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Aceste modele de aparate poartã denumirea de  

aparate intraauriculare. Ele au fost alese pentru a 

corecta pierderea de auz. 

Audiologul va alege ºi va bifa mai jos funcþiile specifice 

aparatelor dumneavoastrã auditive.

Aparatele intraauriculare au diverse dimensiuni, iar

caracteristicile lor pot sã difere în funcþie de acestea.

Aparatele au urmãtoarele caracteristici:

 Buton de programe

 Rotiþã de volum

 Rãspuns telefonic automat

 Bobinã telefonicã automatã 

 Bobinã telefonicã  

 Microfoane direcþionale

Despre Aparatele Auditive
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Felicitãri!

Tocmai aþi fãcut primii paþi 

pe drumul dobândirii unui auz 

mai bun. Acest manual 

cuprinde informaþii despre 

utilizarea þi îngrijirea noilor 

aparate. Dacã aveþi întrebãri, 

vã rugãm sã vã adresaþi 

cabinetului de audiologie 

de unde aþi primit aparatele auditive.

Noile aparate auditive sunt  

individualizate pentru 

pierderea de auz þi stilul 

dumneavoastrã de viaþã. 

Audiologul poate regla 

aparatele în funcþie de 

necesitãþile pe care le aveþi. 

Manualul explicã folosirea  

funcþiilor suplimentare ale aparatelor.

Audiologul va bifa în casetele corespunzãtoare 

funcþiile personalizate pe care le au aparatele 

dumneavoastrã auditive.
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Caracteristici þi Funcþii 

Aparatele dumneavoastrã pot avea urmatoarele

caracteristici:

1. canal de sunet

2. buton de programe

3. canal de microfon

4. sertar de baterie

5. fir de extragere

6. canal de ventilare

7. rotiþa de volum

8. microfoane duale
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Numãrul de serie þi diferenþierea

Fiecare aparat poate fi identificat prin numãrul de 

serie, aflat pe partea exterioarã a carcasei.

Aparatele pentru urechea stângã sau dreaptã se 

deosebesc prin culoarea numãrului de serie: roºu 

pentru dreapta ºi albastru pentru stânga. 

Identificarea
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Anul fabricaþiei Numãrul de serie

00-000000

Anul fabricaþiei Numãrul de serie

00-000000



Tipul bateriei

Aparatul foloseþte, în funcþie de model, bateri i

tip 10 sau 312. Aparatele ITE pot folosi þi baterii tip 13. 

Este important sã se foloseascã pentru alimentare

tipul corect de baterie.

Din cauza dimensiunii lor, 

este bine ca bateriile sã fie 

schimbate deasupra unei 

mese pentru a reduce

riscul scãpãrii pe jos a

aparatului sau a bateriei.

Pentru a introduce sau

schimba o baterie, se deschide

sertarul bateriei prin agãþarea 

cu unghia a marginii uºii 

mobile ºi se trage uºor spre

exterior. Nu deschideþi uºa

brusc sau prea mult, deoarece

aceasta se poate defecta. 

Bateriile
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Schimbarea bateriei

Se scoate bateria consumatã

prin împingerea ei prin partea

superioarã a sertarului de

baterie care este complet

deschis.

NU SE TRAGE BATERIA AFARÃ PRIN SPAÞIUL

LATERAL.

Se pune bateria nouã în uþa

bateriei, cu semnul (+) în sus.

Se închide sertarul bateriei

prin rotirea uºii ºi presarea

uºoara pânã la închiderea

completã a acesteia.

NU SE FORÞEAZÃ ÎNCHIDEREA UªII.

Forþarea uºii poate duce la defecþiuni. Dacã uºa nu

se închide uºor, verificaþi aºezarea corespunzãtoare

a bateriei în suport. Este posibil ca bateria sã fi fost

introdusã invers. 

 

Bateriile
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Indicatorul de baterie consumatã

Audiologul va bifa cãsuþa de mai jos în cazul în care

indicatorul de baterie consumatã al aparatului este

activat. 

Atunci când indicatorul de baterie consumatã este

activat, aparatul va emite patru bipuri începând de la

un sunet subþire ºi pânã la unul gros, în momentul în

care bateria este aproape consumatã.

Dacã se aude semnalul, trebuie înlocuitã bateria. 

Atunci când bateria devine prea slabã pentru a mai 

putea sã alimenteze aparatul, se va auzi un ton de 

douã secunde ºi apoi aparatul se va închide.

