
کاربر گرامی

سمعک شما توسط کمپانی فوناک سوئیس که یکی از کمپانی های پیشرو در 
حوزه شنوایی و سمعک است، طراحی و عرضه شده است.

این محصول نتیجه دهه ها تحقیق و تجربیات مختلف است که منجر به ارائه
 راه   حل هایی شده که شما را مجددا به زیبایی های محیط های صوتی پیرامونتان 

متصل می کند.
ضمن تشکر از انتخاب شما، توصیه می شود این دفترچه راهنما را به دقت 
مطالعه نمایید تا با سمعک های خود به درستی آشنا شوید و بتوانید استفاده 

خوبی از آنها ببرید

این بخش بایستی توسط کارشناس شنوایی شما تکمیل گردد
مدل سمعک های شما: 

نحوه قرارگیری سمعک ها روی گوش:

نوع باتری مناسب برای سمعک های شما

با استفاده از کالهک □ 

 □ Audéo M .....................................
 □ Audéo P ......................................

 □  SlimTip با □  cShell با

 □ 13 □ 312



بخش های مختلف سمعک

این تصاویر شماتیک هستند و ممکن است سمعک های شما، بسته به مدل 
تفاوتهای جزیی با این تصاویر داشته باشند.

* زائده نگهدارنده، انتخابی است و ممکن است وجود نداشته باشد

* زائده نگهدارنده، انتخابی است و ممکن است وجود نداشته باشد

مدلهایباتریداردکمه چندمنظوره

مدلهایقابلشارژ دکمه چندمنظوره با چراغ نشانگر داخلی

نقاط اتصال شارژر

در باتری

رسیور

رسیور

*زائده نگهدارنده

*زائده نگهدارنده

)بدون در نظر گرفتن مدل قرارگیری رسیور در گوش(

)بدون در نظر گرفتن مدل قرارگیری رسیور در گوش(

تیوب

تیوب



بخشی که در کانال گوش شما قرار می گیرد، بسته به میزان و نوع کم شنوایی 
شما و همچنین بسته به مدل سمعک، ممکن است به یکی از اشکال زیر باشد.

برای دانستن اینکه شما از کدام مدل استفاده می نمایید، می توانید:
1- تصاویر زیر را به دقت مشاهده کرده و مقایسه کنید )توجه داشته باشید که 

تصاویر شماتیک هستند(
2- از کارشناس شنوایی خود بخواهید که در این مورد اطالعاتی در اختیار 

شما قرار دهد

کالهک
ممکن است به شکل تصویر روبه رو یا دو لبه باشد

SlimTip
قالب گوش خود شما ساخته  از  است که  کالهکی 

می شود

cShell
پوسته ای در بسته است که از روی قالب گوش شما 

ساخته شده و رسیور داخل آن قرار می گیرد



شناسایی سمعک راست یا چپ

روشن و خاموش کردن سمعک
روشن

خاموش

در محفظه باتری، همان سوئیچ خاموش و 
روشن کردن سمعک شما نیز هست.

همان طور که درتصویر مشاهده می  کنید، با 
بستن در باتری سمعک روشن و با باز کردن 

آن سمعک خاموش می شود.

!   ممکن است با روشن کردن سمعک یک   
صدای ملودی شنیده شود 

یک عالمت آبی یا قرمز به بدنه سمعک و یا روی رسیور شما متصل شده است. 
عالمت آبی نشان دهنده تعلق سمعک به گوش چپ و عالمت قرمز نشانه 

سمعک گوش راست است.
بسته به مدل سمعک محل اتصال این عالمت ممکن است متفاوت باشد.

مدلهایباتریدار



روشن و خاموش کردن سمعک

چشمک زن سبز

2 ثانیه قرمز ثابت

سمعک در حال روشن شدن است

سمعک در حال خاموش شدن است

سمعک های شما به گونه ای تنظیم شده 
صورت  به  شارژر  از  کردن  خارج  با  که 
تنظیم  این  اگر  شود.  روشن  اتوماتیک 
بر روی سمعک شما وجود نداشته باشد، 
بخش  فشردن  با  می توانید  راحتی  به 
پایینی دکمه چندمنظوره سمعک خود را 

خاموش و روشن کنید.

