13 أو 675( من خالل: 
• التحقق من "تفاصيل معينتك السمعية" يف الصفحة رقم 3. 

• التحقق من العالمة عىل الجزء الداخيل من باب البطارية.
• تحقق من الجدول التايل. 

الزنك الهوائية املوديل
البطارية 

الحجم

اللون العالمة 
عىل الحزمة

IEC الرمزANSI الرمز

Phonak Naída

B-SP13برتقايلPR487000ZD

B-UP675أزرقPR447003ZD
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6. تركيب املعينة السمعية 

1

2

3

ارفع قالب األذن إىل أذنك
 وقم بوضع الجزء املناسب يف

 قناتك السمعية.

ضع املعينة السمعية خلف
 أذنك. 

أدخل الجزء العلوي من
 قالب األذن إىل الجزء العلوي من

 تجويف األذن.



14

7. إزالة املعينة السمعية 

1

2

ارفع املعينة السمعية فوق
الجزء العلوي من أذنك

أمسك قالب األذن بأصابعك 
وقم بإزالتها بلطف.

يرجى محاولة تجنب اإلمساك باألنبوب إلزالة املعينة السمعية. 
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8. الزر الضاغط 

ميكن أن يكون للزر الضاغط 
املوجود عىل معينتك السمعية 

وظائف متعددة أو ميكن أن 
يكون غري فعال. وهذا يعتمد 
عىل برمجة املعينة السمعية 
املوضح يف "تعليامت املعينة 

السمعية" الخاصة بك. يرجى 
سؤال مقّدم الرعاية السمعية عن 

هذه املطبوعة.
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9. التحكم بالصوت  

لرفع الصوت،
 اضغط عىل الزر التحكم

 لألعىل. لتخفيض 
الصوت، اضغط عىل 

زر التحكم بالصوت لألسفل.
ميكن تعطيل التحكم بالصوت

من قبل مختص الرعاية
السمعية.
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10. نظام Roger للمحادثة يف الضوضاء و وللمدى البعيد   

هل تتواجد غالباً يف أماكن تكون فيها مستوى عاٍل من الضوضاء أو تكون 
املسافة عن املتحدث أكرث من 1.5 مرت )5 أقدام(؟ عىل سبيل املثال يف: 

• املطاعم واملقاهي والحانات الصاخبة 
• التجمعات العائلية 

• واجتامعات األعامل والعروض التقدميية واملحارضات التي تظهر متحدث  
   أو أكرث.

• املحادثات بني شخصني 
• محادثات الهاتف الجوال

• مشاهدة التلفاز واالستامع للموسيقى 
• يف السيارة 

• مكاملات الفيديو عرب االنرتنت 

ميّكنك توصيل املعينة السمعية Phonak Naída V الخاصة بك مع ميكروفون 
Roger الالسليك من سامع وفهم كالم أكرث يف هذه املواقف الصعبة. 

www.phonak.com/roger
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املستمعاملتحّدث                                

املعينة السمعية 
مع مستقبل  

Roger

                                                       

ميكروفون 
Roger

اسأل أخصايئ الرعاية السمعية عن تجربة Roger واملزيد من 
املعلومات.

ينقل ميكروفون Roger صوت املتحدث مبارشة إىل أذنيك.   يتكون النظام 
من ثالثة عنارص أساسية: املعينات السمعية الخاصة بك ومستقبالت 

.Roger وميكروفون Roger
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    Roger 11. استخدام مستقبالت

قام مختص الرعاية السمعية الخاص بك بتحضري معينتك السمعية 
الستخدامها مع مستقبل Roger. ملزيد من املعلومات يرجى سؤال أخصايئ 

الرعاية السمعية الخاص بك.

املعينة السمعية
متكامل التصميم 

املستقبل

 Roger مبستقبالت Phonak Naída V ميكن تزويد معينتك السمعية
 متكاملة التصميم.

تقدم املعينة السمعية مع مستقبل Roger متكامل التصميم جميع 
الوظائف وسهولة االستخدام كام هي دون املستقبل. املعينة السمعية 
املزودة مبستقبل متكامل التصميم مقاومة للامء، ارجع اىل الفصل 14.

