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Giới thiệu
Cảm ơn bạn đã chọn máy trợ thính của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy trợ thính hàng
ngày. Bằng cách này, bạn sẽ được hưởng lợi đầy đủ từ chúng.

LƯU Ý: Đọc kỹ tập sách này trước khi bắt đầu sử dụng máy trợ thính.

Mục đích sử dụng
Máy trợ thính dẫn truyền không khí thông thường là thiết bị khuếch đại âm thanh có thể đeo được nhằm
mục đích bù đắp cho thính lực bị suy giảm. Nguyên tắc hoạt động cơ bản của máy trợ thính là thu nhận,
khuếch đại và truyền âm thanh đến màng nhĩ của người khiếm thính.
Đối với các thiết bị bao gồm mô-đun Bộ tạo âm thanh ù tai
Mô-đun Máy tạo âm thanh ù tai là một công cụ để tạo ra âm thanh được sử dụng trong Chương trình quản
lý chứng ù tai để giảm tạm thời cho bệnh nhân bị ù tai.
Đối với các thiết bị bao gồm núm tai
Núm tai được thiết kế để kết nối với một ống mỏng trên máy trợ thính. Núm tai nhằm đảm bảo đầu ra âm
thanh của máy trợ thính được đặt trong ống tai.
Phụ kiện này được thiết kế để sử dụng cho cùng nhóm với máy trợ thính. Phụ kiện được thiết kế để sử
dụng bởi những người không thường xuyên.
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Máy trợ thính của bạn
Model 70 - BTE tiêu chuẩn
1.

Ống mỏng

2.

Núm Open

3.

Đầu vào micrô

4.
5.

Nút nhấn
Điều chỉnh âm lượng

6.

Ngăn chứa pin

7.

Đầu vào âm thanh trực tiếp

8.

Khóa cửa pin (tùy chọn)

5

Máy trợ thính trong hình minh họa được thể
hiện với một ống mỏng và một núm Open,
nhưng chúng cũng có thể được lắp với các
loại núm tai / núm theo khuôn tai khác:
Chỉ sử dụng vật tư tiêu hao ban đầu từ Interton,
ví dụ. ống dây và núm tai.
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Model 65 - Mini BTE
1.

Ống mỏng

2.

Núm Open

3.

Nút nhấn

4.
5.

Đầu vào micrô
Ngăn chứa pin

1
2
5

Máy trợ thính trong hình minh họa được thể hiện với
một ống mỏng và một núm Open, nhưng chúng
cũng có thể được lắp với các loại núm tai/ núm theo
khuôn tai khác.
Chỉ sử dụng vật tư tiêu hao ban đầu từ Interton,
ví dụ. ống dây và núm tai.
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Cách chuẩn bị máy trợ thính của bạn sẵn sàng để sử dụng
Cảnh báo pin
CẢNH BÁO: Pin chứa các chất nguy hiểm và nên được vứt bỏ cẩn thận vì lợi ích của bạn và môi
trường. Xin lưu ý:
1. Để pin xa trẻ em, người khuyết tật tâm thần và vật nuôi.
2. Không đặt pin vào miệng của bạn. Tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức nếu nuốt phải
pin, vì chúng có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.
3. Không sạc lại pin Zinc-Air - chúng có thể bị rò rỉ hoặc phát nổ.
4. Đừng cố vứt bỏ pin bằng cách đốt chúng.
5. Pin đã qua sử dụng có hại cho môi trường. Vui lòng vứt bỏ chúng theo quy định của địa
phương hoặc gửi lại cho chuyên viên thính học của bạn.
6. Pin có thể bị rò rỉ. Tháo pin nếu bạn không sử dụng máy trợ thính trong thời gian dài.
7. Nếu pin không được lắp đúng cách, thiết bị sẽ không hoạt động và pin có thể tích tụ nhiệt.
Nếu điều này xảy ra, vui lòng tháo pin.

GHI CHÚ:

•
•

Luôn sử dụng pin Zinc-Air mới có thời hạn sử dụng còn lại tối thiểu là một năm.
Để tiết kiệm pin, hãy tắt máy trợ thính khi không sử dụng.
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Cách thay pin
1.

Chuẩn bị pin mới. Tháo giấy
bảo vệ để kích hoạt pin - đợi
hai phút trước khi lắp pin vào
máy trợ thính.

2.

Dùng móng tay mở
hết cửa pin.

3.

Tháo pin đã sử dụng.

4.

Lắp pin mới với mặt cực
dương (+) hướng lên trên.
Luôn lắp pin vào cửa,
không bao giờ cắm trực
tiếp vào máy trợ thính.

5.

Đóng cửa pin.
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Hãy lưu ý những điều sau:

•
•

Để tiết kiệm pin, hãy tắt máy trợ thính khi không sử dụng.

•

Nếu máy trợ thính thường xuyên mất kết nối với các phụ kiện không dây, hãy liên hệ với chuyên
viên thính học của bạn để biết danh sách các loại pin thích hợp.

Vào ban đêm, tắt máy trợ thính và mở hết cửa pin để hơi ẩm bay hơi. Điều này kéo dài tuổi
thọ của máy trợ thính.

Khóa cửa pin
Nếu trẻ em hoặc người khuyết tật tâm thần sử dụng máy trợ thính, bạn có thể yêu cầu chuyên viên thính học
cung cấp khóa cửa pin cho bạn. Bạn có thể bật và tắt máy trợ thính như thường lệ, nhưng bạn sẽ phải mở
khóa cửa pin mỗi khi cần thay pin.

10 How to get your hearing aid ready for use

Cách sử dụng khóa cửa pin
Để khóa cửa pin:
1. Mở cửa pin về vị trí TẮT.

2. Sử dụng công cụ được cung cấp cùng với khóa cửa
pin của bạn để đẩy thanh trượt từ bên trái sang bên
phải.

Để mở khóa cửa pin, chỉ cần lặp lại quy trình tương tự nhưng thay vào đó hãy đẩy thanh trượt sang bên
phải. Bây giờ bạn có thể thay pin như được mô tả trong Cách thay pin.

LƯU Ý: Khóa pin không khả dụng cho các models 65.
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Cảnh báo pin yếu
Khi sắp hết pin, máy trợ thính của bạn sẽ giảm âm lượng và phát một giai điệu cứ sau 15 phút cho
đến khi hết pin và tắt.

LƯU Ý: Luôn luôn có pin dự phòng.