برای این منظور بخش پایینی دکمه چندمنظوره را فشرده و برای 3 ثانیه 
نگه دارید. چراغ سبز ثابت نشان دهنده این است که سمعک روشن شده و 

آماده کار است.
برای خاموش کردن سمعک نیز همین کار را انجام دهید. چراغ قرمز ثابت، 

نشانگر خاموش شدن سمعک است.

 !   ممکن است با روشن کردن سمعک یک صدای ملودی شنیده شود 

مدلهایقابلشارژ



باتری

باتری را به نحوی در 
سمعک قرار دهید که 
عالمت + آن باال باشد

در محفظه باتری را 
باز کنید

برچسب روی باتری را 
جدا کنید

!   باتری سمعک ها با ورود هوا فعال می شوند. بنابراین فقط زمانی برچسب   
باتری را بردارید که می خواهید از آن استفاده کنید. در غیر این صورت باتری 

حتی با وجود اینکه استفاده نشده است، خالی می شود.

 !    اگر در باتری به سختی بسته می شود، جهت باتری را چک کنید. اگر باتری 
را برعکس داخل محفظه آن قرار دهید ممکن است به در باتری آسیب بزند.

 !    سمعک قبل از پایان باتری، بوق می زند. پس از شنیدن صدای بوق تقریبا 
30 دقیقه فرصت دارید که باتری را عوض کنید. توصیه می شود همیشه یک 

باتری نو همراه داشته باشید.

 !   حتما از باتری های مخصوص سمعک استفاده نمایید. شماره باتری سمعک 
شما، بسته به مدل می تواند 312 )با بسته بندی قهوه ای( یا 13 )با بسته بندی 

نارنجی رنگ( باشد.

مدلهایباتریدار



شارژ کردن سمعک

را  شارژ  وضعیت  سمعک  چشمک زن  چراغ 
نمایش می دهد. وقتی چراغ به حالت سبز ثابت 
درآمد یعنی باتری سمعک کامال پر شده است. 
پس از کامل شدن، شارژ به صورت خود به خود 
باقی ماندن  متوقف می شود. به همین دلیل 

سمعک در شارژر مشکلی ایجاد نمی کند.

سمعک را از بدنه آن بگیرید و به تیوب آن 
فشار وارد نکنید.

خاموش یا روشن شدن اتوماتیک سمعک ها 
با ورود یا خروج از شارژر، فقط زمانی رخ 
می دهد که شارژر به برق باشد. اگر شارژر را 
از برق کشیدید، باید به صورت دستی سمعک 

را خاموش یا روشن کنید.

برای شارژ کردن سمعک ها، آنها را داخل شارژر قرار دهید. دقت کنید که 
سمعک راست و چپ را در جای درست خود بگذارید.

 !   توصیه می شود قبل از اولین استفاده از سمعک آن را 3 ساعت شارژ کنید.

 !   ظاهر شارژر سمعک، بسته به مدل می تواند با این تصاویر متفاوت باشد.

برای خارج کردن سمعک از شارژر ابتدا آن را به سمت خود کشیده و سپس 
به سمت باال از شارژر بیرون بیاورید.

!   دمای مناسب برای شارژ و استفاده از سمعک های قابل شارژ بین +5 تا   
+40 درجه سانتیگراد است.

مدلهایقابلشارژ



قرار دادن سمعک روی گوش

ابتدا سمعک را پشت الله گوش قرار داده

و سپس کالهک یا پوسته رسیور را به 
داخل کانال گوش برانید. 

