Kapesní sluchadlo Pockettio™
Uživatelský návod

Návod k Vašemu novému sluchadlu SIEMENS
Blahopřejeme! Rozhodli jste se ve prospěch nového kapesního sluchadla Siemens. Učinili jste tak důležitý krok k tomu, abyste znovu
dobře slyšeli a především dobře rozuměli.
Vaše nové sluchadlo se stane Vaším stálým průvodcem. Bude proto tedy potřeba nějaký čas k tomu, abyste se seznámili a osvojili si
určité dovednosti při manipulaci a obsluze. Věříme, že s trochou trpělivosti Vám bude Vaše sluchadlo Siemens příjemným společníkem.

Jak zacházet se sluchadlem
Připojení sluchátka a šňůrky ke sluchadlu
·

Zapojte 2-kolíkovou vidlici na jednom konci šňůry do sluchátka.

·

Konektor na opačném konci šňůry zasuňte do zásuvky na sluchadle.

Jestliže používáte olivku:
·

Stlačte sluchátko proti adaptéru a spojte je dohromady. Ušní adaptér je nyní připraven pro nasazení příslušné olivky.

Jestliže používáte ušní tvarovku:

·

Na sluchátko nasaďte přímo ušní tvarovku.

Manipulace s baterií
Typ baterie: tužková baterie
1.

Palcem otevřete dvířka přihrádky baterie.

2.

Vložte baterii. Dbejte na správnou polaritu baterie! Novou baterii vkládejte tak, aby strana označená (+) souhlasila s označením
(+) uvnitř přihrádky baterie.

3.

Přihrádku baterie lehce uzavřete jemným zaklapnutím dvířek.

Manipulace s vypínačem
Pozice I: zapnuto
Pozice 0: vypnuto

Nastavení hlasitosti
S regulátorem hlasitosti lze snadno docílit požadované hlasitosti jeho postupným otáčením z pozice (1) = minimum
až na pozici maximální hlasitosti (6).

Audiovstup
K některým sluchadlům je možné připojit externí zdroj signálu přes speciální adaptér, tzv. audiobotičku. O možnostech se, prosím,
informujte u Vašeho sluchadlového specialisty.

Pozor!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Na audiovstup připojujte pouze taková síťová zařízení, která splňují bezpečnostní požadavky
stanovené v normě IEC 65/BS EN 600065.

UPOZORNĚNÍ:
Pozor!

Ukládejte baterie mimo dosah dětí!

Jestliže nebudete sluchadlo používat delší dobu, vyjměte z něj baterii. Baterie mohou vytékat. Zjistíte-li, že baterie teče,

vyměňte ji ihned za novou.
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Několik užitečných rad:
·

Nepoužívejte sluchadlo v následujících případech
-

při koupání a sprchování

-

při používání laku na vlasy

-

při vstupu do silného magnetického pole nebo vysokofrekvenčních pásem ( např. magnetoterapie a jiná lékařská
aparatura )

·

při rentgenologickém vyšetření

Chraňte sluchadlo před zmoknutím, vlhkem, vysokou teplotou a přímým sluncem (např. v automobilu).

·

Zacházejte se svým sluchadlem opatrně a chraňte ho před pádem.

·

K čištění sluchadla používejte čistý suchý či vlhký hadřík nebo hygienické kapesníčky.

·

Ušní tvarovka popř. olivka se často zanáší ušním mazem. Je proto třeba pravidelně ji čistit!

·

Pokud není sluchadlo v provozu, vždy jej vypínejte!

·

Vybitou baterii ihned vyjměte. Baterie mohou vytékat.

Pozor! Nepoužívejte sluchadlo v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
V případě nesprávné funkce sluchadla zkontrolujte nejdříve zda:
·

je sluchadlo zapnuté

·

je do přihrádky vložena baterie

·

není již baterie vybitá

·

je správně zavřena přihrádka baterie

·

není olivka nebo ušní tvarovka ucpána ušním mazem

Ovládání -

Siemens Pockettio™ je jednoduché a pohodlné na ovládání.

Všechny detaily:
1. ZAPNOUT/VYPNOUT tlačítko
2. Kontrolka hlasitosti s jasným značením
navrchu a vepředu.
3. Dvířka baterie
4. * LED indikátor
5. * Audio input, zástrčka pro připojení k TV
nebo jiným audio přístrojům
6. * Tlačítko změny programu
7. Kabel sluchátka
8. Sluchátko s koncovkou

* pouze u některých typů
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Individuální změna hlasitosti s kontrolkou

Jednoduché ovládání dvířek baterie a vkládání baterie, dlouhá životnost baterie a možnost využítí standardní baterie (AA).

3 programy pro různé sluchové situace:
P1 pro porozumění řeči
P2 pro hlučné prostředí
P3 pro sluchový komfort
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