În acest caz, bateria trebuie înlocuitã imediat dacã 

se doreºte sã se foloseascã în continuare aparatul.

 Indicatorul de baterie consumatã este activ.

Bateriile
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Informaþii despre baterii

Deoarece bateriile pot avea durate de utilizare þi

caracteristici diferite, audiologul este cel care va

da informaþii despre tipul de baterie, modul ºi

durata de folosire.    

Bateriile
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Pentru a preveni înghiþirea accidentalã a bateriilor,

nu le lãsaþi la îndemâna copiilor sau a animalelor

de companie.

Verificaþi mereu medicamentele înainte de a le lua, 

deoarece bateriile pot fi uºor confundate cu unele

pastile.

Nu þineþi bateriile în gurã indiferent de motiv, pentru

cã acestea pot fi înghiþite accidental.

Folosiþi numai tipul de baterie indicat pentru aparatul 

dumneavoastrã. 

ATENÞIE:  

BATERIILE PENTRU APARATELE AUDITIVE
SUNT PERICULOASE DACA SUNT ÎNGHITITE.

În cazul în care ati înghitit o baterie,
adresati-va de urgenta medicului.

!



Înainte de a aºeza aparatul la ureche, asiguraþi-vã

cã bateria este introdusã corect ºi cã uºa bateriei

este închisã complet. 

Pentru a introduce aparatul în 

ureche, þineþi-l între degetul 

mare ºi arãtãtor sau prindeþi

firul de extracþie. Sertarul 

bateriei trebuie orientat în 

partea opusã canalului urechii. 

Ghidaþi cu grijã aparatul pe 

canalul urechii pânã când simþiþi 

cã stã stabil în conduct. Daþi 

drumul firului de extracþie.

Împingeþi aparatul pe conduct 

pânã când se aºeazã 

confortabil ºi fix. Pentru a uºura 

introducerea acestuia, în timp 

ce împingeþi aparatul cu o 

mânã, trageþi uºor în jos de 

lobul urechii cu mâna cealaltã. 

Nu folosiþi niciodatã uºa bateriei drept suport pentru 

introducerea sau scoaterea aparatului ! Aceasta se 

poate rupe deoarece nu va rezista presiunilor.

Aºezarea ºi scoaterea
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Aºezarea ºi scoaterea

Existã douã posibilitãþi de a se 

scoate aparatul ITC din ureche. 

Puteþi masa uºor zona din 

spatele lobului urechii.

Presiunea aparutã ar trebui sã 

împingã treptat aparatul spre 

exterior.

Altã metodã ar fi sã prindeþi 

aparatul între degetul mare 

ºi arãtãtor ºi sã-l trageþi uºor 

afarã din ureche.

Aparatul ITE se scoate prin 

apucarea lui între degetul

mare ºi arãtãtor ºi rotirea

uºoarã în timp ce se trage

spre exterior.

Pentru a scoate aparatul CIC, 

trageþi uºor de firul de extracþie 

spre exterior.



Oprire sau
Volum mai încet
Oprire sau
Volum mai încet

Pornire sau
Volum mai tare
Pornire sau
Volum mai tare
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Pornirea, Oprirea þi Volumul

Aparatul este pregatit pentru utilizare 

atunci când are o baterie în stare 

de funcþionare, corect aºezatã în 

suport, iar uºa de la baterie este

inchisã corespunzãtor.

Pentru ITC ºi ITE : 

Rotiþa de volum permite pornirea 

ºi oprirea aparatului ºi reglarea nivelului de sunet. 

Aparatul se porneºte prin rotirea potenþiometrului de 

volum spre faþã. 

Pentru ca sunetele sã se audã 

mai tare, se va acþiona rotiþa 

spre faþã. Aparatele pot fi 

reglate sã emitã un bip când

se atinge volumul recomandat.

Pentru a se auzi mai incet, se 

va acþiona rotiþa de volum spre 

spate. 

Pentru a se opri aparatul, se 

roteºte potenþiometrul spre 

spate pânã când se simte un 

„clic” ºi rotiþa rãmâne fixã. 



Unele aparate sunt programate sã porneascã cu o

micã întârziere. Datoritã acesteia, aparatul va începe

sã func?ioneze la cãteva secunde dupã ce a fost 

pornit. Astfel ave?i timp sã a?eza?i aparatul la ureche

înainte ca acesta sã înceapã sã amplifice sunetele.

Aparatul este programat pentru pornire 

întârziatã.
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Pentru CIC: Aparatul CIC este pe poziþia „pornit” de 

fiecare datã când o baterie bunã este aºezatã corect 

în suport iar uºa bateriei este inchisã.

