
دليل املستخدم

(B90/B70/B50/B30) 

Phonak Virto B
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املوديالت الالسلكية 
Phonak Virto B90-10 O

Phonak Virto B90-10

Phonak Virto B90-312

Phonak Virto B90-13

Phonak Virto B70-10 O

Phonak Virto B70-10

Phonak Virto B70-312

Phonak Virto B70-13

Phonak Virto B50-10 O

Phonak Virto B50-10

Phonak Virto B50-312

Phonak Virto B50-13

Phonak Virto B30-10 0 

Phonak Virto B30-10 

Phonak Virto B30-312 

Phonak Virto B30-13

عالمة CE املطبقة من عام 
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

يصلح دليل املستخدم هذا ل: 
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املوديالت السلكية 
Phonak Virto B90-312 NW O

Phonak Virto B90-10 NW O

Phonak Virto B70-312 NW O

Phonak Virto B70-10 NW O

Phonak Virto B50-312 NW O

Phonak Virto B50-10 NW O

Phonak Virto B30-312 NW O

Phonak Virto B30-10 NW O 

عالمة CE املطبقة من عام 
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
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تفاصيل معينتك السمعية

املوديل
Phonak Virto B-10 NW O   c

Phonak Virto B-10 O   c

Phonak Virto B-10   c

Phonak Virto B-312 NW O   c

Phonak Virto B-312   c

Phonak Virto B-13   c

حجم البطارية 
10
10
10

312
312
13

إذا مل يتم وضع إشارة تحدد موديل معينتك السمعية وكنت ال   

تعرف موديلها، يرجى سؤال أخصايئ الرعاية السمعية الخاص بك.

أخصايئ الرعاية السمعية الخاص بك: 

 



تم تطوير معيناتك السمعية من قبل رشكة Phonak- الرشكة الرائدة 
يف العامل يف الحلول السمعية ومقرها يف زيوريخ، سويرسا.

إن هذه املنتجات عالية الجودة هي نتاج عقود من البحث والخربة 
وصممت لتبقيك موصوالً بجامل الصوت! نشكرك لقيامك بهذا الخيار 

الرائع ونتمنى لك سنوات من االستمتاع باالستامع. 

يرجى قراءة دليل املستخدم هذا بعناية للتأكد من أنك ستحصل 
عىل االستفادة القصوى من الخيارات التي توفرها معيناتك السمعية.  

ملزيد من املعلومات حول املزايا واملنافع، ببساطة قم بالتواصل مع 
أخصايئ الرعاية السمعية الخاص بك.

Phonak – life is on

www.phonak.com
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1. دليل رسيع

العالمات لألذنني اليرسى واليمنى للمعينة السمعية

تغيري البطاريات

العالمة الزرقاء للمعينة
 السمعية اليرسى.

العالمة الحمراء للمعينة 
السمعية اليمنى.

أزل الالصق عن 
البطارية الجديدة 

وانتظر دقيقتني

اليمنىاليرسى

افتح باب 
البطارية 

ضع البطارية يف باب 
البطارية مع التأكد من 

توجيه رمز “+” اىل األعىل

123
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تشغيل/إطفاء

زر الضغط

التحكم بالصوت

للموديالت التي يوجد بها هذا الخيار فقط: 
ميكن أن يحتوي زر الضغط يف معينتك 

السمعية عىل عدة وظائف.

موديالت يوجد بها هذا الخيار فقط:
لرفع الصوت، حرك التحكم بالصوت اىل 
األمام.   لتخفيض الصوت، حرك التحكم 

بالصوت اىل الخلف.

إطفاء تشغيل
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2. أجزاء املعينة السمعية

تظهر الصور التالية املوديالت املبينة يف دليل املستخدم هذا.  ميكنك 
تحديد موديلك الشخيص من خالل: 

التحقق من “تفاصيل معينتك السمعية” يف الصفحة 5.	 
أو مقارنة معينتك السمعية مع املوديالت التالية املعروضة.  انتبه 	 

اىل شكل املعينة السمعية وتأكد فيام إذا كان زر التحكم بالصوت 
موجوداً. 

