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 60ميزة خاصة تدعمها معيناتك:

البداية الذكية يف الصفحة 11
التحكم يف مستوى الصوت وكتم الصوت يف الصفحة 13
امللف الحثي يف الصفحة 19
الهاتف اآلن يف الصفحة 22
اإلدخال الصوتي املبارش يف الصفحة 24
قفل باب البطارية يف الصفحة 28
مولّد صوت الطنني يف الصفحة 38

أسماء أنواع املعينات السمعية للطرز املتضمنة يف دليل املستخدم هذا كالتايل:

 ،LO85رقم التعريف األمريكي ،X26LO85 :رقم التعريف الكندي6941C-LO85 :
 ،LO90رقم التعريف األمريكي ،X26LO90 :رقم التعريف الكندي6941C-LO90 :
من فضلك انظر الصفحة  62للتعرف عىل قائمة ُطرز تشري إىل هذه األنواع.
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1

مقدمة

نهنئك عىل رشائك معيناتك السمعية الجديدة .التكنولوجيا الصوتية والتصميم املبتكران من  ،ReSoundمقرونني بالربمجة املخصوصة التي يحددها
اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه ،ستجعل من السمع تجربة أكثر متعة.
برجاء قراءة هذا الدليل بدقة لكي تحقق الفائدة الكاملة من استخدام معيناتك السمعية .بالعناية والصيانة واالستخدام املناسب ،ستساعدك معيناتك
السمعية عىل التواصل بشكل أفضل لسنوات عديدة.

2

الغرض من االستخدام

3

االعتياد عىل التضخيم

املعينات السمعية العامة التي تعمل بالتوصيل الهوائي عبارة عن أجهزة مضخمة للصوت يرتديها مستخدموها لتعويضهم عن ضعف حاسة السمع لديهم.
املبدأ التشغييل األسايس الذي تقوم عليه املعينات السمعية هو استقبال الصوت وتضخيمه ونقله إىل طبلة أذن الشخص الذي يعاني من ضعف السمع.

عىل الرغم من أن رشاء معينات سمعية يعترب خطوة كبرية ،إال أنه ليس إال خطوة واحدة عىل الطريق نحو التمتع بسمع أكثر راحة .فالتكيف بنجاح مع
التضخيم الذي تقوم به معينك السمعية يتطلب وقتا ً واستخداما ً مستمراً.
ستتمتع بمزيد من املنافع من وراء معيناتك السمعية إنتاج  ReSoundباتخاذ الخطوات التالية:
ارت ِد معيناتك السمعية بانتظام لكي تعتاد استخدامها بشكل مريح
•االعتياد عىل املعينات السمعية يستغرق وقتاً .اطلب من اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه أن يصمم لك جدوال ً زمنيا ً مخصوصا ً
•ومع شعورك بمزيد من االرتياح الرتداء معينتيك السمعيتني ،زد زمن ارتدائهما وارتدهما يف أنواع متعددة من مواقف االستماع.
قد يستغرق األمر ما يصل إىل عدة أشهر لكي يعتاد مخك كل األصوات "الجديدة" من حولك .اتباع هذه االقرتاحات سيعطي مخك الوقت الالزم ليتعلم
كيف يرتجم التضخيم ويزيد املنافع التي تحصل عليها من استخدام معيناتك السمعية .ReSound
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4

i

ما تتوقعه من املعينات السمعية

تحسنه .يوىص باالستخدام املتسق للمعينة
املعينات السمعية لن تستعيد حاسة السمع الطبيعية ولن تقي من ضعف السمع الناشئ عن أحوال عضوية أو
ّ
السمعية .يف معظم األحوال ،ال يسمح لك االستخدام املتقطع بتحقيق الفائدة الكاملة منه.
استخدام املعينة السمعية ما هو إال جزء من إعادة تأهيل السمع وقد يحتاج إىل تكملته بتدريب سمعي وتدريب عىل قراءة الشفاه.
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 6التعرف عىل معيناتك
السمعية
6.1

5

معينتك السمعية  -خلف األذن

 ReSound ENZO 3D 6.1.1طراز 88

 .1زر الربامج
 .2التحكم بمستوى الصوت
 .3باب البطارية ومفتاح التشغيل/اإلطفاء
 .4مخرج الصوت
 .5مداخل امليكروفون
	.6قفل باب البطارية ومؤرش يميناً/يسارا ً
 .7الطراز
 .8الرقم املسلسل
 .9الجهة الصانعة
 .10موصل اإلدخال الصوتي املبارش
 .11قالب األذن وأنبوب
 .12خطاف األذن

1

4

2
8

3

11
10

8

9

7

12

6

 ReSound ENZO 3D 6.1.2طراز 98

 .1زر الربامج
 .2التحكم يف مستوى الصوت (اختياري)
 .3قفل باب البطارية
 .4حجرية البطارية ومفتاح التشغيل/اإلطفاء
5
 .5مخرج الصوت
 .6مداخل امليكروفون
 .7مؤرش اليسار/اليمني (يسار = أزرق ،يمني = أحمر)
 .8الرقم املسلسل
 .9الطراز
 .10الجهة الصانعة
 .11قالب األذن وأنبوب
 .12خطاف األذن

6
1

7
2
3

10

4

11

9

8

12

9

6.2

تمييز املعينة السمعية الخاصة باألذن اليرسى والخاصة باألذن اليمنى

ضبطت كل واحدة من معينتيك السمعيتني عىل حدة .ال تبدّل االثنتني .يرجى االهتمام بهذا األمر عند تنظيف معيناتك السمعية
وتخزينها وإدخالها يف أذنيك.

 ،ReSoundطراز  98مع قوالب األذن

 ،ReSoundطراز .88

يرجى االهتمام بشكل خاص عند تركيب قوالب األذن يف املعينات السمعية بعد تنظيفها.

i

تنبيه :لتجنب الخلط بني قوالب األذن واملعينات السمعية ،يوىص بفك معينة
سمعية وتنظيفها واحدة كل مرة.

i

ملحوظة :سيضع اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه عالمة ملونة عىل معيناتك السمعية لتمييز اليمنى من
اليرسى :اليرسى زرقاء واليمنى حمراء.
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7

البدء

7.1

إطفاء  /تشغيل

تبدأ املعينات السمعية دائما ً يف وضع الربنامج  1وبمستوى الصوت املضبوط مسبقاً.

إلطفاء معينتك السمعية.

لتشغيل معينتك السمعية.

 7.1.1البدء الذكي

تؤخر خاصية البدء الذكي الزمن الالزم لبدء تشغيل املعينة السمعية بعد إغالقك باب البطارية .مع خاصية البدء الذكي ،ستسمع صفارة
إلخ) لكل ثانية من فرتة التأخري ( 5أو  10ثوان تأخري).
(

i

ملحوظة :إذا كنت تريد تشغيل املعينات السمعية من دون تأخري ،اطلب من اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه
إبطال خاصية البدء الذكي.
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7.2

تشغيل املعينة السمعية

 7.2.1زر الربامج

تحتوي معينتك السمعية عىل زر انضغاطي يسمح لك باالختيار من بني ما يصل إىل أربعة
برامج استماع مختلفة.

تدلك القائمة الواردة يف الصفحة  2عىل الربامج التي تم تفعيلها.
1 .1اضغط الزر لتغيري الربنامج.
2 .2عندئذ ستسمع صفارة واحدة أو أكثر .يدل عدد الصفارات عىل رقم الربنامج الذي اخرتته
(صفارة واحدة = الربنامج األول ،صفارتان = الربنامج الثاني ،وهكذا دواليك).
يمكنك كذلك تغيري الربامج من بعض امللحقات الالسلكية اليدوية من  ReSoundوتطبيقات الهواتف
املحمولة.

i
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زر الربامج

ملحوظة :إذا كانت معينتاك السمعيتان بزر انضغاطي متزامن ،فإن تغيري الربنامج يف إحداهما يكرر نفسه تلقائيًا يف األخرى.
يصدر صوت صافرة يف املعينتني السمعيتني بعد كل مرة تعديل.
ملحوظة :عندما تطفئ املعينات السمعية ثم تعيد تشغيلها ،تعود دائما ً إىل الربنامج األول ومستوى الصوت املضبوط مسبقاً.

 7.2.2التحكم يف مستوى الصوت

تعدل معينتك السمعية تلقائيًا مستوى الصوت بناء عىل موقفك السمعي.
يمكن استخدام أداة التحكم يف مستوى الصوت املوجودة يف املعينة السمعية لرفع مستوى الصوت أو
خفضه حسب تفضيلك .يمكنك كذلك تعديل مستوى الصوت من بعض امللحقات الالسلكية اليدوية من
 ReSoundوتطبيقات الهواتف املحمولة .عندما تغري الصوت مستوى ،تستجيب املعينة السمعية
بصفارة .عندما تصل إىل الحدين األعىل أو األدنى ،تستجيب املعينة السمعية بصفارة منخفضة الطبقة.
يمكن برمجة  ENZO 3Dمن  ReSoundبوظائف إضافية للتحكم بمستوى الصوت "بالضغط
طويالً عىل زر خفض الصوت":
•الحد األدنى للصوت  -سوف يقل الصوت تلقائيا ً حتى أدنى مستوى له ،أو
•كتم الصوت  -سوف يتم كتم الصوت
•للعودة إىل مستوى الصوت العادي" ،اضغط طويالً عىل زر خفض الصوت"

i

زر التحكم بمستوى الصوت.

ملحوظة :إذا كانت وظيفة التحكم املتزامن يف مستوى الصوت مفعلة يف معينتيك السمعيتني ،فإن تعديل مستوى الصوت يف واحدة منهما يتكرر
تلقائيا ً يف األخرى .يصدر صوت صافرة يف املعينتني السمعيتني بعد كل مرة تعديل.
ملحوظة :يستطيع اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه تعطيل مستوى الصوت أو إخفاء أداة التحكم يف مستوى الصوت باستخدام
غطاء غري وظيفي.
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7.3

إدخال املعينة السمعية /نزعها

من أجل راحتك ،احرص دائما ً عىل إطفاء معيناتك السمعية قبل إدخالها أو نزعها.
 7.3.1إدخال قالب األذن
.1
.2
.3
.4
.5

1أمسك قالب األذن بني سبابتك وإبهامك ،وضع مخرج الصوت يف قناتك السمعية
2أدخل قالب األذن حتى النهاية يف أذنك برفق ،مستخدما ً حركة متل ّوية
3أدر الجزء العلوي من قالب األذن برفق إىل الخلف واألمام بحيث يستقر خلف طية الجلد فوق قناتك السمعية
4ح ّرك قالب األذن إىل أعىل وأسفل برفق مع الضغط لوضعه يف املكان الصحيح يف األذن
5احرص عىل استقرار املعينة السمعية بإحكام يف موضعها خلف أذنك

أدخل قالب األذن حتى النهاية مع لفه يف
القناة السمعية.

