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AZ ÖN HALLÓKÉSZÜLÉKE
(A hallókészülék-szakértő tölti ki.)

Ez a hallókészülékhez használható programok listája.

A programok használatával kapcsolatos további tudnivalókért tanulmá-
nyozza a Testreszabás című témakört.

A hallókészülékhez használható programok:

PROGRAMOK AUDIBILITY EXTENDER

 Általános 

 PureSound 

 Csendes 

 Komfort 

 Utazás 

 Városi 

 Impact 

 Party 

 Társasági 

 Zene 
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SPECIÁLIS PROGRAMOK AUDIBILITY EXTENDER

 Zen 

 Phone 

SMARTTOGGLE PROGRAMOK AUDIBILITY EXTENDER

 Zen+ 

A táblázatban alapértelmezett programnevek szerepelnek. Ha más elérhető
neveket szeretne használni, írja be az új neveket a táblázatba. Így mindig
tudni fogja, hogy mely programok vannak a hallókészülékén.

Olvassa el az utasításokat

A hallókészülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a
jelen kézikönyvben és a „Fülszett Widex hallókészülékekhez” című kiad-
ványban szereplő használati utasításokat. A töltő felhasználói utasítását is
olvassa el.

Hangátvitel és vezeték nélküli vezérlés

A hallókészülék a DEX-technológia segítségével okostelefonról és más ké-
szülékről történő hangátvitelt és közvetlen, vezeték nélküli vezérlést tesz le-
hetővé. További segítségért és információért forduljon a hallókészülék-sza-
kértőhöz, vagy látogasson el a következő webhelyre: https://global.wi-
dex.com.
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A hallókészülék vezeték nélkül működik a MOMENT alkalmazással. Nem vál-
lalunk felelősséget, ha a hallókészüléket külső alkalmazással használják,
vagy ha az alkalmazást más készülékkel használják. Az alkalmazásról a kézi-
könyvben találhat bővebb információt.
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FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
A hallókészülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ez-
eket az oldalakat.

A hallókészülék és az akkumulátor lenyelése és nem megfelelő haszná-
lata veszélyes lehet. A lenyelés vagy a nem megfelelő használat súlyos
sérülést vagy akár halált is okozhat. Lenyelés esetén azonnal hívjon
mentőt vagy menjen az ambulanciára.

Ha nem használja, vegye ki a hallókészüléket. Ezzel segíti a hallójárat szel-
lőzését, megelőzve a fülgyulladást.

Fülgyulladás vagy allergiás reakció gyanúja esetén azonnal forduljon or-
voshoz vagy hallókészülék-szakértőhöz.

Ha a hallókészülék miatt kellemetlen érzést tapasztal, illetve ha a készülék
nem illeszkedik megfelelően, irritációt, bőrpírt vagy hasonlót okoz, lépjen
kapcsolatba a hallókészülék-szakértővel.

Zuhanyzás, úszás, illetve hajszárító használata előtt távolítsa el a hallóké-
szüléket.

Parfüm, szórófejes flakonból származó permet, zselé, testápoló vagy
krém felvitelekor ne viseljen hallókészüléket.

Ne szárítsa a hallókészüléket mikrohullámú sütőben, mert ezzel tönkrete-
szi.

Soha ne használja más hallókészülékét, illetve ne adja kölcsön másnak a
saját hallókészülékét, mivel ez halláskárosodást okozhat.
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Soha ne használja a hallókészüléket olyan környezetben, ahol robbanás-
veszélyes gázok találhatók, például bányában stb.

A hallókészüléket, annak alkatrészeit, tartozékait és akkumulátorait
tartsa gyermekektől és szellemi fogyatékkal élő személyektől elzárva.

Soha ne próbálja meg önállóan felnyitni és megjavítani a hallókészüléket.
A hallókészülék javíttatásával kapcsolatban forduljon hallókészülék-sza-
kértőhöz.

A hallókészülék rádiókommunikációs technológiát alkalmaz. Mindig fi-
gyeljen arra, milyen környezetben használja. Ha korlátozások vannak ér-
vényben, meg kell tennie a szükséges óvintézkedéseket ezek betartása
érdekében.

A készülék úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen a nemzetközi elektro-
mágneses összeférhetőségi szabványoknak. Ettől függetlenül azonban
fennáll a lehetősége, hogy interferenciát okozhat más elektromos beren-
dezéseknél. Amennyiben interferenciát tapasztal, távolodjon el más
elektromos berendezésektől.

Ne feledje, hogy a nagy hangerő melletti hangátvitel miatt esetleg nem
fogja meghallani az egyéb fontos zajokat, például a riasztásokat és a
forgalom zaját. Ilyen helyzetekben ügyeljen arra, hogy a hangátvitellel
hallgatott tartalom hangerejét a helyzethez megfelelő szinten tartsa.

Ne tegye ki a hallókészüléket szélsőséges hőmérsékletnek vagy magas
páratartalomnak, és gyorsan szárítsa meg, ha nedvesség éri, illetve ha Ön
erősen verejtékezik.

A hallókészülék tisztításához ne használjon semmilyen folyadékot vagy
fertőtlenítőt.
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Használat után minden nap tisztítsa és vizsgálja meg a hallókészüléket,
meggyőződve annak épségéről. Forduljon orvoshoz, ha a hallókészülék
használat közben megsérül, és apró letört darabok maradnak a hallójárat-
ban. Ne próbálja meg önállóan eltávolítani a letört darabokat.
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AZ ÖN HALLÓKÉSZÜLÉKE
Üdvözöljük!
Gratulálunk új hallókészülékéhez.

A hallókészülék áramellátását lítiumion-akkumulátor biztosítja, amelyhez
WPT1 típusú töltőt kell használni. Az akkumulátor beépített, nem cserélhető.

Javasoljuk, hogy rendszeresen használja hallókészülékét, akkor is, ha időbe
telik, mire megszokja. A hallókészüléket nem rendszeresen használók rend-
szerint nem tudják a lehető leghatékonyabban kihasználni a készülék elő-
nyeit.

MEGJEGYZÉS
Előfordulhat, hogy az Ön hallókészüléke és annak tartozékai nem pontosan úgy
néznek ki, mint az a kézikönyvben látható. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy
általunk szükségesnek vélt változtatásokat hajtsunk végre a készüléken.
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A hallókészülék rövid áttekintése
A hallókészülék az alábbiakban látható – az első ábrán a fülszettel együtt. A
fülszett hangszóróval ellátott fülvezetékből és egy toldalékból (ear-tip) áll;
ez a hallókészülék azon része, amelyet a fülében visel.

12

3

1. Nyomógomb / Tápfeszültség be/ki

2. Fülvezeték hangszóróval
3. Mikrofonrács

1

2

3

1. Fülvezeték-csatlakozás
2. Bal és jobb oldal azonosítása
3. Azonosító tábla (típus és sorozat-

szám)

A bal és a jobb oldali készüléket a színe alapján különböztetheti meg. A bal
fülbe való hallókészüléken kék jelzés található. A jobb fülbe való hallókészü-
léken piros jelzés található.

A fülszettel kapcsolatos további információért olvassa el a fülszetthez ka-
pott felhasználói kézikönyvet.
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HASZNÁLATI FELTÉTELEK
Használati javallatok
A hallókészülék olyan 36 hónapnál idősebb személy számára javallott, aki-
nek a halláskárosodási tartománya minimális (0 dB HL) és súlyostól hallás-
maradványig terjedő (115 dB HL) közötti, illetve a halláskárosodás minden
típusához.

A készüléket olyan, engedéllyel rendelkező hallókészülék-szakértőnek (au-
diológus, hallókészülék-specialista vagy fül-orr-gégész) kell beprogramoz-
nia, aki a hallásrehabilitáció terén megfelelő képesítéssel rendelkezik.

Akkumulátoros hallókészülékek
Az akkumulátoros hallókészüléket szellemi fogyatékkal élő személy vagy
36 hónaposnál fiatalabb gyermek NEM használhatja.