Virto B-10 O and B-10 NW O

مبنى خاص لألذن

البطارية باب 

 زر الضغط 
)اختياري(

مقبض لإلزالة 

مخرج الصوت/ نظام حامية من الصمغ 

Virto B-312 NW O

مخرج الصوت/ نظام حامية شمعي   

مبنى خاص لألذن

البطارية  باب 
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Virto B-10

مبنى خاص لألذن

البطارية باب 
زر التحكم بالصوت 
)اختياري( 

زر الضغط

مقبض لإلزالة

مخرج الصوت/ نظام حامية من الصمغ

Virto B-312

Virto B-13

البطارية باب 
زر الضغط           

 مخرج الصوت/ 
نظام حامية من الصمغ                            

مبنى خاص لألذن

التحكم بالصوت )اختياري(

البطارية باب 
زر الضغط

مخرج الصوت/ نظام حامية من الصمغ

بالصوت التحكم 
(اختياري)

مبنى خاص لألذن
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3. عالمات األذنني اليرسى واليمنى للمعينة السمعية

هنالك عالمة حمراء أو زرقاء لتخربك فيام إذا كانت هذه املعينة 
السمعية هي اليمنى أو اليرسى. توجد العالمة امللونة عىل باب 

البطارية عىل السامعة )نص مطبوع باللون األحمر أو األزرق( أو 
سامعة ملونة باللون األحمر أو األزرق. 

العالمة الزرقاء للمعينة السمعية اليرسى.

اليمنى.  الحمراء للمعينة السمعية  العالمة 
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4. تشغيل/إطفاء

باب البطارية أيضاً هو مفتاح تشغيل/ إطفاء

1

2

 باب البطارية مغلق = 
املعينة السمعية مشغلة.

 باب البطارية مفتوح = 
املعينة السمعية مطفأة.

ميكن أن تسمع نغمة البداية عند تشغيل معينتك السمعية  
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5. البطاريات

ضع البطارية يف 
باب البطارية مع 
التأكد من توجيه 

رمز “+” اىل األعىل

افتح باب 
البطارية 

أزل الالصق عن 
البطارية الجديدة 

وانتظر دقيقتني

بطارية منخفضة: ستسمع صافرتني عندما تكون البطارية منخفضة. 
سيكون لديك 30 دقيقة تقريباً لتغيري البطارية )ميكن أن يختلف 

هذا الوقت اعتامداً عىل إعدادات املعينة السمعية والبطارية(. 
ننصحك بأن يكون معك دامئاً بطارية احتياطية يف متناول يدك. 

إذا كان من الصعب إغالق باب البطارية:  تحقق أنه قد تم إدخال   

البطارية بشكل صحيح وأن إشارة “+” موجهة لألعىل.  إذا مل تكن 
البطارية مدخلة بشكل صحيح، لن تعمل البطارية وميكن أن 

يترضر باب البطارية. 

123
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املوديل

Phonak Virto

B-10 NW O

B-10 O 

B-10

B-312 NW O

B-312

B-13

حجم 
بطارية 

زينك- هواء

10
10
10

312
312
13

لون العالمة 
عىل الغالف 

أصفر
أصفر
أصفر

بني
بني

برتقايل

IEC رمز

 

PR70

PR70

PR70

PR41

PR41

PR48

ANSI رمز 

7005ZD

7005ZD

7005ZD

7002ZD

7002ZD

7000ZD

استبدال البطارية 
تتطلب هذه املعينة السمعية بطارية زينك- هواء. حدد حجم 

البطارية الصحيح )10، 312، 13( من خالل: 
التحقق من “تفاصيل معينتك السمعية” يف الصفحة 5.	 
التحقق من العالمة عىل الجانب الداخيل لباب البطارية. 	 
تحقق من الجدول التايل	 

يرجى التأكد من أنك تستخدم النوع الصحيح من البطاريات يف   
ً       معيناتك السمعية )زنك-هواء(.  يرجى قراءة الفصل 17.2 أيضا

      ملعلومات إضافية حول سالمة املنتج. 
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6. وضع املعينة السمعية (جميع املوديالت) 

1

ارفع معينتك السمعية 
حتى أذنك وضع جزء القناة 

السمعية يف قناة االذن.  
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7. إزالة املعينة السمعية

إزالة املعينة السمعية مبقبض إزالة  7.1

1

أمسك مقبض اإلزالة واسحب 
املعينة السمعية بعناية لألعىل 

وخارج األذن. 
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1

2

ضع أصبع اإلبهام خلف شحمة 
األذن واضغط أذنك بلطف لألعىل 

وادفع املعينة السمعية لخارج القناة.  
للمساعدة يف ذلك قم بحركات مضغ 

باستخدام فكيك. 

اقبض عىل جزء املعينة السمعية البارز 
وأزلها. 