Cảnh báo pin yếu khi được ghép nối với các phụ kiện không dây (tùy chọn)
LƯU Ý:
Pin hết nhanh hơn khi bạn sử dụng các chức năng không dây như phát trực tuyến từ điện thoại thông
minh hoặc từ TV của bạn qua trình phát TV của chúng tôi. Khi hết pin, các chức năng không dây ngừng
hoạt động. Một giai điệu ngắn cứ sau năm phút cho biết rằng pin quá yếu. Bảng dưới đây cho thấy các
chức năng của máy trợ thính bị ảnh hưởng như thế nào khi mức công suất giảm.
Nếu máy trợ thính thường xuyên bị mất kết nối với các phụ kiện không dây, hãy liên hệ với chuyên viên
thính học của bạn để biết danh sách pin trở kháng thấp.
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Mức pin

Tín hiệu

Máy trợ thính

Remote Control

Streaming

Đã sạc đầy

P

P

P

Thấp

P

P

x

P

x

x

4 âm đều
Cạn kiệt
3 âm đều và 1 âm
dài hơn
Những thứ này sẽ hoạt động trở lại khi bạn lắp pin mới.
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Cách đặt máy trợ thính vào tai bạn
Làm thế nào để nói trái từ phải
Nếu bạn có hai máy trợ thính, chúng có thể được lập trình khác nhau. Một cho tai trái của bạn, một cho tai
phải của bạn. Đừng hoán đổi chúng. Hãy chú ý điều này khi vệ sinh, bảo quản và lắp máy trợ thính.
Bạn có thể yêu cầu chuyên viên thính học đánh dấu thiết bị trợ thính của mình bằng chỉ báo Trái và Phải
có màu: Bên trái là màu xanh lam và Bên phải là màu đỏ.
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Cách nhét núm theo khuôn tai vào tai của bạn
1.

Giữ núm tai giữa ngón tay
cái và ngón trỏ của bạn và
định vị đầu ra âm thanh của
nó trong ống tai của bạn.

2.

Trượt toàn bộ núm tai vào
trong tai của bạn bằng một
chuyển động xoắn nhẹ
nhàng.

3.

Nhẹ nhàng xoay phần trên
của núm tai về phía sau và
về phía trước sao cho nó
nằm gọn sau nếp da phía
trên ống tai của bạn. Di
chuyển miếng đệm tai lên
xuống và ấn nhẹ để đặt nó
một cách chính xác vào tai.

4.

Đặt máy trợ thính một cách
chắc chắn sau tai và đảm bảo
nó được đặt chắc chắn. Khi
được lắp đúng cách, máy trợ
thính của bạn phải vừa khít và
thoải mái.

LƯU Ý: Có thể hữu ích khi dùng tay đối diện kéo tai lên và hướng ra ngoài trong khi đưa vào. Bằng
cách thử nghiệm, bạn có thể khám phá ra một phương pháp dễ dàng hơn.

CẢNH BÁO: Không bao giờ tự mình sửa đổi hình dạng của máy trợ thính, núm tai hoặc ống dây.
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Cách tháo máy trợ thính ra khỏi tai
1. Nâng máy trợ thính từ sau tai. Để nó lơ lửng trong giây lát bên tai bạn
2. Sử dụng ngón tay cái và ngón trỏ của bạn để nắm lấy núm tai (không phải máy trợ thính hoặc ống dây)
3. Nhẹ nhàng vặn và kéo núm tai để lấy nó ra khỏi tai
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Cách sử dụng máy trợ thính của bạn
Bật và tắt máy trợ thính của bạn
Khi bạn đã đặt máy trợ thính vào tai, bạn có thể bật chúng lên.
Máy trợ thính của bạn luôn bắt đầu ở chương trình 1 với âm lượng cài đặt trước.

Để bật máy trợ thính, hãy đóng nắp pin.

Để tắt máy trợ thính, hãy mở nắp pin
(bằng móng tay của bạn).

Cách điều chỉnh âm lượng
Máy trợ thính của bạn tự động điều chỉnh âm lượng tùy thuộc vào tình huống nghe của bạn.
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Tuy nhiên, nếu máy trợ thính của bạn có bộ điều chỉnh âm lượng, bạn có thể điều chỉnh âm lượng tùy
theo sở thích của mình.
1.

Để tăng âm lượng, hãy nhấn phần trên cùng của điều khiển âm lượng

2.

Để giảm âm lượng, hãy nhấn phần dưới cùng của điều khiển âm lượng

Khi bạn thay đổi âm lượng, máy trợ thính sẽ phản hồi bằng một tiếng bíp. Khi bạn đạt đến giới hạn trên
hoặc dưới, máy trợ thính sẽ phản hồi bằng một tiếng bíp nhỏ.

LƯU Ý: Không có sẵn cho models 65.
Bạn cũng có thể điều chỉnh âm lượng bằng Remote Control 2 hoặc ứng dụng Interton Sound.
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LƯU Ý:

•

Nếu bạn có hai máy trợ thính được bật chức năng Điều khiển Âm lượng Đồng bộ, các điều chỉnh
điều khiển âm lượng cho một máy trợ thính sẽ tự động lặp lại trong máy trợ thính thứ hai. Khi bạn
thay đổi âm lượng của một trong các thiết bị trợ thính, thiết bị này sẽ phản hồi bằng một hoặc
nhiều tiếng bíp. Sau đó là một tiếng bíp trong máy trợ thính thứ hai.

•

Chuyên viên thính học của bạn có thể tắt điều khiển âm lượng hoặc thay thế nó bằng một
vỏ bọc không hoạt động.

Cách thay đổi chương trình
Máy trợ thính của bạn có một nút nhấn cho phép bạn chọn từ một số chương trình nghe.
Nhấn nút để thay đổi chương trình. Sau đó, bạn sẽ nghe thấy một hoặc
nhiều tiếng bíp. Số tiếng bíp cho biết bạn đã chọn chương trình nào (một
tiếng bíp = chương trình một, hai tiếng bíp = chương trình hai, v.v.).

Bạn cũng có thể thay đổi chương trình bằng Remote Control 2 hoặc ứng dụng Interton Sound.
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LƯU Ý:

•

Nếu máy trợ thính của bạn đã bật Nút ấn Đồng bộ, việc thay đổi chương trình trên một máy trợ
thính sẽ tự động lặp lại trong máy trợ thính thứ hai. Một tiếng bíp trong cả hai máy trợ thính sẽ
theo sau mỗi lần điều chỉnh.

•

Khi bạn tắt và bật lại máy trợ thính, chúng luôn khởi động ở chương trình một và mức âm
lượng bạn đã đặt trước.