14

اجعل قالب األذن يستقر خلف طية الجلد
فوق قناتك السمعية.

ضع املعينة السمعية بإحكام خلف أذنك.

باإلدخال السليم ،ينبغي أن تستقر املعينات السمعية بإحكام لكن بشكل مريح.

i

ملحوظة :قد يكون من املفيد أن تسحب أذنك ألعىل وإىل الخارج بيدك املعاكسة أثناء إدخال املعينة السمعية.
ملحوظة :يمكنك اكتشاف طريقة أسهل بالتجريب.

i

تنبيه :ال تحاول أبدا ً تعديل شكل املعينة السمعية أو
قوالب األذن أو األنبوب بنفسك.

 7.3.2نزع قالب األذن

1 .1ارفع املعينة السمعية من خلف أذنك
2 .2باستخدام سبابتك وإبهامك ،أمسك قالب األذن (ال تسحب املعينة السمعية وال األنبوب)
3 .3لف قالب األذن واسحبه برفق لخلعه من األذن

7.4

.1
.2
.3
.4

إدخال/استبدال البطارية

1جهز البطارية الجديدة .انزع الغشاء الواقي لتنشيط البطارية  -انتظر ملدة دقيقتني قبل إدخال البطارية يف املعينة السمعية
2افتح باب البطارية تماما ً باستخدام ظفرك
3أدخل البطارية الجديدة مع وضع الجانب املوجب ( )+متجها ألعىل .احرص دائما ً عىل إدخال البطارية يف الباب ،فال تدخلها
أبدا ً يف املعينة السمعية
4أغلق باب البطارية برفق
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انزع الغشاء الواقي وانتظر ملدة دقيقتني.

i

.1
.2
.3
.4
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استبدال البطارية.

يرجى االنتباه إىل ما ييل:
1احرص دائما ً عىل استخدام بطاريات  Zinc-Airالتي تتميز بفرتة صالحية متبقية ال تقل عن سنة واحدة.
2لتوفري طاقة البطارية ،أطفئ معينتك السمعية عند عدم استخدامها.
3أطفئ املعينة السمعية أثناء الليل وافتح أبواب البطارية بالكامل للسماح للرطوبة بالتبخر .من شأن ذلك إطالة عمر املعينة السمعية.
4إذا كانت املعينة السمعية تفقد االتصال بملحقات  ReSoundالالسلكية كثريا ً فاتصل باختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه للحصول
عىل قائمة بالبطاريات املناسبة.

i

تحذير :قد تتعرض البطارية للترسيب .انزع البطارية إذا كنت لن تستخدم املعينة السمعية فرتات طويلة.
تحذير :ال تعد شحن بطاريات  - ZINK-AIRفقد ترسب أو تنفجر.
تحذير :تحتوي البطاريات عىل مواد خطرة وينبغي أن يتم التخلص منها بحرص حفاظا ً عىل سالمتك وسالمة البيئة .احتفظ بالبطاريات كذلك
بعيدا ً عن متناول األطفال واملعاقني ذهنيا ً والحيوانات األليفة.

 7.4.1مؤرش انخفاض شحنة البطارية

عند انخفاض طاقة البطارية سينخفض مستوى صوت معينتك السمعية وتنطلق نغمة كل  15دقيقة حتى انتهاء البطارية وإطفائها.

i

ملحوظة :احتفظ ببطاريات احتياطية يف متناول يدك.

 7.4.2مؤرش انخفاض شحنة البطارية عند االقرتان بملحقات السلكية

تنفد شحنة البطارية برسعة عندما تستخدم وظائف السلكية كالبث من هاتفك الذكي أو من تلفزيونك أو جهاز البث التلفزيوني  2من .ReSound

تتوقف مختلف الوظائف الالسلكية عن العمل مع انخفاض طاقة البطارية .تدل النغمة القصرية كل خمس دقائق عىل أن طاقة البطارية منخفضة جداً.
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يبني الجدول التايل كيف تتحول الوظائف مع مستوى طاقة البطارية.

مشحونة بالكامل

املعينة السمعية

التحكم عن بعد

البث

P

P

P

مستوى البطارية
منخفضة

P

P

O

مستنفدة
(غي البطارية)
ّ

P

O

O
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اإلشارة

8

استخدام الهاتف

8.1

االستخدام العادي

يمكنك استخدام الهاتف بعدة طرق مع املعينة السمعية.
قد تحتاج معرفة أفضل طريقة الستخدام الهاتف أو الهاتف الذكي أثناء ارتداء معيناتك السمعية إىل تدريب .قد يفيدك واحد أو أكثر
من االقرتاحات التالية:
1 .1امسك الهاتف نحو األذن (بالقرب من ميكروفون املعينة السمعية)
2 .2إذا حدث صفري ،فقد يستغرق األمر بضع ثوان من إمساك الهاتف يف املوضع نفسه قبل أن تنهي املعينة السمعية هذه
الصافرة.
3 .3يمكن كذلك إيقاف الصفري بإمساك الهاتف بعيدا ً عن أذنك بدرجة طفيفة.

i

ملحوظة :عىل حسب حاجاتك الفردية ،يجوز أن يف ّعل اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه برنامجا ً خصيصا ً
الستخدام الهاتف.

 8.2امللف الحثي

تحتوي معينتك السمعية عىل ملف حثي .قد يساعد برنامج امللف الحثي عىل تحسني فهم الكالم باستخدام هواتف متوافقة مع
املعينات السمعية ( )HACويف املسارح ودور السينما ودور العبادة وغريها من املنشآت التي تحتوي عىل دارة سمعية مر ّكبة فيها.

عندما تشغل برنامج امللف الحثي ،تستقبل معينتك السمعية اإلشارات من الدارة السمعية أو الهاتف املتوافق مع املعينة السمعية.
يمكن أن يفعل اختصايص العناية بالسمع لك برنامج امللف الحثي.
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i

ملحوظة :ال يستطيع امللف الحثي العمل من دون دارة سمعية (تعرف كذلك بالدارة الحثية) أو هاتف متوافق مع املعينة السمعية.
ملحوظة :إذا واجهت صعوبة يف السماع باستخدام الدارة السمعية ،اطلب من اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه ضبط الربنامج.
ملحوظة :إذا لم يكن هناك صوت منبعث من املعينات السمعية مع استخدام نظام دارة سمعية وتفعيل برنامج امللف الحثي ،فربما يكون نظام
الدارة الحثية غري مضبوط عىل وضع التشغيل أو ال يعمل بشكل صحيح.
ملحوظة :يمكن مزج الصوت الخارج من الدارة السمعية وميكروفونات املعينات السمعية حسب تفضيلك  -سوا ًء أثناء عملية الرتكيب أو من
خالل التطبيق املوجود عىل هاتفك الذكي أو وحدة التحكم عن بعد .2

 8.2.1أنظمة الدارة السمعية

الستخدام أنظمة الدارة السمعية ،اتبع الخطوات التالية:
1 .1اضبط معينتك السمعية عىل برنامج امللف الحثي
2 .2جِ د لنفسك بقعة جيدة .االستقبال ال يكون واضحا ً يف جميع املواضع ،ويتوقف عىل الدارة السمعية .ابحث عن عالمات أو ابحث عن مكان آخر
للجلوس فيه.
3 .3اضبط مستوى الصوت إذا لزم األمر
4 .4انتقل عند مغادرتك إىل برنامجك املفضل.
 8.2.2الهاتف املتوافق مع املعينات السمعية

تكون بعض الهواتف الذكية متوافقة مع املعينات السمعية  -وغريها ال يكون متوافقاً .ينشئ الهاتف املتوافق مع املعينات السمعية دارة سمعية صغرية
تتصل بها معينتك السمعية.
انتقل إىل برنامج امللف الحثي إذا كنت تريد استخدام هاتف متوافق مع املعينات السمعية.
يلتقط امللف الحثي إشارة الهاتف املتوافق مع املعينات السمعية ويحولها إىل صوت.
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الستخدام الهاتف املتوافق مع املعينات السمعية ،اتبع الخطوات التالية:
1 .1اضبط معينتك السمعية عىل برنامج امللف الحثي
2 .2التقط الهاتف وأجر مكاملة أو أجب مكاملة
3 .3أمسك الهاتف قريبا ً من املعينة السمعية ،مع إمالته إىل الخارج قليالً
4 .4استمع إىل نغمة االتصال وح ّرك الهاتف للحصول عىل أفضل استقبال
5 .5اضبط مستوى الصوت إذا لزم األمر
6 .6بدّل إىل برنامجك املفضل عندما تغلق الخط

i

ملحوظة :إذا كان الهاتف يظهر إشارة سيئة للملف الحثي ،استخدم برنامج امليكروفون .لتجنب الصفري ،ال تضغط بالهاتف بقوة عىل أذنك.
ملحوظة :اطلب من اختصايص العناية بالسمع تفعيل برنامج امللف الحثي املوجود يف معينتك السمعية.
ملحوظة :إذا رأيت رموز " "M3أو " "M4أو " "T3أو " "T4عىل العبوة ،فإن الهاتف يكون متوافقا ً مع املعينات السمعية.
ملحوظة :إذا وجدت صعوبة يف الحصول عىل نتيجة جيدة أثناء استخدام هاتفك الذكي ،فسيكون بمقدور اختصايص العناية بالسمع الذي
تتعامل معه أن يسدي لك النصح بخصوص امللحقات الالسلكية املتاحة لتحسني قدرات االستماع.
ملحوظة :اطلب مشورة تاجر الهواتف الذكية الذي تتعامل معه أو اختصايص العناية بالسمع بشأن الهواتف الذكية املتوافقة مع
املعينات السمعية.
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8.3

الهاتف اآلن

i

ملحوظة :اطلب من اختصايص رعاية السمع الذي تتعامل معه تفعيل وظيفة الهاتف اآلن كواحدة من برامجك.

يؤدي وضع مغناطيس عىل مستقبل الهاتف ،تشغل معينتك السمعية برنامج الهاتف تلقائيا ً عند اقرتاب مستقبل الهاتف من أذنك.
عندما تنزع املستقبِل من أذنك ،تعود املعينتان السمعيتان تلقائيا ً إىل برنامج االستماع السابق.