إزالة املعينة السمعية دون استخدام مقبض إزالة  7.2
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8. زر الضغط

للمديالت التي تحوي هذا 
الخيار فقط:

ميكن أن يشغل زر الضغط 
يف معينتك السمعية عدة 

وظائف أو يكون غري فعال. 
يعتمد هذا عىل برمجة 

املعينة السمعية، واملوضحة يف 
“تعليامت معينتك السمعية 

املنفردة”. يرجى سؤال 
أخصايئ الرعاية السمعية 

الخاص بك عن هذه النرشة 
املطبوعة. 
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9. التحكم بالصوت

للمديالت التي تحوي هذا الخيار 
 فقط:

لرفع الصوت، حرك التحكم 
بالصوت اىل األمام. لتخفيض 

الصوت، حرك التحكم 
بالصوت اىل الخلف. ميكن 

تعطيل التحكم بالصوت 
من قبل أخصايئ الرعاية 

السمعية. 
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10. تعديل Virto B-10 NW O مع جهاز   
 MiniControl      

يحتوي جهاز mini control عىل مغناطيس يعمل كجهاز تحكم عن 
بعد لتغيري إعدادات Virto B-10 NW O الخاص بك.

ميكن أن يكون لVirto B-10 NW O الخاص بك  باالشرتاك مع 
جهاز mini control عدة وظائف أو ميكن أن يظل غري فعال.  

يعتمد هذا عىل إعداداتك الشخصية، واملوضحة يف “تعليامت معينتك 
السمعية املنفردة”. يرجى سؤال أخصايئ الرعاية السمعية الخاص بك 

عن هذه النرشة املطبوعة.

الستخدام جهاز mini control، قم 
لة  بفك املغناطيس عن غالف حاماّ
املفاتيح وأبقه يف القناة السمعية 

دون ملس املعينة السمعية. 

MiniControl مغناطيس جهاز

غالف حاملة املفاتيح
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إذا كنت تستخدم جهازاً طبياً مثل جهاز تنظيم دقات القلب أو   
جهازICD )مقوم نظم القلب مزيل الرجفان القابل للزرع(، يرجى 

قراءة دليل املستخدم املحدد لتوضيح التأثري املحتمل للمجاالت 
املغناطيسية عىل جهازك الطبي.

 
ال تضع جهاز MiniControl )سواء كان مفتوحاً أو مغلقاً( يف   

جيب قميصك العلوي. حافظ عىل مسافة 15 سم )6 إنش( عىل 
األقل بني جهاز MiniControl وأي جهاز طبي.

أثناء تشغيل املعينة السمعية، أبِق 
املغناطيس  داخل قناة األذن دون 

ملس املعينة السمعية. 
أزل املغناطيس فوراً عندما يكون 

Virto B-10 NW O الخاص بك يف 
الربنامج املرغوب أو يكون الصوت 

مثالياً لك.  
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11. العناية والصيانة 

تساهم العناية الالزمة والروتينية ملعينتك السمعية يف الحصول عىل 
أداء رائع وخدمة أطول. 

يرجى استخدام املواصفات التالية حسب اإلرشادات.  ملزيد من 
املعلومات حول سالمة املنتج، يرجى االطالع عىل الفصل 17.2. 

معلومات عامة 
قبل استخدام مرش الشعر أو استخدام مواد التجميل، يجب عليك 

إزالة معينتك السمعية من أذنك ألن هذه املنتجات ميكن أن تؤدي 
اىل تلفها. 
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يومياً
يوىص بالتنظيف اليومي وينصح باستخدام مجموعة التنظيف  ل 

C&C LINE التابعة لرشكة فوناك وهي مجموعة كاملة من 
منتجات التنظيف.  سيكون أخصايئ الرعاية السمعية الخاص بك 

سعيداً بتقديم االستشارة لك. ال تستخدم منتجات التنظيف املنزلية 
مثل الصابون...الخ لتنظيف معيناتك السمعية.

إذا كانت معينتك السمعية تؤدي عمالً ضعيفاً أو تفشل يف التشغيل، 
نظفها أو قم باستبدال نظام الحامية الشمعي.  إذا فشلت معينتك 
السمعية يف التشغيل بعد تنظيفها بشكل صحيح أو استبدال نظام 
الحامية الصمغي وقمت بإدخال بطاريات جديدة يرجى االتصال 

بأخصايئ الرعاية السمعية الخاص بك لتقديم النصح لك. 