Telecoil
Máy trợ thính của bạn có thể có telecoil. Chức năng Telecoil có thể giúp cải thiện khả năng hiểu giọng nói với
điện thoại Tương thích với Máy trợ thính (HAC) và trong rạp hát, rạp chiếu phim, nhà thờ cúng, v.v. có cài đặt
teleloop.
Khi bạn chọn chương trình Telecoil, máy trợ thính của bạn sẽ thu tín hiệu từ điện thoại teleloop hoặc
HAC. Chuyên viên thính học của bạn có thể kích hoạt chương trình Telecoil.

LƯU Ý:

•

Telecoil không hoạt động nếu không có teleloop (nghĩa là vòng cảm ứng) hoặc điện thoại HAC.
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•
•
•

Nếu bạn gặp khó khăn khi nghe với telecoil, hãy yêu cầu chuyên viên thính học của bạn điều
chỉnh chương trình.
Nếu không có âm thanh từ máy trợ thính của bạn trong hệ thống teleloop có chức năng Telecoil
đang hoạt động, hệ thống teleloop có thể chưa được bật hoặc có thể hoạt động không chính
xác.
Âm thanh từ teleloop và micrô của máy trợ thính có thể được trộn lẫn theo sở thích của bạn. Hỏi
chuyên viên thính học của bạn để biết thêm chi tiết.

Hệ thống Teleloop
1. Để sử dụng hệ thống teleloop, hãy làm theo các bước sau:
2. Chuyển máy trợ thính của bạn sang chương trình telecoil.
3. Tìm một vị trí tốt. Tiếp nhận không phải là rõ ràng ở tất cả các vị trí, nó phụ thuộc vào vòng lặp cảm ứng.
Tìm kiếm các dấu hiệu hoặc tìm một vị trí khác.
4. Nếu cần, hãy điều chỉnh âm lượng.
5. Khi bạn rời khỏi, hãy chuyển sang chương trình 1.

Điện thoại HAC
Một số điện thoại thông minh tương thích với thiết bị trợ thính (HAC). Điện thoại HAC thiết lập một vòng
trợ thính nhỏ mà máy trợ thính của bạn có thể kết nối với. Telecoil nhận tín hiệu của điện thoại HAC và
chuyển nó thành âm thanh.
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Để sử dụng điện thoại HAC, hãy làm theo các bước sau:
1. Chuyển máy trợ thính của bạn sang chương trình Telecoil.
2. Nhấc điện thoại lên và gọi điện hoặc trả lời cuộc gọi.
3. Giữ điện thoại gần máy trợ thính và hơi nghiêng ra ngoài.
4. Nghe âm quay số và di chuyển điện thoại để bắt sóng tốt nhất.
5. Nếu cần, hãy điều chỉnh âm lượng.
6. Khi bạn gác máy, hãy chuyển về chương trình ưa thích của bạn.

LƯU Ý:

•

Nếu điện thoại có tín hiệu telecoil kém, hãy sử dụng chương trình micrô. Để tránh bị huýt sáo,
không cầm điện thoại quá chặt vào tai.

•
•

Yêu cầu mìn của bạn kích hoạt chương trình Telecoil trong máy trợ thính của bạn.
Nếu bạn thấy “M3”, “M4”, “T3” hoặc “T4” trên hộp, thì điện thoại thông minh tuân thủ HAC. Nếu
bạn cảm thấy khó đạt được kết quả tốt khi sử dụng điện thoại thông minh, chuyên viên thính học
của bạn sẽ có thể cho bạn lời khuyên về các phụ kiện không dây có sẵn để nâng cao khả năng
nghe. Hỏi chuyên viên thính học của bạn để được tư vấn về điện thoại thông minh HAC.
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Sử dụng điện thoại
Máy trợ thính cho phép bạn sử dụng điện thoại như bình thường. Nên luyện tập để
tìm vị trí tối ưu cầm điện thoại .
Những gợi ý sau đây có thể hữu ích:
1. Giữ điện thoại gần ống tai của bạn hoặc giữ nó gần micrô của máy trợ thính
như minh họa.
2. Nếu bạn nghe thấy tiếng huýt sáo, hãy thử giữ điện thoại ở vị trí cũ trong vài
giây. Máy trợ thính có thể loại bỏ tiếng huýt sáo.
3. Bạn cũng có thể thử cầm điện thoại ra xa tai một chút.

LƯU Ý: Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, chuyên viên thính học của bạn có thể kích hoạt một chức
năng dành riêng cho việc sử dụng điện thoại.
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Điện thoại di động
Máy trợ thính của bạn tuân thủ các Tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về Tương thích Điện từ Quốc tế. Mọi mức
độ nhiễu có thể do bản chất của điện thoại di động cụ thể của bạn hoặc do nhà cung cấp dịch vụ điện thoại
không dây của bạn.

LƯU Ý: Nếu bạn cảm thấy khó đạt được kết quả tốt khi sử dụng điện thoại di động, chuyên viên thính học
của bạn có thể cho bạn lời khuyên về các phụ kiện không dây có sẵn để nâng cao khả năng nghe.

AutoPhone (tùy chọn)
Bằng cách đặt một nam châm trên bộ thu điện thoại, máy trợ thính của bạn sẽ tự động bật chương trình
điện thoại khi bộ thu gần tai bạn. Khi bạn tháo máy thu ra khỏi tai, máy trợ thính sẽ tự động quay lại chương
trình nghe trước đó.

LƯU Ý: Yêu cầu chuyên viên thính học của bạn bật AutoPhone làm một trong các chương trình của bạn.

Cảnh báo AutoPhone
• Nếu nuốt phải nam châm, hãy tìm lời khuyên ngay từ bác sĩ.
• Để nam châm xa tầm tay vật nuôi, trẻ em và người khuyết tật tâm thần.
• Nam châm AutoPhone có thể ảnh hưởng đến các thiết bị y tế / hệ thống điện tử nhạy cảm. Tìm kiếm
lời khuyên từ các nhà sản xuất về các biện pháp an toàn thích hợp khi sử dụng giải pháp AutoPhone
gần thiết bị / thiết bị nhạy cảm (máy tạo nhịp tim và máy khử rung tim) được đề cập. Nếu nhà sản xuất
không thể đưa ra tuyên bố, chúng tôi khuyên bạn nên để nam châm hoặc điện thoại được trang bị nam
châm cách xa các thiết bị nhạy cảm với từ tính 30 cm (ví dụ: máy điều hòa nhịp tim).
24 How to use your hearing aids

Các biện pháp phòng ngừa trên AutoPhone

•

Nếu bạn thường xuyên bị mất tín hiệu hoặc nhiễu trong khi gọi, hãy di chuyển nam châm sang vị trí khác
trên bộ thu điện thoại.

