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لغايات التعريف
إن المعينات السمعية المقدمة من شركة audifon تعوض المستخدم عن 

فقدان السمع  من خالل تتبع، معالجة وتضخيم الموجات الصوتية. توفر 
المعينات السمعية عدة مستويات لتضخيم وزيادة شدة الصوت للتعويض 

عن ضعف السمع البسيط للشديد. هذا النوع من المعينات السمعية ال 
يناسب األطفال  والمراهقين تحت سن 16.

باإلضافة إلى العديد من الخصائص، يمكن تفعيل نظام إلغاء الطنين 
المدمج بالمعينة السمعية لمعالجة طنين األذن المزمن.

يمتد العمر التشغيلي االفتراضي للمعينة السمعية لمدة ست سنوات. 
المزيد من المحاذير مذكورة في قسم رقم 9  معلومات السالمة في 

هذا الكتيب.

  تتم برمجة المعينات السمعية من خالل اختصاصي الرعاية السمعية 
أو طبيب أنف أذن حنجرة. يقوم طبيب األنف  األذن والحنجرة بإجراء 

التقييم السمعي والتوصية بتركيب المعينة السمعية.
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1 المقدمة

تهانينا لشرائك معينتك السمعية الجديدة من audifon. لقد قام 
 إلحتياجاتك 

ً
اختصاصي الرعاية السمعية بضبط معيناتك السمعية وفقا

السمعية. لقد ُوِضعت هذه التعليمات لمساعدتك باستخدام معينتك 
الشمعية بشكل سليم.

يرجى قراءة تعليمات التشغيل والعناية بمعينتك السمعية بعناية لتجنب 
حدوث مشاكل أو أعطال إذا قمت باتباع التعليمات، سوف تثبت لك معينتك 

السمعية قدرتها الفائقة على منحك القدرة على التواصل مع محيطك 
واألشخاص حولك

الموديل الخاص لمعينتك السمعية ملصق على العبوة، كرت الكفالة، او 
 مطبوع على المعينة السمعية.

يرجى أخذ التالي بعين االعتبار:
لن تمكنك معينة السمع من السماع بشكل طبيعي كما األذن السليمة، 

ولن تتسب بالحد من أو تحسين ضعف السمع لديك. إذا لم تعتاد على 
ارتداء المعينة السمعية بشكل منتظم لن تستطيع تحقيق االستفادة 

القصوى جراء تركيبها. تركيب المعينة السمعية يعد جزء من منظومة 
القدرة على السمع وقد يحتاج للمزيد من اإلجراءات كالتأهيل النطقي 

والقدرة على قراءة الشفاه.

للمزيد من المعلومات المتعلقة بالمعينة السمعية، يرجى التواصل مع 
اختصاصي الرعاية السمعية خاصتك.

31   ............................................................................................... اآلثار الجانبية  10
31 ظروف التشغيل...........................................................................................     11
31 شروط النقل و التخزين...............................................................................    12
32   ...................... التخلص من المكونات اإللكترونية بطريقة صديقة للبيئة  13
33 معلومات أخرى...........................................................................................    14
خدمة ما بعد البيع......................................................................................   34   15
37 الرموز التعريفية.........................................................................................    16

كرت الكفالة
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2.3  البطاريات

لتشغيل معينتك السمعية، قم بإدخال البطارية في حجرة البطارية.

احرص على استخدام البطاريات التي تحتوى على zinc air فقط. يرجى 
اتباع التعليمات المكتوبة على شريط البطاريات. يرجى الرجوع إلى الجدول 

للتأكد من حجم البطاريات المالئم لمعينتك السمعية.

يرجى إعادة البطاريات الفارغة الختصاصي الرعاية السمعية خاصتك ليتم 
التخلص منها وفق المعايير المحددة.

 بإيقاف تشغيل المعينة السمعية في حال عدم استخدامها. قم 
ً
قم دائما

بإزالة البطارية من الحجرة المخصصة لها في حال عدم استخدام المعينة 
السمعية لمدة طويلة،

2.3.1 معلومات حول البطارية

تقوم البطاريات من نوع زنك- هواء بتشغيل معينات السمع . عند 
تعرض فتحات الهواء الموجودة في هذا النوع من البطاريات إلى عنصر 

األوكسجين ينتج عنه تفاعل كيميائي يؤدي إلى تفعيل البطارية عند 
تصنيع البطاريات، يتم تغطية سطح البطاريات بغطاء عازل للحماية.

مما يضمن الحفاظ على أعلى مستوى كفاءة للبطارية لحين موعد 
االستخدام، ويحفظ ديمومتها.   عند إزالة غطاء الحماية فإنه يسمح 

لألوكسجين بإتمام عملية التفاعل وتشغيل البطارية.

2 معينتك السمعية

2.1  نوع المعينة السمعية

معينتك السمعية  من نوع داخل األذن .