Javallott használat
A hallókészülék rendeltetése szerint mindennapi hallgatási környezetben
használatos, a légvezetést felerősítő eszköz. A hallókészülékekben megta-
lálható lehet a Zen program, amelynek célja pihentető háttérhangok (példá-
ul zene vagy hangforrás) lejátszása azon felhasználók számára, akik csend
esetén ilyen háttérhangot szeretnének.
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Töltés
Javasoljuk, hogy naponta töltse fel a hallókészüléket. Az ábrán a töltő fő ele-
mei láthatóak:

4

2

2
1

1

3

1. Töltőrekeszek
2. Jelzőfények
3. Kihajtható fedél
4. Mikro USB-port

A hallókészülék töltésével kapcsolatos bővebb információkért olvassa el a
töltő használati utasítását.

Használati idő és töltési idő
Ha fél órán át tölti a hallókészüléket, körülbelül 4 órán keresztül tudja hasz-
nálni. A hallókészülék teljes feltöltése körülbelül 4 órát vesz igénybe.

Teljesen feltöltött állapotban legalább 16 órán át használhatja a hallókészü-
léket normál zajkörnyezetben, mielőtt újra tölteni kellene.
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4 óra 16 óra

Az alacsony töltöttséget jelző akkuriasztástól számítva normál használat
mellett megközelítőleg 3-4 órán keresztül használhatja a hallókészüléket.
Kritikusan alacsony töltöttségi szint elérése esetén a hallókészülék kikapcsol.

A halláskárosodás mértéke, a környezeti hanghatások és a hangátvitel olyan
tényezők, amelyek befolyásolják a használat becsült időtartamát. Ha például
a hangátviteli szolgáltatást használja, azzal csökkenti a hallókészülék hasz-
nálati időtartamát.
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Üzemeltetési és töltési feltételek
A hallókészüléket arra tervezték, hogy mindennapos helyzetekben, az Ön
számára kényelmesnek minősülő környezeti feltételek mellett üzemeljen.
Repülőúton is viselheti hallókészülékét – zuhanyozás, úszás vagy alvás előtt
azonban vegye ki a füléből.

Üzemeltetési feltételek

Legalacsonyabb Legmagasabb

Hőmérséklet 0 °C (32 °F) 40 °C (104 °F)

Páratartalom 10% relatív páratartalom 95% relatív páratarta-
lom

Légköri nyomás 750 mbar 1060 mbar

Töltési feltételek

Legalacsonyabb Legmagasabb

Hőmérséklet 0 °C (32 °F) 30 °C (86 °F)

Páratartalom 10% relatív páratartalom 95% relatív páratarta-
lom
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Használaton kívüli, hosszú ideig tartó tárolás

Ha azt tervezi, hogy hosszabb ideig nem használja a hallókészüléket, töltse
fel teljesen, és tárolja a készülékhez kapott végfelhasználói dobozban. Mi-
előtt a dobozba teszi, ne felejtse el kikapcsolni.

A hallókészüléket hathavonta fel kell tölteni annak érdekében, hogy elkerül-
je az akkumulátor helyreállíthatatlan kisütését. A teljesen kisütött akkumulá-
tort nem lehet többé feltölteni, ki kell cserélni. Mindenesetre azt ajánljuk,
hogy hat hónapnál gyakrabban töltse fel az akkumulátort.

Tárolási és szállítási feltételek
A hallókészülék érzékenyen reagál a szélsőséges körülményekre, például a
magas hőmérsékletre. Tárolás vagy szállítás során ne tegye ki közvetlen
napfénynek, és tartsa be az alábbi előírásokat.

Tárolási feltételek

Legalacsonyabb Legmagasabb

Hőmérséklet 10 °C (50 °F) 40 °C (104 °F)*

Páratartalom 20% relatív páratarta-
lom

80% relatív páratarta-
lom

*Az ajánlott hőmérséklet 10 °C és 25 °C között van.
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Szállítási feltételek

Legalacsonyabb Legmagasabb

Hőmérséklet −20 °C (−4 °F) 55 °C (131 °F)

Páratartalom 10% relatív páratartalom 95% relatív páratarta-
lom

A műszaki adatlapokért és a hallókészülékkel kapcsolatos bővebb informá-
cióért látogasson el ide: https://global.widex.com.
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NAPI HASZNÁLAT
A hallókészülék be- és kikapcsolása
A hallókészüléket kétféleképpen kapcsolhatja be:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomógombot néhány másodpercig.
További néhány másodperc elteltével a hallókészülék hangjelzéssel jelzi,
hogy bekapcsolt, feltéve, ha nem állapodott meg úgy a hallókészülék-
szakértővel, hogy kikapcsolja ezt a funkciót.

2. Vegye le a töltőről a hallókészüléket, és az néhány másodperc elteltével
automatikusan bekapcsol. A hallókészülék hangjelzéssel jelzi, hogy be-
kapcsolt.

A hallókészüléket kétféleképpen lehet kikapcsolni:

1. Helyezze a hallókészüléket a töltőre, és elindul a töltés.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomógombot néhány másodpercig.

Ekkor egy utolsó hangjelzés hallható.
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A hallókészülék felhelyezése és eltávolítása

1

2 1. A fülvezeték alsó részét tartva helyezze a fülszettet a
fülébe. A művelet során segíthet, ha egyidejűleg fel-
felé és hátrafelé húzza fülkagylóját.

2. Ezt követően helyezze a hallókészüléket a fül mögé.
A hallókészüléknek kényelmesen a fülre kell illesz-
kednie, a fejhez közel.

Első lépésként mozdítsa el a hallókészüléket a
fül mögötti pozícióból. Ezután óvatosan húzza
ki a fülszettet a hallójáratból, közben tartsa
stabilan a fülvezeték alsó részét.

A hallókészülék megfelelő illeszkedése különféle típusú fülszettek használa-
tával biztosítható. A fülszettel kapcsolatos bővebb információért lásd a fül-
szett különálló felhasználói kézikönyvét.
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TESTRESZABÁS
Programok
Az alábbi táblázat áttekintést ad a választható programokról. Kérjen útmu-
tatást a hallókészülék-szakértőtől.

PROGRAMOK HASZNÁLAT

Általános Automatikus program, amely minden helyzet-
ben optimális hangzást biztosít

PureSound Automatikus program, amely minden helyzet-
ben természetes és kellemes hangzást biztosít

Csendes Speciális program a csendes környezetben való
halláshoz

Komfort Speciális program a zajos környezetben való
halláshoz

Utazás Olyan környezetben való halláshoz, ahol autó,
vonat stb. által keltett zajhatás van

Impact Használja ezt a programot, ha tisztán és élesen
szeretne hallani

Városi Változó hangerőszintekkel jellemezhető hely-
zetekben való halláshoz (szupermarketben, za-
jos munkahelyen stb.)
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PROGRAMOK HASZNÁLAT

Party Olyan helyzetben való halláshoz, amelyben sok
ember egyszerre beszél

Társasági Kisebb társasági összejövetelen, például családi
vacsorán használja ezt a programot

Zene Zenehallgatáshoz

SPECIÁLIS PROGRAMOK HASZNÁLAT

Zen Dallamok vagy zaj lejátszása pihentető háttér-
hangok elérése érdekében. További informá-
cióért lásd „a Zen programot”

Phone Ez a program telefonbeszélgetések hallgatásá-
ra szolgál.

SMARTTOGGLE
PROGRAMOK

HASZNÁLAT

Zen+ Ez a program hasonló a Zen opcióhoz, azonban
lehetővé teszi különféle típusú dallamok vagy
zaj távirányítóval (RC-DEX vagy alkalmazás)
történő beállítását

A programok listájában az alapértelmezett programnevek szerepelnek. A
hallókészülék-szakértő egy előre összeállított listából alternatív programne-
vet is választhat, így még könnyebben választható meg az adott hallgatási
helyzetnek megfelelő program.
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A halláskárosodás mértékétől függően a hallókészülék-szakértő aktiválhatja
az Audibility Extender funkciót. Kérdezzen rá a hallókészülék-szakértőnél,
hogy az Ön számára hasznos lehetne-e ez.

Ha szükségletei és egyéni igényei idővel módosulnak, a hallókészülék-sza-
kértő könnyen módosítani tudja a programválasztékot.

