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خوش آمد گویی

سپاسگزاریم.  بسیار  خود  روزانه  زندگی  در  همراهی  برای  ما  سمعک های  انتخاب  از 
درست مثل هر چیز تازه ای، مدتی زمان می برد تا با آن آشنا شوید.

که از طرف متخصص شنوایی خود می شوید، به شما  این راهنما، حین حمایت هایی 
بیشتر  می کند  هدیه  شما  به  سمعک  که  زندگی  باالی  کیفیت  و  مزایا  تا  می کند  کمک 

دریابید.
برای بهره مندی بیشتر از سمعک های خود، پیشنهاد می شود که آنها را روزانه و در طول 
کمک می کند تا با آنها بیشتر عادت  کار به شما  کنید. این  روز به طور مرتب استفاده 

کنید.

احتیاط
کامل این راهنما و دستورالعمل ایمنی بسیار مهم است. اطالعات  مطالعه 

ایمنی را دنبال نمائید تا از آسیب و صدمه جلوگیری کنید.
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نوع سمعک

داخل  )بلندگو(  رسیور  می باشد.  مجرا(  داخل  )رسیور   RIC نوع  از  شما  سمعک های 
گوش قرار می گیرد و با یک سیم به سمعک وصل می شود. این نوع سمعک  مجرای 
برای کودکان زیر 3 سال و افرادی که سن رشدشان زیر 3 سال است مناسب نمی باشد. 
گی های شنوایی پیشرفته و همزمانی بین دو سمعک  عملکرد بی سیم باعث ایجاد  ویژ

می شود.
که می تواند باعث  کم مصرف* می باشد  سمعک های شما مجهز به تکنولوژی بلوتوث 
گوشی آیفون شما  گوشی هوشمند و ارتباط صوتی مستقیم با  تبادل راحت اطالعات با 

شود. **

سمعک شما

که ممکن است سمعک های شما  گی هایی را شرح می دهد  این راهنما ویژ
آنها را داشته یا نداشته باشد.

گی های صحیح سمعک های شما  از متخصص شنوایی خود بخواهید تا ویژ
را نشان دهد.

*  عبارت و عالمت بلوتوث متعلق به شرکت سیگنیا می باشد و تمام عالمت های مانند آن دارای مجوز حقوقی و 

قانونی می باشد. عالمت ها و نام های تجاری دیگر متعلق به شرکت های مربوطه دیگر می باشد.
که در ایاالت متحده امریکا و دیگر کشور ها به ثبت  ** آیفون، آیپد و آیپود نام های تجاری شرکت اپل می باشند 

رسیده است.
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آشنایی با سمعک 

که  کنید. همراه با سمعک هایی  توصیه می شود تا خود را با سمعک های جدید آشنا 
کنترل ها و شناخت محل قرارگیری آنها روی  در دست خود دارید سعی بر استفاده از 
با  را  سمعک  روی  دکمه های  سریع تر  تا  می کند  کمک  شما  به  این  نمائید.  سمعک 
دستانتان لمس کنید و در هنگام قرارگیری سمعک بر روی گوش از آنها استفاده نمائید.

از  می توانید  دارید  مشکل  سمعک  روی  دکمه های  از  استفاده  در  شما  گر  ا
از نصب  با استفاده  یا  و  کنید  این منظور استفاده  برای  کنترل  یک ریموت 
کنترل های بیشتر این  گوشی هوشمند خود با امکانات و  اپلیکیشن بر روی 

کار را انجام دهید. 
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اجزا و نام آنها

این راهنما چندین مدل سمعک را شرح می دهد. از تصاویر زیر جهت شناسایی نوع 
سمعک خود استفاده نمائید.