2.2 الخصائص التقنية

ينطبق دليل اإلستخدام على الموديالت التالية

يمكنك االطالع على المزيد من التفاصيل التقنية المتعلقة بمعينتك 
السمعية  في ملف منفصل. هذه المعلومات متوفرة عند اختصاصي 

الرعاية السمعية خاصتك أو عن طريق الموقع االلكتروني 
www.audifon. com

موديل

rega pico
rega CIC
kami CIC
sino CIC

rega ITE V50
kami ITE V50
sino ITE V50

rega ITE V60
kami ITE V60
sino ITE V60

rega ITE V70
kami ITE V70
sino ITE V70

مقاس

10
10
10
10

312/13
312/13
312/13

312/13
312/13
312/13

312/13
312/13
312/13

60
60
60
60

110/180
110/180
110/180

110/170
110/170
110/170

90/160
90/160
90/160

41
50
50
50

50
50
50

61
61
61

70
70
70

متوسط عمر الخدمة 
كسب )زنك هواء( بالساعة   

بديسيبل

بطارية

فقدان السمع البسيط 

 إلى المتوسط

فقدان السمع البسيط 

 إلى المتوسط

 فقدان السمع الشديد

فقدان السمع المتوسط 

إلى الشديد

نطاق اإلشارة
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5

4

4
5

3
2
1

 SINO, KAMI, REGA 3 تعليمات التشغيل للموديالت

تحتوي معينتك السمعية على المكونات التالية:

  شكل المعينة السمعية المعروض لغايات التوضيح فقط وقد تختلف 
المعينة السمعية عن الشكل بناًء على مقاس طبعة األذن

 لنوع المعينة السمعية، يمكن تتثبيت عالمة على المعينة 
ً
  تبعا

السمعية للداللة على جهة األذن بحسب اآلتي:
اللون األزرق = األذن اليسرى، اللون األحمر= األذن اليمنى  

 لنوع المعينة السمعية، قد ال تتوفر بعض المكونات المتبوعة 
ً
  تبعا

بإشارة *.

فتحات المايكروفون
حجرة البطارية / مفتاح تشغيل وإيقاف المعينة السمعية

مفتاح  ضبط شدة مستوى الصوت*
مفتاح التنقل بين البرامج*

سلك سحب المعينة السميعة من داخل األذن*

3.1 تعليمات التشغيل

1

2

3

1

2

3

4

2.3.2  تحذير انخفاص مستوى طاقة البطارية

يمكنك سماع النغمة التحذيرية عند انخفاض مستوى طاقة البطارية  
.)

ً
)30 دقيقة قبل نفاذ طاقتها تماما

ملحوظات مهمة:

  إعادة الغطاء للبطارية بعد االستخدام ال يضمن إطالة زمن التشغيل 
االفتراضي للبطارية .

   احفظ البطاريات ضمن درجة حرارة الغرفة تجنب تخزين البطاريات 
(. ال يشترط الحفظ 

ً
باألماكن الحارة أو األماكن الرطبة )دورة المياه مثال

تحت درجات حرارة منخفضة.

ال تقم بوضع خلية البطارية في جيب البنطال أو الحقيبة.     
قد يؤدي تقريب البطارية من القطع المعدنية أو العمالت إلى إحداث    

خلل في الدارة الكهربائية للبطارية.  

  قد تحتوي البطاريات المستعملة على مواد خطرة أو معادن ثقيلة 
ضارة بالبيئة وخطرة على الصحة. يتم أعادة تدوير البطاريات وذلك 

 إلحتوائها على معادن خام ثمينة كالحديد والزنك والمنغنيز أو النيكل. 
ال يجب وضع البطاريات المستعملة مع باقي مخلفات المنزل  يجب 
على المستهلك التقيد بالتخلص من البطاريات في مناطق تجميع 

مخصصة لذلك من قبل الدولة او نقاط البيع. يمكنك إعادة البطاريات 
المستعملة بعد تغليفها بشكل صحيح إلى اختصاصي الرعاية 

.
ً
السمعية لديك مجانا
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قم بفتح نتوء حجرة البطارية بعناية باستخدام 
ظفرك وادفعه برفق للخارج.

قم بإزالة البطارية من الحجرة المخصصة لها.

3.3 إزالة البطارية

قم بإزالة البطارية من علبة التخزين.

قم بإزالة الالصق الحافظ للبطارية وانتظر لعدة 
دقائق قبل ادخال البطارية في الحجرة المخصصة 

لها.

قم بفتح نتوء حجرة البطارية بعناية باستخدام 
ظفرك وادفعه برفق للخارج.

قم بإدخال البطارية في حجرة البطارية. تأكد من 
قدرتك على رؤية الرمز + الموجود على البطارية 

عند ادخالها.