در آخر زائده نگهدارنده را در گودی الله 
گوش جا بیندازید



برداشتن سمعک از روی گوش

دکمه برنامه

مطابق  گوش،  روی  از  سمعک  برداشتن  برای 
تصویر خم تیوب را گرفته و رسیور را از داخل 

کانال گوش خارج کنید.

چنانچه از SlimTip یا cShell استفاده می کنید، دستگیره مخصوصی جهت 
سهولت خارج کردن رسیور از گوش بر روی آنها تعبیه شده است. با استفاده از 

آن دستگیره، رسیور را از کانال گوش خارج نمایید.

این دکمه می تواند عملکردهای مختلفی 
داشته یا کال غیرفعال باشد. این عملکرد 
بستگی به برنامه ریزی و تنظیمات سمعک 
شما دارد. لطفا در مورد عملکرد این دکمه 

با کارشناس شنوایی خود مشورت نمایید.



ارتباطات بی سیم

ارتباطات بی سیم ممکن برای سمعک شما به شرح زیر است؛ 

کامپیوتر  تلویزیون،  به هر منبع صوتی مثل  * TV Connector می تواند 
شخصی، یا دستگاههای پخش متصل شود.

** سیستم Roger جایگزین سیستم های اف ام قدیمی است و نقش یک 
میکروفن بی سیم را دارد.

 TV Cnnector تلویزیون از طریق *

دستگاههای بلوتوثی
مثل موبایل



نحوه برقراری ارتباط با دستگاههای بلوتوثی

 !   جفت شدن )pairing( سمعک ها با دستگاههای بلوتوثی مثل موبایل، برای 
هر دستگاه فقط یک بار الزم است و بعد از آن به صورت اتوماتیک به هم متصل 

می شوند. این پروسه نهایتا دو دقیقه طول می کشد.

 1   در دستگاه بلوتوثی )از جمله موبایل( بلوتوث را فعال کرده و در منوی 
اتصاالت، ابزارهای بلوتوثی اطراف را سرچ )جستجو( کنید.

 2   حال سمعک ها را روشن نمایید. سمعک ها از لحظه روشن شدن تا 3 دقیقه 
در حالت pairing قرار دارند.

 3   دستگاه، لیستی از ابزارهای بلوتوثی اطراف را نمایش میدهد. در لیست، 
سمعک خود را پیدا کرده و آن را انتخاب کنید. دستگاه همزمان با هر دو 

سمعک شما جفت می شود. 

پس از تکمیل شدن این پروسه، هر بار که سمعک ها و دستگاههای بلوتوثی 
روشن شوند و در محدوده فیزیکی یکدیگر قرار داشته باشند، به هم وصل 

می شوند.



تماس تلفنی

پاسخ دهی به تلفن

اتمام یا رد تماس

برای تلفن زدن، شماره مورد نظر را بگیرید و دکمه تماس را بزنید. صدای 
شماره گیری را در سمعک های خود خواهید شنید. پس از برقراری تماس 
صدای پشت خط نیز در سمعک ها شنیده می شود. به عالوه خود سمعک ها 
صدای شما را دریافت و به آن سوی خط ارسال می کنند. بنابراین برای صحبت 

با تلفن نیازی نیست که گوشی موبایل به دهان شما نزدیک باشد.

وقتی تلفن شما زنگ می زند، برای پذیرش 
تماس می توانید یکی از دکمه های سمعک 
)باالیی یا پایینی( را فشرده و تماس را 
برقرار کنید. )یک فشار کوتاه کافی است(

برای قطع تماس پس از مکالمه یا برای رد 
تماس )reject( بایستی یکی از دکمه ها را 

فشرده و برای بیش از 2 ثانیه نگه دارید.



حالت پرواز

برای فعال کردن حالت پرواز؛

با توجه به اینکه سمعک های شما با فرکانس 2/4 گیگا هرتز کار می کنند، 
الزم است هنگام پرواز با هواپیما، سمعک ها را روی حالت پرواز قرار دهید. در 
این حالت عملکرد معمول سمعک تغییری نمی کند فقط ارتباطات بی سیم و 

بلوتوثی سمعک قطع می شود.

