İşitme sistemlerinin
doğru kullanımı ve bakımı

Günlük hayatta işitme sistemi takanlar, aile üyeleri bakım personeli ve işitme
sistemleri ile uğraşan herkes için küçük bir yardım. Öneriler ve anlaşılır görseller içerir.
Bu bilgiler Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca,
Türkçe, Arapça, Rusça ve Çince dillerinde mevcut.
Bilgisayara indirmek ve yazdırmak için bkz.
www.richtig-gut-hoeren.de

YERLEŞTİRME
Cihazları açma ve kapama düğmesi üzerinden çalıştırınız. Cihaz
üzerinde bu tür bir açma ve kapama
düğmesi yoksa lütfen talimata uyunuz
veya işitme cihazları uzmanına
sorunuz. Akustik geri beslemeyi
önlemek için en düşük ses
seviyesine ayarlayınız.

KENARA KOYUNUZ
İşitme sistemini kapatınız.
İşitme sistemi
uzun süre kullanılmayacaksa:
→ Pili çıkarınız.
Boş pilleri lütfen yasalara
uygun biçimde
imha ediniz.

YERLEŞTİRME ÖNCESİNDE
Her yeni pilin +tarafında bir yapışkan etiketi vardır. Yapışkan etiketi
çıkarınız, pili kenara koyunuz. İşitme
isteminin pil kapağını açınız. Eski pili
çıkarınız. Pil kapağı nemlenmişse kurutunuz. Yeni pili +tarafı üste bakacak şekilde yerleştiriniz.

İşitme sistemlerinin doğru yerleştirilmesi
ve çıkarılması
İŞİTME SİSTEMİNİN DOĞRU YERLEŞTİRİLMESİ

İŞİTME SİSTEMİNİN DOĞRU YERLEŞTİRİLMESİ

KULAK ARKASI SİSTEMİ (HdO)

KULAK ARKASI SİSTEMİ (HdO)

Klasik kulak kalıbı ile

Koruyucu ile

Hortumun sonunda işitme sistemini kulak kalıbının
hemen önüne tutunuz. Kulak kalıbını kulak yoluna
yerleştiriniz.

Hortumun sonunda işitme sistemini koruyucunun
hemen önüne tutunuz. Koruyucuyu kulak yoluna
yerleştiriniz.

Dışta kalan parçayı kulağın arkasına yerleştiriniz, bu
şekilde hortum kulak kepçesinin önünde baş kısmına
sıkı biçimde oturur.

Dışta kalan parçayı kulağın arkasına yerleştiriniz, bu
şekilde hortum kulak kepçesinin önünde baş kısmına
sıkı biçimde oturur.

Kulak elle
hafifçe yukarıya
ve arkaya doğru
çekilirse yerleştirme
işlemi daha k
olay olur.

İp şeklindeki plastik desteği kulak kepçesinin alt kısmına dayayınız, bu sayede koruyucu kulak içerisine
emniyetli biçimde oturur.

Kulak elle
hafifçe yukarıya
ve arkaya doğru
çekilirse yerleştirme
işlemi daha
kolay olur.

Doğru yerleştirildikten sonra ne kulak kalıbı ne de işitme sistemi baskı yapar ve hortum da sıkı oturur.

DOĞRU ÇIKARMA
HdO
Öncelikle kulaktan dıştaki parçayı kaldırınız. Sonra da
kulak kalıbını veya koruyucuyu çekerek çıkarınız.

Modele bağlı olarak tarif biraz değişebilir.

İşitme sistemlerinin doğru yerleştirilmesi
ve çıkarılması
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KULAK İÇİ SİSTEM (IdO)
Kulak kalıbı veya koruyucu ile

RECEIVER-IN-THE-CHANNEL (RIC)
(=ALICI KANAL İÇİNDE)

İşitme sistemini dar tarafıyla dikkatli şekilde kulak yolu
yönünde yerleştiriniz. Doğru konuma getirmek için de
sistemi hafifçe döndürünüz. İşaret parmağınızla kulak
yolunun içine hafifçe bastırınız.

Kulak kalıbı veya koruyucu ile
RIC sistemleri ayrıca harici kulaklık sistemleri olarak da
tanımlanmaktadır. Bunlarda hoparlör/kulaklık doğrudan kulağa yerleştirilir. Çok ince bir hortum sistemi
işitme sistemine bağlar.
Kulak kalıbı ile RIC
Hortumun sonunda işitme sistemini kulak kalıbının
hemen önüne tutunuz. Kulak kalıbını dar tarafıyla
dikkatli şekilde kulak yolu yönünde yerleştiriniz. Doğru
konuma getirmek için de sistemi hafifçe döndürünüz.
İşaret parmağınızla kulak yolunun içine hafifçe bastırınız. Dışta kalan parçayı kulağın arkasına yerleştiriniz,
bu şekilde hortum kulak kepçesinde baş kısmına sıkı
biçimde oturur.