   مالحظة: ال تقم بالضغط بشدة إلخال البطارية. 
إذا لم تنجح في إدخال البطارية بالشكل الصحيح، 
يرجى التأكد من صحة خطواتك السابقة، والتأكد 

من استخدامك حجم البطارية المناسب لمعينتك 
السمعية )قم بالرجوع إلى الجزء 2.2(.

3.2 ادخال البطارية
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التركيب
قم بإدخال المعينة السمعية بالجزء الخارجي من قناة األدن، تأكد من 

من دخول الجزء الرفيع من المعينة السمعية  داخل قناة األذن. إلدخال 
المعينة السمعية، قم بسحب صيوان األذن لألسفل ودفع المعينة 
السمعية داخل قناة األذن. سوف تثبت معينتك السمعية بمكانها 

المناسب.

نزع المعينة السمعية
باستخدام إحدى يديك قم بسحب صيوان األذن ودفعه للخلف. سيؤدي 

ذلك إلى تحرير المعينة السمعية من مكانها داخل قناة األذن.

إذا احتوت معينتك السمعية على سلك السحب، استخدمه برفق لسحب 
معينتك السمعية لخارج قناة األذن.

1 2

3 4

3.5  تركيب ونزع المعينة السمعية

 لنوع المعينة السمعية، يمكن تتثبيت عالمة على المعينة 
ً
  تبعا

السمعية للداللة على جهة األذن بحسب اآلتي: اللون األزرق = األذن 
اليسرى، اللون األحمر= األذن اليمنى

قبل االستخدام، تأكد من نظافة معينتك السمعية. يمكن أن تتجمع بقايا 
شمع األذن على معينتك السمعية بعد اإلستخدام. قم بإزالتها قبل 

.
ً
استخدامها مجددا

تحتوي معينتك السمعية على خاصية تأخير التشغيل لعدة ثواني  بحيث 
تتيح لك وضعها باألذن دون إصدار صفير، بعد ذلك سوف تصدر نغمة بدء 

التشغيل  ليتم تفعيل البرنامج األول

إيقاف تشغيل المعينة السمعية
قم بفتح باب البطارية إليقاف تشغيل المعينة 

السمعية.

في حال عدم استخدام المعينة السمعية لفترة 
طويلة، إحرص على إزالة البطارية من الحجرة وقم 

بتركها مفتوحة بالكامل.
إيقاف 

التشغيل

تشغيل المعينة السمعية
يتم تشغيل وإيقاف تشغيل المعينة السمعية من 

خالل فتح و إغالق حجرة البطارية.

قم بإغالق باب البطارية بالكامل لتشغيل المعينة 
السمعية،.

3.4 تشغيل وايقاف تشغيل المعينة السمعية

تشغيل
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3.6.2    اختيار البرامج االستماعية
        )للمعينات السمعية التي تحتوي على مفتاح تغيير البرامج(

يمكنك مفتاح التحكم من التنقل بين البرامج 
االستماعية المختلفة.

قم بالضغط على مفتاح التحكم لحين سماع اشارة 
التنبيه الخاصة بتغيير البرنامج للداللة على البرنامج 
الحالي. يدلك عدد اإلشارات التنبيهية الصادرة عند 

كل ضغطه على رقم البرنامج المنتقى.

البرنامج االستماعي

 1

2

3

4

وصف اإلعدادات

عند تشغيل معينة السمع، يكون مستوى 
الصوت بحسب البرمجة األساسية المخزنة 

 .
ً
سابقا

 •   لزيادة مستوى شدة الصوتإدفع بمتحكم 
الصوت لألمام ببطء.

 •   لتخفيض مستوى شدة الصوت
 إدفع بمتحكم الصوت لألمام ببطء.

عند الوصول للحد األعلى أو األدنى 
لمستوى الصوت سوف تسمع إشارة تنبيه 

محددة.

3.6.1 مفتاح التحكم بمستوى شدة الصوت

3.6 مفتاح التحكم بشدة الصوت واختيار البرامج

األذن اليمنى

األذن اليسرى
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5 إجراء المكالمات الهاتفية

.*)T-Coil( 5.1  المكالمات الهاتفيه من خالل ملف الهاتف

يقوم ملف الهاتف باستقبال الموجات المغناطيسية الصادرة عن الهاتف 
وتحوليها إلى موجات صوتية. يقوم برنامج االستماع االختياري الخاص 

بمساعدتك في فهم المكالمات الهاتفية بشكل أفضل. 

قم بوضع سماعة الهاتف كالمعتاد عند التحدث بالهاتف من خالل ملف 
الحث الحلقي.

  قم بتحريك سماعة الهاتف لألمام والخلف للوصول ألفضل استقبال 
للمكالمة الهاتفيه.

  بالنظر إلى موديل المعينة السمعية خاصتك، فإنها قد ال تحتوي 
على الخصائص المحددة بعالمة *.