أسبوعياً
لتعليامت أكرث حول الصيانة أو لتنظيف أسايس أكرث، يرجى االتصال 

بأخصايئ الرعاية السمعية الخاص بك. 
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 الحامية من تراكم الصمغ
نظام SmartGuard هو نظام 
حامية شمعي مطور من قبل 

Phonak.  يحمي تصميم الغشاء 
الفريد هذا معينتك السمعية من 

الصمغ والرطوبة.

تستخدم واقيات الصمغ 
CeruStop أيضاً بشكل واسع 

كنظام حامية بديل.  يرجى سؤال 
أخصايئ الرعاية السمعية الخاص 

بك عن املعلومات التفصيلية 
حول استخدام نظام الحامية من 

الصمغ عىل معينتك السمعية. 

SmartGuard
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12. اجهزة اكسسوارات ال سلكية

االتصال مبصادر صوتية وجهاز التحكم عن بعد   12.1

تتوفر مجموعة من إكسسوارات Phonak لك لتستخدمها مع 
معينتك السمعية الالسلكية. 

Phonak ComPilot II مع سلسلة الرقبة أو ComPilot Air مع مشبك إللصاقه باملالبس.     *  
متتلك أيضاً وظائف تحكم أساسية عن بعد. لتحكم أكرث ميكن أن تستخدم مع تطبيق جهاز 

.Phonak RemoteControl App التحكم عن بعد ل
ل MP3، الكمبيوتر، الكمبيوتر املحمول، أو األجهزة اللوحية( ميكن  مصادر صوتية )مثل مشغاّ   **

توصيلها لجهاز البث عن طريق البلوتوث أو كيبل الصويت. 
يتم شبكها عىل مالبس السامعة لفهم أفضل عند وجود مسافات.    ***

.

هاتف 

Phonak EasyCall II
مع الهاتف املحمول 

** phonak remote mic 

 /MP3 ل مشغاّ
مصدر صويت**

Phonak DECT II هاتف

 Phonak جهاز بث

Phonak TVLinkII متصل 
بجهاز تلفزيون 

جهاز التحكم عن بعد
phonak pilot one
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12.2 التواصل يف الضوضاء وعرب املسافات البعيدة 

يوفر Roger أداء رائع للميكروفون ملساعدتك يف فهم أفضل يف 
الضوضاء وعرب املسافات البعيدة. مع Roger ميكنك االستفادة من:

فهم كل كلمة يف األماكن التي تكون فيها الضوضاء مثل املطاعم 	 
واملناطق العامة وعرب املسافات البعيدة.  

تصميم معقول.  	 
نقل الصوت مبارشة اىل معيناتك السمعية مبستقبل موصول أو من 	 

خالل مستقبل يتم ارتداؤه وتعليقه عىل الجسم. 
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ميكروفون*

خيار املستقِبل الذي يتم ارتداؤه عىل الجسم 

telecoil مع Vitro B مالحظة:  يتوفر فقط ملوديالت

*  تدعم بعض ميكروفونات Phonak Roger املدخالت من مصادر صوتية عن طريق البلوتوث   
Bluetooth® أو الكابل. 
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13. الخدمة والضامن

الضامن املحيل
يرجى سؤال أخصايئ العناية السمعية من املكان الذي اشرتيت 

منه جهازك حول رشوط الضامن املحيل. 

الضامن الدويل
توفر Sonova AG ضامناً محدوداً ملدة سنة واحدة ويكون 
ساري املفعول اعتباراً من تاريخ الرشاء. يغطي هذا الضامن 

املحدود العيوب املادية واملصنعية يف املعينة السمعية نفسها 
لكن ليس اإلكسسوارات مثل البطاريات واألنابيب وقوالب 

األذن واملستقبالت الخارجية. يرسي هذا الضامن فقط يف حال 
إبراز إثبات الرشاء أو شهادة الضامن.

ال يؤثر الضامن الدويل عىل أية حقوق قانونية متتلكها مبوجب 
أية ترشيعات محلية تحكم بيع بضائع املستهلك.
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محدودية الضامن 
ال يغطي هذا الضامن التلف الناتج عن التعامل أو العناية غري 

الصحيحة أو التعرض للمواد الكياموية أو الغمس يف السوائل أو 
وضعها تحت ضغط شديد. يف حالة التلف الناتج عن طرف ثالث أو 

مراكز الصيانة غري املعتمدة. يعترب الضامن باطالً وغري ساري املفعول. 
ال يشمل هذا الضامن أي خدمات يتم القيام بها من قبل أخصايئ 

الرعاية السمعية يف عيادته.