•

Chỉ sử dụng nam châm do Interton cung cấp.
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Đặt nam châm AutoPhone
Đặt nam châm trên máy thu điện thoại của bạn như sau:

1.

Làm sạch bề mặt kỹ lưỡng. Sử
dụng chất tẩy rửa được khuyến
nghị.

2.

Lấy lá bảo vệ ra khỏi
nam châm.

3.

Đặt nam châm lên điện
thoại.

THẬN TRỌNG:

•

Nếu bạn thường xuyên bị mất tín hiệu hoặc nhiễu trong khi gọi, hãy di chuyển nam châm
AutoPhone đến một vị trí khác trên bộ thu điện thoại.

•

Chỉ sử dụng nam châm do Interton cung cấp.
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Cách sử dụng AutoPhone
1. Nâng điện thoại lên tai bạn.
2. Khi bạn nghe thấy một giai điệu ngắn, chương trình điện thoại đang hoạt động.

LƯU Ý:

•

Bạn có thể cần di chuyển đầu thu điện thoại một chút để tìm vị trí tốt nhất cho việc kích hoạt

•

AutoPhone đáng tin cậy và nghe tốt trên điện thoại.
Nếu thiết bị trợ thính của bạn đã bật chức năng Điện thoại Thoải mái, thiết bị trợ thính trên tai
không phải điện thoại sẽ tự động nhỏ đi.

•
•

Không che lỗ loa của điện thoại bằng nam châm.
Nếu chức năng này không làm bạn hài lòng, việc di chuyển nam châm sang vị trí khác có thể

•

cải thiện sự thoải mái và dễ sử dụng.
Nếu máy trợ thính của bạn không chuyển sang chương trình điện thoại một cách nhất quán,

•

hãy thử định vị lại nam châm hoặc thêm nam châm bổ sung.
Sử dụng chất làm sạch được khuyến nghị.
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Đầu vào âm thanh trực tiếp
(Tùy chọn cho Model 70)
Bạn có thể kết nối bộ DAI (Đầu vào âm thanh trực tiếp) với mặt dưới của máy trợ thính. Sau khi kết nối,
máy trợ thính sẽ tự động chuyển sang DAI. Sau đó, âm thanh được gửi trực tiếp đến máy trợ thính của
bạn bằng cáp hoặc hệ thống FM không dây.
Nếu bạn muốn có thể nghe thấy những gì xảy ra xung quanh mình, bạn có thể kết hợp bộ DAI với âm
thanh thu được từ micrô của máy trợ thính của bạn.

LƯU Ý: Pin của máy trợ thính của bạn sẽ hết nhanh hơn nếu bạn sử dụng chức năng DAI.
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Kết nối bộ DAI

1. Căn chỉnh đầu của bộ DAI
của bạn với rãnh trên đỉnh
cửa pin

2. Di chuyển bộ chuyển đổi về phía cửa
pin

3. Nhấp vào bộ DAI vào máy trợ
thính

Ngắt kết nối bộ DAI

•

Tháo bộ chuyển đổi khỏi máy trợ thính và ấn chốt nhỏ xuống dưới.
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Các điểm quan trọng đối với FM
•
•
•

Không sử dụng hai thiết bị phát trên cùng một kênh FM.

•
•

Lưu ý rằng tín hiệu FM cũng có thể bị thu và nghe lén bởi các bộ thu khác.

•

Bộ phát và khởi động FM của bạn chỉ có thể được sửa chữa bởi trung tâm dịch vụ được ủy quyền.

Không sử dụng nước hoặc chất lỏng để vệ sinh bộ thu sóng FM (DAI).
Không sử dụng máy phát FM ở những nơi cấm sử dụng thiết bị điện tử, ví dụ như trong máy bay / giàn
khoan dầu.
Trước khi sử dụng hệ thống ở một quốc gia khác, hãy liên hệ với chuyên viên thính học của bạn để đảm bảo
rằng kênh radio của bạn được phép ở quốc gia đó.
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Tùy chọn nâng cao
•

Luôn cập nhật thiết bị trợ thính của bạn với phần mềm mới nhất để đảm bảo hoạt động tốt nhất có
thể.

LƯU Ý: Máy trợ thính của bạn sẽ tắt trong quá trình cài đặt và cập nhật.

Để có hiệu suất tối ưu, hãy đảm bảo thiết bị trợ thính được kết nối với ứng dụng Interton Sound và được
đặt gần iPhone, iPad, iPod touch hoặc điện thoại thông minh Android ™ trước khi áp dụng các thay đổi.
Dịch vụ này chỉ hoạt động nếu thiết bị thông minh của bạn được kết nối với Internet. Chuyên viên thính học
của bạn sẽ cung cấp thông tin về tùy chọn này và cách nó hoạt động với ứng dụng Interton Sound.
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Sử dụng thiết bị trợ thính của bạn với iPhone, iPad và iPod touch
Các mẫu máy trợ thính tiên tiến của chúng tôi được sản xuất cho iPhone, iPad và iPod touch, cho phép
truyền phát và điều khiển âm thanh trực tiếp từ các thiết bị này.

Truyền trực tuyến từ điện thoại thông minh Android ™
Một số điện thoại thông minh Android có thể truyền âm thanh trực tiếp đến các mẫu máy trợ thính tiên tiến
của chúng tôi. Thiết bị của bạn phải chạy Android 10 trở lên và thiết bị cũng phải có tính năng Android
Streaming cho thiết bị trợ thính.

LƯU Ý: Để được hỗ trợ ghép nối và sử dụng các sản phẩm này với máy trợ thính của bạn, hãy
liên hệ với chuyên viên thính học của bạn.

Sử dụng máy trợ thính của bạn với các ứng dụng trên điện thoại thông minh
(tùy chọn)
Các ứng dụng điện thoại thông minh của chúng tôi nhằm mục đích sử dụng với thiết bị trợ thính không
dây của chúng tôi. Các ứng dụng điện thoại thông minh gửi và nhận tín hiệu từ máy trợ thính thông qua
điện thoại thông minh.