 قسمت داخل گوش

 رسیور

سیم رسیور

ورودی های میکروفن

 دکمه فشاری

محفظه باتری )سوئیچ خاموش/روشن( 
رسیور

نشانگر جانبی و محل اتصال سیم رسیور 
به سمعک

)قرمز= گوش راست  -  آبی= گوش چپ(

➐

➏

➊ ➋

➍

➎

➌

۱
۲

۳ ۴

۵

۶

۷
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Standard ear pieces
Click Sleeve  

(vented or closed)

Click Dome™ single
(open or closed)

Click Dome semi‑open

Click Dome double

Cus tom-made ear pieces
Custom shell

Click Mold™

شما می توانید از قطعات استاندارد گوش زیر استفاده کنید:

سایز

شما می توانید به راحتی قطعات استاندارد گوش را تعویض نمائید. برای مطالعه بیشتر 
به قسمت "مراقبت و نگهداری"  مراجعه کنید.
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LR

کنترل ها

شما  سمعک  روی  کلنگی  اال دکمه  از  استفاده  با 
تنظیم  را  سمعک  صدای  ولوم  مثال  برای  می توانید 
و یا برنامه شنیداری را خود را تغییر دهید. متخصص 
دکمه  برای  را  شما  دلخواه  عملکرد  شما  شنوائی 

کلنگی تنظیم می کند. اال

کلنگی عملکرد دکمه اال

فشار کوتاه:

تغییر برنامه شنیداری باال/پایین

ولوم صدا باال/پایین

شدت سیگنال درمان وزوز باال/ پایین

ارتباط با تلویزیون روشن/ خاموش

فشار حدودا 2 ثانیه ای:

تغییر برنامه شنیداری باال/پایین

ولوم صدا باال/پایین

شدت سیگنال درمان وزوز باال/ پایین

ارتباط با تلویزیون روشن/ خاموش

فشار بیش از 3 ثانیه:

خاموش/ روشن شدن

فعالسازی/غیرفعالسازی حالت هواپیما

R =راست ، L=چپ
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شما همچنین می توانید از یک ریموت کنترل برای تغییر برنامه شنیداری و یا 
ولوم صدای سمعک خود استفاده کنید و یا با استفاده از نصب اپلیکیشن ما بر 
روی گوشی هوشمند خود با امکانات و کنترل های بیشتر این کار را انجام دهید. 

مطالعه بیشتر در قسمت " تغییر برنامه شنیداری"

برنامه های شنیداری

1
2
3
4

گی ها ویژ

گوش  زمان تاخیر روشن شدن باعث حذف سوت هنگام قرار دادن سمعک در 
می شود.

مطالعه بیشتر در قسمت  "روشن/خاموش کردن"
گوشتان پرت  گوش تولید صدا می کند تا حواس شما از وزووز  گی درمان وزوز  ویژ

شود.
یک تل کویل در محفظه باتری تعبیه شده است تا سمعک را به سیستم های لوپ 

القایی صوتی ارتباط دهد.
مطالعه بیشتر در قسمت " لوپ های القایی صوتی"
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باتری ها

وقتی باتری در حال اتمام است صدای سمعک کم شده و شما صدای بوق هشدار را در 
گوشتان می شنوید. نوع باتری مدت زمان تعویض آن را مشخص می کند.

اندازه باتری و نکات استفاده از آن

از متخصص شنوائی خود جهت معرفی باتری های سوال کنید.

همواره از سایز باتری صحیح برای سمعک های خود استفاده نمائید.
گر قصد دارید چندین روز از سمعک های خود استفاده نکنید باتری را از سمعک  ا

خارج کنید.
همیشه باتری یدک به همراه خود داشته باشد.

باتری های خالی را فورا از سمعک خارج نموده و طبق قوانین بازیافت محلی خود 
باتری های مصرف شده را امحاء نمائید.

312سایز باتری
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تعویض باتری

خارج کردن باتری:

در محفظه باتری را باز کنید.

با استفاده از چوب آهنربایی باتری را از در آن خارج 
کنید. چوب آهنربایی در لوازم جانبی در دسترس 

می باشد.

قرار دادن باتری:

گر باتری برچسب محافظ دارد قبل از استفاده آن  ا
را از روی باتری جدا کنید.

باشد  باال  به  رو  آن   + قطب  که  حالتی  در  را  باتری 
داخل در باتری قرار دهید.)مانند تصویر(

گر احساس می کنید به سختی بسته می شود یعنی  با احتیاط در باتری را ببندید. ا
باتری به درستی داخل محفظه خود قرار نگرفته است.