 الرقم املتسلسل 
)الجانب
األيرس(:

 الرقم املتسلسل 
)الجانب األمين(:

تاريخ الرشاء: 

أخصايئ الرعاية السمعية )الختم/ 
التوقيع(:
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أوروبا:
إقرار املطابقة

تقر Sonova AG مبوجب هذه الوثيقة بأن هذا املنتج يوافق 
متطلبات توجيه األجهزة الطبية EEC/93/42 إضافة اىل توجيه 

املعدات الراديوية EC/1999/5. ميكن الحصول عىل النص الكامل 
إلقرار املطابقة من الرشكة املصناّعة أو أي ممثل محيل ميكن الحصول 
عىل عنوانه من www.phonak.com )مواقع Phonak حول العامل(. 

14. معلومات االمتثال
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 املوديالت الالسلكية املذكورة يف الصفحة 2 تم اختبارها 
 وتوثيقها مبوجب: 

Phonak Virto B-10 O, models M / P / SP

FCC ID: KWC-ITEV10O  الواليات املتحدة األمريكية 
IC: 2262A-ITEV10O كندا   

Phonak Virto B-10, models M / P / SP

FCC ID: KWC-ITEV10  الواليات املتحدة األمريكية 
IC: 2262A-ITEV10 كندا   

Phonak Virto B-13 & B-312, models M / P / SP / UP

FCC ID: KWC-ITEV13  الواليات املتحدة األمريكية 
IC: 2262A-ITEV13 كندا   



33

مالحظة 1:
يتطابق هذا الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد هيئة االتصاالت 

الفيدرالية FCC ومع رخص الصناعات الكندية RSS-210. يخضع 
التشغيل للرشطني التاليني:

1( ميكن أن ال يسبب هذا الجهاز تداخالً ضاراً و
2( يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله مبا يف ذلك 

التداخل الذي ميكن أن يؤدي اىل تشغيل غري مرغوب به.

مالحظة 2:
ميكن أن تؤدي التغيريات أو التعديالت غري املعتمدة بشكل رصيح 

من قبل Sonova AG اىل إبطال تفويض FCC لتشغيل الجهاز.

مالحظة 3:                                                                  
تم اختبار هذا الجهاز ووجد مطابقاً للحدود للجهاز الرقمي من 

الصنف B ووفقاً للفقرة 15 من قواعد هيئة االتصاالت الفيدرالية 
FCC و ICES-003 الخاصة بالصناعات يف كندا تم تعيني هذه 

الحدود لتوفري حامية معقولة ضد التدخل البرشي يف الرتكيب داخل 
املنازل. يولاّد هذا الجهاز ويستخدم وميكن أن يصدر إشعاعات طاقة 
تردد راديوية وإذا مل يتم تركيبه أو استخدامه وفقاً للتعليامت ميكن 

أن يسبب تداخالً ضاراً لالتصاالت الراديوية.  من ناحية أخرى، ال 
يوجد هنالك ضامن بأن ال يحدث تداخل يف تركيب معني. إذا مل 
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يسبب هذا الجهاز تداخالً ضاراً ملستقبالت الراديو أو التلفزيون والذي 
ميكن تحديده من خالل إطفاء وتشغيل املعدات، ينصح املستخدم 

مبحاولة تصحيح التداخل بواحدة أو أكرث من اإلجراءات التالية:
إعادة توجيه أو متوضع هوايئ االستقبال.	 
زيادة املسافة الفاصلة بني الجهاز واملستقبل.	 
قم بتوصيل الجهاز يف مقبس عىل دائرة كهربائية مختلفة عن تلك 	 

املوصولة باملستقبل.
استرش املوزع أو خبري فني تلفزيون / راديو للمساعدة	 
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 نوع الهوايئ 

تردد التشغيل املحجوز 
اتساع النطاق )99% سعة النطاق(

 Modulation 
  Channel

 Operating range 
Use case 

قوة املجال املغناطييس

 هوايئ سلك حديدي 
مدمج )حاث( 

10.6 ميغا هريتز، 
 تقريبا 500 كيلو هريتز 

DQPSK 
قناة راديو منفردة 

18 سم )7”(  
بث إشارة أمر أو صوت  الستقبال 

املعينة السمعية عىل  األذن األخرى 
dBµA/m -20.5 

معلومات موجات راديو ملعينتك السمعية الالسلكية 
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تؤكد Sonova AG بوجود رمز CE  عىل املنتج بأن 
هذا املنتج -مبا يف ذلك اإلكسسوارات املتصلة به- يوافق 

متطلبات توجيه األجهزة الطبية EEC/93/42 إضافة 
اىل توجيه املعدات الراديوية EU/2014/53. يشري الرقم 

الذي يأيت بعد رمز CE اىل رمز املؤسسة التي قامت 
بالتأكد من مطابقة املنتج والتي امتت استشارتها مبوجب 

التوجيهات املذكورة أعاله.