•
•
•

Không tắt thông báo ứng dụng

•

Nếu bạn muốn có phiên bản in của hướng dẫn sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh, vui
lòng truy cập trang web của chúng tôi tại interton.com hoặc tham khảo ý kiến bộ phận hỗ trợ
khách hàng

Cài đặt các bản cập nhật để giữ cho ứng dụng hoạt động bình thường
Chỉ sử dụng ứng dụng với thiết bị trợ thính của cùng một nhà sản xuất. Chúng tôi không
chịu trách nhiệm nếu ứng dụng được sử dụng với các thiết bị trợ thính khác
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LƯU Ý: Để được hỗ trợ ghép nối và sử dụng các sản phẩm này với máy trợ thính của bạn, vui lòng
liên hệ với chuyên viên thính học của bạn hoặc truy cập trang web hỗ trợ của chúng tôi.
LƯU Ý: Nếu điện thoại thông minh Android hỗ trợ Bluetooth® của bạn không truyền trực tiếp đến
thiết bị trợ thính của bạn, bạn có thể trả lời điện thoại nếu bạn sử dụng Phone Clip 2.

Chế độ Máy bay (tùy chọn)
Máy trợ thính của bạn có thể được điều khiển từ điện thoại thông minh hoặc Điều khiển từ xa - tùy chọn này
có thể được thêm bởi chuyên viên thính học của bạn. Tuy nhiên, ở một số khu vực, bạn được yêu cầu tắt
giao tiếp không dây.

CẢNH BÁO: Khi lên máy bay hoặc đi vào khu vực cấm thiết bị phát sóng RF, chức năng không dây
phải được tắt.

Tắt giao tiếp không dây (vào Chế độ Máy bay)
1. Mở và đóng cửa pin trên mỗi máy trợ thính ba lần trong vòng 10 giây.
2. Âm kép 10 giây (

) có nghĩa là máy trợ thính hiện đang ở Chế độ Máy bay.

LƯU Ý: Cả hai thiết bị trợ thính phải được đặt ở Chế độ máy bay - ngay cả khi đã bật đồng bộ hóa.
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Kích hoạt giao tiếp không dây (thoát Chế độ Máy bay)
1. Mở và đóng cửa pin trên mỗi máy trợ thính một lần.
2. Giao tiếp không dây sẽ được kích hoạt sau 10 giây.

LƯU Ý: Điều quan trọng là phải đợi thêm 15 giây sau khi chức năng không dây hoạt động trở lại
trước khi mở và đóng lại ngăn chứa pin vì bất kỳ lý do gì. Chế độ trên máy bay sẽ tiếp tục nếu bạn
mở và đóng ngăn chứa pin trong cửa sổ 15 giây này.

Phụ kiện không dây
Vui lòng tìm danh sách các phụ kiện không dây có sẵn bên dưới:

• TV Streamer 2* cho phép bạn truyền âm thanh từ TV và hầu như bất kỳ nguồn âm thanh nào khác
tới thiết bị trợ thính của bạn ở mức âm lượng phù hợp với bạn.

• Điều khiển từ xa cho phép bạn điều chỉnh âm lượng, tắt tiếng máy trợ thính và thay đổi chương
trình.

• Remote Control 2 cho phép bạn điều chỉnh âm lượng hoặc tắt tiếng máy trợ thính, thay đổi chương
trình và xem nhanh các cài đặt trên màn hình.

• Phone Clip 2* truyền trực tiếp các cuộc trò chuyện điện thoại và âm thanh nổi đến cả hai thiết bị
trợ thính và nó đóng vai trò như một điều khiển từ xa đơn giản.

• Micro Mic* là một micrô đeo bên người cho bạn bè hoặc đồng nghiệp của bạn. Nó cải thiện đáng
kể khả năng hiểu giọng nói trong các tình huống ồn ào.
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• Multi Mic* hoạt động giống như Micro Mic nhưng tăng gấp đôi như một micrô để bàn, kết nối
với hệ thống vòng lặp và FM, đồng thời có đầu vào giắc cắm mini để phát trực tuyến âm thanh
từ máy tính hoặc máy nghe nhạc.

LƯU Ý:

•
•

Hỏi chuyên viên thính học của bạn để biết thêm thông tin về các loại phụ kiện không dây
Interton.
Để sử dụng chức năng không dây, chỉ sử dụng các phụ kiện không dây Interton. Để được
hướng dẫn thêm, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của phụ kiện không dây Interton
có liên quan.

Advanced options 35

Cách vệ sinh và bảo dưỡng máy trợ thính của bạn
Chăm sóc và bảo dưỡng
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hãy làm theo lời khuyên dưới đây để có trải nghiệm sử dụng tốt nhất và kéo dài tuổi thọ cho máy trợ thính
của bạn.
Giữ máy trợ thính của bạn khô ráo và sạch sẽ.
Mở nắp pin để làm khô máy trợ thính khi bạn không đeo.
Lau máy trợ thính bằng khăn mềm sau khi sử dụng để loại bỏ dầu mỡ hoặc hơi ẩm.
Không đeo máy trợ thính khi bôi mỹ phẩm, nước hoa, thuốc cạo râu, keo xịt tóc, kem chống nắng, v.v ...
Những thứ này có thể làm đổi màu máy trợ thính hoặc lọt vào máy trợ thính gây hư hỏng.
Không nhúng máy trợ thính của bạn vào bất kỳ chất lỏng nào.
Để máy trợ thính của bạn tránh xa nơi có nhiệt độ quá cao và ánh nắng trực tiếp gay gắt. Nhiệt có thể làm
biến dạng vỏ, làm hỏng các thiết bị điện tử và làm bề mặt xấu đi.
Không bơi, tắm vòi sen hoặc tắm hơi khi đang đeo máy trợ thính.
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Bảo trì hàng ngày
Điều quan trọng là phải giữ cho máy trợ thính của bạn sạch sẽ và khô
ráo. Hàng ngày, hãy lau máy trợ thính bằng khăn mềm hoặc khăn giấy.
Để tránh hư hỏng do độ ẩm hoặc mồ hôi quá nhiều, bạn nên sử dụng bộ
dụng cụ làm khô.

CẢNH BÁO: Luôn tắt máy trợ thính của bạn trong khi vệ sinh và bảo
trì chúng.

Công cụ làm sạch
1.

Vải mềm.

2.

Bàn chải để làm sạch. Sử dụng bàn chải trên tất cả các bề mặt và
lỗ. Đồng thời sử dụng bàn chải của bạn để làm sạch hàng ngày và
xử lý pin.

3.

Cái móc. Sử dụng cái móc để làm sạch núm tai.

4.

Nam châm. Sử dụng nam châm để nâng và thay pin.
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Nếu đầu vào micrô bị tắc, hãy dùng bàn chải nhẹ nhàng quét qua các đầu
vào micrô.