 8.3.1وضع مغناطيس "الهاتف اآلن"

اتبع الخطوات التالية لكي تضع مغناطيس وظيفة "الهاتف اآلن" بشكل صحيح:

ّ
نظف الهاتف جيداً.
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انزع الغشاء عن املغناطيس.

ضع املغناطيس.

i

تحذير :يف حالة ابتالع مغناطيس ،برجاء التماس مشورة
ممارس طبي عىل الفور.

i

ملحوظة :اطلب من اختصايص رعاية السمع الذي تتعامل معه تفعيل وظيفة الهاتف اآلن كواحدة من برامجك.
ملحوظة :ال تغطي فتحة مكرب الصوت باملغناطيس.
ٍ
مرض فقد يزيد تحريك املغناطيس إىل موضع آخر سهولة االستخدام والراحة أثناء التحدث.
ملحوظة :إذا لم تعمل وظيفة الهاتف اآلن عىل نحو
ملحوظة :يف حالة عدم تبديل املعينة السمعية إىل برنامج الهاتف يف كل مرة ،يمكنك تغيري وضع مغناطيس الهاتف اآلن أو إضافة مغناطيسات
أخرى.
ملحوظة :استخدم عامل التنظيف املوىص به لتنظيف الهاتف.

 8.3.2كيفية استخدام وظيفة "الهاتف اآلن"

1 .1ارفع الهاتف حتى مستوى أذنك
2 .2يدل سماعك نغمة قصرية عىل أن برنامج الهاتف مفعل

i

ملحوظة :قد تحتاج إىل تحريك مستقبل الهاتف بدرجة طفيفة للعثور عىل أفضل موضع للتفعيل املوثوق لوظيفة الهاتف
اآلن والسماع الجيد عىل الهاتف.
ملحوظة :إذا كانت وظيفة "الهاتف املريح" مف ّعلة يف معينتيك السمعيتني ،تخفض املعينة السمعية التي يف األذن غري املستعملة مع الهاتف
تلقائيا ً مستوى الصوت.
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8.4

اإلدخال الصوتي املبارش (اختياري)

يمكنك توصيل ملحق مستقبل اإلدخال الصوتي املبارش بأسفل املعينات السمعية .متى استقرت املعينات السمعية يف مكانها ،فإنها تتحول تلقائيا ً إىل
اإلدخال الصوتي املبارش.

محول اإلدخال الصوتي املبارش.

يتصل مصدر الصوت بأدوات السمع عن طريق كابل أو نظام  FMالسلكي 1مرتبط بمستقبل الصوت.
ومن أجل تعزيز الشعور باملكان والقدرة عىل سماع زمالء العمل والزمالء من الطالب وغريهم ،يمكن جمع اإلدخال الصوتي املبارش مع إدخال
امليكروفون.

i

ملحوظة :يؤدي استخدام وظيفة اإلدخال الصوتي
املبارش إىل زيادة استهالك البطارية.

 1يتوافق مستقبِل  FMمع جميع نظم  .FMقد يختلف تردد  FMمن بلد إىل آخر .اطلب مشورة اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه عند مغادرة البالد.
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 8.4.1توصيل اإلدخال الصوتي املبارش

1 .1ينبغي محاذاة طرف محول اإلدخال الصوتي املبارش الذي يعمل بالنقر مع التجويف املوجود فوق باب البطارية
2 .2متى استقر املحول الذي يعمل بالنقر يف موضعه ،ح ّركه يف اتجاه باب البطارية.
3 .3اضغط برفق عىل محول اإلدخال الصوتي املبارش الذي يعمل بالنقر حتى يثبت يف املعينة السمعية

تركيب محول اإلدخال الصوتي املبارش الذي يعمل بالنقر بمعينة  ENZO 3Dطراز  88من .ReSound

 8.4.2فصل اإلدخال الصوتي املبارش

1 .1أزج املزالج إىل أسفل باستخدام ظفرك
2 .2انزع برفق محول اإلدخال الصوتي املبارش الذي يعمل بالنقر من املعينة السمعية.

انزع محول اإلدخال الصوتي املبارش الذي يعمل بالنقر من معينة  ENZO 3Dطراز  88من .ReSound
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 8.4.3باب البطارية بإدخال صوتي مبارش مدمج

يمكن الختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه أن يستبدل بباب البطارية القيايس باب بطارية بإدخال صوتي مبارش مدمج.
باب بطارية بإدخال صوتي مبارش يف املعينة  ENZO 3Dطراز  98من .ReSound

اخرت برنامج اإلدخال الصوتي املبارش سوا ًء من خالل زر الربامج أو من خالل إحدى امللحقات الالسلكية.

i

ملحوظة :ال تدعم جميع الطرازات حل باب البطارية املدمج .اطلب من اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه مزيدا ً من املعلومات.
ملحوظة :يؤدي استخدام وظيفة اإلدخال الصوتي املبارش إىل زيادة استهالك البطارية.

8.5

نمط الطريان (اختياري)

i

تحذير :عند صعود طائرة أو دخول منطقة يحظر فيها استخدام مرسالت الرتدد الراديوي ،يجب
تعطيل الوظيفة الالسلكية.

26

اتبع هذه الخطوات لتشغيل نمط الطريان:

1 .1افتح باب كل معينة سمعية وأغلقه ثالث مرات خالل مدة  10ثوانٍ (فتح  -غلق ،فتح  -غلق ،فتح  -غلق)
إلخ) عىل أن معينتك السمعية يف نمط الطريان ،أي أنه لن يمكنك التحكم فيها عن بعد
2 .2يدل صدور رنني مزدوج ملدة  10ثوان (

اتبع هذه الخطوات لتعطيل نمط الطريان.

1 .1مع كل معينة سمعية ،افتح وأغلق باب البطارية مرة واحدة
إلخ) عىل أن معينتك السمعية يف النمط الالسلكي
2 .2يدل صدور رنني مفرد ملدة  10ثوان (

i

ملحوظة :يجب ضبط كلتا املعينتني السمعيتني عىل نمط الطريان ،حتى وإن كانت املزامنة مف ّعلة.
ملحوظة :من املهم أن تنتظر  15ثانية إضافية بعد استئناف الوظيفة الالسلكية قبل فتح وغلق باب البطارية مرة أخرى ألي سبب .فتح
وإغالق باب البطارية أثناء مهلة الـ  15ثانية هذه سيستأنف نمط الطريان.

27

9

قفل باب البطارية

i

ملحوظة :يمكن أن يستفيد األطفال واملعاقون ذهنيا ً من وجود نظام قفل باب بطارية أكثر أمناً .اطلب مشورة
اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه.

9.1

 ReSound ENZO 3Dطراز 88

يمكن تجهيز معينتك السمعية بقفل عىل باب البطارية.
متى قفلت باب البطارية ،يمكنك تشغيل املعينة السمعية وإطفاؤها.
يجب أن تلغي قفل باب البطارية لكي تستبدل البطارية.

استخدام األداة لقفل باب البطارية أو إلغاء قفله.
لقفل باب البطارية:

افتح باب البطارية ليكون يف وضع اإلطفاء.
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من الجانب األيرس؛ اضغط عىل املزلقة إىل اليمني.

إللغاء قبل باب البطارية (الستبدال البطارية):

من الجانب األيمن؛ اضغط عىل املزلقة إىل اليسار.

افتح باب البطارية ليكون يف وضع اإلطفاء.

اآلن ،افتح باب البطارية تماما ً الستبدال البطارية.

9.2

 ReSound ENZO 3Dطراز 98

لقفل باب البطارية أو إلغاء قفله ،استخدام األداة املصاحبة:
لقفل باب البطارية

أدخل األداة مبارشة يف قفل باب البطارية.

حرك القفل إىل اليسار.

توضح عالمة إشارة وضع "القفل"  -وتظهر نقاط بيضاء.
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إللغاء قبل باب البطارية (الستبدال البطارية):

أدخل األداة مبارشة يف قفل باب البطارية.

10

i

الصيانة اليومية

حرك القفل إىل اليمني.

من املهم أن تحافظ عىل نظافة معينتك السمعية وجفافها.
احرص يوميا ً عىل تنظيف املعينات السمعية بقطعة قماش ناعمة أو محرمة ورقية.
يف حال انسداد مداخل امليكروفون ،امسح مداخل امليكروفون برفق بفرشاة نظيفة.
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افتح باب البطارية تماما ً الستبدال البطارية.

i

تحذير :ال تستخدم القوة لضغط شعر الفرشاة يف املداخل فقد يتعرض امليكروفون للتلف.
تنبيه :ال تستخدم الكحول أو غريه من املذيبات لتنظيف معيناتك السمعية فسيؤدي ذلك إىل تلف الطبقة الواقية.

 10.1الفرشاة (اختيارية)

استخدم الفرشاة ثالثة يف واحد للتنظيف اليومي والتعامل مع البطارية.
1 .1الفرشاة  -التنظيف :استخدم الفرشاة عىل جميع األسطح والفتحات
2 .2الحلقة السلكية  -التنظيف :استخدم الحلقة السلكية لتنظيف قالب األذن
2

3
1

3 .3املغناطيس  -التعامل مع البطارية :استخدم املغناطيس لرفع البطارية واستبدالها

i

ملحوظة :ال تستخدم الحلقة السلكية لتنظيف فتحات امليكروفون .يف حالة انسداد فتحات امليكروفون ،يرجى زيارة اختصايص العناية بالسمع.
ملحوظة :تستخدم الحلقة السلكية فقط مع قوالب املعينات خلف األذن.
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i 10.2

تنظيف قوالب األذن

1 .1انزع قالب األذن واألنبوب من املعينة السمعية قبل التنظيف
2 .2استخدم صابونا ً خفيفا ً لتنظيف قالب األذن واشطفه بماء فاتر
3 .3جفف قالب األذن بعناية .استخدم املنفاخ وسلك التنظيف إلزالة املاء املتبقي والشوائب من األنبوب

i

ملحوظة :استخدم الخطاف إلزالة الشمع وما إىل ذلك.
ملحوظة :نوىص بتغيري األنبوب كل ثالثة أشهر أو بمجرد تعرضه للتيبس أو التقصف.

افصل قالب األذن عن الجهاز.
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استخدم املنفاخ إلزالة املاء املتبقي.