A Zen program
A hallókészüléke a Zen nevű egyedi, opcionális programmal is beszerezhető. Ze-
nei hangokat (és néha suhanó hangot) hoz létre a háttérben.

Ha a hangerő vagy a hangtűrés csökkenését, nem eléggé tisztán hallható
beszédet vagy rosszabbodó fülzúgást tapasztal, forduljon a hallókészü-
lék-szakértőhöz.

A Zen program használata zavarhatja a hétköznapi hangok, beleértve a
beszédhang hallását. Nem javasolt a használata olyan helyzetben, amikor
fontos, hogy hallja az ilyen hangokat. Ilyen helyzetben kapcsolja a halló-
készüléket a Zen programtól eltérő programra.

Hangjelzések
Ha nincs szüksége hangjelzésre, kérje meg hallókészülék-szakértőjét, hogy
kapcsolja ki ezt a funkciót.

Programok hangjelzései

A hallókészülék hangjelzéssel tájékoztatja az egyes programok aktiválásá-
ról, illetve a programváltásról. Ezek a hangok lehetnek SmartSpeak (szóbeli
üzenet) vagy SmartTones (sípoló hangjelzés) típusúak, attól függően, hogy
a hallókészülék-szakértő hogyan állította be a hallókészüléket.
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1. program Üzenet vagy egyetlen rövid sípszó

2. program Üzenet vagy két rövid sípszó

3. program Üzenet vagy három rövid sípszó

4. program Üzenet vagy egy hosszú és egy rövid sípszó

5. program Üzenet vagy egy hosszú és két rövid sípszó

Nyomógomb-hangjelzések

Felhívjuk a figyelmét, hogy ezt a funkciót a hallókészülék-szakértő kikap-
csolhatja.

Nyomógomb-művelet Visszajelzés típusa Visszajelzés magyaráza-
ta

Hangerő beállítása Sípoló hangjelzés – Az alapértelmezett
hangerő elérését kettős
sípoló hangjelzés jelzi
– A minimális vagy ma-
ximális beállítás elérését
folyamatos hangjelzés
jelzi
– A hangerő minden
módosítását sípoló
hangjelzés jelzi
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Nyomógomb-művelet Visszajelzés típusa Visszajelzés magyaráza-
ta

Váltás programok kö-
zött

Szóbeli üzenet vagy sí-
poló hangjelzés

Ha másik programra vált
át, a hallókészülék viz-
szatér az alapértelme-
zett hangerő-beállításra

Bekapcsolás Szóbeli üzenet vagy sí-
poló hangjelzés

Kikapcsolás Szóbeli üzenet vagy sí-
poló hangjelzés

Hallókészülékek közötti kapcsolat elvesztése
A hallókészülék-szakértő be tud kapcsolni egy olyan funkciót a hallókészülé-
ken, amely figyelmezteti Önt, ha a hallókészülék elvesztené a kapcsolatot a
másik fülbe helyezett hallókészülékkel. Szóbeli üzenetet fog hallani a fülé-
ben.

Hang- és programbeállítás
MOMENT alkalmazás

MOMENT hallókészülékét a MOMENT alkalmazás segítségével összekapcsol-
hatja okostelefonjával a hangátvitelhez és a hallókészülék funkcióinak ve-
zérléséhez. Személyre szabhatja például a hallási élményt, válthat a progra-
mok között, és beállíthatja vagy elnémíthatja a hallókészülék hangját.
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Távirányító

Ha van távirányítója, a szükségleteinek és egyéni igényeinek megfelelően
manuálisan is válthat a programok között vagy beállíthatja a hangot a kelle-
mesebb élmény, illetve a jobb hallhatóság érdekében. Ha többet szeretne
megtudni a készülék működéséről, forduljon a hallásgondozó szakemberé-
hez.

Nyomógomb két hallókészülékhez

Ha két hallókészüléke van, a nyomógombot három különböző módon prog-
ramozhatja a hallásgondozó szakembere:

1. Programgombként és ki-/bekapcsológombként

Funkció Kikapcsolás Bekapcsolás

Programváltáshoz
nyomja meg a bal vagy
a jobb oldali hallókészü-
lék gombját

Tartsa lenyomva az
egyes hallókészülékek
gombját néhány másod-
percig

Tartsa lenyomva az
egyes hallókészülékek
gombját néhány másod-
percig

2. Hangbeállító gombként és ki-/bekapcsológombként

Funkció Kikapcsolás Bekapcsolás

A jobb hallhatósághoz
és nagyobb hangerő-
höz: Nyomja meg a jobb
oldali hallókészülék
gombját.

Tartsa nyomva a jobb
hallókészülék gombját
néhány másodpercig

Tartsa nyomva a jobb
hallókészülék gombját
néhány másodpercig
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Funkció Kikapcsolás Bekapcsolás

A kellemesebb élmény-
hez és kisebb hangerő-
höz: Nyomja meg a bal
oldali hallókészülék
gombját

Néhány másodpercig
tartsa nyomva a bal hal-
lókészülék gombját

Néhány másodpercig
tartsa nyomva a bal hal-
lókészülék gombját

3. Külön be-/kikapcsolási kapcsolóként

Kikapcsolás Bekapcsolás

Tartsa lenyomva az egyes hallóké-
szülékek gombját néhány másodper-
cig

Tartsa lenyomva az egyes hallóké-
szülékek gombját néhány másodper-
cig

Nyomógomb egy hallókészülékhez

Ha csak egy hallókészüléke van, a nyomógombot kétféleképpen progra-
mozhatja a hallásgondozó szakembere:

1. Programgombként és ki-/bekapcsológombként

Funkció Kikapcsolás Bekapcsolás

Programváltáshoz
nyomja meg a hallóké-
szülék gombját

Tartsa lenyomva az
egyes hallókészülékek
gombját néhány másod-
percig

Tartsa nyomva a halló-
készülék gombját né-
hány másodpercig
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2. Külön be-/kikapcsolási kapcsolóként

Kikapcsolás Bekapcsolás

Tartsa nyomva a hallókészülék
gombját néhány másodpercig

Tartsa nyomva a hallókészülék
gombját néhány másodpercig

Okostelefon használata a hallókészülékkel
Okostelefon használata közben tartsa a telefont
maga elé annak érdekében, hogy a telefon mikro-
fonja közel legyen a szájához. Így érheti el a leg-
jobb hangminőséget a telefonbeszélgetés során.
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PÁROSÍTÁS OKOSTELEFONNAL
Kapcsolódás okostelefonhoz Bluetooth kapcsolattal
A hallókészülék és az okostelefonon párosításához újra kell indítania a halló-
készüléket. A következőképpen járjon el:

1. Indítsa újra a hallókészüléket.
2. Helyezze a hallókészüléket a mobiltelefon közelébe, és kövesse a MO-

MENT alkalmazás utasításait.
3. A hallókészülék és az okostelefon ekkor készen áll az együttes haszná-

latra.

MEGJEGYZÉS
A hallókészülék az újraindítás után csupán három percig marad párosítás
üzemmódban. Ha nem végzi el időben a párosítást, lehet, hogy újra kell in-
dítania.

A hallókészülék összekapcsolása az alkalmazással
Miután párosította a hallókészüléket az okostelefonnal (a beállítások menü-
ben), nyissa meg a MOMENT alkalmazást, amely automatikusan csatlakozik
a hallókészülékhez.

A Bluetooth kapcsolat kikapcsolása
A MOMENT alkalmazáson belül a Továbbiak (More) menüben válassza ki a
„Hallókészülék Bluetooth (Hearing aid Bluetooth)” opciót a Bluetooth kap-
csolat kikapcsolásához. A Bluetooth kapcsolat a hallókészülék újraindítását
követően újból létrejön.
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Okostelefon-kompatibilitás
A kompatibilis okostelefonok, táblagépek stb. listáját a következő webhe-
lyen tekintheti meg:

https://global.widex.com
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TISZTÍTÁS
A napi szintű tisztítással hatásosabbá teheti a hallókészüléket, valamint ké-
nyelmesebb lesz a viselése.

Törölje le a hallókészüléket puha, száraz törlőkendő-
vel.
Ha a mikrofon nyílásai el vannak tömődve, forduljon a
hallókészülék-szakértőhöz.
Ha bármilyen port vagy szennyeződést lát a mikrofo-
nokban, óvatosan fújja le, vagy törölje le egy puha
törlőkendővel.