CẢNH BÁO: Không dùng lực ấn đầu lông bàn chải nhỏ vào lỗ Mic vì micrô có thể bị hỏng.
CẢNH BÁO: Không sử dụng cồn hoặc các dung môi khác để vệ sinh máy trợ thính, lớp phủ bảo vệ
sẽ bị hỏng.

LƯU Ý: Không sử dụng cái móc để làm sạch các đầu vào của micrô. Nếu đầu vào của micrô vẫn bị
tắc sau khi đánh bóng bên ngoài, hãy nhờ chuyên viên thính học giúp bạn làm sạch chúng.
LƯU Ý: Cái móc chỉ dành cho núm tai.
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Núm tai làm theo khuôn tai
1.

Tháo núm tai và ống ra khỏi máy trợ thính
trước khi làm sạch

2.

Làm sạch núm tai bằng xà phòng nhẹ và rửa
sạch bằng nước ấm

3.

Sau khi làm sạch, lau khô thật kỹ núm tai và
loại bỏ nước còn sót lại và các mảnh vụn
trong ống bằng cách sử dụng một máy thổi
nhỏ và vòng dây

CHÚ Ý: Núm tai làm theo khuôn tai của bạn có thể trở nên cứng, giòn hoặc đổi màu theo thời gian. Liên
hệ với chuyên viên thính học của bạn về các thay đổi ống.
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Ống mỏng và núm tai
1.

Tháo các ống mỏng ra khỏi máy trợ thính bằng cách vặn chúng ngược chiều kim đồng hồ.

2.

Lau sạch các ống mỏng và núm tai bằng khăn ẩm.

3.

Để làm sạch ống mỏng hơi ẩm và các mảnh vụn, đẩy sợi chỉ làm sạch màu đen qua ống mỏng, bắt
đầu ở cuối đối diện với núm tai.

LƯU Ý: Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi hệ thống ống mỏng và hệ thống núm tai ba tháng một lần. Nếu
các bộ phận trở nên cứng hoặc giòn, hãy thay chúng sớm hơn.
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Cách thay đổi núm tai
1.

Loại bỏ núm tai đã sử dụng bằng cách kéo nó
ra khỏi mặt có rãnh và loại bỏ. Điều này có thể
yêu cầu một chút lực

2.

Đẩy núm tai mới lên mặt có rãnh trên ống
mỏng

3.

Đảm bảo rằng núm tai mới được gắn đúng
cách và an toàn

4.

Kiểm tra xem núm tai có được lắp chắc chắn
hay không: Cẩn thận nhấc phần dưới của núm
tai lên và kiểm tra xem vòng đệm bao phủ hoàn
toàn mặt rãnh trên ống hay không.

LƯU Ý: Quy trình này là của núm Open nhưng cũng có thể áp dụng nếu máy trợ thính của bạn có
một loại núm tai khác
CẢNH BÁO: Chỉ sử dụng vật tư tiêu hao ban đầu từ Interton, ví dụ: ống dây và núm tai.
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Cảnh báo chung và biện pháp phòng ngừa
Cảnh báo chung
1. Tham khảo ý kiến chuyên viên thính học nếu bạn cho rằng có thể có vật lạ trong ống tai của mình, nếu
bạn bị kích ứng da hoặc nếu ráy tai tích tụ quá nhiều khi sử dụng máy trợ thính.
2. Các loại bức xạ khác nhau, từ ví dụ Máy quét NMR, MRI hoặc CT, có thể làm hỏng máy trợ thính.
Khuyến cáo không đeo máy trợ thính trong quá trình này hoặc các quy trình tương tự khác. Các loại
bức xạ khác, chẳng hạn như hệ thống báo trộm, hệ thống giám sát trong phòng, thiết bị vô tuyến, điện
thoại di động, chứa ít năng lượng hơn và sẽ không làm hỏng máy trợ thính. Tuy nhiên, chúng có khả
năng ảnh hưởng nhất thời đến chất lượng âm thanh hoặc tạm thời tạo ra âm thanh không mong muốn
từ máy trợ thính.
3. Không đeo thiết bị trợ thính trong hầm mỏ, mỏ dầu, hoặc các khu vực dễ nổ khác trừ khi những khu vực
đó được chứng nhận để sử dụng thiết bị trợ thính.
4. Không cho phép người khác sử dụng máy trợ thính của bạn.
5. Việc sử dụng máy trợ thính của trẻ em hoặc người khuyết tật tâm thần phải luôn được giám sát để đảm
bảo an toàn cho họ. Máy trợ thính có các bộ phận nhỏ mà trẻ em có thể nuốt phải. Xin lưu ý không để
trẻ em không được giám sát với máy trợ thính này.
6. Máy trợ thính chỉ nên được sử dụng theo chỉ định của chuyên viên thính học của bạn. Sử dụng không
đúng cách có thể dẫn đến mất thính giác đột ngột và vĩnh viễn.
7. Cảnh báo với các chuyên viên thính học: Cần đặc biệt thận trọng trong việc lựa chọn và lắp máy trợ
thính có mức áp suất âm thanh tối đa vượt quá 132dB SPL với thiết bị mô phỏng tai bịt kín IEC 60711:
1981. Có thể có nguy cơ bị suy giảm khả năng nghe còn lại.
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8. Tắt chức năng không dây của bạn bằng cách sử dụng chế độ máy bay ở những khu vực cấm phát sóng
tần số vô tuyến.
9. Nếu máy trợ thính bị hỏng, không sử dụng nó.
10. Máy trợ thính công suất có thể tạo ra âm thanh rất lớn để bù đắp cho tình trạng mất thính lực nghiêm
trọng hoặc sâu. Do đó, có nguy cơ làm suy giảm thêm phần điều trần còn lại.
11. Các thiết bị bên ngoài được kết nối với đầu vào điện phải an toàn theo các yêu cầu của IEC 60601-1,
IEC 60065, EN / IEC 62368-1, hoặc IEC 60950-1, nếu thích hợp (kết nối có dây, ví dụ HI-PRO,
SpeedLink).

LƯU Ý:
Để sử dụng chức năng không dây, chỉ sử dụng các phụ kiện không dây được hỗ trợ. Để được hướng
dẫn thêm về ví dụ: ghép nối, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của phụ kiện không dây liên quan.