 10.3تنظيف الخطاف املعدني

1 .1اخلع قالب األذن واألنبوب من الخطاف املعدني
2 .2استخدم قطعة قماش مبللة ملسح الخطاف املعدني

i

ملحوظة :ال تستخدم الكحول أو غريه من مذيبات التنظيف لتنظيف الخطاف املعدني
إذ قد يؤدي ذلك إىل إتالف الغطاء الواقي.
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11

i

العناية والصيانة

يرجى اتباع التعليمات التالية للتمتع بأحسن تجربة مستخدم وإطالة عمر معينتك السمعية.
1 .1حافظ عىل جفاف معيناتك السمعية ونظافتها.
2 .2افتح غطاء البطارية لتجفيف معيناتك السمعية عندما تكون ال ترتديها.
3 .3امسح املعينة السمعية بقطعة قماش ناعمة بعد االستخدام إلزالة الشحوم أو الرطوبة.
4 .4ال ترتد معيناتك السمعية أثناء وضعك مستحرضات التجميل أو العطر أو مستحرض ما بعد الحالقة أو بخاخ الشعر أو الدهان
الواقي من أشعة الشمس وغريها ،فقد تؤدي تلك املواد إىل تغري لون املعينة السمعية أو الدخول إليها والتسبب يف تلفها.
5 .5ال تغمر معيناتك السمعية يف أي سائل.
6 .6احتفظ بمعيناتك السمعية بعيدا ً عن الحرارة املفرطة وضوء الشمس املبارش .قد تؤدي الحرارة إىل تشويه الطبقة الخارجية،
وإتالف املكونات اإللكرتونية ،واإلرضار باألسطح الخارجية.
7 .7ال تسبح أو تستحم أو تأخذ حمام بخار أثناء ارتداء معيناتك السمعية.

 12امللحقات الالسلكية

تحتوي منظومة أجهزة  ReSoundالالسلكية عىل مجموعة شاملة من امللحقات الالسلكية املدمجة بسهولة مطلقة .تسمح تلك امللحقات
لك بالتحكم يف األصوات السترييو والكالم عالية الجودة وبثها مبارشة إىل معيناتك السمعية.
يرجى االطالع عىل قائمة األكسسوارات الالسلكية املتوفرة أدناه:
يسمح لك جهاز البث التلفزيوني  2من  ReSoundببث الصوت من أجهزة التليفزيون وظاهريا ً أي مصادر صوت غريه إىل معيناتك
السمعية بمستوى صوت يناسبك.
يسمح لك جهاز التحكم عن بعد  2من  ReSoundبتعديل مستوى صوت معيناتك الصوتية أو كتمه ،وتغيري الربامج ،ومشاهدة جميع
إعداداتك بنظرة واحدة عىل شاشته عالية الوضوح.
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يقوم مشبك الهاتف  +Phone Clipمن  ReSoundببث املحادثات الهاتفية وأصوات السترييو مبارشة إىل املعينتني السمعيتني م ًعا ويمكن
استخدامه كذلك كجهاز بسيط للتحكم عن بعد.
يحسن امليكروفون بدرجة كبرية
ميكروفون  Micro Micمن  ReSoundهو ميكروفون يرتدى عىل الجسم الستخدام األصدقاء أو الزمالء.
ّ
درجة فهم الكالم يف األوساط املليئة بالضوضاء.
يعمل ميكروفون  Multi Micمن  ReSoundمثل ميكروفون  Micro Micلكن يمكن استخدامه كذلك كميكروفون يثبت عىل الطاولة .يمكن
كذلك أن يتصل بنظم الدارات وFM 2وبه مقبس إدخال صغري لبث الصوت من جهاز الكمبيوتر أو مشغل املوسيقى

i

ملحوظة :اطلب من اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه مزيدا ً من املعلومات بشأن تشكيلة امللحقات الالسلكية .ReSound
ملحوظة :الستخدام الوظائف الالسلكية ،ال تستخدم غري امللحقات الالسلكية  .ReSoundللحصول عىل مزيد من اإلرشادات بخصوص
االقرتان عىل سبيل املثال ،يرجى الرجوع إىل دليل املستخدم الخاص بامللحقات الالسلكية  ReSoundذات الصلة.

 12.1استخدام املعينات السمعية  ReSoundالذكية مع أجهزة  ®iPhoneو ®iPadو( ®iPod touchاختياري)

 ReSound ENZO 3Dمصنوعة للهاتف  ®iPhoneوتسمح باالتصال والتحكم املبارشين باستخدام
جهاز  ®iPhoneأو  ®iPadأو .®iPod touch

i

ملحوظة :ملساعدتك يف االقرتان واستخدام هذه املنتجات مع معيناتك السمعية ،برجاء االتصال باختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل
معه أو زيارة موقع الدعم اإللكرتوني التابع لنا عىل العنوان.www.resound.com :

 2تحتاج إىل مستقبل .FM
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 13تطبيقات الهواتف الذكية

ال يجوز استخدام التطبيق إال مع معينات  ReSoundالسمعية ملصمم للعمل معها ،وال تتحمل  ReSoundأي مسؤولية إذا استخدم
التطبيق مع معينات سمعية أخرى.

 13.1استخدام املعينات السمعية  ReSoundمع تطبيقات الهاتف الذكي (اختياري)
•ال ّ
تعطل تنبيهات التطبيق.
•قم بتثبيت التحديثات للحفاظ عىل عمل التطبيق عىل النحو الصحيح.

i

ملحوظة :ملساعدتك يف االقرتان واستخدام هذه املنتجات مع معيناتك السمعية ،برجاء االتصال باختصايص العناية بالسمع الذي
تتعامل معه أو زيارة موقع الدعم اإللكرتوني التابع لنا عىل العنوان.www.resound.com :
ملحوظة :إذا كان لديك هاتف بنظام Android 3ومفعلة فيه ميزة  Bluetoothفسيمكنك الرد عىل الهاتف عند استخدامك
مشبك هاتف  +Phone Clipمن .ReSound

 3لالطالع عىل قائمة كاملة بمنتجات  Androidاملتوافقة ،اسأل اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه.
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 14مساعد ReSound™ (اختياري)

إذا اشرتكت الستخدام مساعد  ReSoundفيمكنك السماح بتعديل معينتك السمعية عن بعد من دون الحاجة إىل الرجوع إىل اختصايص العناية
بالسمع الذي تتعامل معه :كل ما تحتاجه هو هاتف ذكي متصل باإلنرتنت .يسمح لك هذا بالتمتع بمستوى غري مسبوق من الحرية واملرونة:
1 .1اطلب املساعدة عن بعد لضبط معينتك السمعية لكي تكون أنسب لك.
اطلب املساعدة من اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه أو اطلب تعديالت يف الربامج مع تثبيت التغيريات وأنت مرتاح ،وحيثما كنت.
2 .2واظب عىل تحديث معينتيك السمعيتني بأحدث الربمجيات لضمان أحسن أداء ممكن.
تحديثات برمجيات املعينات السمعية متاحة لتثبيتها وأنت مرتاح

i

ملحوظة :تتوقف معينتك السمعية عن التشغيل أثناء عملية التثبيت والتحديث
ملحوظة :للحصول عىل األداء األمثل ،تأكد من اتصال املعينة السمعية بتطبيق  ReSound Smart 3DTMوأنها يف مكان قريب من
الهاتف الذكي  iPhoneأو  Androidقبل تطبيق التغيريات.
ملحوظة :ال تعمل هذه الخدمة إال إذا كان الهاتف الذكي متصالً باإلنرتنت.
ملحوظة :سيوافيك اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه بمعلومات بخصوص مساعد  ReSoundوكيف يعمل مع تطبيق
.ReSound Smart 3D
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 15وحدة مولّد صوت عالج الطنني

 15.1الغرض من استخدام مولّد صوت عالج الطنني

تشتمل معينتك السمعية  ReSoundعىل وحدة مولّد صوت الطنني ،وهو أداة لتوليد أصوات تستخدم يف برامج التدبري العالجي للطنني بغية تخفيف
املعاناة من طنني األذن.
يمكن أن يولد مولّد صوت عالج الطنني أصواتا ً معدلة حسب الحاجات العالجية املعينة وتفضيلك الشخيص عىل النحو الذي يقرره الطبيب أو اختصايص
السمع أو اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه.
عىل حسب برنامج املعينة السمعية الذي يتم اختياره والبيئة التي أنت فيها ،ستسمع أحيانا ً الصوت العالجي الذي يشبه ضوضاء مستمرة أو متقطعة.

 15.2تعليمات استخدام وحدة مولد صوت عالج الطنني
15.2.1وصف الجهاز

وحدة مولّد صوت عالج الطنني عبارة عن أداة برمجية تولد أصواتا ً يتم استخدامها يف برامج التدبري العالجي للطنني بغية تخفيف املعاناة من طنني األذن.
 15.2.2رشح كيفية عمل الجهاز
ّ
َّ
وحدة مولّد طنني األذن عبارة عن وحدة مولد ضجيج أبيض مشكل بالرتدد والسعة .يمكن تعديل مستوى إشارة الضجيج وخصائص الرتدد حسب
الحاجات العالجية املعينة عىل النحو الذي يقرره الطبيب أو اختصايص السمع أو اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه.
يستطيع الطبيب أو اختصايص السمع أو اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه تشكيل الضجيج املولد بغية جعله أكثر عذوبة .وعندئذ يمكن أن
يشبه هذا الضجيج مثالً صوت األمواج املتكرسة عىل الشاطئ.
يمكن ضبط مستوى التشكيل ورسعته حسب رغباتك وحاجاتك .هناك خاصية إضافية يمكن تفعيلها بمعرفة اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه
وتسمح لك باختيار أصوات محددة سلفا ً تحاكي أصواتا ً من الطبيعة ،كاألمواج املتكرسة أو املاء الجاري.
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إذا كانت لديك معينتان سمعيتان السلكيتان تدعمان املزامنة من أذن إىل أذن ،فبإمكان اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه تفعيل هذه الوظيفة.
سيجعل هذا مولد صوت عالج الطنني يزامن الصوت يف كلتا املعينتني السمعيتني.
إذا كان طنني أذنك ال يضايقك إال يف البيئات الهادئة ،فبإمكان الطبيب أو اختصايص السمع أو اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه ضبط وحدة
مولّد صوت عالج الطنني بحيث ال تكون مسموعة إال يف مثل هذه البيئات املحيطة .يمكن ضبط مستوى الصوت الكيل عن طريق أداة اختيارية للتحكم يف
الصوت .سيستعرض الطبيب أو اختصايص السمع أو اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه حاجتك إىل وجود أداة التحكم هذه.
فيما يخص املعينات السمعية ذات املزامنة املف ّعلة من أذن إىل أذن ،يستطيع اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه أيضا ً تفعيل مزامنة الرصد
البيئي بحيث يتم ضبط مستوى ضوضاء مولد صوت عالج الطنني تلقائيا ً بشكل متزامن يف كلتا املعينتني السمعيتني عىل حسب مستوى الصوت املوجود
يف الخلفية .باإلضافة إىل ذلك ،إذا كانت املعينة السمعية تحتوي عىل أداة تحكم يف مستوى الصوت ،يمكن عندئذ استخدام مستوى ضجيج الخلفية الذي
ترصده املعينة السمعية وأداة التحكم يف مستوى الصوت بشكل متزامن لضبط مستوى الضجيج املولد يف كلتا املعينتني السمعيتني.
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 15.2.3املفاهيم العلمية التي ينبني عليها الجهاز

توفر وحدة مولّد صوت عالج الطنني إثرا ًء صوتيا ً بهدف إحاطة صوت عالج الطنني بصوت محايد ،وهو ما يتم تجاهله بسهولة .اإلثراء الصوتي مكون
مهم من مكونات معظم نهوج التدبري العالجي لطنني األذن ،كاملعالجة باإلبقاء عىل الطنني.