Pentru a opri aparatul, deschideþi 

uºa bateriei ºi astfel bateria nu 

va mai face contact cu circuitul.

Dacã deschideþi uºa bateriei 

mai mult, aveþi grijã sã nu cadã 

bateria din suport. Pentru a 

prelungi durata de utilizare a 

bateriei, opriþi aparatul de ori câte ori nu-l folosiþi.

Aparatul CIC a fost reglat la un anumit nivel de volum 

de cãtre audiolog ºi nu are rotiþã de volum. Dacã 

nivelul de sunet este prea slab sau prea tare în marea 

majoritate a situaþiilor, adresaþi-vã audiologului.

Pornirea, Oprirea þi Volumul



Aparatele dumneavoastrã au 

capacitatea de a efectua automat

ajustãri ale amplificãrii, dar sunt

dotate ºi cu un buton de programe

suplimentare care oferã controlul

diverselor reglaje adaptate unor

medii speciale în care vã puteþi afla,

de exemplu pentru restaurant sau 

pentru folosirea telefonului fix. 

La pornire, aparatele vor funcþiona pe primul program,

care de obicei este cel de utilizare generalã normalã.

Programele suplimentare se acceseazã prin apãsarea

butonului de programe aflat pe carcasã, lângã

rotiþa de volum.

La schimbarea programului se va auzi un semnal sonor,

de exemplu pentru programul 2 se vor auzi douã bipuri. 

 Aparatul are buton de programe suplimentare

Program Indicator/bipMediu sonor
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Programele



 Aparatul are microfon direcþional

 Aparatul nu are microfon direcþional

 Microfoanele direcþionale se activeazã automat

 Microfoanele direcþionale sunt activate prin

 apãsarea butonului de programe.

Opþiuni suplimentare
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Microfoanele direcþionale

Aparatul dumneavoastrã poate avea microfoane

direcþionale pentru a ajuta la îmbunãtãþirea 

înþelegerii vorbirii în situaþii zgomotoase, de exemplu

în restaurante, la petreceri sau în alte medii aglomerate.

Audiologul va bifa cãsuþele corespunzãtoare aparatelor

dumneavoastrã.  

Atunci când microfoanele direcþionale 

sunt activate automat sau prin 

apãsarea butonului de programe, 

sunetele care vin din faþã vor fi auzite 

mai bine, în timp ce sunetele din 

lateral ºi din spate vor fi reduse. 

Când aparatele sunt în modul direcþional, este foarte 

important sã staþi cu faþa la cei pe care doriþi sã-i auziþi.



Autoverificarea

Unele modele pot rula un test de diagnosticare a

performanþelor. 

Pentru a realiza testul, deschideþi ºi închideþi uºa

bateriei de trei ori ºi aºezaþi aparatul în ureche. Se

va auzi un semnal care descrie starea aparatului.

 Aparatul are opþiune de Autoverificare

 Aparatul are opþiune de Agendã
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Opþiuni suplimentare

Agenda

Unele modele pot fi programate sa va aminteasca

momentul în care este nevoie sa stabiliti o vizita la

cabinetul de audiologie pentru o noua audiograma

sau pentru a reface reglajele.



Aparatele auditive sunt dotate cu un sistem eficient 

destinat convorbirilor telefonice. Audiologul va bifa

cãsuþele corespunzãtoare aparatelor dumneavoastrã.

Rãspunsul Telefonic Automat ºi 

Bobina Automatã

Aceste opþiuni activeazã rãspunsul telefonic automat

atunci când se foloseþte un telefon compatibil. 

Pentru a folosi funcþia, poziþionaþi receptorul pe ureche 

aþa cum faceþi în mod normal ºi aparatul se va comuta 

singur.

Folosirea telefonului

Aparatele dumneavoastrã au urmãtoarele dotãri

pentru telefonul fix:

Rãspuns Telefonic Automat

Bobinã Automatã

Bobinã telefonica, ce poate fi accesatã pe

programul __________

Este activat un bip sau un ton de avertizare

care va semnala comutarea aparatului pe

modul de telefon

17



Apoi mutaþi receptorul uºor pentru a gãsi cea mai 

bunã poziþie. Dacã receptorul este îndepãrtat de la 

ureche, aparatul se va comuta singur pe modul de 

ascultare anterior.

notã: Dacã aveþi un telefon compatibil cu aparatele

auditive, dar rãspunsul telefonic automat sau 

bobina automatã nu intrã singure în funcþiune,

audiologul dumneavoastrã vã poate pune la

dispoziþie un mic magnet care se monteazã pe

receptorul telefonului. Acest magnet va asigura

comutarea automatã pe modul de telefon.