Biện pháp phòng ngừa
1. Khi chức năng không dây được kích hoạt, thiết bị sử dụng đường truyền được mã hóa kỹ thuật số công
suất thấp để giao tiếp với các thiết bị không dây khác. Mặc dù khó xảy ra nhưng các thiết bị điện tử gần đó
có thể bị ảnh hưởng. Trong trường hợp đó, hãy di chuyển máy trợ thính ra khỏi thiết bị điện tử bị ảnh
hưởng
2. Chỉ sử dụng vật tư tiêu hao ban đầu từ Interton, ví dụ: ống dây và núm tai.
3. Chỉ kết nối máy trợ thính của bạn với các phụ kiện được thiết kế và đủ tiêu chuẩn để sử dụng với máy trợ
thính của bạn.
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Kỳ vọng về máy trợ thính
•

Máy trợ thính sẽ không phục hồi thính giác bình thường và sẽ không ngăn ngừa hoặc cải thiện tình
trạng suy giảm thính lực do các tình trạng hữu cơ.

•

Nên sử dụng máy trợ thính một cách nhất quán. Trong hầu hết các trường hợp, việc sử dụng
không thường xuyên không cho phép bạn nhận được đầy đủ lợi ích từ nó.

•

Việc sử dụng máy trợ thính chỉ là một phần của quá trình phục hồi thính giác và có thể cần được
bổ sung bằng cách huấn luyện thính giác và hướng dẫn đọc môi.
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Xử lý sự cố
Sự cố

Nguyên nhân tiềm năng

Phản hồi, "huýt sáo"

Miếng đệm tai hoặc núm tai của bạn Lắp lại
đã được lắp đúng cách chưa?
Âm lượng có lớn không?

Giải pháp tiềm năng

Giảm âm lượng

Bạn có đang cầm một đồ vật (ví dụ: Di chuyển tay của bạn ra xa để tạo
mũ hoặc điện thoại) gần máy trợ
thêm khoảng cách giữa máy trợ
thính không?
thính và vật thể

Không có âm thanh

Tai của bạn có nhiều ráy không?

Đến gặp bác sĩ của bạn

Máy trợ thính đã được bật chưa?

Bật nó lên

Máy trợ thính có ở chế độ telecoil
không?
Có pin trong máy trợ thính không?

Chuyển sang chương trình micrô

Pin còn tốt không?

Thay pin mới

Ống nhựa hoặc tai nghe có bị tắc
hoặc vỡ không?

Tham khảo ý kiến chuyên gia chăm
sóc thính giác của bạn

Tai của bạn có nhiều ráy không?

Đến gặp bác sĩ của bạn

Lắp pin mới
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Sự cố

Nguyên nhân tiềm năng

Giải pháp tiềm năng

Âm thanh bị méo, vỡ tiếng
hoặc yếu

Pin đã chết

Thay thế nó bằng một cái mới

Pin có bị bẩn không?

Làm sạch nó hoặc thay thế nó bằng
một cái mới
Ống nhựa hoặc tai nghe có bị tắc hoặc Tham khảo ý kiến chuyên gia chăm
vỡ không?
sóc thính giác của bạn
Máy trợ thính của bạn có bị ẩm không? Sử dụng chất hút ẩm

Pin hết rất nhanh
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Bạn đã để máy trợ thính của mình
trong một thời gian dài?

Luôn tắt máy trợ thính khi bạn không
sử dụng

Pin có cũ không?

Kiểm tra ngày trên gói pin

Cảnh báo cho các chuyên viên thính học (ở Hoa Kỳ)
Chuyên viên thính học nên khuyên người sử dụng máy trợ thính tiềm năng nên tham khảo ý kiến kịp
thời với bác sĩ được cấp phép (tốt nhất là bác sĩ chuyên khoa tai) trước khi cấp phát máy trợ thính nếu
chuyên gia chăm sóc thính giác xác định thông qua điều tra, quan sát thực tế hoặc xem xét bất kỳ thông
tin có sẵn nào khác liên quan đến người dùng tiềm năng, rằng người dùng tiềm năng có bất kỳ điều kiện
nào sau đây:
1. Dị dạng bẩm sinh hoặc chấn thương của tai có thể nhìn thấy được.
2. Tiền sử dẫn lưu tích cực từ tai trong vòng 90 ngày trước đó.
3. Tiền sử mất thính lực đột ngột hoặc tiến triển nhanh chóng trong vòng 90 ngày trước đó.
4. Chóng mặt cấp tính hoặc mãn tính.
5. Mất thính lực một bên khởi phát đột ngột hoặc gần đây trong vòng 90 ngày trước đó.
6. Khoảng cách thính lực khí-xương bằng hoặc lớn hơn 15 decibel ở 500 Hertz (Hz), 1.000 Hz và 2.000 Hz.
7. Bằng chứng rõ ràng về sự tích tụ ráy tai đáng kể hoặc một dị vật trong ống tai.
8. Đau hoặc khó chịu trong tai.