يشري هذا الرمز اىل أن املنتج املبني يف تعليامت املستخدم 
 EN ل B هذه ميتثل للمتطلبات للجزء املطبق من النوع

1-60601. سطح املعينة السمعية محدد كجزء مطبق من 
 .B النوع

يشري اىل الرشكة املصناّعة للجهاز الطبي، كام هو محدد يف 
 .EEC/93/42 التوجيه األورويب

أبٍق املنتج جافاً خالل النقل. 

15. املعلومات ورشح الرموز 
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يشري هذا الرمز اىل أنه من املهم للمستخدم أن يقرأ 
ويأخذ باالعتبار املعلومات املتعلقة يف دليل املستخدم 

هذا. 

يشري هذا الرمز اىل أنه من املهم للمستخدم أن يلتفت 
اىل املالحظات التحذيرية ذات العالقة   يف دليل 

املستخدم هذا. 

معلومات هامة للتعامل مع املنتج بأمان.

م املنتج ليعمل دون مشاكل أو قيود أذا استخدم       صماّ
حسب الغرض املنشود ما مل يتم اإلشارة اىل غري ذلك يف 

دليل املستخدم هذا.

يشري اىل الرقم املتسلسل للرشكة املصناّعة ليك ميكن   
التعرف عىل الجهاز الطبي املحدد. 

رشوط 
التشغيل  
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يشري اىل رقم الكتالوج للرشكة املصناّعة ليك ميكن التعرف 
عىل الجهاز الطبي املحدد.

الحرارة خالل النقل والتخزين: -20°اىل 60+° سيلسيوس.
)-4° اىل +140° فهرنهايت(

الرطوبة خالل النقل:  حتى 90% )غري مكثف(
الرطوبة خالل التخزين:  0% اىل 70% إذا كان غري 

مستخدم  انظر التعليامت يف الفصل 17.2 حول تجفيف 
املعينة السمعية بعد االستخدام.

الضغط الجوي: 200 هيكتو باسكال اىل 1500 هيكتو 
باسكال 
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الرمز الذي يحتوي عىل سلة مهمالت عليها إشارة X هو 
ليجعلك حذراً بأن هذه املعينة السمعية يجب أن ال يتم 

رميها مع النفايات املنزلية العادية.  يرجى التخلص من 
املعينة السمعية القدمية أو غري املستخدمة يف مواقع 

التخلص من النفايات املخصصة للنفايات اإللكرتونية أو 
قم بتسليم معينتك السمعية اىل أخصايئ الرعاية السمعية 

الخاص بك ليتخلص منها بالشكل الصحيح.  إن التخلص 
الصحيح منها يحمي البيئة والصحة.
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16. استكشاف األخطاء وإصالحها

إذا استمرت املشكلة، اتصل بأخصايئ الرعاية السمعية الخاص بك                      
 للمساعدة. 

األسباب 
البطارية نفذت

مخرج الصوت مغلق
البطارية غري مدخلة بشكل صحيح   

السمعية مطفأة  املعينة 

البطارية غري مدخلة بشكل صحيح   
يوجد صمغ األذن يف القناة السمعية

الصوت عاِل جداً 
منخفضة  بطارية 

مخرج الصوت مغلق    
الصوت منخفض جداً.

 تغري يف مستوى سمعكم 

إشارة عىل بطارية منخفضة 

رطوبة عىل البطارية أو املعينة 
السمعية.

املشكلة
املعينة السمعية ال تعمل 

املعينة السمعية تصدر صفريا 

املعينة السمعية غري عالية الصوت 
أو مشوشة

املعينة السمعية تصدر صافرتني 

املعينة السمعية تشغل وتطفأ )بشكل 
متقطع( 
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ما الذي يتوجب فعله
قم بتغيري البطاريات )الفصل 5+1( 

نظف مخرج الصوت. 
أدخل البطارية بشكل صحيح )الفصل 5+1(

ل املعينة السمعية عن طريق إغالق باب البطارية   شغاّ
بشكل كامل )الفصل 4(

أدخل املعينة السمعية بشكل صحيح )الفصل 6(
اتصل بطبيبك/ أخصايئ األنف واألذن والحنجرة أو أخصايئ الرعاية السمعية.