للمساعدة عىل اعتياد الطنني ،يجب أن يكون هذا الطنني مسموعاً .وبالتايل ينبغي ضبط املستوى املثايل لوحدة مولد صوت عالج الطنني بحيث تبدأ يف
االمتزاج بالطنني ،وبحيث تستطيع سماع كل من طنني أذنك وكذلك الصوت املستخدم.
يف غالبية الحاالت ،يمكن أيضا ضبط وحدة مولّد صوت عالج الطنني لكي تحجب صوت عالج الطنني ،وبهذا تتيح تلطيفا ً مؤقتا ً بتوفري مصدر صوتي
أكثر عذوبة ويمكن التحكم به.
 15.2.4أداة التحكم يف مستوى صوت مولّد صوت عالج الطنني

يقوم اختصايص العناية بصحة السمع الذي تتعامل معه بضبط مولد الصوت عىل مستوى صوت معني .عند تشغيل مولد الصوت ،سيكون مستوى
الصوت مضبوطا ً عىل هذا الوضع األمثل .وبالتايل فقد ال يلزم التحكم يف مستوى الصوت (الجهارة) يدوياً.
لكن أداة التحكم يف مستوى الصوت تتيح القدرة عىل ضبط مستوى الصوت ،أو مقدار املنبّه ،تبعا ً لرغبة املستخدم.
التحكم يف مستوى الصوت خاصية اختيارية يف وحدة مولّد صوت عالج الطنني وتستخدم لضبط مستوى إخراج مولّد الصوت .ملنع االستخدام عبثا ً من
جانب املستخدمني األطفال أو املعاقني بدنيا ً أو ذهنياً ،يجب تهيئة أداة التحكم يف الصوت  -إذا كانت مف ّعلة  -لئال تقوم إال بخفض مستوى إخراج مولّد
الصوت.
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 15.2.5استخدام وحدة مولّد صوت عالج الطنني مع تطبيقات الهاتف الذكي

يمكن تعزيز التحكم يف مولّد صوت عالج الطنني عن طريق أزرار انضغاطية يف املعينة السمعية بواسطة
التحكم الالسلكي من تطبيق تحكم يف مولّد صوت عالج الطنني عىل هاتف ذكي أو جهاز جوال .هذه
الخاصية متاحة يف املعينات السمعية املدعومة عندما يكون اختصايص العناية بصحة السمع الذي تتعامل
معه قام بتفعيل وظيفة مولّد صوت عالج الطنني أثناء تركيب املعينة السمعية.
الستخدام تطبيقات الهاتف الذكي ،يجب أن تكون املعينة السمعية متصلة بالهاتف الذكي أو الجهاز
الجوال.

i

ملحوظة :الستخدام تطبيقات الهاتف الذكي ،يجب أن تكون املعينة السمعية متصلة بالهاتف
الذكي أو الجهاز الجوال.

 15.3املواصفات الفنية

 15.3.1تكنولوجيا اإلشارات الصوتية

الرقمية.

 15.3.2األصوات املتاحة

إشارة ضجيج أبيض يمكن تشكيلها بالتكوينات التالية:
يمكن تشكيل إشارة الضجيج األبيض يف السعة بعمق توهني يصل إىل  14ديسيبل.
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مرشح تمرير الرتددات العالية
 500هريتز
 750هريتز

مرشح تمرير الرتددات املنخفضة
 2000هريتز
 3000هريتز

 1000هريتز

 4000هريتز

 2000هريتز

 6000هريتز

 1500هريتز

 5000هريتز

 15.3.3االستخدام املوصوف طبيا ً للمعينة السمعية املزودة بمولد صوت عالج الطنني

يجب استخدام وحدة مولد صوت عالج الطنني عىل النحو املوصوف من جانب الطبيب أو اختصايص السمع أو اختصايص العناية بصحة السمع الذي
تتعامل معه .لكي تتجنب حدوث أرضار دائمة بالسمع ،يتوقف الحد األقىص لالستخدام اليومي عىل مستوى الصوت املولد.
إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية من استخدام مولد األصوات ،كالدوار أو الغثيان أو الصداع أو النقص املتصور يف الوظيفة السمعية أو الزياد يف إدراك
الطنني ،ينبغي أن تتوقف عن استخدام مولد الصوت وتلتمس تقييما ً طبيا ً للوضع.
الفئة السكانية املستهدفة يف املقام األول البالغون فوق سن  18سنة .يجوز أيضا ً استخدام هذا املنتج مع األطفال البالغني من العمر  5سنوات فأكثر.
لكن األطفال واملستخدمني املعاقني بدنيا ً أو ذهنيا ً سيحتاجون إىل تدريب عىل يد طبيب أو اختصايص سمع أو اختصايص عناية بالسمع أو ويل األمر لتعلّم
إدخال ونزع األداة السمعية التي تحتوي عىل وحدة مولد صوت عالج الطنني.
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مالحظة مهمة ملستخدمي مولدات الصوت املرتقبني
15.3.4
حاجب الطنني عبارة عن جهاز إلكرتوني مصمم لتوليد ضجيج بشدة وعرض نطاق كافيني لحجب الضجيج الداخيل .و ُيستخدم أيضا ً
كوسيلة مساعدة يف سماع الضجيج الخارجي والكالم.
تقيض املمارسة الصحية الجيدة بأن يخضع الشخص املصاب بحالة الطنني لتقييم طبي يجريه طبيب مرخص (ويفضل طبيب متخصص
يف أمراض األذن) قبل استخدام مولد صوت .غالبا ً ما يسمى األطباء املرخصون املتخصصون يف أمراض األذن أطباء أنف وأذن وحنجرة أو
أطباء أذن.
الغرض من التقييم الطبي ضمان التعرف عىل جميع األوضاع القابلة للعالج طبيا ً التي قد تؤثر عىل الطنني ،وعالجها قبل استخدام جهاز
مولد الصوت.
مولد الصوت عبارة عن أداة لتوليد األصوات تستخدم بعد الحصول عىل املشورة املناسبة و/أو يف برنامج للتدبري العالجي للطنني لتخفيف
معاناة املرىض من الطنني.

15.4

i

تحذيرات خاصة بمولّد صوت الطنني

1 .1يمكن أن تكون مولدات الصوت خطرية إذا استُخدمت بطريقة غري صحيحة
2 .2يجب أال تُستخدم مولدات الصوت إال عىل النحو الذي ينصح به الطبيب أو اختصايص السمع أو اختصايص العناية بالسمع الذي
تتعامل معه
3 .3مولدات الصوت ليست دمى وينبغي االحتفاظ بها بعيدا ً عن متناول أي شخص قد يلحق بنفسه أذى (وخصوصا ً األطفال
والحيوانات املنزلية)
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15.4.1
.1
.2
.3
.4

i

احتياطات خاصة بمولّد صوت الطنني

1إذا ظهرت عىل املستخدم أي آثار جانبية من استخدام مولد األصوات ،كالدوار أو الغثيان أو الصداع أو النقص املتصور يف الوظيفة السمعية أو
الزياد يف إدراك الطنني ،ينبغي أن يتوقف املستخدم عن استخدام مولد الصوت والتماس تقييم طبي للوضع
2ملنع االستخدام عبثا ً من جانب املستخدمني من أطفال أو معاقني بدنيا ً أو ذهنياً ،يجب تهيئة أداة التحكم يف الصوت  -إذا كانت مفعلة  -لكي
تقترص عىل خفض مستوى إخراج مولّد الصوت
3التحكم يف مستوى الصوت خاصية اختيارية يف وحدة مولّد صوت عالج الطنني وتستخدم لضبط مستوى إخراج مولّد الصوت.
4سيحتاج املستخدمون األطفال واملعاقون بدنيا ً أو ذهنيا ً إىل إرشاف ويل األمر أثناء ارتداء املعينة السمعية املزودة بمولّد صوت الطنني.