Pentru mai multe detalii despre magnetul pentru

telefon, solicitaþi broºura “Instrucþiuni pentru

magnetul telefonic”, disponibilã la toate centrele

Laboratoarelor Starkey.

Bobina telefonicã þi comutarea manualã

Aparatele auditive cu bobinã telefonicã ce se comutã

manual vã permit sã alegeþi singuri modul de

telefon atunci când consideraþi 

cã aveþi nevoie de el.

Bobinele cu comutare manualã

sunt activate prin apãsarea

butonului de programe.

Folosirea telefonului
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Sfaturi pentru utilizarea telefonului

Dacã aveþi un singur aparat ºi 

urechea neprotezatã o permite, 

puteþi sã folosiþi telefonul la 

urechea fãrã aparat.

Dacã purtaþi douã aparate sau 

preferaþi sã ascultaþi la telefon 

cu urechea protezatã, puteþi 

auzi foarte bine dacã þineþi 

receptorul la ureche normal.

Unele modele de aparate dau 

rezultate bune dacã se þine

receptorul aproape de ureche 

dar nu lipit de ea. Dacã auziþi un þiuit, înclinaþi 

receptorul în unghi faþã de ureche pânã când þiuitul 

dispare. Încercaþi de câteva ori pânã gãsiþi poziþia 

cea mai bunã.

Audiologul vã poate da mai multe informaþii ºi vã poate

arãta câteva posibilitãþi specifice aparatului pe care

îl aveþi.

Folosirea telefonului



Instrucþiuni generale pentru curãþare

• Curãþarea þi schimbarea

bateriilor trebuie fãcute

deasupra unui prosop pe

o masã sau pe un birou.

Astfel aparatul este ferit de

riscul de a cãdea pe jos. 

• Nu demontaþi aparatul þi nu introduceþi instrumentele

de curãþat în interiorul lui.

Aparatul auditiv reprezintã o realizare extraordinarã

în materie de miniaturizare, luând în considerare

ºi mediul în care este destinat sã funcþioneze. 

Cãldura, umezeala ºi substanþele nocive pot sã

conducã la afectarea modului sãu de funcþionare. 

Manevrarea þi îngrijirea corespunzãtoare asigurã

funcþionarea în parametri pe termen lung. Pãstraþi

aparatul curat în permanenþã. Manevrarea aparatului

se face având mâinile curate.

Manevrare þi Întreþinere
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• Închideþi aparatele când nu le purtaþi. În acest fel

prelungiþi durata de utilizare a bateriei.



• Folosiþi pentru curãþare

periuþa specialã, bucla

metalicã ºi/sau o cârpã

moale ºi uscatã pentru a

îndepãrta acumularea de

cearã ºi praf din jurul 

canalului ºi din sertarul

bateriei. Nu folosiþi apã, solvenþi, detergent sau ulei 

pentru a vã curãþa aparatele auditive.

• Dacã aparatul are un filtru de protecþie împotriva

cerumenului, consultaþi ghidul ce-l însoþeþte ºi

cereþi sfatul audiologului.
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Manevrare þi Întreþinere

• Nu aduceþi aparatul auditiv

în contact cu fixativul de pãr,

sprayuri cu vopsea sau

orice alte tipuri de substanþe

lipicioase sub forma de spray

care pot înfunda microfonul.

X

• Pãstraþi aparatul într-un loc uscat, ferit de lumina 

directã a soarelui sau de surse de cãldurã pentru

a preveni defecþiunile cauzate de temperaturi

excesive.



• Pãstraþi aparatele într-un

loc ferit de copii sau de

animale de companie, care

le pot distruge complet. X
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Manevrare þi Întreþinere

Feriþi aparatele de umezealã

• Aparatele pot fi atât de

confortabile încât puteþi uita

cã le purtaþi. Aveþi grijã sã

le daþi jos când faceþi baie

sau când mergeþi la bazin.

Verificaþi buzunarele hainelor

înainte de a le spãla.

• Dacã aparatele intrã în

contact cu lichide, scoateþi

bateria ºi puneþi aparatele

pe un prosop, cu uºa de la

baterie deschisã pentru a

favoriza uscarea.