قم بتخفيض الصوت إذا كان التحكم بالصوت متوفراً )الفصل 9+8(   
قم بتغيري البطاريات )الفصل 5+1( 

نظاّف مخرج الصوت 
قم برفع الصوت يف حال توفر التحكم بالصوت )الفصل 9+8(   

اتصل بأخصايئ الرعاية السمعية الخاص بك

 قم بتغيري البطاريات خالل ال 30 دقيقة القادمة )الفصل 5+1( 
 

امسح البطاريات واملعينة السمعية باستخدام قطعة قامش جافة. 
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يرجى قراءة املعلومات يف الصفحات التالية قبل استخدام معينتك 
السمعية.

ن ضعف  لن تستعيد املعينة السمعية السمع العادي ولن متنع أو تحساّ
السمع الناتج عن الظروف العضوية.  ال يسمح االستخدام غري املتكرر 

للمعينة السمعية للمستخدم للحصول عىل االستفادة الكلية منها.    إن 
استخدام املعينة السمعية هو جزء فقط من التأهيل السمعي وميكن 
أن يحتاج ألن يتم تكميله بتدريب سمعي وتعليامت يف قراءة حركة 

الشفاه.

17. معلومات سالمة مهمة 
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إن االستخدام املقصود من   
املعينات السمعية هو تضخيم 

ونقل الصوت اىل األذنني 
وبالتايل تعويض ضعف السمع.  

يجب أن تستخدم املعينات 
السمعية )خصوصاً املربمجة 
لكل فقدان سمع( فقط من 
قبل الشخص املقصود. يجب 
أن ال يتم استخدامها من قبل 
أي شخص آخر ألنها ميكن أن 

تلحق رضراً بحاسة السمع 
لديه.  

ال يسمح بإجراء أي تغيريات أو   
تعديالت غري املعتمدة بشكل 
 Sonova AG رصيح من قبل
عىل املعينة السمعية.  ميكن 

أن تلحق هذه التغيريات أذًى 
بأذنك أو مبعينتك السمعية. 

ال تستخدم املعينات السمعية   
يف مناطق التفجري )األلغام أو 

املناطق الصناعية التي يحتمل 
حدوث خطر االنفجارات فيها 
أو البيئات الغنية باألكسجني 
أو املناطق التي يتم التعامل 

فيها مع مواد تخدير قابلة 
لالشتعال(.

بطاريات املعينة السمعية سامة    
إذا تم ابتالعها! أبقها بعيداً 
عن متناول األطفال واألفراد 
الذين يعانون من ضعف يف 
اإلدراك والحيوانات األليفة. 

إذا تم ابتالع البطاريات، اتصل 
بالطبيب فوراً!

تحذيرات املخاطر  17.1
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إذا شعرت بأمل يف أذنك أو   
خلفها، أو إذا احرتقت أو إذا 
حدث تهيج يف الجلد وحدث 

تراكم رسيع لصمغ األذن، 
يرجى التحقق من ذلك 
باستشارتك الطبيب أو 

أخصايئ الرعاية السمعية 
الخاص بك

تقلل الربامج السمعية   
يف وضعية امليكروفون 

التوجيهي ضوضاء الخلفية.   
يرجى الحذر بأن اإلشارات 

التحذيرية أو الضوضاء 
القادمة الخلف مثل 

السيارات يتم كتمها كلياً أو 
جزئياً.

هذه املعينة السمعية غري   
مخصصة لألطفال تحت سن 
36 شهراً. يحتوي الجهاز عىل 
أجزاء صغرية ميكن أن تسبب 

االختناق إذا تم ابتالعها من 
قبل األطفال.أبقها بعيداً عن 

متناول األطفال واألفراد الذي 
يعانون من ضعف يف اإلدراك 

والحيوانات األليفة. إذا تم 
ابتالع أي جزء من الجهاز، 

استرش الطبيب أو املستشفى 
فوراً.

ال تقم بعمل توصيل سليك من   
معينتك السمعية اىل أي مصادر 

صوتية خارجية مثل الراديو.....
الخ. ميكن أن يسباّب ذلك رضراً 

لجسدك )صعقة كهربائية).

يطبق ما ييل عىل األشخاص   
الذي يحملون أجهزة طبية 
مزروعة (مثل جهاز تنظيم 

دقات القلب، أجهزة الصدمات 
الكهربائية (مزيل الرجفان 

القلبي)...الخ. 
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●   أبِق املعينة السمعية الالسلكية 
عىل بعد 15 سم عىل األقل. 