Gyorsan szárítsa meg a hallókészüléket, ha nedvesség éri, illetve ha Ön erő-
sen verejtékezik.

A fülszett tisztításával kapcsolatban a fülszett felhasználói kézikönyvében
talál tájékoztatást.

Eszközök
Az alábbi tisztítóeszközöket küldjük meg Önnek a hallókészülékhez mellék-
elve:

1. 2. 3. 4.

1. Törlőkendő
2. Fülszett-tisztító kefe
3. Hosszú fülzsír-eltávolító eszköz

fülszetthez
4. Rövid fülzsír-eltávolító eszköz fül-

szetthez
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Fülzsírszűrő
A fülzsírszűrő a toldalék (ear-tip) mögötti hangszóró nyílásába elhelyezett
szűrő, amely a fülzsírtól védi a hangszórót. Mindig Widex gyártmányú fül-
zsírszűrőt használjon a hallókészülékhez.

A fülzsírszűrő cseréjével kapcsolatban a fülszett felhasználói kézikönyvében
talál tájékoztatást.

Szárítódoboz
A WIDEX szárítódoboz a nedvesség által okozott meghibásodás megelőzé-
se érdekében párátlanítja a hallókészüléket és a fülszettet.

Üzemidő: 45 perc

Legmagasabb hőmérséklet: 40 °C (104 °F)
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TARTOZÉKOK
Számos különféle tartozékot használhat a hallókészülékéhez. For-
duljon a hallókészülék-szakértőhöz annak érdekében, hogy meg-
tudja, milyen előnyt jelenthet Önnek a tartozékok használata.
Név Használat
RC-DEX távirányító
TV-DEX televízió és audiokészülék hallgatásához
PHONE-DEX 2* a vezetékes telefon könnyű használatához
FM+DEX audiokészülék és FM-rádió jelének folyamatos

átviteléhez (streaming)
COM-DEX a mobiltelefonhoz és egyéb eszközhöz vezeték

nélkül, Bluetooth kapcsolattal való csatlakozta-
táshoz

COM-DEX Remo-
te Mic

hallókészülék-felhasználók beszédértésének se-
gítése a problémás hallási helyzetekben

TV PLAY** közvetlen tévéadás-átvitel
WPT1 töltő MRR2D hallókészülékhez
MOMENT ALKAL-
MAZÁS

hallókészülékek vezérlése okostelefonnal

*Csupán néhány országban áll rendelkezésre.
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**A WIDEX MOMENT™ alkalmazással kompatibilis készülékeken
2020 végén érhető el.
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HIBAELHÁRÍTÁS
A következő oldalakon javaslatokat talál arra vonatkozóan, hogy mit kell
tennie, ha a hallókészüléke nem működik, illetve ha nem a várt módon mű-
ködik. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a hallókészülék-szakér-
tőhöz.

Probléma Lehetséges ok Megoldás

A hallókészülék sem-
milyen hangot nem ad
ki

Nincs bekapcsol-
va

Kapcsolja be a hallókészüléket a
nyomógomb megnyomásával,
vagy úgy, hogy 10 másodpercre a
töltőre helyezi, majd leveszi on-
nan

A hallókészülék
nincs feltöltve

Töltse fel a hallókészüléket a töl-
tővel

A hallókészülék sem-
milyen hangot nem ad
ki, bár feltöltött és be-
kapcsolt állapotban
van

A fülzsírszűrőt
fülzsír zárja el.

Távolítsa el a toldalékot (ear-tip)
a fülvezetékből. Ha fülzsír gyü-
lemlett fel a fülzsírszűrőben, cse-
rélje ki. További információt a fül-
szett felhasználói kézikönyvében
találhat. A hallókészülék-szakér-
tőhöz is fordulhat tanácsért.

A hallókészülék hangja
nem elég erőteljes

A hallását fülzsír
gátolja

Forduljon orvoshoz
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Probléma Lehetséges ok Megoldás

A fülzsírszűrőt
fülzsír zárja el.

Távolítsa el a toldalékot (ear-tip)
a fülvezetékből. Ha fülzsír gyü-
lemlett fel a fülzsírszűrőben, cse-
rélje ki. További információt a fül-
szett felhasználói kézikönyvében
találhat. A hallókészülék-szakér-
tőhöz is fordulhat tanácsért.

Előfordulhat,
hogy megválto-
zott a hallása

Forduljon a hallókészülék-szakér-
tőhöz vagy orvoshoz

A hallókészülék folya-
matosan sípol

A hallását fülzsír
gátolja

Forduljon orvoshoz

A fülszett nincs
megfelelően el-
helyezve

Lásd „A hallókészülék felhelyezé-
se és eltávolítása” című részt

A két hallókészülék
nem működik szink-
ronban

Megszakadt az
összeköttetés a
hallókészülékek
között

Kapcsolja ki, majd kapcsolja be
újra a készülékeket
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Probléma Lehetséges ok Megoldás

A hallókészülékek nem
reagálnak megfelelő
hangerő- vagy prog-
rammódosítással a ki-
egészítőre

A kiegészítőt az
átviteli tartomá-
nyon kívül hasz-
nálja

Vigye közelebb a kiegészítőt a
hallókészülékekhez

Erős elektromág-
neses interferen-
cia

Helyezkedjen távolabb az ismert
elektromágneses interferencia-
forrásoktól

A kiegészítő nem
a hallókészülé-
kekhez való

Győződjön meg a hallókészülék-
szakértő bevonásával arról, hogy
a kiegészítő és a hallókészülékek
egymáshoz valók

MEGJEGYZÉS
Ez az információ csak a hallókészülékre vonatkozik. A fülszettre vonatkozó infor-
mációért olvassa el a „Fülszett Widex hallókészülékekhez” című használati út-
mutatót. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a hallókészülék-
szakértőtől.
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REPÜLŐGÉPEN TÖRTÉNŐ UTAZÁS
A hallókészülék és a töltő kézipoggyászként és feladott poggyászként is
szállítható.

A hallókészülék Bluetooth kapcsolatát az alkalmazással ki kell kapcsolni.
Amíg a hallókészülék nem kapcsolódik mobiltelefonhoz, nem áll fenn annak
a veszélye, hogy a hallókészülék 2,4 GHz-es rádióadója jeleket sugározzon.

37



ELŐÍRÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
FCC és ISED nyilatkozatok
FCC ID: TTY-MRR2D

IC: 5676B-MRR2D

A Szövetségi Távközlési Bizottság (angol rövidítéssel: FCC) nyilatkozata

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to
the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the inst-
ructions, may cause harmful interference to radio communications. Howe-
ver, there is no guarantee that interference will not occur in a particular ins-
tallation. If this equipment does cause harmful interference to radio or tele-
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vision reception, which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more
of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.

— Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or ope-
rating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Wi-
dex could void the user’s authority to operate the equipment.

ISED-nyilatkozat / Déclaration d'ISED

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply
with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-
exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that
may cause undesired operation of the device.

39



L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil
est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économi-
que Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitati-
on est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for
an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or
operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED EXPOSITION AUX RADIATIONS:

Cet équipement est conforme avec ISED les limites d’exposition aux rayon-
nements défi nies pour un contrôlé environnement. Cet émetteur ne doit
pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne
ou émetteur.

EU-irányelvek
2014/53/EU irányelv
A Widex A/S ezúton kijelenti, hogy ez a MRR2D megfelel a 2014/53/EU
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
A MRR2D a következő frekvencián működő rádióadókat tartalmazza: 10,6
MHz, −54 dBµA/m 10 m-en, 2,4 GHz, 0,9 mW EIRP.
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A 2014/53/EU irányelv szerinti Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya a kö-
vetkező címen érhető el:

https://global.widex.com/doc

A rádiókommunikáció minőségének esetleges romlását elkerülendő, tartson
legalább 25 cm távolságot a készülék és más rádiós távközlési berendezések
között.

N26346

Hulladékként való kezelésre vonatkozó információ
Ne dobja ki a hallókészüléket, a hallókészülék-tartozékokat és a töltőt a ren-
des háztartási hulladék közé.