کار می تواند به  به هیچ وجه تالش نکنید تا در باتری را با زور و فشار ببندید زیرا این 
سمعک آسیب برساند.
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استفاده روزانه

خاموش یا روشن کردن

شما می توانید با استفاده  از روش های زیر سمعک خود را خاموش یا روشن نمائید.

از طریق محفظه باتری:
روشن کردن: در باتری را ببندید.

ولوم و برنامه شنیداری پیش فرض فعال می شود.
خاموش کردن: در باتری را بصورت نیمه باز کنید.

با استفاده از دکمه روی سمعک:
خاموش یا روشن کردن: دکمه را فشار داده و چندین ثانیه نگه دارید. برای تنظیمات 

کلنگی به بخش " کنترل ها" مراجعه نمائید. دکمه اال
در این حالت پس از روشن شدن، ولوم و برنامه شنیداری قبلی فعال می شود.

سمعک  که  می دهد  نشان  هشدار  بوق  یک  گوش،  روی  بر  سمعک  قرار دادن  هنگام 
روشن یا خاموش می شود.

وقتی زمان تاخیر روشن شدن فعال باشد، سمعک پس از طی زمان مورد نظر روشن 
می شود.

گوش قرار  در این زمان شما فرصت دارید سمعک را بدون نگرانی از سوت زدن بر روی 
دهید.

زمان "تاخیر روشن شدن" را متخصص شنوائی شما می تواند فعالسازی نماید.
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قراردادن و برداشتن سمعک

سمعک های شما بصورت مجزا برای گوش راست و چپ تنظیم می شود. نشانگر رنگی 
گوش مورد نظر را مشخص می کند:

نشانگر قرمز= گوش راست
نشانگر آبی= گوش چپ

قراردادن سمعک:

کلیک اسلیو در راستای خم سیم رسیور قرار  کنید تا خم  برای Click Sleeve ها، دقت 
گیرد.

صحیح:

اشتباه:
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استفاده از دست راست برای قرار دادن سمعک راست و استفاده از دست 
چپ برای قرار دادن سمعک چپ می تواند مفید باشد.

از  استفاده  با  می توانید  دارید،  مشکل  گوش  قطعه  قراردادن  در  شما  گر  ا
باعث می شود  کار  این  را به سمت عقب بکشید.  گوش  دست دیگر الله 

مجرا گوش باز شده و قطعه گوش را به راحتی داخل مجرا قرار دهید.

سیم رسیور را از قسمتی که با بخش داخل گوش متصل است بگیرید.
با احتیاط قطعه گوش را داخل مجرا قرار دهید.

با مالیمت در گوش بچرخانید تا به
خوبی در مجرای گوش قرار گیرد.
دهان خود را باز و بسته کنید تا از

گرفتگی هوا در مجرای گوش
جلوگیری نمائید.

سمعک را بلند کنید و  باالی گوش
قرار دهید.

۲

۱

۱

۲

هشدار
خطر آسیب رساندن!

گوش قرار  کانال  گوش را با احتیاط قرار داده و بیش از حد در عمق  قطعه 
ندهید.
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رشته اضافی نگهدارنده کمک می کند تا قطعه گوش داخل مجرا با اطمینان قرار گیرد.

رشته نگهدارنده را با دقت خم کنید بطوری که
داخل صدفه گوش قرار گیرد. )مطابق تصویر(
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برداشتن سمعک:
سمعک را بلند کرده و از پشت گوش در آورید.

گر سمعک شما همراه قالب ا
یا پوسته سفارشی می باشد،

با استفاده از پین مخصوص،
قالب را بیرون بکشید.

برای دیگر قطعات گوش: رسیور
را با دو انگشت بگیرید و با احتیاط

از گوش بیرون بکشید.
سیم رسیور را نکشید.

۲
۲

۱

۱

هشدار
خطر آسیب رساندن!

گوش در  در موارد بسیار نادر هنگام در آوردن سمعک ممکن است قطعه 
مجرا بماند.

گر این اتفاق افتاد، قطعه گوش باید توسط پزشک خارج شود. ا
در  بیشتر  مطالعه  نمائید.  تمیز  و  خشک  را  آن  سمعک  از  استفاده  از  پس 

قسمت" مراقبت و نگهداری"
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تنظیم ولوم صدا

را تغییر و تطبیق  سمعک شما بصورت خودکار در موقعیت های شنیداری ولوم صدا 
می دهد.

