Bruksanvisning for tynnslanger
Instruksjoner for tilpasning av SlimTube HE-, SlimTube- og microTube-modeller
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Takk for at du valgte våre tynnslangeprodukter, som er utformet for å gi
brukerne komfortable og fleksible tilpasninger.
Disse monteringsinstruksjonene viser deg en enkel fremgangsmåte
for å tilpasse SlimTube HE-, SlimTube- og microTube-modellene, slik at
du blir fornøyd med produktet på lang sikt.
Høreapparater bør ikke tilpasses med dome/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 produktet mot formodning skulle bli værende
igjen i øregangen, bør du oppsøke en lege og få hjelp til å fjerne den.
Domen bør skiftes ut hver tredje måned eller når den blir stiv, sprø
eller gul. Dette er viktig for å hindre at domen kobles fra slangen
under innføring i eller fjerning fra øret.
Endringer eller modifikasjoner på dette utstyret er ikke tillatt dersom
det ikke er godkjent av Phonak.

Oversikt over komponenter (kryss av for riktige komponenter):

SlimTube

SlimTube HE

Lengde
0
1
2
3

Venstre
054-0543
054-0544
054-0545
054-0546

Høyre
054-0539
054-0540
054-0541
054-0542

Venstre
054-0328
054-0329
054-0330
054-0331

Open

Closed

Power

054-1987
054-1988
054-1989

054-1990
054-1991
054-1992

054-1993
054-1994
054-1995

Høyre
054-0324
054-0325
054-0326
054-0327

Venstre
054-0351
054-0352
054-0353
054-0354

Høyre
054-0347
054-0348
054-0349
054-0350

Spesialtilpassede propper

Domer

Størrelse
S
M
L

microTube

SlimTip
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Feste/fjerne dome

Feste/fjerne SlimTube HE/SlimTube til/fra
høreapparatet

Domen festes ved å skyve den på slangen til den berører plastringen.

Hold SlimTube HE / SlimTube i den ene hånden og høreapparatet i
den andre. Vri høreapparatet forsiktig på SlimTube HE / SlimTube med
klokken til det sitter godt.

Domen fjernes ved å ta den mellom tommel og pekefinger og dra den
av slangen.

Skru det mot klokken for å fjerne SlimTube HE / SlimTube. Vri cirka 		
1 runde.
Plastring
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Feste høreapparatet til øret

Når du har festet slangen med en dome/slimtip til høreapparatet, kan
du feste høreapparatet til øret.

A

1) Sett høreapparatet rundt øret A.
2) Hold slangen der den festes til domen, og skyv domen forsiktig inn i
øregangen B. Domen bør settes langt nok inn i øret,
slik at slangen ligger inntil hodet.
3) Plasser ørebøylen/støttetråden til slangen inn i fordypningen av ørehulen C.

B

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

C
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Rengjøre og vedlikeholde dome/slange
Trinn 2. Rengjøre slange
Grundig og jevnlig pleie av høreapparatet bidrar til enestående ytelse
og lang levetid. Slange og dome bør skiftes ut hver tredje måned eller
når de blir stive eller sprø.

Slangen bør regelmessig rengjøres med rensetråden som følger med,
legg merke til rester i og rundt slangen.

Trinn 1. Rengjøre dome

1) Fjern domen fra slangen.

Alle domer er produsert med en beskyttelse som hindrer voks i å komme
inn.

2) Fjern slangen fra høreapparatet ved å holde slangen i den ene
hånden og høreapparatet i den andre.
3) Vri høreapparatet forsiktig til det løsner fra slangen.

Open dome

Closed dome

Power dome

Domen bør tørkes med en fuktig klut hver dag. Domen trenger ikke å
være frakoblet slangen.
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Informasjon og forklaring av symboler

4) Bruk en fuktig klut til å rense utsiden av slange og dome.
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.

Vilkår for
transport og
oppbevaring

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.

5) Før inn rensetråden som følger med, der slangen festes til høreapparatet. Før tråden hele veien gjennom slangen, og dra den
ut fra lyduttaket.
Slange og dome bør aldri renses eller senkes ned i vann, da
vanndråper kan bli sittende igjen i slangen, blokkere lyden eller
skade de elektriske komponentene i høreapparatet.
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