سپس  کنید.  خاموش  را  سمعک  ابتدا 
دکمه پایینی سمعک را برای 7 ثانیه نگه 
دارید و در همین حال در باتری را ببندید.

در مدل های قابل شارژ، ابتدا سمعک را 
را  پایینی  دکمه  کنید. سپس  خاموش 
فشرده و نگه دارید. چشمک سبز چراغ 
روشن  حال  در  سمعک  یعنی  نشانگر، 
شدن است. شما همچنان دکمه را برای 
7 ثانیه نگه دارید تا چراغ نشانگر نارنجی 
ثابت شود. چراغ نارنجی نشانه فعال شدن 

حالت پرواز است.
برای خارج شدن از حالت پرواز، سمعک ها را یک بار خاموش و روشن نمایید.

مدلهایباتریدار

مدلهایقابلشارژ



نگهداری و مراقبت از سمعک ها

1- این سمعک برای شما و متناسب با کم شنوایی شما تنظیم شده است و 
چنانچه توسط فرد دیگری استفاده شود می تواند آسیب زا باشد.

2- از سمعک های خود در مکانهایی که احتمال انفجار وجود دارد استفاده 
نکنید )مانند معادن و یا محیط های صنعتی با خطر انفجار(

3- لطفا از دستکاری سمعک جدا پرهیز کنید و اگر سمعک ها دچار اشکالی 
شدند آنها را به کارشناس شنوایی خود ارجاع دهید تا توسط البراتوار مجاز 

فوناک نسبت به تعمیر آن اقدام شود.

4- سمعک خود را از منابع رطوبت و حرارت دور نگه دارید. همیشه قبل از 
دوش گرفتن یا شنا کردن، سمعک را بردارید. آن را نزدیک پنجره یا داخل 

اتومبیل رها نکنید. سمعک را از تکان یا ارتعاش شدید حفظ کنید.

5- سمعک های شما بسیار ظریف هستند. به ویژه در مراقبت از قسمت تیوب 
آنها دقت کنید. فشار اضافه به این قسمت ممکن است باعث شکستن آن شود.

6- کرم های آرایشی و اسپری های مو  می توانند به سمعک شما آسیب برسانند. 

7- عکس برداری پزشکی، سی تی اسکن و MRI می توانند در عملکرد سمعک 
شما اختالل ایجاد کنند.



8- باتری های سمعک چنانچه بلعیده شوند، می توانند سمی و آسیب رسان 
باشند. لطفا آنها را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

9- اگر می خواهید برای مدت طوالنی از سمعک ها استفاده نکنید، باتری آنها را 
خارج کرده و سمعک را در جعبه محافظ آن نگهداری کنید.

10-در پاکیزه نگه داشتن سمعک کوشا باشید. به خصوص که جرم و چربی 
گوش می تواند خروجی صدا را مسدود کرده و صدای سمعک را کم یا قطع 

کند.
11-از الکل، آب و صابون یا هر ماده پاک کننده دیگری برای تمیز کردن 
سمعک استفاده نکنید. لوازم خاصی برای نگهداری و تمیز کردن سمعک وجود 
دارد. کارشناس شنوایی شما می تواند برای تهیه این موارد به شما کمک کند.

12- اگر داخل یا پشت گوش خود احساس درد یا التهاب داشتید، لطفا سمعک 
را بردارید و با کارشناس شنوایی خود مشورت کنید. ممکن است نیاز باشد به 

پزشک مراجعه نمایید.

13- سعی کنید از هر دو سمعک خود با هم استفاده کنید.