کلنگی  گر شما ترجیح می دهید تا بصورت دستی ولوم صدا را تغییر دهید از دکمه اال ا
روی سمعک استفاده نمائید.

کلنگی مراجعه به بخش " کنترل ها" برای تنظیم دکمه اال
لحظه ای  همچنین  باشد.  بوق  صدای  یک  شنیدن  با  همراه  می تواند  ولوم  تغییرات 
کثر و یا حداقل می رسد شما می توانید صدای بوق  که سطح ولوم صدا به حالت حدا

دیگری را بشنوید.

تغییر برنامه شنیداری

که شما در آن قرار دارید سمعک بصورت خودکار صدا را  بسته به موقعیت شنیداری 
تنظیم می کند.

که  برنامه شنیداری دستی باشد  همچنین سمعک شما ممکن است دارای چندین 
بوق  صدای  کند.  تغییر  صداها  تا  کنید  انتخاب  را  آنها  می توانید  شما  نیاز  صورت  در 

گاه می کند. مخصوصی شما را از تغییرات برنامه آ
کلنگی را فشار دهید. برای تغییر برنامه شنیداری دکمه اال

کلنگی مراجعه نمایید. به قسمت  کنترل ها" جهت تنظیمات دکمه اال به قسمت " 
" برنامه های شنیداری" برای لیست برنامه های شنیداری مراجعه نمائید.

ولوم پیش فرض اعمال می شود.
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تنظیمات دیگر )اختیاری(

شما می توانید از دکمه های سمعک برای موارد دیگر نیز مانند تنظیم شدت درمان وزوز 
گوش استفاده نمائید.

برای تنظیمات دکمه های کنترل سمعک به قسمت " کنترل ها" مراجعه نمائید.
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موقعیت های خاص شنیداری

در حالت تلفن

گوش  را اندکی باالی  از تلفن، بلندگوی تلفن  هنگام استفاده 
میکروفن  راستای  در  تلفن  بلندگوی  که  جایی  تا  بگیرید. 
کمی بچرخانید و جوری  سمعک قرار بگیرد. بلندگوی تلفن را 

بگیرید تا کامال تلفن روی گوش را نپوشاند.

برنامه تلفن

از  بشنوید  بلندتر  آن  از  استفاده  هنگام  را  تلفن  صدای  تا  می دهید  ترجیح  شما  گر  ا
متخصص شنوائی خود بخواهید تا برای شما برنامه مجرا برای تلفن قرار دهد.

هنگام استفاده از تلفن، سمعک را روی برنامه تلفن قرار دهید.
"برنامه های  قسمت  در  است  شده  تعبیه  شما  سمعک  برای  تلفن  برنامه  گر  ا

شنیداری" لیست شده است.



21

ارتباط مستقیم صوتی با گوشی آیفون

یعنی  این  آیفون ساخته شده است.  برای  که  سمعک شما وسایل شنوایی می باشد 
شما می توانید تماس های تلفنی و موسیقی را بصورت مستقیم در سمعک تان بشنوید.
گوشی، نسخه وسایل iOS سازگار  جهت اطالعات بیشتر درباره جفت کردن سمعک با 
با سمعک و ارتباط صوتی مستقیم و عملکرد های مفید دیگر با متخصص شنوایی خود 

تماس بگیرید.

حالت هواپیما

در مناطقی که استفاده از تکنولوژی بلوتوث ممنوع است )مانند برخی هواپیماها( شما 
می توانید سمعک را در حالت هواپیما قرار دهید. در این حالت بلوتوث در سمعک شما 
موقتا غیرفعال می شود. سمعک همچنان کار می کند بدون بلوتوث ولی ارتباط بلوتوثی 

و صوتی مستقیم و دیگر عملکرد ها از دسترس خارج می شود.
از دکمه روی سمعک  یا غیر فعالسازی حالت هواپیما می توانید  جهت فعالسازی 

استفاده کنید.
گاه می کند. یک صدای بوق شما را از فعال بودن یا نبودن این حالت آ
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لوپ های القایی صوتی )اختیاری(