A hallókészüléket, a hallókészülék-tartozékokat és a töltőt az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékainak fenntartott gyűjtőhelyen szabad
kidobni, illetve biztonságos hulladékkezelés céljából át kell adni a hallóké-
szülék-szakértőnek.
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JELÖLÉSEK
A Widex A/S által gyakran használt jelölések orvostechnikai eszközökön (cím-
kék/IFU/stb.)

Jelölés Cím/leírás

Gyártó
A terméket a jelölés mellett feltüntetett nevű és című gyártó állította elő.
Amennyiben értelmezhető, a gyártási időt is itt tüntetik fel.

Katalógusszám
A termék katalógus- (vagy cikk-) száma.

Olvassa el a használati útmutatót
A használati útmutató fontos figyelmeztető információkat (figyelmez-
tetéseket/óvintézkedéseket) tartalmaz, és a termék használata előtt el
kell olvasni.

Figyelem
A figyelmeztető jelöléssel ellátott szövegrészeket kötelező elolvasni a
termék használata előtt.

WEEE jelölés
„Ne dobja ki a háztartási hulladékgyűjtőbe.” Ha egy termék eléri az
élettartama végét, azt el kell juttatni a kijelölt gyűjtőpontra annak újra-
hasznosítása és újrafeldolgozása érdekében, így elkerülve a környezet
és az emberi egészség károsításának kockázatát, amelyet a veszélyes
anyagok okoznak.
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Jelölés Cím/leírás

CE jelölés
A termék megfelel a CE jelölésre vonatkozó európai irányelvekben le-
fektetett követelményeknek.

RCM jelölés
A termék megfelel az ausztrál vagy az új-zélandi piacra szállított termékekre
érvényes, villamos biztonságra, elektromágneses összeférhetőségre és rádi-
óspektrumra vonatkozó szabályozói követelményeknek.

Tápfeszültség be/ki
Az áramellátás bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotát jelzi.
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	FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
	A hallókészülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezeket az oldalakat.A hallókészülék és az akkumulátor lenyelése és nem megfelelő használata veszélyes lehet. A lenyelés vagy a nem megfelelő használat súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat. Lenyelés esetén azonnal hívjon mentőt vagy menjen az ambulanciára.Ha nem használja, vegye ki a hallókészüléket. Ezzel segíti a hallójárat szellőzését, megelőzve a fülgyulladást.Fülgyulladás vagy allergiás reakció gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz vagy hallókészülék-szakértőhöz.Ha a hallókészülék miatt kellemetlen érzést tapasztal, illetve ha a készülék nem illeszkedik megfelelően, irritációt, bőrpírt vagy hasonlót okoz, lépjen kapcsolatba a hallókészülék-szakértővel.Zuhanyzás, úszás, illetve hajszárító használata előtt távolítsa el a hallókészüléket.Parfüm, szórófejes flakonból származó permet, zselé, testápoló vagy krém felvitelekor ne viseljen hallókészüléket.Ne szárítsa a hallókészüléket mikrohullámú sütőben, mert ezzel tönkreteszi.Soha ne használja más hallókészülékét, illetve ne adja kölcsön másnak a saját hallókészülékét, mivel ez halláskárosodást okozhat.Soha ne használja a hallókészüléket olyan környezetben, ahol robbanásveszélyes gázok találhatók, például bányában stb.A hallókészüléket, annak alkatrészeit, tartozékait és akkumulátorait tartsa gyermekektől és szellemi fogyatékkal élő személyektől elzárva.Soha ne próbálja meg önállóan felnyitni és megjavítani a hallókészüléket. A hallókészülék javíttatásával kapcsolatban forduljon hallókészülék-szakértőhöz.A hallókészülék rádiókommunikációs technológiát alkalmaz. Mindig figyeljen arra, milyen környezetben használja. Ha korlátozások vannak érvényben, meg kell tennie a szükséges óvintézkedéseket ezek betartása érdekében.A készülék úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen a nemzetközi elektromágneses összeférhetőségi szabványoknak. Ettől függetlenül azonban fennáll a lehetősége, hogy interferenciát okozhat más elektromos berendezéseknél. Amennyiben interferenciát tapasztal, távolodjon el más elektromos berendezésektől.Ne feledje, hogy a nagy hangerő melletti hangátvitel miatt esetleg nem fogja meghallani az egyéb fontos zajokat, például a riasztásokat és a forgalom zaját. Ilyen helyzetekben ügyeljen arra, hogy a hangátvitellel hallgatott tartalom hangerejét a helyzethez megfelelő szinten tartsa.Ne tegye ki a hallókészüléket szélsőséges hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak, és gyorsan szárítsa meg, ha nedvesség éri, illetve ha Ön erősen verejtékezik.A hallókészülék tisztításához ne használjon semmilyen folyadékot vagy fertőtlenítőt.Használat után minden nap tisztítsa és vizsgálja meg a hallókészüléket, meggyőződve annak épségéről. Forduljon orvoshoz, ha a hallókészülék használat közben megsérül, és apró letört darabok maradnak a hallójáratban. Ne próbálja meg önállóan eltávolítani a letört darabokat.
	A hallókészülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezeket az oldalakat.A hallókészülék és az akkumulátor lenyelése és nem megfelelő használata veszélyes lehet. A lenyelés vagy a nem megfelelő használat súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat. Lenyelés esetén azonnal hívjon mentőt vagy menjen az ambulanciára.Ha nem használja, vegye ki a hallókészüléket. Ezzel segíti a hallójárat szellőzését, megelőzve a fülgyulladást.Fülgyulladás vagy allergiás reakció gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz vagy hallókészülék-szakértőhöz.Ha a hallókészülék miatt kellemetlen érzést tapasztal, illetve ha a készülék nem illeszkedik megfelelően, irritációt, bőrpírt vagy hasonlót okoz, lépjen kapcsolatba a hallókészülék-szakértővel.Zuhanyzás, úszás, illetve hajszárító használata előtt távolítsa el a hallókészüléket.Parfüm, szórófejes flakonból származó permet, zselé, testápoló vagy krém felvitelekor ne viseljen hallókészüléket.Ne szárítsa a hallókészüléket mikrohullámú sütőben, mert ezzel tönkreteszi.Soha ne használja más hallókészülékét, illetve ne adja kölcsön másnak a saját hallókészülékét, mivel ez halláskárosodást okozhat.Soha ne használja a hallókészüléket olyan környezetben, ahol robbanásveszélyes gázok találhatók, például bányában stb.A hallókészüléket, annak alkatrészeit, tartozékait és akkumulátorait tartsa gyermekektől és szellemi fogyatékkal élő személyektől elzárva.Soha ne próbálja meg önállóan felnyitni és megjavítani a hallókészüléket. A hallókészülék javíttatásával kapcsolatban forduljon hallókészülék-szakértőhöz.A hallókészülék rádiókommunikációs technológiát alkalmaz. Mindig figyeljen arra, milyen környezetben használja. Ha korlátozások vannak érvényben, meg kell tennie a szükséges óvintézkedéseket ezek betartása érdekében.A készülék úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen a nemzetközi elektromágneses összeférhetőségi szabványoknak. Ettől függetlenül azonban fennáll a lehetősége, hogy interferenciát okozhat más elektromos berendezéseknél. Amennyiben interferenciát tapasztal, távolodjon el más elektromos berendezésektől.Ne feledje, hogy a nagy hangerő melletti hangátvitel miatt esetleg nem fogja meghallani az egyéb fontos zajokat, például a riasztásokat és a forgalom zaját. Ilyen helyzetekben ügyeljen arra, hogy a hangátvitellel hallgatott tartalom hangerejét a helyzethez megfelelő szinten tartsa.Ne tegye ki a hallókészüléket szélsőséges hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak, és gyorsan szárítsa meg, ha nedvesség éri, illetve ha Ön erősen verejtékezik.A hallókészülék tisztításához ne használjon semmilyen folyadékot vagy fertőtlenítőt.Használat után minden nap tisztítsa és vizsgálja meg a hallókészüléket, meggyőződve annak épségéről. Forduljon orvoshoz, ha a hallókészülék használat közben megsérül, és apró letört darabok maradnak a hallójáratban. Ne próbálja meg önállóan eltávolítani a letört darabokat.