11.1 مستقبالت Roger متكاملة التصميم 
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 Roger X  11.2 األنبوب املعدين ومستقبل

عند وجود األنبوب املعدين ومستقبل Roger X، توفر املعينة السمعية 
نفس الوظائف وسهولة االستخدام كام هي دون وجود املستقبل باستثناء 

مهم واحد وهو أن: 

املعينة السمعية الخاصة بك مع األنبوب املعدين لن تكون مقاومة للامء 
بعد اآلن. 

 Roger X مستقبل 
)حزء متحرك(

األنبوب املعدينباب البطارية 
)متحرك(

املعينة السمعية
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توصيل األنبوب املعدين

1

2

ادفع األنبوب املعدين
 باتجاه أسفل

 املعينة السمعية. صل بني
 أخاديد الجزأين.

ادفع حتى ينغلق يف مكانه
 متاماً ويكون موصوال بشكل صحيح

 مع املعينة السمعية.
Roger X ميكن توصيل مستقبل

 اآلن.
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 Roger X توصيل مستقبل

1

ادفع املسامري الثالث الخاصة 
مبستقبل Roger X يف الثالثة 

مقابس الخاصة باألنبوب املعدين. 
يكون مستقبل Roger X موصوالً 

بشكل صحيح عند دخوله يف مكانه 
الصحيح.   

ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع اىل تعليامت مستخدم املستقبل املحددة. 

 Phonak فوراً عند الطلب، تويص Roger لسامع إشارة ميكروفون
برتك مستقبل Roger X موصوالً عندما يكون غري مستخدم. 
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إزالة األنبوب املعدين

1

2

أمسك املعينة السمعية
بني اصبع اإلبهام والسبابة. 

اسحب نظام اإلغالق عىل ظهر 
األنبوب املعدين.

 اسحب األنبوب املعدين لألعىل 
باليد األخرى تم اآلن إزالة

األنبوب املعدين من املعينة
السمعية.
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12. 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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13. حل ملا وراء املعينة السمعية  

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

  Advance Bionics يكون الوقت لألخذ باالعتبار زراعة القوقعة من رشكة
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 

أو بشكل متخف عىل الجسم. املكّون الداخيل هو الزراعة التي توصل 
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 عىل السامع بشكل أفضل يف أي بيئة. وكنتيجة للعالقة 

 Naída CI يقدم معالج الصوت ، Phonak ورشكة AB املتميزة بني رشكة
بعض املزايا املتوفرة مع مساعدتك السمعية Naida. تتضمن هذه املزايا 

تقنية مصممة لفهم محّسن 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 
.Advanced Bionics باستخدامه مع القوقعة املزروعة من رشكة
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يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين AdvancedBionics.com ملزيد من 
 AB املعلومات حول تقنية زراعة القوقعة من رشكة



28

14. العناية والصيانة  

تساهم العناية الحثيثة والروتينية مبعينتك السمعية يف أداء رائع وإطالة 
عمر خدمتها. 

يرجى استخدام املواصفات التالية كتوجيه إرشادي.
ملزيد من املعلومات بخصوص سالمة املنتج، يرجى االطالع عىل الفصل 

.19.2
 

معلومات عامة
يجب عليك إزالة املعينة السمعية من أذنك قبل استخدام مثبت الشعر أو 

استخدام مواد التجميل ألن هذه املنتجات ميكن أن تتسبب بتلفها.

عند استخدام معينتك السمعية، اترك باب البطارية مفتوحاً ليك تتبخر أي 
رطوبة موجودة. تأكد دامئاً من تجفيف املعينة السمعية بشكل كامل بعد 

االستخدام. قم بتخزين املعينة السمعية يف مكان آمن وجاف ونظيف. 
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املعينة السمعية مقاومة للامء والعرق والغبار تحت الظروف التالية: 
•  باب البطارية مغلق بشكل كامل. تأكد من عدم وجود جسم غريب مثل   

   شعر يف باب البطارية عند إغالقه. 
•  يتم تنظيف وتجفيف املعينة السمعية بعد التعرض للامء أو العرق أو  الغبار. 
•  تستخدم املعينة السمعية ويتم صيانتها كام هو مبني يف دليل االستخدام هذا. 

املعينات السمعية املزودة مبستقبل Roger متكامل التصميم 
مقاومة للامء أيضاً. 

 Roger X املعينات السمعية املزودة بأنبوب معدين ومستقبل
غري مقاومة للامء.