5.2 تغير البرنامج األوتوماتيكي*

تحتوي المعينات السمعية من نوع kami و rega على خاصية التفعيل 
 لبرنامج الحث 

ً
التلقائي لبرنامج الهاتف. حيث يمكنها أن تنتفل تلقائيا

.)Auto Phone( او برنامج الهاتف التلقائي )Auto T-Coil( الحلقي

 لتغيير البرامج  
ً
  تجنبا

ً
يتم ايقاف مفتاح التحكم بالبرامج االستماعية تلقائيا

خالل المكالمة الهاتفية.

4 المعينات السمعية ذات خاصية إلغاء الطنين

تعد المعينات السمعية ذات خاصية الحد  من الطينن والمقدمة من شركة 
 في عالج الطنين.

ً
 فعاال

ً
audifon جزءا

باإلضافة إلى كونها معينات سمعية ، تحتوى على تكنولوجيا إطالق 
موجات صوتية للتأقلم مع  طنين األذن وتخفيضه إلى حد كبير.

قم باستشارة اختصاصي الرعاية السمعية لديك للحصول على الجهاز 
المناسب الحتياجاتك السمعية فيما يتعلق بطنين األذن.

يمكنك االطالع على التعليمات الخاصة ببرمجة المعينات السمعية 
المدمجة بنظام الطنين  والمدرجة في هذا الكتيب ، الجزء الثالث.
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5.2.3 تثبيت المغناطيس

لتثبيت المغناطيس، يرجى اتباع مايلي:

.
ً
1. قم بتنظيف سماعة الهاتف جيدا

2.   قم بإلصاق قطعة المغناطيس كما هو موضح بالرسمة.
3. يمكنك تغيير مكان المغناطيس إذا اقتضت الضرورة.

Auto T-Coil  5.2.1 حلقات الحث الكهرومغناطيسي األوتوماتيكي

يتم تفعيل برنامج الهاتف األوتوماتيكي فقط عند استعمال الهاتف 
األرضي أو  األجيال السابقة من الهواتف المصممة وفق تقنية الملف 
الحلقي الهاتفي. إن لصق المغناطيس يزيد من القدرة على اإلنتقال 

األوتوماتيكي لبرنامج الهاتف. حاول عدة مرات للتأكد من فعالية النظام 
قبل البدء بإجراء مكالمات هاتفية.

سوف تقوم المعينات السمعية بالرجوع للبرنامج السابق عند إبعاد سماعة 
الهاتف عن األذن.

5.2.2 برنامج الهاتف التلقائي

يمكن االستفادة من خاصية االنتقال التلقائي لبرنامج الهاتف الصوتي 
عند استعمال الهاتف األرضي التقليدي  أو الهواتف المحمولة  أو لسماع 

 البريد الصوتي. 

إن لصق المغناطيس يزيد من القدرة على اإلنتقال األوتوماتيكي لبرنامج 
الهاتف. حاول عدة مرات للتأكد من فعالية النظام قبل البدء بإجراء 

مكالمات هاتفية.

سوف تقوم المعينات السمعية بالرجوع للبرنامج السابق عند إبعاد سماعة 
الهاتف عن األذن.

  تعد حلقات الحث الكهرومغناطيسي األوتوماتيكي Auto T-coil و 
 برنامج الهاثف التلقائي من الخصائي اإلختيارية. 

سوف يقوم اختصاصي الرعاية السمعية خاصتك بضبط هذه الخصائص 
بناًء على رغبتك.
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7 تعليمات العناية بالمعينة السمعية

ُصممت معينات السمع من ِقبل audifon  لرفع كفاءتك السمعية وتحسين 
جودة الحياة. لضمان حصولك على تجربة سمع ذات أريحية قصوى لعدة 

سنوات حرصت شركة audifon على توفير العديد من  منتجات العناية 
الخاصة بتنظيف معينتك السمعية.

احرص على حماية معيناتك السمعية من عوامل الرطوبة ) كاالستحمام، 
التعرق ، أو المطر(، قم بنزع المعينة السمعية عند استعمال مثبت الشعر 

أو اية مستحضرات تجميل مشابهة.

 للتعرض المستمر 
ً
كما ننصح بالعناية بمعينتك السمعية بشكل يومي، نظرا

خِدمت بعناية.
ُ
للرطوبة أو الغبار خالل فترة االستخدام حتى لو است

مهما يكن نوع معينتك السمعية. فإن احتكاك المعينة السمعية مباشر 
بالجلد. مما يسبب التعرق  وبالتالي يؤدي إلى تلف المعينة السمعية 

. إن 
ً
على المدى  الطويل  في حال عدم تجفيف المعينة السمعية يوميا

األجهزة المساعدة على السمع داخل األذن من audifon مطلية بطبقة 
نهائية طاردة للماء لمنع أي ضرر ينتج عن الرطوبة.