	AZ ÖN HALLÓKÉSZÜLÉKE
	Üdvözöljük!
	Gratulálunk új hallókészülékéhez.A hallókészülék áramellátását lítiumion-akkumulátor biztosítja, amelyhez WPT1 típusú töltőt kell használni. Az akkumulátor beépített, nem cserélhető.Javasoljuk, hogy rendszeresen használja hallókészülékét, akkor is, ha időbe telik, mire megszokja. A hallókészüléket nem rendszeresen használók rendszerint nem tudják a lehető leghatékonyabban kihasználni a készülék előnyeit.MEGJEGYZÉSElőfordulhat, hogy az Ön hallókészüléke és annak tartozékai nem pontosan úgy néznek ki, mint az a kézikönyvben látható. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy általunk szükségesnek vélt változtatásokat hajtsunk végre a készüléken.
	A hallókészülék rövid áttekintése


	HASZNÁLATI FELTÉTELEK
	Használati javallatok
	A hallókészülék olyan 36 hónapnál idősebb személy számára javallott, akinek a halláskárosodási tartománya minimális (0 dB HL) és súlyostól hallásmaradványig terjedő (115 dB HL) közötti, illetve a halláskárosodás minden típusához.A készüléket olyan, engedéllyel rendelkező hallókészülék-szakértőnek (audiológus, hallókészülék-specialista vagy fül-orr-gégész) kell beprogramoznia, aki a hallásrehabilitáció terén megfelelő képesítéssel rendelkezik.
	Akkumulátoros hallókészülékek

	Javallott használat
	A hallókészülék rendeltetése szerint mindennapi hallgatási környezetben használatos, a légvezetést felerősítő eszköz. A hallókészülékekben megtalálható lehet a Zen program, amelynek célja pihentető háttérhangok (például zene vagy hangforrás) lejátszása azon felhasználók számára, akik csend esetén ilyen háttérhangot szeretnének.

	Töltés
	Javasoljuk, hogy naponta töltse fel a hallókészüléket. Az ábrán a töltő fő elemei láthatóak:1.Töltőrekeszek2.Jelzőfények3.Kihajtható fedél4.Mikro USB-portA hallókészülék töltésével kapcsolatos bővebb információkért olvassa el a töltő használati utasítását.

	Használati idő és töltési idő
	Ha fél órán át tölti a hallókészüléket, körülbelül 4 órán keresztül tudja használni. A hallókészülék teljes feltöltése körülbelül 4 órát vesz igénybe.Teljesen feltöltött állapotban legalább 16 órán át használhatja a hallókészüléket normál zajkörnyezetben, mielőtt újra tölteni kellene.4 óra16 óraAz alacsony töltöttséget jelző akkuriasztástól számítva normál használat mellett megközelítőleg 3-4 órán keresztül használhatja a hallókészüléket. Kritikusan alacsony töltöttségi szint elérése esetén a hallókészülék kikapcsol.A halláskárosodás mértéke, a környezeti hanghatások és a hangátvitel olyan tényezők, amelyek befolyásolják a használat becsült időtartamát. Ha például a hangátviteli szolgáltatást használja, azzal csökkenti a hallókészülék használati időtartamát.

	Üzemeltetési és töltési feltételek
	A hallókészüléket arra tervezték, hogy mindennapos helyzetekben, az Ön számára kényelmesnek minősülő környezeti feltételek mellett üzemeljen. Repülőúton is viselheti hallókészülékét – zuhanyozás, úszás vagy alvás előtt azonban vegye ki a füléből.Üzemeltetési feltételekLegalacsonyabbLegmagasabbHőmérséklet0 °C (32 °F)40 °C (104 °F)Páratartalom10% relatív páratartalom95% relatív páratartalomLégköri nyomás750 mbar1060 mbarTöltési feltételekLegalacsonyabbLegmagasabbHőmérséklet0 °C (32 °F)30 °C (86 °F)Páratartalom10% relatív páratartalom95% relatív páratartalomHasználaton kívüli, hosszú ideig tartó tárolásHa azt tervezi, hogy hosszabb ideig nem használja a hallókészüléket, töltse fel teljesen, és tárolja a készülékhez kapott végfelhasználói dobozban. Mielőtt a dobozba teszi, ne felejtse el kikapcsolni.A hallókészüléket hathavonta fel kell tölteni annak érdekében, hogy elkerülje az akkumulátor helyreállíthatatlan kisütését. A teljesen kisütött akkumulátort nem lehet többé feltölteni, ki kell cserélni. Mindenesetre azt ajánljuk, hogy hat hónapnál gyakrabban töltse fel az akkumulátort.

	Tárolási és szállítási feltételek
	A hallókészülék érzékenyen reagál a szélsőséges körülményekre, például a magas hőmérsékletre. Tárolás vagy szállítás során ne tegye ki közvetlen napfénynek, és tartsa be az alábbi előírásokat.Tárolási feltételekLegalacsonyabbLegmagasabbHőmérséklet10 °C (50 °F)40 °C (104 °F)*Páratartalom20% relatív páratartalom80% relatív páratartalom*Az ajánlott hőmérséklet 10 °C és 25 °C között van.Szállítási feltételekLegalacsonyabbLegmagasabbHőmérséklet−20 °C (−4 °F)55 °C (131 °F)Páratartalom10% relatív páratartalom95% relatív páratartalomA műszaki adatlapokért és a hallókészülékkel kapcsolatos bővebb információért látogasson el ide: https://global.widex.com.


	NAPI HASZNÁLAT
	A hallókészülék be- és kikapcsolása
	A hallókészüléket kétféleképpen kapcsolhatja be:1.Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomógombot néhány másodpercig. További néhány másodperc elteltével a hallókészülék hangjelzéssel jelzi, hogy bekapcsolt, feltéve, ha nem állapodott meg úgy a hallókészülék-szakértővel, hogy kikapcsolja ezt a funkciót.2.Vegye le a töltőről a hallókészüléket, és az néhány másodperc elteltével automatikusan bekapcsol. A hallókészülék hangjelzéssel jelzi, hogy bekapcsolt.A hallókészüléket kétféleképpen lehet kikapcsolni:1.Helyezze a hallókészüléket a töltőre, és elindul a töltés.2.Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomógombot néhány másodpercig. Ekkor egy utolsó hangjelzés hallható.

	A hallókészülék felhelyezése és eltávolítása
	1.A fülvezeték alsó részét tartva helyezze a fülszettet a fülébe. A művelet során segíthet, ha egyidejűleg felfelé és hátrafelé húzza fülkagylóját.2.Ezt követően helyezze a hallókészüléket a fül mögé. A hallókészüléknek kényelmesen a fülre kell illeszkednie, a fejhez közel.
	Első lépésként mozdítsa el a hallókészüléket a fül mögötti pozícióból. Ezután óvatosan húzza ki a fülszettet a hallójáratból, közben tartsa stabilan a fülvezeték alsó részét.A hallókészülék megfelelő illeszkedése különféle típusú fülszettek használatával biztosítható. A fülszettel kapcsolatos bővebb információért lásd a fülszett különálló felhasználói kézikönyvét.