ميكن أن مينع استخدام املعينة السمعية الخاصة بك قرب املاء 
تدفق الهواء اىل البطاريات مام يؤدي اىل توقفها عن العمل. إذا 

توقف سمعك بعد مالمستك للامء، ارجع إىل خطوات استكشاف 
األخطاء وإصالحها يف الفصل 18. 
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يومياً
تفحص سامعة األذن واألنبوب للتأكد من خلوها من صمغ األذن ورواسب 

الرطوبة. نظف األسطح بقطعة قامش خالية من النسالة أو استخدم الفرشاة 
الصغرية املزودة يف حقيبة املعينة السمعية. ال تستخدم مواد التنظيف 

أبدا مثل املنظفات املنزلية أو الصابون...الخ لتنظيف املعينة السمعية. ال 
يستحسن شطف هذه األجزاء باملاء بسبب خطورة إغالق األنبوب. إذا أردت 

تنظيف املعينة السمعية بشكل مكثف، أسال مختص الرعاية السمعية عن 
النصيحة واملعلومات عن املرشحات )الفالتر( أو كبسوالت التجفيف. 

أسبوعياً
نظّف سامعة األذن بقطعة قامش ناعمة ورطبة أو بقطعة قامش تنظيف 

خاصة باملعينات السمعية. يرجى استشارة مختص الرعاية السمعية ملزيد من 
املعلومات حول الصيانة أو إرشادات التنظيف.

شهرياً
تفحص أنبوب السمع للبحث عن تغيريات يف اللون أو تصلب أو تشققات. 
يف حال وجود مثل هذه التغيريات يجب استبدال األنبوب. يرجى استشارة 

مختص الرعاية السمعية. 
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15. الخدمة والضامن    

الضامن املحيل
يرجى سؤال مختص الرعاية الصحية يف املكان الذي اشرتيت منه املعينة 

السمعية حول رشوط الضامن املحيل.

الضامن الدويل
تقّدم رشكة Phonak ضامنا دولياً محدوداً ملدة سنة واحدة يرسي اعتباراً 

من تاريخ الرشاء. يغطي هذا الضامن املحدود عيوب التصنيع والعيوب 
املادية يف املعينة السمعية نفسها لكن ال يشمل ملحقاتها مثل البطاريات 
واألنابيب وقوالب 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 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(

 الرقم املتسلسل
)الجانب األيرس(:

 الرقم املتسلسل 
)الجهة اليمنى(:

تاريخ الرشاء:
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16. معلومات االمتثال     

أوروبا:
إقرار املطابقة

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

EU/2014/53. ميكن الحصول عىل النص الكامل إلقرار املطابقة من الرشكة 
املصّنعة أو وكيل رشكة Phonak املحيل الذي ميكن الحصول عىل عنوانه 

من موقع www.phonak.com )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-SP (B90/B70/B50/B30(

FCC ID: KWC-BTEVSP الواليات املتحدة األمريكية  
IC: 2262A-BTEVSP كندا   

Phonak Naída B-UP (B90/B70/B50/B30(

FCC ID: KWC-BTEVUP الواليات املتحدة األمريكية  
IC: 2262A-BTEVUP 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. يولّد هذا الجهاز ويستخدم وميكن أن ينرش طاقة تردد 

راديوية وميكن أن يسبب تداخالً مرضاً لالتصاالت الراديوية. 
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إذا مل يتم تركيبه أو استخدامه وفقاً للتعليامت. من ناحية أخرى، ليس 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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معلومات خاصة باملوجات الراديوية ملعينتك السمعية الالسلكية 

نوع الهوايئ

تردد التشغيل
عرض النطاق الرتددي املشغول  

)99% BW(

تعديل

القناة

نطاق التشغيل
حقيبة االستخدام

قوة املجال املغناطييس 
3 @ مرت   

هوايئ ملف الفرييت املدمج )حث(

10.6 MHz

DQPSK

تقريبا 500 كيلو هريتز 

قناة راديو مستقلة

18 سم )7 إنش(

ارسال الصوت أو إشارة األمر إىل املعينة 

السمعية املستلمة عىل األذن األخرى.