گفتار و موسیقی را  برخی از تلفن ها و مکان های عمومی مانند سالن های تئاتر صدای 
از طریق سیستم لوپ القایی ارائه می دهد. با این سیستم سمعک های شما صدای 

دلخواه و خالص را بدون نویز های اضافی محیطی به گوش های شما می رساند.
تئاتر  سالن های  مانند  عمومی  مکان های  و  تلفن ها  از  برخی 
ارائه  القایی  لوپ  سیستم  طریق  از  را  موسیقی  و  گفتار  صدای 
می دهد. با این سیستم سمعک های شما صدای دلخواه و خالص 

را بدون نویز های اضافی محیطی به گوش های شما می رساند.

گر شما می خواهید از این سیستم استفاده نمائید، یک در باتری مخصوص نیاز دارید.  ا
به عنوان یک لوازم جانبی در برخی از مدل های سمعک موجود است. جهت اطالعات 

بیشتر با متخصص شنوائی خود تماس بگیرید.
هر وقت شما در محیطی که مجهز به سیستم صوتی لوپ القایی قرار دارید:

برنامه سمعک را روی تل کویل قرار دهید.
گر برنامه تل کویل برای شما تعبیه شده است در قسمت "برنامه های شنیداری"  ا

لیست آن قرار دارد.

برنامه تل کویل و ریموت کنترل

توجه
برای سمعک های مجهز به ارتباط وایرلس:

وقتی تل کویل فعال می شود، ممکن است ریموت کنترل نویز ایجاد کند.
4( استفاده کنید. inch(  1 0 cm  از ریموت کنترل در فاصله بیشتر از
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مراقبت و نگهداری

کرده  از سمعک های خود مراقبت  باید  آسیب دیدن سمعک شما  از  برای پیشگیری 
و یک سری قاعده ساده را رعایت کنید و یک بخش از روال کار روزانه خود قرار دهید.

سمعک

خشک کردن
سمعک های خود را در شب خشک کنید.

گر مدت زیادی از سمعک استفاده نمی کنید باید در باتری را باز کنید و باتری را از آن  ا
خارج کرده و سمعک را در مکانی خشک قرار دهید.

اطالعات بیشتر را از متخصص شنوائی خود بخواهید.

تمیز کردن

گر مرتب تمیز نکنید ممکن  بدنه سمعک شما پوشش محافظتی دارد، ولی به هرحال ا
است آسیب ببیند و یا باعث صدمه شخصی به آن شود.

سمعک خود را روزانه با یک دستمال نرم و خشک تمیز کنید.
هرگز سمعک را زیر شیر آب یا داخل آب قرار ندهید.

هرگز موقع نظافت سمعک به آن فشار وارد نکنید.
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شرایط  مراقبتی،  بهداشتی،  توصیه های  تا  بخواهید  خود  شنوائی  متخصص  از 
نگهداری و نظافت سمعک در بهترین حالت را به شما توضیح دهد.

قطعات سمعک

تمیز کردن
جرم گوش ممکن است روی قطعه گوش انباشته شود. این باعث می شود کیفیت صدا 

تحت تاثیر قرار بگیرد. قطعه گوش را روزانه تمیز کنید.
برای تمام انواع قعطات گوش:

بعد از در آوردن سمعک از گوش، 
قطعه گوش را با یک دستمال

 نرم و خشک تمیز کنید.
این کار باعث جلوگیری از

 خشک و سفت شدن جرم 
گوش روی آن می شود.

برای کلیک دم ها و کلیک اسلیو ها:
نوک آنها را فشار دهید.
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تعویض
گر ترک یا تغییری در آنها مالحظه  کنید. ا تقریبا هر سه ماه یکبار قطعه گوش را تعویض 
می تواند  آنها  نوع  به  بسته  گوش  قعطات  تعویض  روش  کنید.  تعویض  زودتر  کردید 
متفاوت باشد. در قسمت " اجزا و نام آنه" متخصص شنوایی شما نوع قطعه گوش شما 

را مشخص کرده است.