	TESTRESZABÁS
	Programok
	Az alábbi táblázat áttekintést ad a választható programokról. Kérjen útmutatást a hallókészülék-szakértőtől.
	PROGRAMOKHASZNÁLATÁltalánosAutomatikus program, amely minden helyzetben optimális hangzást biztosítPureSoundAutomatikus program, amely minden helyzetben természetes és kellemes hangzást biztosítCsendesSpeciális program a csendes környezetben való halláshozKomfortSpeciális program a zajos környezetben való halláshozUtazásOlyan környezetben való halláshoz, ahol autó, vonat stb. által keltett zajhatás vanImpactHasználja ezt a programot, ha tisztán és élesen szeretne hallaniVárosiVáltozó hangerőszintekkel jellemezhető helyzetekben való halláshoz (szupermarketben, zajos munkahelyen stb.)PartyOlyan helyzetben való halláshoz, amelyben sok ember egyszerre beszélTársaságiKisebb társasági összejövetelen, például családi vacsorán használja ezt a programotZeneZenehallgatáshozSPECIÁLIS PROGRAMOKHASZNÁLATZenDallamok vagy zaj lejátszása pihentető háttérhangok elérése érdekében. További információért lásd „a Zen programot”PhoneEz a program telefonbeszélgetések hallgatására szolgál.SMARTTOGGLEPROGRAMOKHASZNÁLATZen+Ez a program hasonló a Zen opcióhoz, azonban lehetővé teszi különféle típusú dallamok vagy zaj távirányítóval (RC-DEX vagy alkalmazás) történő beállításátA programok listájában az alapértelmezett programnevek szerepelnek. A hallókészülék-szakértő egy előre összeállított listából alternatív programnevet is választhat, így még könnyebben választható meg az adott hallgatási helyzetnek megfelelő program.A halláskárosodás mértékétől függően a hallókészülék-szakértő aktiválhatja az Audibility Extender funkciót. Kérdezzen rá a hallókészülék-szakértőnél, hogy az Ön számára hasznos lehetne-e ez.Ha szükségletei és egyéni igényei idővel módosulnak, a hallókészülék-szakértő könnyen módosítani tudja a programválasztékot.
	A Zen program

	Hangjelzések
	Ha nincs szüksége hangjelzésre, kérje meg hallókészülék-szakértőjét, hogy kapcsolja ki ezt a funkciót.Programok hangjelzéseiA hallókészülék hangjelzéssel tájékoztatja az egyes programok aktiválásáról, illetve a programváltásról. Ezek a hangok lehetnek SmartSpeak (szóbeli üzenet) vagy SmartTones (sípoló hangjelzés) típusúak, attól függően, hogy a hallókészülék-szakértő hogyan állította be a hallókészüléket.1. programÜzenet vagy egyetlen rövid sípszó2. programÜzenet vagy két rövid sípszó3. programÜzenet vagy három rövid sípszó4. programÜzenet vagy egy hosszú és egy rövid sípszó5. programÜzenet vagy egy hosszú és két rövid sípszóNyomógomb-hangjelzésekFelhívjuk a figyelmét, hogy ezt a funkciót a hallókészülék-szakértő kikapcsolhatja.Nyomógomb-műveletVisszajelzés típusaVisszajelzés magyarázataHangerő beállításaSípoló hangjelzés– Az alapértelmezett hangerő elérését kettős sípoló hangjelzés jelzi– A minimális vagy maximális beállítás elérését folyamatos hangjelzés jelzi– A hangerő minden módosítását sípoló hangjelzés jelziVáltás programok közöttSzóbeli üzenet vagy sípoló hangjelzésHa másik programra vált át, a hallókészülék visszatér az alapértelmezett hangerő-beállításraBekapcsolásSzóbeli üzenet vagy sípoló hangjelzésKikapcsolásSzóbeli üzenet vagy sípoló hangjelzés
	Hallókészülékek közötti kapcsolat elvesztése

	Hang- és programbeállítás
	MOMENT alkalmazásMOMENT hallókészülékét a MOMENT alkalmazás segítségével összekapcsolhatja okostelefonjával a hangátvitelhez és a hallókészülék funkcióinak vezérléséhez. Személyre szabhatja például a hallási élményt, válthat a programok között, és beállíthatja vagy elnémíthatja a hallókészülék hangját.TávirányítóHa van távirányítója, a szükségleteinek és egyéni igényeinek megfelelően manuálisan is válthat a programok között vagy beállíthatja a hangot a kellemesebb élmény, illetve a jobb hallhatóság érdekében. Ha többet szeretne megtudni a készülék működéséről, forduljon a hallásgondozó szakemberéhez.Nyomógomb két hallókészülékhezHa két hallókészüléke van, a nyomógombot három különböző módon programozhatja a hallásgondozó szakembere:1. Programgombként és ki-/bekapcsológombkéntFunkcióKikapcsolásBekapcsolásProgramváltáshoz nyomja meg a bal vagy a jobb oldali hallókészülék gombjátTartsa lenyomva az egyes hallókészülékek gombját néhány másodpercigTartsa lenyomva az egyes hallókészülékek gombját néhány másodpercig2. Hangbeállító gombként és ki-/bekapcsológombkéntFunkcióKikapcsolásBekapcsolásA jobb hallhatósághoz és nagyobb hangerőhöz: Nyomja meg a jobb oldali hallókészülék gombját.Tartsa nyomva a jobb hallókészülék gombját néhány másodpercigTartsa nyomva a jobb hallókészülék gombját néhány másodpercigA kellemesebb élményhez és kisebb hangerőhöz: Nyomja meg a bal oldali hallókészülék gombjátNéhány másodpercig tartsa nyomva a bal hallókészülék gombjátNéhány másodpercig tartsa nyomva a bal hallókészülék gombját3. Külön be-/kikapcsolási kapcsolókéntKikapcsolásBekapcsolásTartsa lenyomva az egyes hallókészülékek gombját néhány másodpercigTartsa lenyomva az egyes hallókészülékek gombját néhány másodpercigNyomógomb egy hallókészülékhezHa csak egy hallókészüléke van, a nyomógombot kétféleképpen programozhatja a hallásgondozó szakembere:1. Programgombként és ki-/bekapcsológombkéntFunkcióKikapcsolásBekapcsolásProgramváltáshoz nyomja meg a hallókészülék gombjátTartsa lenyomva az egyes hallókészülékek gombját néhány másodpercigTartsa nyomva a hallókészülék gombját néhány másodpercig2. Külön be-/kikapcsolási kapcsolókéntKikapcsolásBekapcsolásTartsa nyomva a hallókészülék gombját néhány másodpercigTartsa nyomva a hallókészülék gombját néhány másodpercig

	Okostelefon használata a hallókészülékkel
	Okostelefon használata közben tartsa a telefont maga elé annak érdekében, hogy a telefon mikrofonja közel legyen a szájához. Így érheti el a legjobb hangminőséget a telefonbeszélgetés során.


	PÁROSÍTÁS OKOSTELEFONNAL
	Kapcsolódás okostelefonhoz Bluetooth kapcsolattalA hallókészülék és az okostelefonon párosításához újra kell indítania a hallókészüléket. A következőképpen járjon el:1.Indítsa újra a hallókészüléket.2.Helyezze a hallókészüléket a mobiltelefon közelébe, és kövesse a MOMENT alkalmazás utasításait.3.A hallókészülék és az okostelefon ekkor készen áll az együttes használatra.MEGJEGYZÉSA hallókészülék az újraindítás után csupán három percig marad párosítás üzemmódban. Ha nem végzi el időben a párosítást, lehet, hogy újra kell indítania.A hallókészülék összekapcsolása az alkalmazássalMiután párosította a hallókészüléket az okostelefonnal (a beállítások menüben), nyissa meg a MOMENT alkalmazást, amely automatikusan csatlakozik a hallókészülékhez.A Bluetooth kapcsolat kikapcsolásaA MOMENT alkalmazáson belül a Továbbiak (More) menüben válassza ki a „Hallókészülék Bluetooth (Hearing aid Bluetooth)” opciót a Bluetooth kapcsolat kikapcsolásához. A Bluetooth kapcsolat a hallókészülék újraindítását követően újból létrejön.
	Kapcsolódás okostelefonhoz Bluetooth kapcsolattal
	A hallókészülék összekapcsolása az alkalmazással
	A Bluetooth kapcsolat kikapcsolása

	Okostelefon-kompatibilitás
	A kompatibilis okostelefonok, táblagépek stb. listáját a következő webhelyen tekintheti meg:https://global.widex.com


	TISZTÍTÁS
	A napi szintű tisztítással hatásosabbá teheti a hallókészüléket, valamint kényelmesebb lesz a viselése.Törölje le a hallókészüléket puha, száraz törlőkendővel.Ha a mikrofon nyílásai el vannak tömődve, forduljon a hallókészülék-szakértőhöz.Ha bármilyen port vagy szennyeződést lát a mikrofonokban, óvatosan fújja le, vagy törölje le egy puha törlőkendővel.Gyorsan szárítsa meg a hallókészüléket, ha nedvesség éri, illetve ha Ön erősen verejtékezik.A fülszett tisztításával kapcsolatban a fülszett felhasználói kézikönyvében talál tájékoztatást.
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	Eszközök
	Az alábbi tisztítóeszközöket küldjük meg Önnek a hallókészülékhez mellékelve:1.Törlőkendő2.Fülszett-tisztító kefe3.Hosszú fülzsír-eltávolító eszköz fülszetthez4.Rövid fülzsír-eltávolító eszköz fülszetthez

	Fülzsírszűrő
	A fülzsírszűrő a toldalék (ear-tip) mögötti hangszóró nyílásába elhelyezett szűrő, amely a fülzsírtól védi a hangszórót. Mindig Widex gyártmányú fülzsírszűrőt használjon a hallókészülékhez.A fülzsírszűrő cseréjével kapcsolatban a fülszett felhasználói kézikönyvében talál tájékoztatást.