)6 إنش( بعيدة عن أي جهاز 
ال.  إذا واجهت أي  مزروع وفعاّ

تداخل، ال تستخدم املعينات 
السمعية الالسلكية واتصل 

بالرشكة املصنعة للجهاز 
املزروع.  يرجى مالحظة أن 
هذا التداخل ميكن أن ينتج 

عن خطوط الكهرباء والتفريغ 
اإللكرتوستايت وكاشفات املعادن 

يف املطار...الخ. 
●    أبق املغناطيسات )أدوات 

التعامل مع البطارية 
 )EasyPhone ومغناطيس
عىل بعد 15 سم )6 إنش( 

عىل األقل بعيدة عن أي جهاز 
ال. مزروع وفعاّ

●     إذا كنت تستخدم اكسسوار 
Phonak الالسليك، اطلع 

عىل فصل “معلومات سالمة 
مهمة” يف دليل املستخدم 

لالكسسوارات الالسلكية.

تجنب اصابة جسدية قوية    
عىل األذن عند ارتدائها 

املعينات السمعية يف األذن.  
استقرار مبنى السمع الخاص 

مناسب لالستخدام العادي. 
ميكن أن اصابة جسدية قوية 

عىل األذن )خالل مامرسة 
الرياضة( اىل كرس املبنى 

املوجود يف األذن. ميكن أن 
يؤدي هذا اىل اصابة يف القناة 

السمعية أو يف طبلة األذن.
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ال تغمر معينتك السمعية يف   
املاء! احمها من الرطوبة الزائدة.  

أزل معينتك السمعية دامئاً قبل 
االستحامم أو السباحة ألن املعينة 

السمعية تحتوي عىل أجزاء 
إلكرتونية.

معلومات حول سالمة املنتج   17.2

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

السيارة( ال تستخدم املايكرويف 
أو أجهزة التسخني األخرى 

لتجفيف الجهاز. اسأل أخصايئ 
الرعاية السمعية الخاص بك حول 

طرق التجفيف املناسبة.
 

عند عدم استخدام املعينة   
السمعية، اترك باب البطارية 

مفتوحاً ليك تتبخر الرطوبة.  تأكد 
من تجفيف معينتك السمعية 

بشكل كامل بعد االستخدام.  قم 
بتخزين املعينة السمعية يف مكان 

آمن وجاف ونظيف
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ال تسقط معينتك السمعية! ميكن   
أن يؤدي إسقاط املعينة السمعية 
عىل سطح صلب اىل تلف معينتك 

السمعية..

استخدم دامئاً بطاريات جديدة   
ملعينتك السمعية.  يف حال حدوث 

ترسيب يف البطارية، استبدلها 
مبارشة بواحدة جديدة لتجنب 
حدوث تهيج يف الجلد.  ميكنك 
إعادة البطاريات املستعملة اىل 

أخصايئ الرعاية السمعية الخاص 
بك. 

يجب أن ال تتجاوز فولتية   
البطاريات املستخدمة يف هذه 

املعينات السمعية عىل 1.5 فولت.  
يرجى عدم استخدام بطاريات 
فضة- زنك أو بطاريات ليثيوم- 

أيون القابلة إلعادة الشحن ألنها 
ميكن أن تتسبب يف تلف معيناتك 

السمعية.  يرشح الجدول يف 
الفصل 5 ما هو النوع الدقيق 
للبطارية الذي تتطلبه معينتك 

السمعية. 



48

أزل البطارية إذا مل تستخدم   
معينتك السمعية لفرتة طويلة

ميكن أن تؤثر بعض األجهزة الطبية   
أو أجهزة أطباء األسنان مبا يف ذلك 

أجهزة األشعة املبينة تالياً سلباً 
عىل الوظيفة الصحيحة ملعيناتك 

السمعية.  أزل املعينات السمعية 
وأبقها خارج غرف الفحص قبل 

الخضوع: 
للفحص الطبي أو السني   	
باستخدام األشعة السينية 
)التصوير الطبقي أيضاً(.  

فحوصات باستخدام أجهزة الرنني   	
املغناطيس أو NMRI والتي تولد 

مجاالت مغناطيسية. 
ال يلزم إزالة املعينات السمعية   	

عند املرور من البوابات األمنية  
)املطارات...الخ(.  إذا تم استخدام 

األشعة السينية، سيكون ذلك 
بجرعات متدنية جداً ولن تؤثر 

عىل املعينات السمعية

ال تستخدم معينتك السمعية يف   
املناطق التي مينع فيها استخدام 

املعدات 
        اإللكرتونية. 
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