مزایای شنوایی دوگوشی:
تمایز بهتر بین اصوات مشابه و در نتیجه درک گفتار بهتر  
وضوح گفتار در محیط های پر سروصدا  
بازیابی توانایی جهت یابی  
بلندتر شنیدن اصوات  
دریافت و درک با اطمینان و بدون استرس  



تعویض وکس گارد )محافظ رسیور از جرم گوش(

وکس گارد )فیلتر( قطعه ای است که خروجی صدا را از ورود جرم و چربی 
گوش محافظت می کند. در حالت استفاده از cShell و SlimTip این فیلتر 
سفیدرنگ بر روی پوسته رسیور قابل رویت است. در حالت استفاده از کالهک 

پالستیکی این فیلتر زیر کالهک و بر روی خروجی صدا قرار دارد. 

در حالت اول؛

برای راهنمایی بیشتر از کارشناس شنوایی خود کمک بخواهید.

برای تعویض فیلتر )وکس گارد( از ابزاری که در بسته بندی سمعکتان وجود 
دارد استفاده کنید. یک سر این ابزار برای برداشتن وکس گارد قبلی است و 
سر دیگرش یک وکس گارد نو دارد که مطابق تصویر می توانید آن را در جای 

خود نصب کنید.



در حالت دوم؛

برای راهنمایی بیشتر از کارشناس شنوایی خود کمک بخواهید.

ابتدا بایستی کالهک پالستیکی را از سر رسیور جدا کنید. چنانچه بدنه رسیور 
چرب، زرد و کثیف شده، آن را با دستمال پاک کنید. فیلتر )وکس گارد( داخل 
دهانه رسیور قرار دارد. برای تعویض فیلتر )وکس گارد( از ابزاری که در 
بسته بندی سمعکتان وجود دارد استفاده کنید. این ابزار شبیه یک دیسک 
مدور است که دو الیه آن )مطابق تصویر به جهت فلش ها( بر روی هم می لغزند. 
با هر بار چرخاندن دو الیه دو حفره روی دیسک نمایان می شود. یکی عالمت 
سطل آشغال دارد و خالی است. ابتدا سر رسیور را وارد این حفره کرده و یک 
فشار کوچک دهید. وکس گارد از سر رسیور خارج شده و در داخل حفره گیر 
می کند. حفره دوم یک وکس گارد نو در خود دارد. اینک سر رسیور را وارد آن 
کرده و مجددا یک فشار کوچک اعمال کنید. فیلتر نو به داخل دهانه رسیور 

منتقل می گردد.
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عیب یابی
1- سمعک سوت می زند

2- سمعک کار نمی کند

3- سمعک کار می کند ولی تقویت کافی ندارد

4- سمعک قطع و وصل می شود

اگر با راهنمایی های این صفحه مشکل برطرف نشد، سمعک را نزد کارشناس 
شنوایی خود ببرید تا در صورت نیاز برای سرویس، به البراتوار مرکزی فوناک 

ایران ارسال شود.
توجه: سمعکی که به دلیل شکستگی با نفوذ آب از کار افتاده باشد، ممکن 
است توسط البراتوار مجاز فوناک قابل تعمیر باشد اما شامل گارانتی نمی شود.

سوت زدن سمعک در دست و خارج از گوش طبیعی است. اما بعد از قرار دادن 
سمعک در گوش صدای سوت سمعک باید قطع شود. چنانچه سوت ادامه دارد؛

ممکن است کالهک یا پوسته به درستی در گوش قرار نگرفته است یا به   
دلیل تغییر اندازه کانال گوش، بایستی قالب عوض شود

ممکن است گوش شما جرم داشته باشد  

در باتری به درستی بسته نشده است  
باتری تمام شده و نیاز به تعویض دارد  
ممکن است خروجی صدا با جرم گوش بسته شده باشد  

ممکن است خروجی صدا با جرم گوش بسته شده باشد  
شاید گوش شما به سطح تنظیم اولیه عادت کرده و نیاز است صدای   

سمعک توسط کارشناس شنوایی شما افزایش یابد

ممکن است خروجی صدا با جرم گوش بسته شده باشد  
شاید رطوبت به محفظه باتری نفوذ کرده است  
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