يسبب ارتداء المعينة السمعية أو قطعة التثبيت داخل قناة األذن تجميع 
شمع األذن عليها. لهذا السبب ننصح بالتنظيف بانتظام. 

تحتوي المعينات السمعية من نوع lewi و risa على الملحقات التالية، 7.1  التعليمات العامة
والتي يمكن الحصول عليها من اختصاصي الرعاية السمعية خاصتك. 

للمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بإختصاصي الرعاية السمعية خاصتك.

6 الملحقات اإلضافية

المحلقات

فلتر الحماية من شمع 
األذن

برنامج معايرة المعينات 
السمعية  إصدار رقم 

5.5 أو أعلى

يؤدي إنغالق فلتر الحماية من شمع األذن إلى 
حجب الصوت  لذا يجب تبديله باستمرار. 

برنامج المعايرة الذي يقوم اختصاصي الرعاية 
السمعية  باستخدامه لبرمجة معينتك السمعية.

الوصف
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2 dry star UV جهاز
يقوم جهاز التجفيف من شركة audifon dry star UV 2  بتجفيف المعينة 

السمعية بلطف بفضل الهواء الساخن المتدفق باستمرار داخل الحجرة. 

يعمل جهاز التجفيف من شركة  audifon dry star UV بشكل تلقائي 
 بعد نهاية كل دورة 

ً
باإلضافة إلى توفير الطاقة وايقاف تشغيله تلقائيا

تجفيف. يمكن التحكم بحجرة التجفيف بسهولة من خالل الضغط على
 زر التحكم.

7.3 تجفيف المعينات السمعية

من الواجب تجفيف المعينة السمعية بعد انتهاء االستخدام كل يوم  
 بعد التنظيف. إذا قمت باتباع التعليمات المتعلقة بتجفيف 

ً
وخصوصا

المعينة السمعية بعناية  
سوف يؤدي بالتأكيد لزيادة الزمن التشغيلي للمعينة السمعية. يمكنك 
اتباع إحدى الطرق التالية لهذا الغرض:  استخدام جهاز التجفيف من نوع 

dry star UV 2 المصنع من audifon  او من نوع dry go. اتبع التعليمات 
المذكورة لكل منتج للمزيد من التفاصيل حول كيفية االستخدام. خيار بديل، 

يمكنك استخدام أقراص التجفيف من شركة audifon من خالل وضعهم 
pro .care Drying-Tub داخل انبوب التجفيف

 7.2 قم بتفيير فلتر الحماية من شمع األذن.

تحتوي المعينات السمعية داخل األذن على فالتر واقية لمنع دخول اجزاء 
من الشمع داخل انبوب مستقبل الصوت. من الضروري تغيير فلتر الحماية 

باستمرار للتأكد من كفاءة المعينة السمعية بشكل تام. لتغيير فلتر 
الحماية قم بالتالي:

قم بإخراج القطعة الحاملة للفلتر الجديدمن
علبة الحفظ واضغطها بإتجاه فلتر الحماية

ال تقم باستخدام  قطعة قماش رطبة لتنظيف معينتك السمعية احرص 
 على استخدام قماش ناعمة وجافة عند التنظيف

ً
دائما

يرجى التواصل مع اختصاصي الرعاية السمعية لديك في حال حدوث خلل 
 في أداء المعينة السمعية على الرغم من  القيام بتنظيفها بانتظام. 

ال تقم تحت أي ظرف بمحاولة إصالح معينتك السمعية بنفسك.

قم بإزالة الفلتر القديم 

قم بلف حامل الفلتر في االتجاه المعاكس.

اضغط حامل الفلتر المحتوي على الفلتر الجديد 
للداخل باتجاه انبوب مستقبل الصوت حتى يثبت 
في مكانه الصحيح. قم بسحب أداه تغيير الفلتر 

للخارج وتخلص منها.
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8 استكشاف األخطاء وإصالحها

إذا واجهتك مشاكل معينة بالمعينة السمعينة فهذا ال يعني بالضرورة 
وجود خلل اليمكن إصالحه بها. لذلك يرجى فحص المعينة السمعية للتأكد 

: من التالي
•  المعينة السمعية في وضع التشغيل (يرجى الرجوع للبنود رقم 3.4 و 

. (4.4
. •  بطاريات المعينة السمعية ال تعمل بشكل جيد أو فارغة

•  مفتاح التحكم بمستوى شدة الصوت ليس في أدنى مستوياته، (قم 
. برفع مستوى الصوت إذا اقتضت الحاجة)

•  التأكد من تشغيل البرنامج االستماعي المناسب (قم بتغيير البرنامج إذا 
اقتضت الحاجة)

•  التأكد من عدم انغالق غطاء حماية المعينة السمعية بفعل تجمع 
. شمع األذن

في حال استمرار المشكلة، قم باستشارة اختصاصي الرعاية السمعية 
لديك ليقوم بمساعدتك بكل سرور.