تعویض کلیک دم ها
برای تعویض کلیک دم کهنه، از ابزای مخصوص استفاده کنید یا مطابق دستورالعمل 
درج شده در پشت بسته بندی آن انجام دهید. مراقب باشید سیم رسیور را نکشید.

ابزار تعویض کلیک دم به عنوان لوازم جانبی موجود است.
بسیار دقت کنید تا کلیک دم جدید

با صدای قابل توجه در جای خود
 قرار بگیرد. 

بررسی کنید تا کلیک دم جدید 
clickمحکم وصل شده باشد.
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تعویض کلیک اسلیو ها
کلیک اسلیو را پشت و رو کنید.

کلیک اسلیو و رسیور ) نه سیم آن(
را بین دو دست بگیرید و با انگشتان

کلیک اسلیو را بیرون بکشید.
بسیار دقت کنید تا کلیک اسلیو
جدید محکم محکم سر جایش

قرار گرفته است.

نگهداری حرفه ای
متخصص شنوائی شما نگهداری و مراقبت های کامل و حرفه ای را می تواند انجام دهد.

قالب های سفارشی و فیلتر های داخلی آنها باید توسط متخصص شنوائی شما تعویض 
شود.

و  نگهداری  برای  اختصاصی  توصیه های  تا  بخواهید  خود  شنوائی  متخصص  از 
سرویس های دوره ای را به شما اطالع دهد.

click
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اطالعات بیشتر

اطالعات ایمنی

برای اطالعات ایمنی، به دستورالعمل ایمنی ارائه شده به همراه سمعک مراجعه نمائید.

لوازم جانبی

شما می توانید از اپلیکیشن گوشی هوشمند برای کنترل و تنظیم سمعک خود استفاده 
کنید. همچنین با اپلیکیشن می توانید صدا را غیرفعال کنید و صدای منحصر بفرد مورد 

نیاز خود را ایجاد کنید و کلی امکانات و عملکرد های دیگر را داشته باشید.
همچنین می توانید از ریموت کنترل استفاده کنید.

با متخصص شنوایی خود جهت اطالعات بیشتر مشورت کنید.

عالئم استفاده شده

آیپود  و  آیپد  آیفون،  برای  شده  ساخته  عالمت 
الکترونیکی  وسیله  این  که  است  این  نشان دهنده 

برای ارتباط انحصاری و مختص آیفون طراحی شده است.

که می تواند باعث آسیب شدید، متوسط و یا  اشاره به موقعیت هایی 
اندک شود.

نشان دهنده احتمال آسیب رساندن

توصیه و نکات رسیدگی بهتر به وسیله.
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آیپد یا آیپود ارائه شده توسط اپل استاندارد های عملکردی مورد تایید اپل را پیروی 
این  قانونی  و  امنیتی  استاندارد های  با  سازگاری  و  راه اندازی  مسئولیت  اپل  می کنند. 
که استفاده از این وسیله جانبی می تواند عملکرد  وسیله را ندارد. لطفا توجه نمائید 

وایرلس را تحت تاثیر قرار دهد.

عیب یابی سمعک ها

مشکالت و راه حل های احتمالی

صدا ضعیف است.
ولوم را زیاد کنید.

باتری ضعیف را تعویض کنید.
قطعه گوش را تمیز یا تعویض کنید.

سمعک سوت می زند.
مجدد قطعه گوش را با اطمینان و محکم داخل گوش قرار دهید.

ولوم صدا را کم کنید.
قطعه گوش را تمیز یا تعویض کنید.

صدا خش دار است.
ولوم صدا را کم کنید.

باتری ضعیف را تعویض کنید.
قطعه گوش را تمیز یا تعویض کنید.

سمعک صدای بوق یا ملودی می دهد.
باتری ضعیف را تعویض کنید.  
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سمعک کار نمی کند.
سمعک را روشن کنید

به آرامی در باتری سمعک را ببندید.
باتری ضعیف را تعویض کنید

دقت کنید باتری را به درستی قرار داده اید.
ممکن است زمان تاخیر شروع شدن برای سمعک فعال باشد. چند ثانیه صبر کنید 

و مجدد بررسی نمائید.

گر با مشکالت دیگری مواجه شدید با متخصص شنوائی خود مشورت کنید. ا
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