-20.5 dBμA/m
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17. معلومات وتفاصيل الرموز 

بوجود رمز CE، تؤكد رشكة Sonova AG أن هذا املنتج 
-مبا يف ذلك ملحقاته- يطابق متطلبات توجيه األجهزة الطبية 

رقم EEC/93/42 إضافة اىل توجيه  ملعدات االتصاالت وأجهزة 
الراديو EU/2014/53.   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
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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.

حافظ عىل املنتج جافاً خالل النقل.
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دون مشاكل أو قيود إذا استخدم عىل النحو املقصود ما مل ينص 
عىل غري ذلك يف أدلة املستخدم هذه. تم تصنيف وتصميم املعينات 

استخدامها  ليتم  60 دقيقة(  IP68 )بعمق مرت واحد ملدة  السمعية 
القلق حول تعرض  لذا ليس عليك  اليومية.  الحياة  يف جميع مواقف 

املقصود  العرق. رغم ذلك، فليس  أو  لزخات مطر  السمعية  املعينات 
تحتوي  التي  املائية  األنشطة  يف  استخدامها  السمعية  املعينات  من 

عىل مياه معقمة بالكلور أو الصابون أو املاء املالح أو السوائل 
كيميائية. مواد  تحتوي عىل  التي  األخرى 

يشري هذا الرمز إىل الرقم املتسلسل للرشكة املصنعة ليك يتم التعرف عىل 
الجهاز الطبي املحدد. 

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

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

الرطوبة خالل النقل:  حتى 90% )غري مكثفة(.
الرطوبة خالل التخزين: من 0% اىل 70% يف حالة عدم االستخدام.

انظر اىل التعليامت يف الفصل 19.2 بخصوص تجفيف املعينة 
السمعية بعد االستخدام.  

الضغط الجوي:  200 هيكتو باسكال اىل 1500 هيكتو باسكال.

الرمز الذي يحتوي عىل سلة مهمالت مشطوبة هو لتنبيهك بأن هذه 
املعينة السمعية ال ميكن التخلص منها  كفضالت منزلية عادية. يرجى 
التخلص من املعينات السمعية القدمية أو غري املستخدمة، يف مواقع 

التخلص من النفايات املخصصة للنفايات اإللكرتونية، أو قم بتسليمها 
إىل مختص الرعاية السمعية ليتخلص منها. يحافظ التخلص املناسب 

من النفايات اإللكرتونية عىل البيئة والصحة. 
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األسباب 

نفدت البطارية  
السامعة/ ساّمعة األذن مغلقة 

غري مدخلة بشكل صحيح 

املعينة السمعية مطفأة

املعينة السمعية غري مدخلة بشكل صحيح 
صمغ يف القناة السمعية

صوت عال جدا  
بطارية منخفضة 

السامعة / سامعة األذن مغلقة 
الصوت منخفض جدا

تغري ظرف السمع املادي

إشارة عىل انخفاض البطارية 

رطوبة عىل البطارية أو املعينة السمعية 

املشكلة  

املعينة السمعية ال تعمل

يسمع صفري يف املعينة السمعية 

املعينة السمعية ليست قوية الصوت مبا يكفي أو 
تصدر تشويشاً 

تطلق املعينة السمعية صافرتني 

املعينة السمعية تعمل وتنطفئ )بشكل متقطع(

18. استكشاف األخطاء وإصالحها  

إذا استمرت املشكلة، اتصل مبختص الرعاية السمعية للمساعدة.
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ما الذي يتوجب عليك فعله   

تغيري البطارية )الفصل 5+1(
نظف فتحة السامعة/ سامعة األذن، أدخل البطارية

بشكل صحيح )الفصل 5+1(

شّغل املعينة السمعية عن طريق إغالق باب البطارية بالكامل )الفصل 4( 

أدخل املعينة السمعية بشكل صحيح )الفصل 6( 
اتصل مع طبيبك العام/ أخصايئ األنف واألذن والحنجرة أو مختص الرعاية السمعية 

قم بتخفيض مستوى الصوت )الفصل 9+8(. 
تغيري البطارية )الفصل 5+1(. 

نظف فتحة السامعة/ سامعة األذن
ارفع مستوى الصوت يف حال توفر زر التحكم بالصوت )الفصل 9+8(

اتصل مع مختص الرعاية السمعية 

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

امسح البطارية واملعينة السمعية بقطعة قامش جافة 
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19. معلومات سالمة مهمة  

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

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.
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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 
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(.