• Nu uscaþi aparatele punându-le în cuptorul normal

sau la microunde, ori folosind un uscãtor de pãr.

X

X



Simptome Cauze  
posibile

Soluþ ii

Nu 

funcþioneazã

Baterie slabã Înlocuiþi bateria

Canal de sunet

înfundat

Curãþaþi aparatul

Nu este

îndeajuns

de tare

Canal de sunet

înfundat

Curãþaþi aparatul

Când aþi fãcut
audiogramã 
ultima datã?

Contactaþi

audiologul

Se aude cu

intermitenþe

Umezealã Urmaþi sfaturile
pentru uscare 
cuprinse în ghid 

Aparat defect Contactaþi

audiologul

Nu comutã
pe Rãspuns

telefonic
automat sau
pe Bobinã
automatã

Telefonul nu are
un semnal destul
de puternic 
pentru a activa
comutarea
automatã.

Contactaþi

audiologul 

pentru magnetul

telefonic

Ghid de rezolvare a problemelor
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Sfaturi utile pentru rezultate optime

Obiþnuirea cu aparatele depinde de timpul de purtare.

Totuºi, purtarea aparatelor nu garanteazã înþelegerea

din start a vorbirii. Atunci când va puneþi aparate

auditive pentru prima oarã, veþi avea senzaþia cã

toate sunetele sunt mai puternice, inclusiv cel de fond.

Acest zgomot a existat mereu în jurul dumneavoastrã,

dar din cauza pierderii de auz nu aþi mai putut sã-l

auziþi la adevãratul lui nivel. Veþi avea nevoie de o

perioadã de acomodare pânã când vã veþi obiºnui

cu noua tãrie al sunetelor pe care le auziþi cu

ajutorul aparatelor auditive. 

Simþul auzului este doar una dintre cãile prin care

oamenii comunicã între ei. Citirea de pe buze, 

expresiile faciale ºi gesturile pot îmbunãtãþi 

comunicarea ºi aduc un plus de înformaþie în situaþiile 

în care amplificarea aparatului nu este suficientã.

Cele mai bune rezultate se obþin:

Strategii de comunicare
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• Uitându-vã la persoana care vorbeºte; liniºtea 

din jur are ºi ea un rol vital în înþelegere.

• Minimizând activitãþile care vã distrag atenþia de la

discuþie. ªi persoanele cu auz normal înteleg mai 

greu o conversaþie dacã au o altã activitate în 

acelaºi timp.



• Aþezându-vã cât mai aproape de vorbitor.

• Încercând mai multe locuri într-o încãpere cu

acusticã proastã.

Strategii de comunicare

• Spunându-le celor din jur ce aveþi nevoie. Mulþi

oameni nu sunt conþtienþi de problema pe care

o aveþi.

• Folosind un program adecvat mediului în care

vã aflaþi.

Sfaturi utile pentru familie þi prieteni

Prietenii þi familia vã pot ajuta în urmatoarele moduri:

• Asigurându-se cã sunteþi atenþi înainte de a începe

sã vã vorbeascã.

• Vorbindu-vã din faþã într-o încãpere liniºtitã.

• Vorbind clar þi pe un ton normal. Dacã ridicã vocea 

sau vã vorbesc în ureche, vã va fi mai greu sã

înþelegeþi cuvintele.

• Reformulând, în loc sã repete aceleaºi cuvinte, 

deoarece se poate sã înþelegeþi unele cuvinte

mai uºor decât altele.

• Evitând sã vã distragã atenþia, de exemplu sã

nu vorbeascã cu gura plinã, acoperindu-ºi gura 

sau cu televizorul sau radioul dat prea tare.

25



Starkey Laboratories, Inc.

6700 Washington Avenue South

Eden Prairie, MN 55344-3476

800.328.8602

www.starkey.com

Starkey Laboratories România

Str. Gheorghe Titeica nr 121C, sector 2

Bucuresti

021.311.9623

www.starkey.ro

© All rights reserved 


	1: coperta 1
	2: pag 1
	3: pag 2
	4: pag 3
	5: pag 4
	6: pag 5
	7: pag 6
	8: pag 7
	9: pag 8
	10: pag 9
	11: pag 10
	12: pag 11
	13: pag 12
	14: pag 13
	15: pag 14
	16: pag 15
	17: pag 16
	18: pag 17
	19: pag 18
	20: pag 19
	21: pag 20
	22: pag 21
	23: pag 22
	24: pag 23
	25: pag 24
	26: pag 25
	27: coperta 2