  مالحظة: األعطال! 
على الرغم من مطابقة تصميم المعينات السمعية لمواصفات 

EMC  إال أن هنالك احتمالية حدوث تداخالت  في الموجات االلكترونية 
ألجهزة أخرى. في هذه الحالة، قم باستبعاد مصدر التداخل.

 dry go جهاز
يعد جهاز dry go من شركة audifon الحل األمثل  لتجفيف معينتك 

السمعية عند التنقل. من خالل وصلة USB يمكنك توصيل الجهاز بالكمبيوتر 
المحمول ويتم تفعيل برنامج التجفيف  بسهولة عند الضغط على زر 

التحكم. ليتدفق الهواء الساخن داخل حجرة التجفيف وتتم عملية التجفيف 
 بعد نهاية دورة التجفيف.

ً
بنجاح. يتوقف عمل الجهاز تلقائيا
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   تحذير: خطر إصابة!
   تتم برمجة المعينات السمعية لتتالءم مع ضعف السمع الخاص 
بالشخص المعني فقط، وال يجب استخدامها من ِقبل شخص آخر.

   قد يؤدي ارتداء شخص غير معني المعينة السمعية إلى التسبب 
بإحداث ضرر في السمع لديه.

  تحذير: احتمالية حدوث تداخل موجات كهرومفناطيسية مع غرسات 
الجسم الصناعية

 في وظائف 
ً
   قد يسبب التداخل في المجال الكهرومفناطيسي خلال

األجهزة المساعدة على الحياة ) على سبيل المثال بطارية القلب، 
ع لتجنب حدوث 

ِّ
الصمامات المغناطيسية،... الخ( اتبع تعليمات المصن

ذلك. في حال حدوث خلل، توقف عن ارتداء المعينات السمعية 
وتواصل مع طبيبك المختص بالغرسات أو مع الشركة الصانعة 

للغرسات.

  في حال استخدام غرسات الدماغ االلكترونية، اطل من طبيبك المختص 
أو الشركة الصانعة شهادة تحليل مخاطر.

  تحذير: خطر الصعق الكهربائي!
  إن األجهزة االلكترونية المراد توصيلها يجب أن تطابق معايير السالمة 

الصادرة عن IEC ,60065 IEC 60601  او أي معايير سالمة مشابهة    
لتجنب أية مخاطر محتملة.  

  تحذير: خطر إصابة!
  احرص على استخدام الملحقات )قطع توصيل الصوت البالستيكي ، 
انبوب توصيل الصوت البالستيكي،..الخ(  واإلضافات )كالمغناطيس 

،..الخ( المتوفرة عند الشركة الصانعة فقط. 

   قد يتسبب إحداث تغييرات غير الموافق أو المنصوص عليها صراحة 
إلى التسبب بإصابات فيى اسوأ األحوال.

  التحذيرات: خطر االختناق! 
  في حال ابتالع البطاريات، المعينة السمعية أو اي من أجزائها ) 

(.  في حال ابتالع البطاريات، المعينة السمعية أو 
ً
كالمغناطيس مثال

.)
ً
اي من أجزائها ) كالمغناطيس مثال

 في حال ابتالع البطاريات، المعينة 
ً
  قم بزيارة طبيبك الخاص حاال

السمعية أو اي من أجزائها بالخطأ.

  تحذير: إمكانية التسبب بحدوث تلف في السمع!
  قد يؤدي اعلى مستوى شدة الصوت الموجودة في برنامج الطنين 

المدمج مع المعينات السمعية  إلى التسبب بضعف السمع بحسب 
تعليمات OSHA. ال يجب ان يتجاوز  مستوى شدة الصوت )SPL(  الصادر 
عن تشغيل نظام الطنين  90 ديسيبل بحسب تعليمات OSHA وال يجب 
. التعرض 

ً
تركيب المعينة السمعية لمدة تزيد عن ثماني ساعات يوميا

ألصوات ذات شدة أعلى قد يسبب ضعف سمع  وال يجب استخدام 
. ال يمكن بأي حال أن 

ً
المعينة السمعية لمدة تزيد عن ساعتين يوميا

يتم رفع مستوى الصوت بالمعينة السمعية المدمجة بنظام إلغاء 
الطنين لدرجة  مزعجة للمستخم.

  تحذير: خطر انفجار!
  ال تقم باستخدام المعينة السمعية في حالة وجود خطر انفجار ) في 

المناجم، او مواقع انشائية صناعية خطرة على سبيل المثال(.

  تحذير: تحسس جلدي
  قد تظهر بعض األعراض بسبب التحسس من مادة األكريل. في هذه 

الحالة، يرجى التواصل مع طبيبك المختص.

