
Bruksanvisning for RIC
Instruksjon for tilpasning av høyttalerledning til RIC-modeller
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Viktig informasjon

 Høreapparater bør ikke tilpasses med domer/voksfiltersystemer når 
brukeren har sprukken trommehinne, betente øreganger eller når 
mellomøret på annet vis er utsatt. I slike tilfeller anbefaler vi å 
bruke en spesialtilpasset ørepropp. Dersom en del av dette produk-
tet mot formodning skulle bli værende igjen i øregangen, bør du 
oppsøke lege og få hjelp til å fjerne den. 

 Domen bør skiftes ut hver tredje måned eller når den blir stiv, gul eller 
sprø. Dette er viktig for å hindre at domen løsner fra ledningen under 
innføring eller fjerning fra øret.

 Endringer eller modifikasjoner på dette utstyret er ikke tillatt   
dersom det ikke er godkjent av Phonak.

Takk for at du valgte vårt Phonak Receiver-In-Canal-produkt (RIC), som
er utformet for å gi våre kunder komfortable, fleksible tilpasninger.

Disse monteringsinstruksjonene viser deg en enkel fremgangsmåte for
å tilpasse Phonak RIC-høreapparater slik at du blir fornøyd med
produktet på lang sikt.
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Proppekompatibilitet
Standard (xS) Power (xP)

Domer
Open • •
Closed • •
Power • •

Spesialtilpassede propper           
SlimTip • •
cShell • •

Spesialtilpassede propper
SlimTip cShell

Generelle deler (filter med verktøypinne)

098-0282

xReceiver
Standard (xS) Power (xP)

Lengde Venstre Høyre Venstre Høyre
0 054-0102 054-0103 054-0235 054-0236
1 054-0104 054-0105 054-0237 054-0238
2 054-0106 054-0107 054-0239 054-0240
3 054-0108 054-0109 054-0241 054-0242

Oversikt over RIC-komponenter (kryss av for riktige komponenter):

Domer
Open Closed Power

Størrelse
S 054-1987 054-1990 054-1993
M 054-1988 054-1991 054-1994
L 054-1989 054-1992 054-1995
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Vi anbefaler å bruke støttebøylen slik at xReceiver ligger mer stabilt i
øregangen. Den kan lett formes på forhånd (for å passe inn i ørehulen)
ved å la den gli over bladet på en saks, over fingerneglen osv.

Figuren til høyre viser Standard xReceiver. Fremgangsmåten er den 
samme for Power xReceiver.

Feste støttebøylen

• Stroppen på støttebøylen A må være på linje med merket B på   
xReceiver. 

•  La den gli helt over xReceiver-kassen til den berører kanten.
•  Når støttebøylen er plassert i øret, peker den bakover i ørehulen, ikke 

inn i øregangen. 

Fjerne støttebøylen

• Hold støttebøylen i den ene hånden. 
• La støttebøylen gli over lydutgangen på xReceiver.

A

Feste/fjerne støttebøylen fra xReceiver

B
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2) Skyv domen over xReceiver-lydutgangen.

3) xReceiver og domen skal sitte godt sammen.

 I svært sjeldne tilfeller kan domen bli sittende igjen i øregangen når
 du tar xReceiver ut av øret. Dersom det skulle skje at en del skulle 

bli igjen i øregangen, bør du oppsøke en lege og få hjelp til å fjerne 
den.

Sørg for at voksfilteret er festet ordentlig på lydutgangen på xReceiver 
før du fester domen.

1)  Hold xReceiver-enheten i den ene hånden og domen i den andre.

Feste domen til xReceiver
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Når du har festet xReceiver med en ørepropp til høreapparatet, kan  
du feste høreapparatet til øret.

1) Sett høreapparatet rundt øret A.

2)  Hold xReceiver der den festes til domen, og skyv domen forsiktig inn 
i øregangen B. Domen bør settes langt nok inn i øret,  
slik at xReceiver-slangen ligger inntil hodet. 

3)  Plasser støttebøylen til xReceiver inn i fordypningen av ørehulen C. 

 Hvis støttebøylen er for lang, kan du kutte lengden litt. Pass på at du 
ikke kutter lengden for mye, for det kan påvirke festet i øret.

Plassere høreapparatet på øret

A

B

C
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Alle domer leveres med et integrert voksfilter. Domene utgjør sammen 
med xReceiver et totrinns voksfiltersystem. 

Steg 1: Dome

Steg 2: xReceiver

 Standard xReceiver  Power xReceiver

Spesialtilpasset propp er kun tilgjengelig     
med et ett-trinns voksfiltersystem.

Domene bør skiftes ut hver tredje måned eller når de blir stive, gule 
eller sprø. Både xReceiver og dome bør tørkes daglig med en tørr klut. 
Domer må aldri renses eller senkes ned i vann, siden fuktighet kan blok-
kere lyden eller skade de elektriske komponentene i høreapparatet.

 Bruk aldri rengjøringsmiddel eller alkohol for å rengjøre domene. 

 Etter fjerning av en brukt dome, skal xReceiver tørkes av med en 
tørr klut for å rengjøre den for all ørevoks, før du fester på en ny 
dome. 

Den spesialtilpassede proppen bør rengjøres daglig med en myk, tørr 
klut. Open dome Closed dome Power-dome

Rengjøre domene og xReceiverTotrinns voksfiltersystem

voksfiltervoksfilter
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2)  For å sette inn nytt voksfilter må du presse uttrekksverktøyets   
innføringsende forsiktig rett inn i hullet på xReceiver C til den ytre  
ringen ligger i flukt med xReceiver. Trekk verktøyet rett ut D, og   
det nye voksfilteret er på plass. Fest så en dome til xReceiver. 

 
 C

 D

Bytte voksfiltersystemet

Alle xReceivers er utstyrt med et voksfiltersystem for å beskytte dem
mot skader fra ørevoks. Systemet kan enkelt skiftes ut. 

Vi anbefaler at man sjekker voksfilteret jevnlig og skifter det ut når det
ser skittent ut, eller når høreapparatets volum eller lydkvalitet er redu-
sert.

1)  Fjern domen fra xReceiver. Rengjør xReceiver for all synlig voks. Før 
fjerningsenden av uttrekksverktøyet inn i det brukte voksfilteret A  
slik at skaftet på sokkelen berører kanten på voksfilteret. Vri 30-60 
grader og trekk den deretter langsomt ut B. 

 A

 B
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Informasjon og forklaring av symboler

XXXX

Med CE-symbolet bekrefter Phonak AG at dette 
Phonak-produktet, inkludert dets tilbehør, oppfyller 
kravene i direktiv 93/42/EØF (direktiv for medisinsk 
utstyr) samt 1999/5/EF (direktiv for radio- og 
teleterminalutstyr). Tallet etter CE-symbolet er koden 
for de sertifiserte organene som ble rådspurt i 
forbindelse med ovennevnte direktiver.

Dette symbolet angir at det er viktig at brukeren 
leser og forstår den relevante informasjonen i disse 
bruksanvisningene.

Temperaturen bør ikke overstige grenseverdiene på 
–20 til 60 °C med en relativ luftfuktighet på 65%  
i lengre perioder under transport eller oppbevaring. 
Lufttrykk mellom 500 og 1100 hPa er passende.

Vilkår for  
transport og 
oppbevaring
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Produsent:
Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Schweiz

EU-representant:
Phonak GmbH
D-70736 Fellbach-Oeffingen
Tyskland

www.phonak.no