بطاريات املعينة السمعية سامة 
إذا تم ابتالعها!   ابقها بعيداً عن 
متناول األطفال واألشخاص ذوي 

التحديات العقلية والحيوانات 
األليفة. إذا تم ابتالع البطاريات، 

استرش الطبيب فوراً!

19.1 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.

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 شهراً. 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.
 

ال تقم بعمل توصيل سليك 
من املعينة السمعي اىل أية 
مصادر صوتية خارجية مثل 

الراديو. ... الخ والتي ميكن أن 
تسبب أرضاراً لجسمك )صعقة 

كهربائية(.
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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 الحقول املغناطيسية • 

)مثل أدوات التعامل مع 
البطاريات ومغناطيس 

الهاتف السهل... الخ( عىل 
بعد 15 سم )6 إنش( عىل 
األقل من الجهاز املزروع. 

إذا كنت تستخدم جهاز • 
اتصال ملحق السليك من 
Phonak ارجع اىل فصل 
"معلومات سالمة مهمة" 

يف دليل املستخدم لجهازك 
 الالسليك امللحق. 

ال ينبغي أن تكون املعدات 
السمعية مزودة بقباب/ 

أنظمة الحامية من الصمغ 
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 سامعة أذن 

معدلة. يف الحالة املستبعد 
حدوثها بحيث يبقى أي 

جزء من هذا املنتج داخل 
القناة السمعية، فمن 
املستحسن جدا زيارة 

الطبيب إلزالته بشكل آمن. 
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19.2 معلومات حول سالمة املنتج 

املعينات السمعية من رشكة 
phonak 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 املعينات 
 Phonak السمعية من رشكة
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.
 

حافظ عىل املعينة السمعية من 
الحرارة )ال ترتكها قرب النافذة 

أو يف السيارة(. ال تستخدم 
امليكروويف أو أجهزة التسخني 

األخرى لتجفيف املعينة 
السمعية. اسأل مختص الرعاية 
السمعية حول طرق التجفيف 

املناسبة. 
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عند عدم استخدامك ملعينتك 
السمعية، اترك باب البطارية 
مفتوحاً ليك تتبخر أي رطوبة 

موجودة. تأكد دامئاً من 
تجفيف املعينة السمعية 

بشكل كامل بعد االستخدام. 
قم بتخزين املعينة السمعية يف 

مكان آمن وجاف ونظيف.

ال تسقط املعينة السمعية! إن 
اسقاط املعينة السمعية عىل 
سطح صلب ميكن أن يسبب 

التلف لها.

استخدم بطاريات جديدة دامئاً 
ملعينتك السمعية. يف حال 

حدوث ترسب من البطارية، 
استبدلها فوراً ببطارية جديدة 

لتجنب أي.

تهيج الجلدي.  ميكنك إعادة 
البطاريات املستعملة اىل 
مختص الرعاية السمعية.

يجب أن ال تزيد البطاريات 
املستخدمة يف هذه املعينات 

السمعية عن 1.5 فولت. يرجى 
عدم استخدام بطاريات الفضة- 

الزنك أو بطاريات الليثيوم 
األيونية القابلة إلعادة الشحن 
ألنها ميكن أن تؤدي اىل تلف 

بالغ للمعينة السمعية. يوضح 
الجدول يف الفصل 5 بالضبط 

أنواع البطاريات املحددة 
التي تتطلبها املعينة السمعية 

الخاصة بك. 
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أزل البطارية إذا كنت ال 
تستخدم معينتك السمعية 

لفرتة طويلة من الزمن.

ميكن أن تؤثر املعالجات 
الخاصة أو الفحوصات 

السنية التي تشمل األشعة 
املبينة أدناه بشكل سلبي 

عىل وظيفة املعينة السمعية. 
قم بإزالة املعينة السمعية 

واحفظها خارج غرفة الفحص 
قبل الخضوع ل: 

الفحوصات الطبية أو السنية • 
باألشعة السينية )التصوير 

الطبقي أيضاً(. 
الفحوصات الطبية باستخدام • 

الرنني املغناطييس الني 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..
  

ال تستخدم املعينة السمعية 
يف األماكن التي يحظر 
فيها استخدام املعدات 

اإللكرتونية. 
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