9 معلومات السالمة

9.1 تحذيرات مهمة
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مالحظة: البطاريات التالفة قد تؤدي إلى إحداث ضرر في المعينة 
! السمعية

في حال عدم استخدام المعينات السمعية لمدة طويلة، يرجى إزالة 
البطارية  لزيادة عمرها التشغيلي، ولتجنب حدوث تكلس في أقطاب 

ي البطار.تا

 : مالحظة
قد يتسبب المغناطيس بإحداث تلف في وحدات تخزين البيانات 

ص على إبعاد المغناطيس عن  اإللكترونية إذا وُ ضع بالقرب منها.  إحرً
هذة الوحدات( كالبطاقات البنكية مثال.)

مالحظة: اإلشعاعات القوية قد تحدث ضرر في المعينة السمعية!   
احرص على إزالة المعينة السمعية عند إجراء فحوصات األشعة 

المقطعية والرنين المغناطيسي أو أية فحوصات تعتمد على تقنية 
. المجال المغناطيسي أو الموجات الترددية إلجرائها

مالحظة: إمكانية حدوث تلف في المعينة السمعية
 ال تقم نهائيا بترك المعينة السمعية تحت تأثير الشمس المباشر، أو 

بالقرب من اللهب، أو في السيارة خالل طقس حار.  قد يؤدي هذا 
. إلى تلف المعينة السمعية

مالحظة: إمكانية حدوث تلف في المعينة السمعية
ال تقم بمحاولة تغيير المعينة السمعية بنفسك.  قد يؤدي هذا إلى 

 . تلف المعينة السمعية

مالحظة: األعطال!
 EMC  على الرغم من مطابقة تصميم المعينات السمعية لمواصفات

إال أن هنالك احتمالية حدوث تداخالت  في الموجات االلكترونية ألجهزة 
أخرى. في هذه الحالة، قم باستبعاد مصدر التداخل.

  مالحظة: امكانية تلف المعينة السمعية! 
  ال تقم بإسقاط او استعمال أية أداة للطرق على معينتك السمعية ، 

سوف يؤدي ذلك إلى تلفها.

  مالحظة: إحداث تغييرات في الجهاز 
ال يجب إحداث تغييرات في الجهاز إال من خالل الشركة المصنعة. 

  مالحظة: امكانية تلف المعينة السمعية!
 لتجنب حدوث تلف في معينتك السمعية، ال تقم بارتداءها في 

المواقف التالية:
•  عند السباحة أو االستحمام  

•  عند غسل وتجفيف الشعر 
•  عند استخدام مثبت الشعر، العطر، بلسم ما بعد الحالقة او مرطب 

الجلد
•  عند العالج ببتقنية الحرارة الناجمة عن استخدام الترددات المرتفعة

•  عند ارتفاع درجات الحرارة او هطول المطر بغزارة.

إذا تعرضت معينتك السمعية للبلل، قم بإزالة البطارية، ثم جفف المعينة 
ع. 

ِّ
السمعية باستخدام أجهزة أو علب التجفيف الموصى بها من ِقبل المصن

ال تقم بتجفيف المعينة السمعية من خالل وضعها بالمايكروويف تحت أي 
ظرف.

  مالحظة: امكانية حدوث تلف في المعينة السمعية!
 ال تقم بالضغط بالقوة إلدخال البطارية داخل الحجرة المخصصة لها. 
إذا لم تثبت البطارية في مكانها، تأكد من إدخالها بالشكل الصحيح 

باإلضافة إلى التأكد من استخدامك النوع المناسب من البطاريات.

9.2 معلومات حول سالمة المنتج
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11 ظروف التشغيل

12   ظروف النقل و التخزين

•  نسبة الرطوبة ما بين 10% إلى %90
•  التشغيل ضمن درجات حرارة من  0 إلى 40 د.س

•  ضغط الهواء ما بين 500 إلى 1100 هيكتوباسكال

•  نسبة الرطوبة ما بين 10% إلى %60
•   التخزين ضمن درجات حرارة من  -20 إلى 60 د.س

•  إزالة البطارية عند التخزين
 عن المجال الكهرومغناطيسي

ً
•  احفظ المعينة السمعية بعيدا

10 اآلثار الجانبية

يرجى مراجعة طبيبك المختص أو اختصاصي الرعاية السمعية لديك في 
حال حدوث األعراض التالية:

•  تحسس من األجزاء الخارجية
•  تراكم شمع األذن داخل األذن

•  تحسس بالجلد
•  دوخة
•  تقيؤ
•  صداع

•  ألم داخل أو خلف األذن
•  تراجع غير متوقع في الكفاءة السمعية  أو زيادة شدة الطنين 

   مالحظة: تداخل الموجات الكهرومفناطيسية الصادرة عن األجهزة 
اإللكترونية!

   يجب إيقاف تشغيل المعينة السمعية في حال تواجدك بمكان يحظر 
استخدام أجهزة التوصيل الالسلكي.