 15.4.2تحذير خاص بمولد صوت عالج الطنني الختصاصيي العناية بالسمع

ينبغي أن ينصح اختصايص يف العناية بالسمع املستخدمني املرتقبني ملولّدات الصوت بالتشاور فورا ً مع طبيب مرخص (يفضل اختصايص أذن) قبل
الحصول عىل مولّد صوت إذا قرر اختصايص العناية بالسمع من خالل االستقصاء أو املالحظة الفعلية أو استعراض أي معلومات أخرى متاحة بخصوص
املستخدم املرتقب أن هذا املستخدم املرتقب يعاني من أي من الحاالت التالية:
1 .1تشوه ملحوظ يف األذن ،خلقي أو ناتج عن إصابة
2 .2تاريخ من الترصيف النشط من األذن خالل التسعني يوما ً املاضية
3 .3تاريخ من فقدان السمع املفاجئ أو املتطور برسعة خالل التسعني يوما ً املاضية
4 .4دوار حاد أو مزمن
5 .5فقدان سمع وحيد الجانب حدث فجأة أو مؤخرا ً خالل التسعني يوما ً املاضية
6 .6ثغرة عظمية هوائية يف مخطط قياس السمع تساوي أو تزيد عىل  15ديسيبل عند  500هريتز و 1000هريتز و 2000هريتز
7 .7أدلة مرئية عىل تراكم شمع األذن بكمية كبرية أو وجود جسم غريب داخل القناة السمعية
8 .8ألم أو عدم ارتياح يف األذن.
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i

تنبيه :يقع أقىص إخراج ملولد الصوت يف النطاق الذي يمكنه التسبب يف فقدان السمع وفقا ً للوائح التنظيمية إلدارة السالمة والصحة املهنية.
وفقا ً لتوصيات املعهد الوطني للسالمة والصحة املهنية ،ينبغي أال ُيستخدم مولد الصوت ألكثر من ثمان ( )8ساعات يف اليوم عند ضبطه عىل
مستوى ضغط صوتي  85ديسيبل أو أكثر .عندما يكون مولد الصوت مضبوطا ً عىل مستوى ضغط صوتي  90ديسيبل أو أكثر ،ينبغي أال
ُيستخدم أكثر من ساعتني ( )2يومياً .ال يجوز بأي حال من األحوال ارتداء مولد الصوت عىل مستويات غري مريحة.
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16

i

تحذيرات عامة

1 .1إذا تعطل الجهاز فال تستخدمه
2 .2استرش اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه إذا كنت تظن احتمال وجود جسم غريب يف قناتك السمعية ،أو إذا شعرت بتهيج يف
الجلد ،أو إذا تراكم شمع زائد مع استخدام املعينة السمعية
3 .3هناك أنواع مختلفة من األشعة ،كالصادرة مثالً من أجهزة مطيافية الرنني النووي أو الرنني املغناطييس أو األشعة املقطعية ،قد ترض
باملعينات السمعية .يوىص بتجنب ارتداء املعينة السمعية أثناء هذه العمليات أو العمليات املماثلة .هناك أنواع أخرى من األشعة ،كأجهزة
اإلنذار ضد الرسقة وأجهزة مراقبة الغرف واألجهزة الراديوية والهواتف الجوالة ،تحتوي عىل طاقة أقل وال تتلف املعينة السمعية .لكن
بإمكانها أن تؤثر لحظيا ً عىل جودة الصوت أو تتسبب مؤقت يف صدور أصوات غري مرغوبة من املعينة السمعية
4 .4ال ترت ِد املعينة السمعية يف املناجم أو حقول النفط أو املناطق املتفجرة األخرى ما لم تكن تلك املناطق معتمدة الستخدام املعينات السمعية
5 .5ال تسمح لآلخرين باستخدام معينتك السمعية .فقد يتسبب هذا يف اإلرضار بسمع شخص آخر أو يف تلف املعينات السمعية
6 .6ينبغي أن يكون استخدام األطفال أو املعاقني عقليا ً للمعينة السمعية تحت إرشاف طيلة الوقت لضمان سالمتهم .تحتوي املعينة السمعية
عىل أجزاء صغرية يمكن أن يبلعها األطفال .يرجى الحرص عىل عدم ترك األطفال دون رقابة بصحبة املعينة السمعية
7 .7ينبغي الحرص عىل استخدام املعينة السمعية كما يصف اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه .فاالستخدام غري الصحيح قد يتسبب
يف فقدان مفاجئ ودائم لحاسة السمع
8 .8تحذير الختصاصيي العناية بالسمع :ينبغي توخي العناية الخاصة أثناء اختيار وتركيب معينة سمعية بمستوى ضغط صوتي أقىص
يتجاوز  132ديسيبل بمحاكي األذن املغلقة  .IEC 60711:1981فقد يتعرض السمع املتبقي إىل مزيد من مخاطر اإلعاقة.
9 .9عند صعود طائرة أو دخول منطقة يحظر فيها استخدام مرسالت الرتدد الراديوي ،يجب تعطيل الوظيفة الالسلكية .أوقف تشغيل
الوظيفة الالسلكية باستخدام نمط الطريان يف املناطق التي تحظر فيها االنبعاثات الراديوية
1010األجهزة الخارجية املتصلة بمصدر كهربائي يجب أن تكون مأمونة وفقا ً ملتطلبات املعيار  1-IEC 60601أو  IEC 60065أو IEC
 ،1-60950بالشكل املالئم (الوصلة السلكية ،مثل )HI-PRO، SpeedLink
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17

.1
.2
.3
.4

i

احتياطات عامة  -املعينات السمعية الالسلكية

1عند تفعيل الوظيفة الالسلكية ،يستخدم الجهاز عمليات بث منخفضة القدرة مر ّمزة رقميا ً لكي يتواصل مع األجهزة الالسلكية
األخرى .عىل الرغم من استبعاد هذا االحتمال ،إال أن األجهزة اإللكرتونية القريبة قد تتأثر .يف تلك الحالة ،حرك املعينات السمعية
بعيدا ً عن الجهاز اإللكرتوني املتأثر
2عند استخدام الوظيفة الالسلكية وتأثر املعينات السمعية بالتداخل الكهرومغناطييس ،ابتعد عن مصدرها.
3الستخدام الوظائف الالسلكية ،ال تستخدم غري امللحقات الالسلكية  .ReSoundللحصول عىل مزيد من اإلرشادات ،يرجى
الرجوع إىل دليل املستخدم الخاص بامللحقات الالسلكية  ReSoundذات الصلة.
4ال توصل املعينة السمعية  ReSoundإال بامللحقات الالسلكية  ReSoundاملصممة واملؤهلة الستخدامها مع املعينة السمعية
.ReSound
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.1
.2
.3
.4

18.1

i

تحذيرات بشأن وظيفة "الهاتف اآلن"

1احفظ املغناطيسات بعيدا ً عن متناول الحيوانات املنزلية واألطفال وذوي اإلعاقات العقلية.
2يف حالة ابتالع مغناطيس ،يرجى التماس مشورة ممارس طبي فورا ً
3قد يؤثر مغناطيس "الهاتف اآلن" عىل األجهزة الطبية الحساسة أو األنظمة اإللكرتونية .اطلب مشورة الجهة املصنعة
بشأن تدابري السالمة ذات الصلة عند استخدام حل الهاتف اآلن بالقرب من الجهاز  /األداة الحساسة (منظم رضبات
القلب ومزيل الرجفان) املعني.
4إذا لم تكن الجهة الصانعة تستطيع إصدار بيان بهذا الخصوص ،نويص بأن تحتفظ باملغناطيس أو الهاتف املزود
بمغناطيس عىل مسافة  30سم ( 12بوصة) من أي أجهزة حساسة مغناطيسيا ً (كمنظمات رضبات القلب).

i

احتياطات بشأن وظيفة "الهاتف اآلن"

1 .1إذا واجهت فقدانا ً متكررا ً لإلشارة أو تعرضت لضوضاء أثناء املكاملات ،حرك مغناطيس "الهاتف اآلن" إىل مكان آخر
من مستقبل الهاتف.
2 .2ال تستخدم غري املغناطيسات املو ّردة من ReSound
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19

i

20

i

تحذيرات بشأن البطارية

تحتوي البطاريات عىل مواد خطرة وينبغي أن يتم التخلص منها بحرص حفاظا ً عىل سالمتك وسالمة البيئة .برجاء مالحظة:
1 .1احتفظ بالبطاريات بعيدا ً عن متناول األطفال واملعاقني ذهنيا ً والحيوانات األليفة
2 .2ال تضع البطاريات يف فمك
3 .3استرش الطبيب فورا ً إذا ابتلعت بطارية؛ فالبطاريات قد تكون ضارة بصحتك
4 .4ال تعد شحن بطاريات  Zinc-Airفقد ترسب أو تنفجر
5 .5ال تحاول التخلص من البطاريات بحرقها
6 .6البطاريات املستعملة ضارة بالبيئة .برجاء التخلص منها وفقا ً للوائح التنظيمية املحلية أو إعادتها إىل اختصايص العناية بالسمع
الذي تتعامل معه
7 .7انزع البطاريات ملنع الترسب عند عدم استخدام املعينة السمعية لفرتة زمنية طويلة.
8 .8لن يعمل الجهاز يف حال عدم إدخال البطاريات عىل النحو الصحيح ،وقد تتعرض البطاريات للسخونة .وعند حدوث ذلك،
يرجى خلع البطاريات.

االستخدام املخصص لتطبيقات الهواتف الذكية

ال يجوز استخدام التطبيق إال مع معينات  ReSoundالسمعية ملصمم للعمل معها ،وال تتحمل  ReSoundأي مسؤولية إذا استخدم
التطبيق مع معينات سمعية أخرى.
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.1
.2
.3
.4
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i

نقاط مهمة بشأن التضمني الرتددي FM

1ال تستخدم مرسلني عىل قناة تضمني ترددي ( )FMواحدة
2ال تستخدم ماء أو سوائل لتنظيف مستقبل FM
3ال تستخدم مرسل  FMيف أماكن يمنع فيها استخدام األجهزة اإللكرتونية ،كالطائرات مثالً
4اعلم أن إشارات  FMيمكن أيضا ً التقاطها أو سماعها عن طريق مستقبالت أخرى
5قبل استخدام النظام يف بلد آخر ،اتصل باختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه للتأكد من أن قناتك الراديوية مسموح بها يف ذلك البلد
6ال يجوز إصالح مستقبل ومرسل  FMالخاصني بك إال بمعرفة مركز خدمة معتمد

22

i

تحذير الختصاصيي املعينات السمعية (الواليات املتحدة فقط)

عىل اختصايص العناية بالسمع نصيحة املستخدمني املرتقبني للمعينات السمعية بالتشاور عاجالً مع طبيب مرخص (يفضل اختصايص أذن) قبل رصف
معينة سمعية إذا قرر اختصايص العناية بالسمع من خالل االستقصاء أو املالحظة الفعلية أو استعراض أي معلومات أخرى متاحة بخصوص املستخدم
املرتقب أن هذا املستخدم املرتقب يعاني من أي من الحاالت التالية:
1 .1تشوه ملحوظ يف األذن ،خلقي أو ناتج عن إصابة
2 .2تاريخ من الترصيف النشط من األذن خالل التسعني يوما ً املاضية
3 .3تاريخ من فقدان السمع املفاجئ أو املتطور برسعة خالل التسعني يوما ً املاضية
4 .4دوار حاد أو مزمن
5 .5فقدان سمع وحيد الجانب حدث فجأة أو مؤخرا ً خالل التسعني يوما ً املاضية
6 .6ثغرة عظمية هوائية يف مخطط قياس السمع تساوي أو تزيد عىل  15ديسيبل عند  500هريتز و 1000هريتز و 2000هريتز
7 .7أدلة مرئية عىل تراكم شمع األذن بكمية كبرية أو وجود جسم غريب داخل القناة السمعية
8 .8ألم أو عدم ارتياح يف األذن.
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i

مالحظة مهمة ملستخدمي املعينات السمعية املرتقبني (الواليات املتحدة فقط)

