
Συμβουλές για ενδωτιαία ακουστικά:
Υγιεινή
Ελέγξτε το κέλυφος του ακουστικού πριν το τοποθετήσετε στο αυτί σας.

Το σωληνάκι του μεγαφώνου (ή το φίλτρο στην άκρη του) πρέπει να είναι πάντα καθαρό.  Αν υπάρχει
υγρασία, ο ήχος θα φθάνει στο αυτί με διακοπές ή παράσιτα και υπάρχει πιθανότητα να καταστραφεί το
μεγάφωνο.  Αν εκκρίσεις του αυτιού σας φράξουν το σωληνάκι (ή το φίλτρο του), τότε πιθανόν να μην
ακούτε καθόλου από το ακουστικό σας.

Καθαρίστε το σωληνάκι του μεγαφώνου με το ειδικό εργαλείο χωρίς να ασκείτε ιδιαίτερη πίεση ή
αντικαταστήστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο που σας προμηθεύσαμε. Αν δεν
μπορείτε να καθαρίσετε το σωληνάκι του μεγαφώνου ή το φίλτρο, θα χαρούμε να σας τα καθαρίσουμε
εμείς.

Πριν τοποθετήσετε το ακουστικό σας να φροντίστε απαραίτητα να είναι καθαρός ο ακουστικός πόρος
του αυτιού σας.

Το κέλυφος είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την ανατομία του ακουστικού σας πόρου για να τον
σφραγίζει ερμητικά αλλά δεν πρέπει να προκαλεί πόνο ή ερεθισμούς.  Αν δυσκολεύεστε να το
τοποθετήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε μας την ειδική κρέμα.

Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί ή χαρτομάντιλο το ακουστικό μετά από κάθε χρήση.

Γιο την καθαριότητα και την απολύμανση του ακουστικού υπάρχουν ειδικά spray.

Αν με την πάροδο του χρόνου αντιληφθείτε ότι το κέλυφος του ακουστικού έπαψε να σφραγίζει σωστά
τον ακουστικό πόρο σας, ζητήστε μας να το αντικαταστήσουμε.

Εφαρμογή στο αυτί
Τοποθετήστε το ενδωτιαίο ακουστικό σας στον ακουστικό πόρο του αυτιού.

Αν δεν το εφαρμόσετε σωστά, ή εάν δεν ανταποκρίνεται πια στην ανατομία του ακουστικού πόρου σας,
τότε το ακουστικό θα μικροφωνίζει (σφυρίζει).  Μικροφωνισμός μπορεί επίσης να προκύψει αν είναι
φραγμένο το σωληνάκι μεγαφώνου (ή το φίλτρο) από εκκρίσεις του αυτιού ή αν ο ακουστικός σας
πόρος χρειάζεται καθαρισμό από τον Ωτορινολαρυγγολόγο σας. Αν δεν συμβαίνει τίποτε οπό αυτά,
πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ρυθμίστε κατάλληλα την ένταση του ακουστικού ανάλογα με το περιβάλλον σας (αν το ακουστικό σας
διαθέτει ρυθμιστή έντασης και δεν είναι αυτόματο). Όταν 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 ενεργοποιήστε το ακουστικό περιστρέφοντας τον διακόπτη-ρυθμιστή έντασης (όταν
υπάρχει) ή τοποθετήστε την μπαταριοθήκη-διακόπτη στη θέση λειτουργίας.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ακουστικό απενεργοποιήστε το περιστρέφοντας τον διακόπτη-ρυθμιστή
έντασης στην θέση που ακούγεται το χαρακτηριστικό κλικ ή τοποθετήστε την μπαταριοθήκη-διακόπτη
στη θέση που απομονώνει τη λειτουργία της μπαταρίας.