   مالحظة: عمر المستخدم! 
هذا النوع من المعينات السمعية ال يناسب األطفال والمراهقيت تحت 

سن 16.

   مالحظة: قم باإلبالغ في حال وقوع حادث!
   يجب إبالغ الشركة الصانعة  وللسلطات المعنية في حال وقوع حوادث  

تتعلق بالمنتج .
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14 معلومات أخرى

إعالن مطابقة المواصفات االوروبية

تعلن شركة audifon مطابقة المعينات السمعية الواردة في هذا الكتيب 
لألقسام التالية: 

EEC/93/42  لألجهزة الطبية
EU/2011/65 هيئة الحد من المواد الخطرة

إن إعالن مطابقة المواصفات متوفر في مقر شركة audifon لغايات 
اإلطالع 

  audifon GmbH & Co. KG
2 Werner-von-Siemens-Straße

 Koelleda 99625
www.audifon.com  من خالل 

ً
ايضا

13  التخلص من القطع اإللكترونية بطريقة صديقة 
للبيئة

ال تقم بالتخلص من مخلفات المعينة السمعية مع نفايات المنزل. قم 
بإعادة المعينة السمعية ومخلفاتها كالبطاريات الفارغة إلى اختصاصي 

الرعاية السمعية لديك ليتخلص منها بشكل صديق للبيئة. حيث أنه الشخص 
المعني الستكمال حلقة التخلص من النفايات اإللكترونية.
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التاريخ

اختصاصي الرعاية السمعية

التاريخ

اختصاصي الرعاية السمعية

التاريخ

اختصاصي الرعاية السمعية

15 خدمات ما بعد البيع

يرجى تحديد مواعيد زياراتك الختصاصي الرعاية السمعية الخاص بك بشكل 
دوري

التاريخ

اختصاصي الرعاية السمعية

التاريخ

اختصاصي الرعاية السمعية

التاريخ

اختصاصي الرعاية السمعية
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التاريخ

اختصاصي الرعاية السمعية

16 الرموز التعريفية

  تشير إلى احتمالية التعرض إلصابة طفيفة، متوسطة، أو شديدة 
في ظروف معينة.

   باإلشارة إلى احتمالية تلف بالمنتج.

  المزيد من المعلومات لفهم أفضل

الشركة المصنعة للجهاز  

  يرجى عدم التخلص من مخلفات المعينة السمعية 
مع فضالت المنزل.

  قم بقراءة واتباع التعليمات المذكورة في هذا الكتيب. فإنه 
يحتوي على جميع التحذيرات المهمة حول اتخاذ إجراءات السالمة 

االحترازية.

رطوبة محددة  

درجة حرارة محددة  

هذا المنتج طبي.  

رقم الصنف  

الرقم المتسلسل  

رقم الفئة  
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االسم

رقم الشارع

المدينة، الرمز البريدي

رقم الهاتف:

تاريخ إصدار الكفالة

كرت الكفالة

تهانينا لشرائك معينات السمع فائقة الجودة من شركة audfion. سوف 
يقوم اختصاصي الرعاية السمعية لديك بتقديم الكفالة لمدة  

لمعينتك السمعية من تاريخ الشراء )تاريخ الفاتورة(. تشمل الكفالة 
األخطاء والعيوب المصنعية إن وجدت. ال تشمل الكفالة البطاريات، التأثير 

الكيميائي أو الكهروكيميائي، االستخدام المفرط، أو أي ضرر هيكلي 
ناجم عن سوء االستخدام. ينتهي الحق بالمطالبة الكفالة عند اكتشاف إي 
محاولة إصالح  للمعينة السمعية من قبل األشخاص الغير مصرح لهم. لذا 

يرجى اتباع تعلمات العناية والسالمة. يرجي ارفاق  فاتورة الشراء إلثبات 
الكفالة. يجب أن يذكر تاريخ الشراء والرقم المتسلسل بوضوح. اإللتزام 

بالكفالة ال يعني إمكانية تمديد مدة لكفالة، أو بدء احتساب مدة كفالة 
جديدة للمعينة السمعية.

  تنتهي مدة كفالة القطع اإللكترونية التي ال يمكن استبدالها مع 
نهاية مدة كفالة المعينة السمعية. 

تاريخ البيع

التوقيع

  نوع المعينة السمعية

اختصاصي الرعاية السمعية

الختم:

R 

L

جهة التركيب النوع   

الرقم المتسلسل

نوع البطارية الكفالة       

جهة التركيب النوع   

الرقم المتسلسل

نوع البطارية الكفالة       
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بكفاءة عالية
صنع في ألمانيا

contact@audifon.com 

Head office

audifon GmbH & Co. KG
2 Werner-von-Siemens-
Straße Koelleda 99625 
Germany

Phone +49-3635-4056-590
Fax +49-3635-4056-589

www.audifon.com