تقيض املمارسة الصحية الجيدة بأن يخضع الشخص املصاب بفقدان السمع لتقييم طبي عىل يد طبيب مرخص (ويفضل طبيب متخصص يف أمراض
األذن) قبل رشاء معينة سمعية .غالبا ً ما يسمى األطباء املرخصون املتخصصون يف أمراض األذن أطباء أنف وأذن وحنجرة أو أطباء أذن .يهدف التقييم
الطبي إىل ضمان التعرف عىل جميع األوضاع القابلة للعالج طبيا ً التي قد تؤثر عىل السمع ،وعالجها قبل رشاء املعينة السمعية.
بعد التقييم الطبي ،سيعطيك الطبيب إفادة كتابية تبني خضوعك لتقييم فقدانك السمع طبياً ،وبأنه يجوز النظر يف استخدامك معينة سمعية .سيحيلك
الطبيب إىل اختصايص سمع أو اختصايص عناية بالسمع ،حسب األحوال ،لتقييم حصولك عىل معينة سمعية.
سيجري اختصايص السمع أو اختصايص العناية بالسمع تقييما ً لرتكيب معينة سمعية ويقيس قدرتك عىل السماع باستخدام معينة ومن دونها .سيم ّكن
هذا التقييم اختصايص السمع أو اختصايص العناية بالسمع من تحديد ومواءمة معينة سمعية تتناسب مع حاجاتك الفردية.
إذا كانت لديك تحفظات بشأن قدرتك عىل التكيف مع تضخيم الصوت ،استفرس عن توافر إمكانية استئجار جهاز من باب التجربة أو برنامج لخيار
الرشاء .كثري من اختصاصيي العناية بالسمع يقدمون اآلن برامج تتيح لك ارتداء املعينة السمعية لفرتة زمنية معينة مقابل أجر رمزي وبعدها تقرر ما إن
كنت تريد رشاء معينة سمعية أم ال.
يقرص القانون الفيدرايل بيع املعينات السمعية عىل األفراد الذين خضعوا لتقييم طبي من طبيب مرخص .يسمح القانون الفيدرايل للشخص البالغ الذي
لديه دراية تامة أن يوقع عىل إقرار تنازل يرفض فيه الخضوع لتقييم طبي بسبب معتقداته الدينية أو الشخصية التي تمنعه من التشاور مع طبيب.
ممارسة هذا التنازل ليست يف صميم مصلحتك الصحية واستخدامها غري محبذ باملرة.
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i 23.1

األطفال فاقدو السمع (الواليات املتحدة فقط)

باإلضافة إىل زيارة طبيب للخضوع لتقييم طبي ،ينبغي توجيه الطفل الفاقد السمع إىل اختصايص سمع للخضوع لتقييم وإعادة تأهيل؛ ألن فقدان السمع
قد يتسبب يف مشكالت يف التطور اللغوي لدى الطفل ونموه التعليمي واالجتماعي .اختصايص السمع مؤهل بموجب تدريبه وخربته للمساعدة يف تقييم
الطفل الفاقد السمع وإعادة تأهيله.
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 24املواصفات الفنية

الط ُرزET 88-DWH :

أقىص إخراج (مستوى الضغط الصوتي الكيل )90

73
68

ديسيبل
ديسيبل مستوى
ضغط صوتي

الكسب الكامل (إدخال بمستوى ضغط صوتي  50ديسيبل)

متوسط مستوى
الرتددات العالية

أقىص إخراج (إدخال بمستوى ضغط صوتي  90ديسيبل)

متوسط مستوى
الرتددات العالية

132
129

التشوه التوافقي الكيل

 500هريتز
 800هريتز
 1600هريتز

0.8
0.6
0.4

%

متوسط مستوى الرتددات العالية  SPLIV -حساسية امللف الحثي
عند  31.6مليل أمبري/دقيقة ()ANSI

متوسط مستوى
الرتددات العالية

112

ديسيبل مستوى
ضغط صوتي

23

ديسيبل مستوى
ضغط صوتي

ضجيج اإلدخال املكافئ

تفريغ التيار

1.4/1.2

mA

140
130
120
110
100
90

الرتدد (هريتز)

الكسب الكامل وكسب االختبار املرجعي
القارنة 2cc
الكسب (ديسيبل)

مدى الرتدد ()DIN 45605/ANSI

 4,740-100هريتز

اإلخراج (ديسيبل مستوى ضغط صوتي)

متوسط مستوى
كسب االختبار املرجعي (إدخال بمستوى ضغط صوتي  60ديسيبل)
الرتددات العالية
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ديسيبل

القارنة 2cc

150

الكسب الكامل
إدخال بمستوى ضغط صوتي  50ديسيبل
كسب االختبار املرجعي
إدخال بمستوى ضغط صوتي  60ديسيبل

80
70
60
50
40
30
20

الرتدد (هريتز)
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الط ُرزET 98-DW :
متوسط مستوى
الرتددات العالية
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ديسيبل

83
69

ديسيبل
ديسيبل مستوى
ضغط صوتي

الكسب الكامل (إدخال بمستوى ضغط صوتي  50ديسيبل)

متوسط مستوى
الرتددات العالية

أقىص إخراج (إدخال بمستوى ضغط صوتي  90ديسيبل)

متوسط مستوى
الرتددات العالية

141
131

التشوه التوافقي الكيل

 500هريتز
 800هريتز
 1600هريتز

4.0
0.7
0.9

%

متوسط مستوى الرتددات العالية  SPLIV -حساسية امللف الحثي
عند  31.6مليل أمبري/دقيقة ()ANSI

متوسط مستوى
الرتددات العالية

116

ديسيبل مستوى
ضغط صوتي

26

ديسيبل مستوى
ضغط صوتي

ضجيج اإلدخال املكافئ

تفريغ التيار

3.3/1.3

mA

القارنة 2cc

140
130
120
110
100
90

الرتدد (هريتز)

الكسب الكامل وكسب االختبار املرجعي

القارنة 2cc

90
80

الكسب (ديسيبل)

مدى الرتدد ()DIN 45605/ANSI

 5,860-100هريتز

اإلخراج (ديسيبل مستوى ضغط صوتي)

كسب االختبار املرجعي (إدخال بمستوى ضغط صوتي  60ديسيبل)

أقىص إخراج (مستوى الضغط الصوتي الكيل )90

150

70

الكسب الكامل
إدخال بمستوى ضغط صوتي
 50ديسيبل

60
50

كسب االختبار املرجعي
إدخال بمستوى ضغط صوتي 60
ديسيبل

40
30

الرتدد (هريتز)
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 25دليل تشخيص األعطال
الع َرض
التغذية الراجعة" ،صفري"

السبب
هل أدخلت قالب أذنك أو القبة بشكل صحيح؟
هل مستوى الصوت عا ٍل جدًّا؟
هل األنبوب البالستيكي أو قالب األذن منسد أو مكسور؟
هل تحمل شيئا ً (كقبعة أو مستقبل هاتف) قريبا ً من معينتك السمعية؟
هل أذنك مليئة بالصمالخ؟

ال يوجد صوت

هل املعينة السمعية قيد التشغيل؟
هل املعينة السمعية يف نمط امللف الحثي؟
هل توجد بطارية يف املعينة السمعية؟
هل ما زالت البطارية صالحة؟
هل األنبوب البالستيكي أو قالب األذن منسد أو مكسور؟
هل أذنك مليئة بالصمالخ؟
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العالج املحتمل
ضعها من جديد.
خ ّفضه.
استبدله أو قم بزيارة اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه.
أبعد يدك أو اترك فراغا ً أكرب بني املعينة السمعية وهذا اليشء.
قم بزيارة الطبيب املتابع لحالتك.
قم بتشغيلها.
ح ّولها إىل برنامج امليكروفون.
أدخل بطارية جديدة.
أدخل بطارية جديدة.
نظفها أو استبدلها ببطارية جديدة.
قم بزيارة اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه.
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الع َرض

الصوت مشوه
أو غري واضح أو ضعيف؟

السبب
هل فرغت شحنة البطارية؟
هل البطارية متسخة؟
هل البطارية قديمة؟
هل األنبوب البالستيكي أو قالب األذن منسد أو مكسور؟
هل أصاب معينتك السمعية بلل؟

شحنة البطارية تنفد برسعة كبرية.

هل تركت معينتك السمعية قيد التشغيل لفرتات زمنية طويلة؟
هل البطارية قديمة؟
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العالج املحتمل
استبدلها ببطارية جديدة.
نظفها أو استبدلها ببطارية جديدة.
استبدلها ببطارية جديدة.
قم بزيارة اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه.
استخدم عامالً مجففاً.
احرص دوما ً عىل إطفاء معينتك السمعية عند عدم استخدامها ،ومثال ذلك أثناء الليل.
راجع التاريخ املسجل عىل غالف البطارية.
احرص دوما ً عىل إطفاء معيناتك السمعية عند عدم استخدامها ،ومثال ذلك أثناء الليل .راجع التاريخ املسجل عىل غالف البطارية.
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 26إقرار

يمتثل هذا الجهاز للجزء  15من قواعد مدونة اللوائح الفيدرالية وقواعد إدارة االبتكار والعلوم والتنمية االقتصادية .يخضع التشغيل للرشطني التاليني:
1 .1ال يجوز أن يتسبب هذا الجهاز يف تداخل ضار
2 .2يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله ،بما يف ذلك التداخل الذي قد يتسبب يف تشغيل غري مرغوب

i
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تم اختبار هذا الجهاز وتبني أنه مطابق للحدود الخاصة باألجهزة الرقمية من الفئة "ب" ،وذلك وفقا ً للجزء  15من قواعد مدونة اللوائح
الفيدرالية وقواعد إدارة االبتكار والعلوم والتنمية االقتصادية .هذه الحدود مصممة لتوفري مستوى معقول من الحماية ضد التداخل الضار
يف املنشآت السكنية .يولد هذا الجهاز ويستخدم ويمكنه أن يشع طاقة تردد راديوي ،وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقا ً للتعليمات ،فقد
يسبب تداخالً ضارا ً لالتصاالت الراديوية .لكن ال يوجد ما يضمن أال يحدث التداخل داخل منشأة بعينها .إذا تسبب هذا الجهاز يف تداخل ضار
لالستقبال اإلذاعي أو التلفزيوني ،وهو ما يمكن تقريره بتشغيل الجهاز وإطفائه ،نهيب باملستخدم ملحاولة تصحيح التداخل باتخاذ واحد أو
أكثر من التدابري التالية:
•إعادة توجيه هوائي االستقبال أو تغيري مكانه
•زيادة الفاصل بني الجهاز واملستقبِل
•توصيل الجهاز بمخرج يف دائرة مختلفة عن الدائرة املتصل بها املستقبِل
•استشارة املوزع أو فني راديو/تلفزيون صاحب خربة طلبا ً للمساعدة
•إحداث تغيريات أو تعديالت يمكنه إلغاء سلطة املستخدم لتشغيل الجهاز.