Kulak elle
hafifçe yukarıya
ve arkaya doğru
çekilirse yerleştirme
işlemi daha
kolay olur.

ITC (In-The-Channel=kanal içinde) ve CIC (CompleteIn-The-Channel=komple kanal içinde)

Koruyucu ile RIC

İşitme sistemini dar tarafıyla dikkatli şekilde kulak yolu
yönünde yerleştiriniz. Doğru konuma getirmek için de
sistemi hafifçe döndürünüz. İşaret parmağınızla kulak
yolunun içine hafifçe bastırınız. CIC bir ITC'den daha
küçüktür ve kulak yolunda daha derinde konumlanır.

Hortumun sonunda işitme sistemini koruyucunun
hemen önüne tutunuz. Koruyucuyu kulak yoluna yerleştiriniz. Dışta kalan parçayı kulağın arkasına yerleştiriniz, bu şekilde hortum kulak kepçesinin önünde baş
kısmına sıkı biçimde oturur.

DOĞRU ÇIKARMA

Islık sesi
duyulmamalıdır.

IdO
İşitme sistemi kenarından (IdO) veya çekme ipinden
(ITC ve CIC) tutarak çıkarınız.
Pil haznesinden çekerek çıkarmayınız.

Kulak elle
hafifçe yukarıya
ve arkaya doğru
çekilirse yerleştirme
işlemi daha
kolay olur.

Modele bağlı olarak tarif biraz değişebilir.

İp şeklindeki plastik
desteği kulak kepçesinin
alt kısmına dayayınız, bu
sayede koruyucu kulak
içerisine emniyetli biçimde
oturur.

Dikkat

ARIZALARI giderme
SES YOK

KİRE KARŞI KORUYUNUZ
İşitme sistemlerine yalnızca temiz, kuru parmaklarla
dokununuz.

SPREY VEYA KREMLERİ DİKKATLİ KULLANINIZ
Kremden parfüme kadar tüm bakım ürünlerini önce
sürünüz ondan sonra işitme sistemini yerleştiriniz.

Pil boş, kaymış, düşmüş:
→ Yeni pil yerleştiriniz.
Pil haznesi doğru kapatılmamış:
→ sıkıca kapatınız.

SES AZALIYOR
Pil zayıf:
→ Pili değiştiriniz.
Kulak kiri kulak kalıbını, mikrofonu veya dirseği tıkamış:
→ işitme sisteminin türüne uygun bir fırça ile temizleyiniz.
Her durumda şu kural geçerlidir:
→ İşitme cihazları uzmanı size, münferit parçaların
değiştirilmesi konusunda da yardımcı olur.

İŞİTME SİSTEMİ ÖTÜYOR
SU VE ISI ZARAR VERİR
• İşitme sistemlerini banyo, duş veya yıkanma öncesi
çıkarınız.
• Aşırı güneş ışığına karşı koruyunuz.
• Kalorifer peteklerinin yakınında, banyoda saklamayınız.

Sistem doğru yerleştirilmemiştir:
→ yeniden yerleştiriniz.
İşitme sistemi yanlış kulakta:
→ Sağ/sol için işaretleri kontrol ediniz.
Kulak kalıbı veya ses hortumu bozuk
→ İşitme cihazları uzmanı yardımcı olur.
Kulak kiri kulak yolunu tıkamış:
→ İşitme cihazları uzmanı veya KBB uzmanı yardımcı
olur.

İŞİTME SİSTEMİ KULAKTAN KAYIYOR
KURUTMAK KORUR
Isı, soğuk veya nem, ayrıca ter elektroniğe zarar
verebilir. Düzenli aralıklarla, ama en azından haftada
bir kez işitme sistemlerini özel bir kurutma kutusunda
kurutunuz. Saç kurutma makinesiyle kurutmayınız.

İşitme sistemlerini yalnızca özel
ürünlerle temizleyiniz.
Su, alkol veya temizlik
maddeleriyle temizlemeyiniz.

En uygun özel
temizlik bezi, solüsyon
ve fırça işitme sistemleri
yetkili satıcılarından temin
edilebilir. Aynı şekilde bakım
ürünleri ve de kurutma
kutusu da temin
edilebilir.

Kulak kiri kulak yolunu tıkamış:
→ İşitme cihazları uzmanı veya KBB uzmanı yardımcı
olur.
İşitme sistemi çok gevşek veya ağrıya neden oluyor:
→ İşitme cihazları uzmanı yardımcı olur.

YERLEŞTİRME SORUNU
Kulak yolu girişine bir özel jel sürülebilir. İşitme cihazları uzmanı size bu konuda bilgi verir.
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