	Szárítódoboz
	A WIDEX szárítódoboz a nedvesség által okozott meghibásodás megelőzése érdekében párátlanítja a hallókészüléket és a fülszettet.Üzemidő: 45 percLegmagasabb hőmérséklet: 40 °C (104 °F)


	TARTOZÉKOK
	Számos különféle tartozékot használhat a hallókészülékéhez. Forduljon a hallókészülék-szakértőhöz annak érdekében, hogy megtudja, milyen előnyt jelenthet Önnek a tartozékok használata.NévHasználatRC-DEXtávirányítóTV-DEXtelevízió és audiokészülék hallgatásáhozPHONE-DEX 2*a vezetékes telefon könnyű használatáhozFM+DEXaudiokészülék és FM-rádió jelének folyamatos átviteléhez (streaming)COM-DEXa mobiltelefonhoz és egyéb eszközhöz vezeték nélkül, Bluetooth kapcsolattal való csatlakoztatáshozCOM-DEX Remote Michallókészülék-felhasználók beszédértésének segítése a problémás hallási helyzetekbenTV PLAY**közvetlen tévéadás-átvitelWPT1töltő MRR2D hallókészülékhezMOMENT ALKALMAZÁShallókészülékek vezérlése okostelefonnal*Csupán néhány országban áll rendelkezésre.**A WIDEX MOMENT™ alkalmazással kompatibilis készülékeken 2020 végén érhető el.
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	HIBAELHÁRÍTÁS
	A következő oldalakon javaslatokat talál arra vonatkozóan, hogy mit kell tennie, ha a hallókészüléke nem működik, illetve ha nem a várt módon működik. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a hallókészülék-szakértőhöz.ProblémaLehetséges okMegoldásA hallókészülék semmilyen hangot nem ad kiNincs bekapcsolvaKapcsolja be a hallókészüléket a nyomógomb megnyomásával, vagy úgy, hogy 10 másodpercre a töltőre helyezi, majd leveszi onnanA hallókészülék nincs feltöltveTöltse fel a hallókészüléket a töltővelA hallókészülék semmilyen hangot nem ad ki, bár feltöltött és bekapcsolt állapotban vanA fülzsírszűrőt fülzsír zárja el.Távolítsa el a toldalékot (ear-tip) a fülvezetékből. Ha fülzsír gyülemlett fel a fülzsírszűrőben, cserélje ki. További információt a fülszett felhasználói kézikönyvében találhat. A hallókészülék-szakértőhöz is fordulhat tanácsért.A hallókészülék hangja nem elég erőteljesA hallását fülzsír gátoljaForduljon orvoshozA fülzsírszűrőt fülzsír zárja el.Távolítsa el a toldalékot (ear-tip) a fülvezetékből. Ha fülzsír gyülemlett fel a fülzsírszűrőben, cserélje ki. További információt a fülszett felhasználói kézikönyvében találhat. A hallókészülék-szakértőhöz is fordulhat tanácsért.Előfordulhat, hogy megváltozott a hallásaForduljon a hallókészülék-szakértőhöz vagy orvoshozA hallókészülék folyamatosan sípolA hallását fülzsír gátoljaForduljon orvoshozA fülszett nincs megfelelően elhelyezveLásd „A hallókészülék felhelyezése és eltávolítása” című résztA két hallókészülék nem működik szinkronbanMegszakadt az összeköttetés a hallókészülékek közöttKapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készülékeketA hallókészülékek nem reagálnak megfelelő hangerő- vagy programmódosítással a kiegészítőreA kiegészítőt az átviteli tartományon kívül használjaVigye közelebb a kiegészítőt a hallókészülékekhezErős elektromágneses interferenciaHelyezkedjen távolabb az ismert elektromágneses interferencia-forrásoktólA kiegészítő nem a hallókészülékekhez valóGyőződjön meg a hallókészülék-szakértő bevonásával arról, hogy a kiegészítő és a hallókészülékek egymáshoz valókMEGJEGYZÉSEz az információ csak a hallókészülékre vonatkozik. A fülszettre vonatkozó információért olvassa el a „Fülszett Widex hallókészülékekhez” című használati útmutatót. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a hallókészülék-szakértőtől.
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	REPÜLŐGÉPEN TÖRTÉNŐ UTAZÁS
	A hallókészülék és a töltő kézipoggyászként és feladott poggyászként is szállítható.A hallókészülék Bluetooth kapcsolatát az alkalmazással ki kell kapcsolni. Amíg a hallókészülék nem kapcsolódik mobiltelefonhoz, nem áll fenn annak a veszélye, hogy a hallókészülék 2,4 GHz-es rádióadója jeleket sugározzon.
	A hallókészülék és a töltő kézipoggyászként és feladott poggyászként is szállítható.A hallókészülék Bluetooth kapcsolatát az alkalmazással ki kell kapcsolni. Amíg a hallókészülék nem kapcsolódik mobiltelefonhoz, nem áll fenn annak a veszélye, hogy a hallókészülék 2,4 GHz-es rádióadója jeleket sugározzon.


	ELŐÍRÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
	FCC és ISED nyilatkozatok
	FCC ID: TTY-MRR2DIC: 5676B-MRR2D
	A Szövetségi Távközlési Bizottság (angol rövidítéssel: FCC) nyilatkozataThis device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.NOTE:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:— Reorient or relocate the receiving antenna.— Increase the separation between the equipment and receiver.— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.NOTE:This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user’s authority to operate the equipment.
	ISED-nyilatkozat / Déclaration d'ISEDThis device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause interference.(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage;(2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.ISED EXPOSITION AUX RADIATIONS:Cet équipement est conforme avec ISED les limites d’exposition aux rayonnements défi nies pour un contrôlé environnement. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

	EU-irányelvek
	2014/53/EU irányelv
	Hulladékként való kezelésre vonatkozó információ


	JELÖLÉSEK
	A Widex A/S által gyakran használt jelölések orvostechnikai eszközökön (címkék/IFU/stb.)JelölésCím/leírásGyártóA terméket a jelölés mellett feltüntetett nevű és című gyártó állította elő. Amennyiben értelmezhető, a gyártási időt is itt tüntetik fel.KatalógusszámA termék katalógus- (vagy cikk-) száma.Olvassa el a használati útmutatótA használati útmutató fontos figyelmeztető információkat (figyelmeztetéseket/óvintézkedéseket) tartalmaz, és a termék használata előtt el kell olvasni.Figyelem A figyelmeztető jelöléssel ellátott szövegrészeket kötelező elolvasni a termék használata előtt.WEEE jelölés„Ne dobja ki a háztartási hulladékgyűjtőbe.” Ha egy termék eléri az élettartama végét, azt el kell juttatni a kijelölt gyűjtőpontra annak újrahasznosítása és újrafeldolgozása érdekében, így elkerülve a környezet és az emberi egészség károsításának kockázatát, amelyet a veszélyes anyagok okoznak.CE jelölés A termék megfelel a CE jelölésre vonatkozó európai irányelvekben lefektetett követelményeknek.RCM jelölésA termék megfelel az ausztrál vagy az új-zélandi piacra szállított termékekre érvényes, villamos biztonságra, elektromágneses összeférhetőségre és rádióspektrumra vonatkozó szabályozói követelményeknek.Tápfeszültség be/kiAz áramellátás bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotát jelzi.
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