
Καθημερινή φροντίδα των ακουστικών σας

Τα ακουστικά σας περικλείουν μια τεχνολογία ευαίσθητη.  Προσέχετε να μη
πέφτουν κάτω.  Αν τα χρησιμοποιείτε προσεκτικά και τα φροντίζετε, τότε θα
λειτουργούν πάντα άψογα.

Καθαρίζετε τα ακουστικά σας και τα εκμαγεία τακτικά για να εμποδίσετε τη φθορά τους
και να αποφύγετε προβλήματα υγείας.

Για τον καθαρισμό των ακουστικών σας, χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα ή
χαρτομάντιλο. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα (βελόνες κλπ) για να
καθαρίσετε τα ανοίγματα που υπάρχουν επάνω τους. Υπάρχει κίνδυνος να κατα-
στρέψετε ευαίσθητα τμήματα τους όπως μικρόφωνα, μεγάφωνα κλπ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορείτε καθημερινά να τοποθετείτε τα ακουστικά σας σε
ένα από τα ειδικά συστήματα αφύγρανσης που υπάρχουν για χρήση στο σπίτι ή
ζητήστε μας να κάνουμε αφύγρανση στον ειδικό κλίβανο του Κέντρου μας.  Έτσι θα
εμποδίσετε τη συσσώρευση υγρασίας που θα μπορούσε να βλάψει την συσκευή.

Ποτέ μην επιχειρήσετε να τα βάλετε στο φούρνο της κουζίνας σας.

Ρωτείστε τον ακοοπροθετιστή σας για τα ειδικά συστήματα συντήρησης και τι άλλο
μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε τα ακουστικά σας σε άριστη κατάσταση.

Έχετε πάντα μαζί σας μια επιπλέον μπαταρία.

Τοποθετήστε την μπαταρία στο ακουστικό βαρηκοΐας σύμφωνα με τις οδηγίες.

Προσέχετε ο σταυρός της μπαταριοθήκης να είναι μαζί με τον σταυρό της μπαταρίας
(θετικός πόλος).  Χρησιμοποιείτε πάντα μόνο τις κατάλληλες Zinc Air μπαταρίες.

Μη ξεχνάτε, αφού αφαιρέσετε το αυτοκόλλητο χαρτάκι, ότι πρέπει να έρθει σε επαφή
με τον αέρα 30 δευτερόλεπτο πριν την τοποθετήσετε στην μπαταριοθήκη του
ακουστικού σας. Το αυτοκόλλητο χαρτάκι διατηρεί την μπαταρία μέχρι την
αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της συσκευασίας. Αν το αφαιρέσετε, η μπαταρία
αυτή θα εξαντληθεί μετά από κάποια χρονική περίοδο ακόμα και αν δεν την
χρησιμοποιήσετε. Γι' αυτό μην επιχειρήσετε να το κολλήσετε ξανά.

Διατηρήστε τις μπαταρίες μέσα σε ένα συρτάρι του σπιτιού σας και όχι στο ψυγείο.

Μην αφήνετε μπαταρία μέσα στην συσκευή σας εάν δεν πρόκειται να την χρησι-
μοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερες από 15-30 ημέρες).

Αλλάζετε την μπαταρία στον καθορισμένο χρόνο ή όταν ακούσετε την ειδοποίηση
χαμηλής μπαταρίας από το ακουστικό σας.


