
Συμβουλές για οπισθωτιαία ακουστικά:

Εκμαγεία:
Ελέγξτε το εκμαγείο πριν το τοποθετήσετε στο αυτί σας. Το εκμαγείο είναι κατασκευασμένο
σύμφωνα με την ανατομία του ακουστικού σας πόρου για να τον σφραγίζει ερμητικά αλλά δεν
πρέπει να προκαλεί πόνο ή ερεθισμούς. Εάν δυσκολεύεστε στην τοποθέτησή του, επικοινωνήστε
μαζί μας και ζητήστε την ειδική κρέμα εκμαγείων.

Το σωληνάκι του εκμαγείου πρέπει να είναι πάντα μαλακό και καθαρό. Αν αντιληφθείτε ότι το
σωληνάκι έχει πάψει να είναι εύκαμπτο, ζητήστε μας να το αντικαταστήσουμε.  Αν υπάρχει
υγρασία μέσα στο σωληνάκι, ο ήχος θα φθάνει στο αυτί με διακοπές ή παράσιτα.  Μπορείτε να
απομακρύνετε την υγρασία φυσώντας το σωληνάκι (αφού το αφαιρέσετε από το ακουστικό σας)
με την ειδική φούσκα. Αν οι εκκρίσεις του αυτιού σας φράξουν το σωληνάκι, τότε πιθανόν να μην
ακούτε καθόλου από το ακουστικό σας. Γι' αυτό, πριν τοποθετήσετε το εκμαγείο σας, φροντίστε
να είναι καθαρός ο ακουστικός πόρος του αυτιού.

Για να διατηρηθεί καθαρό το εκμαγείο σας μπορείτε να το πλένετε τακτικά, αφού το αφαιρέσετε
από το ακουστικό σας. Για βαθύτερο καθαρισμό και απολύμανση υπάρχουν και ειδικά συστήματα
με αναβράζουσες κάψουλες, spray κ.λ.π. Παρά την καθημερινή σας φροντίδα, καλό είναι να
αντικαθιστάτε το εκμαγείο σας με καινούργιο, τόσο για λόγους υγιεινής, όσο και διότι ο ιδρώτας και
οι διάφορες εκκρίσεις του αυτιού διαβρώνουν το εκμαγείο σας, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζει
σωστά και να σφυρίζει το ακουστικό.  Στους ενήλικες η αντικατάσταση καλό είναι να γίνεται κάθε
χρόνο, ενώ στα παιδιά ανάλογα με την ηλικία, λόγω της σωματικής τους ανάπτυξης, κάθε 3 με 6
μήνες.

Εφαρμογή στο αυτί:
Τοποθετήστε το εκμαγείο σας στον ακουστικό πόρο του αυτιού.  Αν δεν το εφαρμόσετε σωστά, ή
αν λόγω φθοράς ή διάβρωσης δεν ανταποκρίνεται πια στην ανατομία του ακουστικού πόρου σας,
το ακουστικό θα μικροφωνίζει (σφυρίζει).  Ο μικροφωνισμός μπορεί επίσης να προκύψει αν είναι
φραγμένο το σωληνάκι από εκκρίσεις του αυτιού ή αν ο ακουστικός σας πόρος χρειάζεται
καθαρισμό από τον Ωτορινολαρυγγολόγο σας. Αν δεν συμβαίνει τίποτε από αυτά, πρέπει να
επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ρυθμίστε κατάλληλα την ένταση του ακουστικού ανάλογα με το περιβάλλον (αν το ακουστικό σας
διαθέτει ρυθμιστή έντασης).  Αν το ρυθμίσετε σε υψηλότερη ένταση από αυτή που χρειάζεται,
υπάρχει πιθανότητα να μην ξεχωρίζετε τα λόγια των συνομιλητών σας. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ
την ένταση στο μέγιστο - ο ήχος παραμορφώνεται αλλά και το ακουστικό σας σφυρίζει.

Για να ακούσετε, τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στην κατάλληλη θέση (Μ) ή τοποθετήστε
την μπαταριοθήκη-διακόπτη στη θέση λειτουργίας. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ακουστικό,
τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στην θέση Ο ή τοποθετήστε την μπαταριοθήκη-διακόπτη
στη θέση που απομονώνει την λειτουργία της μπαταρίας. Για όσα ακουστικά διαθέτουν διακόπτη
λειτουργίας pushbutton, πιέστε παρατεταμένα για 3-4 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε το ακουστικό.

Κατά την αφαίρεση του ακουστικού από το αυτί σας μην τραβάτε το σωληνάκι του εκμαγείου γιατί
υπάρχει πιθανότητα να βγει από το κανάλι του.  Προτιμείστε να τραβήξετε το εκμαγείο από κάποιο
άλλο σημείο που σας βολεύει.