تلتزم املنتجات باملتطلبات التنظيمية التالية:
•يف االتحاد األوروبي :يطابق الجهاز املتطلبات األساسية وفقا ً للملحق  1من توجيه املجلس األوروبي رقم  EEC/42/93املتعلق باألجهزة
الطبية.
•تعلن رشكة  ReSound A/Sبموجب هذه الشهادة أن معدات الراديو من األنواع  LO85و LO90متوافقة مع توجيه املجلس األوروبي
 . EU/53/2014ويمكن االطالع عىل النص الكامل إلعالن االمتثال عىل اإلنرتنت عرب الرابطwww.declarations.resound.com :
•يف الواليات املتحدة :مدونة اللوائح التنظيمية الفيدرالية للجنة االتصاالت الفيدرالية رقم  47الجزء  ،15الجزء الفرعي "ج".
•املتطلبات التنظيمية الدولية األخرى الواجبة التطبيق عىل الجهاز يف البلدان خارج االتحاد األوروبي والواليات املتحدة .برجاء الرجوع إىل
متطلبات البلد املحلية فيما يخص هذه املناطق.
•يف كندا :هذه املعينات السمعية معتمدة بموجب قواعد إدارة االبتكار والعلوم والتنمية االقتصادية.
•مطابقة لقانون االتصاالت الراديوية الياباني وقانون أعمال االتصاالت الالسلكية الياباني .هذ الجهاز مضمون بموجب قانون االتصاالت
الراديوية الياباني ( )電波法وقانون أعمال االتصاالت الالسلكية الياباني ( )電気通信事業法ينبغي تجنب تعديل هذا الجهاز (وإال فإن
رقم التخصيص املمنوح سيفقد صالحيته)
يعمل هذا الجهاز يف نطاق ترددي  2.4غيغاهريتز  2.48 -غيغاهريتز.
يشمل هذا الجهاز مرسل تردد راديوي يعمل يف النطاق  2.4غيغاهريتز  2.48 -غيغاهريتز.
قدرة إخراج الرتدد الراديوي االسمية املنقولة  0ديسيبل.
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املعينات السمعية خلف األذن من النوع  LO85ذات رقم التعريف األمريكي ،X26LO85ورقم التعريف الكندي
6941C-LO85ومقاس بطارية  13متاحة عىل هيئة اإلصدارات التالية:
ET988-DWH

ET788-DWH

ET588-DWH

املعينات السمعية فائقة القوة خلف األذن من النوع  LO90ذات رقم التعريف األمريكي ،X26LO90ورقم التعريف الكندي 6941C-LO90
ومقاس بطارية  675متاحة عىل هيئة اإلصدارات التالية:
ET998-DW

ET798-DW

ET598-DW

يمكن العثور عىل رقم تعريف طرازات األجهزة املذكورة خلف باب البطارية كما هو موضح يف الرسم املوجود يف الصفحتني  8و.9
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 27الكفاالت واإلصالحات

تعطيك  ReSoundكفالة عىل املعينات السمعية يف حالة عيوب الصناعة أو املواد ،وذلك عىل النحو املبني يف وثائق الضمان ذات العالقة .تتعهد
 ReSoundيف سياسة خدمتها بأن تؤ ّمن وظائف تضاهي عىل األقل املعينة السمعية األصلية ،ReSound .بصفتها موقعة عىل مبادرة االتفاق العاملي
لألمم املتحدة ،ملتزمة بفعل هذا اتساقا ً مع أفضل املمارسات الصديقة للبيئة .وبالتايل يجوز أن تُستبدل باملعينات السمعية ،وفقا ً لتقدير ،ReSound
منتجات جديدة أو منتجات مصنعة من أجزاء جديدة أو مستعملة خضعت للخدمة ،أو إصالحها باستخدام قطع بديلة جديدة أو مجددة .فرتة كفالة
املعينات السمعية محددة عىل بطاقة الكفالة الخاصة بك ،والتي يوافيك بها اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه.
فيما يخص املعينات السمعية التي تتطلب خدمة ،برجاء االتصال باختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه للمساعدة.
املعينات السمعية  ReSoundالتي تتعطل يجب إصالحها عىل أيدي فني مؤهل .ال تحاول فتح علبة املعينة السمعية؛ فهذا يبطل الكفالة.

 28اختبار درجة الحرارة والنقل ومعلومات التخزين

يتم إخضاع املعينات السمعية  ReSoundالختبارات متنوعة يف تدوير درجة الحرارة والتسخني الرطب بني ° -25م ( -13°ف) و° +70م
(158°ف) وفقا ً للمعايري الداخلية ومعايري الصناعة.
ينبغي أال تتجاوز درجة الحرارة أثناء النقل أو التخزين القيم املحددة ° -20م ( °-4ف) إىل ° +60م ( 140°ف) ورطوبة نسبية بمعدل  ،90%بال
تكاثف (لفرتة زمنية محدودة) .ضغط الهواء بني  500و 1100هكتو باسكال مناسب.
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 ReSound ENZO 3Dمتوافق مع األجهزة،iPhone 8 Plus وiPhone 8 ،و iPhone 7 Plusو iPhone 7و iPhone 6s Plusو
 iPhone 6sو iPhone 6 Plusو iPhone 6و iPhone SEو iPhone 5sو iPhone 5cو،iPhone 5 و( iPad Pro 10.5بوصة) ،و
 iPad Pro (12.9بوصة) و iPad Pro (9.7بوصة) و iPad Air 2و iPad Airو iPad mini 4و iPad mini 3و iPad mini 2وiPad
 miniو( iPadالجيل الخامس) و( iPadالجيل  )4و( iPod touchالجيل  )6و( iPod touchالجيل  )5التي تستخدم نظام التشغيل  iOS 8.0أو
أحدث .عالمة  Appleوشعار  Appleوالعالمات  iPhoneو iPad Proو iPad Airو iPad miniو iPadو iPod touchكلها عالمات تجارية
خاصة برشكة  Appleومسجلة بالواليات املتحدة األمريكية وغريها من الدول.
©  .GN Hearing A/S 2017جميع الحقوق محفوظة ReSound .عالمة تجارية خاصة برشكة  .GN Hearing A/Sعالمة Apple
وشعار  Appleوالعالمات  iPhoneو iPad Proو iPad Airو iPad miniو iPadو iPod touchكلها عالمات تجارية خاصة برشكة Apple
ومسجلة بالواليات املتحدة األمريكية وغريها من الدول .عالمة  Androidعالمة تجارية خاصة برشكة  .Google Incكلمة وعالمة Bluetooth
عالمات تجارية مسجلة مملوكة لرشكة .Bluetooth SIG, Inc

i
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عبارة "مصنوع لـ  "iPod/iPhone/iPadتعني أن امللحق اإللكرتوني مصمم ليتصل بط ُرز  iPhoneو iPadو iPodومعتمد من املطور
الستيفاء معايري أداء  .Appleرشكة  Appleليست مسؤولة عن تشغيل الجهاز وال مطابقته ملعايري السالمة واملعايري التنظيمية .برجاء
مالحظة أن استخدام هذا امللحق مع  iPhoneأو  iPadأو  iPodقد يؤثر عىل األداء الالسلكي.

 29اإلعالنات

تحتوي اإلعالنات عىل معلومات مهمة يجب فهمها بصورة كاملة وعرضها وااللتزام بها طوال الوقت.
قد يؤدي عدم االمتثال إىل التعرض إلصابات شخصية حادة و/أو تلف يف املعدات.
يرجى االنتباه للمعلومات التي تحمل الرموز التالية:

i
i
i

التحذير يشري إىل موقف يمكن أن يؤدي إىل أرضار خطرية.
التنبيه يشري إىل موقف يمكن أن يؤدي إىل أرضار طفيفة ومتوسطة.
نصائح وتلميحات بشأن كيفية التعامل مع معينتك السمعية بطريقة أفضل.
الجهاز يحتوي عىل مرسل تردد راديوي
برجاء سؤال اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه عن التخلص من معينتك السمعية.
برجاء سؤال اختصايص العناية بالسمع الذي تتعامل معه عن التخلص من معينتك السمعية.
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 30اإلقرارات

ُطورت أجزاء من هذا الربنامج بمعرفة كينيث مكاي وهي مرخصة بموجب الرشوط واألحكام التالية:
حقوق الطبع()c  ،2014كينيث مكاي
جميع الحقوق محفوظة.
إعادة التوزيع واالستخدام بالصيغ األصلية والثنائية ،بتعديل أو من دونه ،مسموح بها رشيطة استيفاء الرشوط التالية:
•يجب أن تحتفظ عمليات إعادة توزيع كود املصدر بإشعار حقوق الطبع السالف الذكر ،وهذه القائمة بالرشوط ،وإخالء املسؤولية التايل
•يجب أن تنسخ عمليات إعادة التوزيع بالصيغة الثنائية إشعار حقوق الطبع السالف الذكر ،وهذه القائمة بالرشوط ،وإخالء املسؤولية التايل يف
الوثائق و/أو املواد األخرى التي يتم توفريها مع التوزيع.
يقدم أصحاب حقوق الطبع واملساهمون هذا الربنامج "كما هو" ،ونخيل مسؤوليتنا عن أي ضمان من أي نوع ،رصيحا ً أو ضمنياً ،بما يف ذلك
عىل سبيل املثال ال الحرص ضمانات القابلية للبيع ،واملالءمة لغرض معني .ال يجوز بأي حال من األحول أن يتحمل صاحب حقوق الطبع أو
املساهمون أي مسؤولية مبارشة أو غري مبارشة أو عارضة أو خاصة أو تحذيرية أو تبعية (بما يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص رشاء سلع أو
خدمات بديلة ،أو فقدان االستخدام،
أو البيانات أو األرباح ،أو تعطيل األعمال) مهما كان سببه ونظرية املسؤولية التي يستند إليها ،أو الرضر (بما يف ذلك اإلهمال أو غري ذلك)
الناشئ بأي طريقة عن استخدام هذا الربنامج ،حتى وإن كان هناك إخطار باحتمال حدوث هذا الرضر.
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