Thông báo quan trọng cho những người sử dụng máy trợ thính tiềm năng
Thực hành tốt về sức khỏe yêu cầu người khiếm thính phải được bác sĩ được cấp phép đánh giá y tế (tốt nhất
là bác sĩ chuyên về các bệnh về tai) trước khi mua máy trợ thính.
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Các bác sĩ có giấy phép hành nghề chuyên về các bệnh về tai thường được gọi là bác sĩ tai mũi họng. Mục
đích của đánh giá y tế là để đảm bảo rằng tất cả các tình trạng có thể điều trị y tế có thể ảnh hưởng đến
thính giác đều được xác định và điều trị trước khi mua máy trợ thính.
Sau khi đánh giá y tế, bác sĩ sẽ cung cấp cho bạn một văn bản tuyên bố rằng tình trạng mất thính lực của
bạn đã được đánh giá về mặt y tế và bạn có thể được coi là một ứng cử viên cho máy trợ thính. Bác sĩ sẽ
giới thiệu bạn đến một nhà thính học hoặc một chuyên gia chăm sóc thính giác, nếu thích hợp, để đánh giá
máy trợ thính.
Chuyên gia thính học hoặc chuyên gia chăm sóc thính giác sẽ tiến hành đánh giá máy trợ thính để đánh giá
khả năng nghe của bạn khi có và không có máy trợ thính. Việc đánh giá máy trợ thính sẽ cho phép bác sĩ
thính học hoặc chuyên gia chăm sóc thính giác lựa chọn và lắp máy trợ thính phù hợp với nhu cầu cá nhân
của bạn.
Nếu bạn còn e ngại về khả năng thích ứng với bộ khuếch đại, bạn nên hỏi về tính khả dụng của chương
trình tùy chọn mua hoặc thuê thử. Nhiều chuyên viên thính học hiện cung cấp các chương trình cho phép
bạn đeo máy trợ thính trong một khoảng thời gian với một khoản phí nhỏ, sau đó bạn có thể quyết định xem
mình có muốn mua máy trợ thính hay không.
Luật liên bang hạn chế việc bán máy trợ thính cho những cá nhân đã được bác sĩ có giấy phép hành nghề
đánh giá y tế. Luật liên bang cho phép một người lớn được thông tin đầy đủ ký vào một tuyên bố từ bỏ từ
chối việc đánh giá y tế đối với niềm tin tôn giáo hoặc cá nhân mà loại trừ việc tham khảo ý kiến bác sĩ. Việc
từ bỏ như vậy không mang lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe của bạn và việc sử dụng nó không được khuyến
khích.
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Trẻ em bị khiếm thính
Ngoài việc đến gặp bác sĩ để được đánh giá y tế, trẻ khiếm thính cần được hướng dẫn đến bác sĩ thính
học để đánh giá và phục hồi chức năng vì mất thính lực có thể gây ra các vấn đề về phát triển ngôn ngữ
và sự phát triển về mặt giáo dục và xã hội của trẻ. Một nhà thính học có đủ điều kiện được đào tạo và
kinh nghiệm để hỗ trợ đánh giá và phục hồi chức năng của một trẻ khiếm thính.
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Quản lý Ù tai
Mô đun Tinnitus Sound Generator
Không dành cho model MV170-DW.
Máy trợ thính Interton của bạn bao gồm mô-đun Máy tạo âm thanh ù tai (TSG). Mô-đun Máy tạo âm thanh ù tai
(TSG) là một công cụ phần mềm tạo ra âm thanh được sử dụng trong các chương trình quản lý chứng ù tai để
giảm bớt chứng ù tai. TSG có thể tạo ra âm thanh được điều chỉnh theo sở thích cá nhân và nhu cầu điều trị cụ
thể của bạn theo quyết định của bác sĩ, chuyên gia thính học hoặc chuyên gia chăm sóc thính giác của bạn.
Tùy thuộc vào chương trình trợ thính đã chọn và môi trường bạn đang ở, bạn có thể nghe thấy âm thanh điều
trị là tiếng ồn liên tục hoặc dao động

Chỉ định dử dụng cho mô đun TSG( ở Hoa Kỳ)
Mô-đun Máy tạo âm thanh ù tai là một công cụ để tạo ra âm thanh được sử dụng trong Chương trình quản
lý chứng ù tai để giảm tạm thời cho bệnh nhân bị ù tai. Đối tượng mục tiêu chủ yếu là dân số trưởng thành
trên 18 tuổi. Sản phẩm này cũng có thể được sử dụng với trẻ em từ 5 tuổi trở lên.
Mô-đun tạo âm thanh của TheTinnitus được nhắm mục tiêu cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe,
những người đang điều trị bệnh nhân bị ù tai, cũng như các rối loạn thính giác thông thường. Việc lắp Môđun tạo âm thanh ù tai phải được thực hiện bởi một chuyên viên thính học tham gia Chương trình quản lý
ù tai.
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Hướng dẫn sử dụng cho mô-đun TSG
Mô tả của thiết bị
Mô-đun Máy tạo âm thanh ù tai (TSG) là một công cụ phần mềm tạo ra âm thanh được sử dụng trong các
chương trình quản lý chứng ù tai để giảm bớt chứng ù tai.

Giải thích về cách thiết bị hoạt động
Mô-đun TSG là một bộ tạo tiếng ồn trắng có tần số và biên độ. Đặc điểm tần số và mức tín hiệu tiếng ồn
có thể được điều chỉnh theo nhu cầu điều trị cụ thể do bác sĩ, chuyên gia thính học hoặc chuyên gia chăm
sóc thính giác của bạn xác định.
Bác sĩ, chuyên gia thính học hoặc chuyên gia chăm sóc thính giác của bạn có thể điều chỉnh tiếng ồn tạo
ra với mục đích làm cho nó dễ chịu hơn. Khi đó, tiếng ồn có thể giống như tiếng sóng vỗ bờ.
Mức độ và tốc độ điều chế cũng có thể được định cấu hình theo sở thích và nhu cầu của bạn. Chuyên gia
chăm sóc thính giác của bạn có thể bật một tính năng bổ sung cho phép bạn chọn âm thanh xác định
trước mô phỏng âm thanh từ tự nhiên, chẳng hạn như tiếng sóng vỗ hoặc tiếng nước chảy.
Nếu bạn có hai máy trợ thính không dây hỗ trợ đồng bộ hóa tai với tai, chuyên gia chăm sóc thính giác
của bạn có thể bật chức năng này. Điều này sẽ khiến Bộ tạo âm thanh ù tai đồng bộ hóa âm thanh trong
cả hai thiết bị trợ thính.
Nếu chứng ù tai chỉ làm phiền bạn trong môi trường yên tĩnh, bác sĩ, chuyên gia thính học hoặc chuyên
gia chăm sóc thính giác của bạn có thể đặt Mô-đun TSG để nó chỉ có thể nghe được trong môi trường
xung quanh như vậy. Mức âm thanh tổng thể có thể được điều chỉnh thông qua một bộ điều khiển âm
lượng. Bác sĩ, chuyên gia thính học hoặc chuyên gia chăm sóc thính giác của bạn sẽ cùng bạn xem xét
sự cần thiết của việc kiểm soát như vậy.
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Đối với thiết bị trợ thính được bật đồng bộ hóa tai với tai, chuyên gia chăm sóc thính giác của bạn cũng
có thể bật đồng bộ hóa giám sát môi trường để mức độ tiếng ồn TSG được tự động điều chỉnh đồng thời
ở cả hai thiết bị trợ thính phụ thuộc vào mức âm thanh nền. Ngoài ra, vì máy trợ thính có bộ điều chỉnh
âm lượng, nên mức độ ồn xung quanh do máy trợ thính giám sát và bộ điều khiển âm lượng có thể được
sử dụng đồng thời để điều chỉnh mức độ tiếng ồn được tạo ra trong cả hai máy trợ thính.
Các khái niệm khoa học tạo cơ sở cho thiết bị
Mô-đun TSG cung cấp âm thanh phong phú với mục đích bao quanh âm thanh ù tai với một âm thanh
trung tính dễ bị bỏ qua. Làm giàu âm thanh là một thành phần quan trọng của hầu hết các phương pháp
tiếp cận để kiểm soát chứng ù tai, chẳng hạn như Liệu pháp Đào tạo lại Chứng ù tai (TRT).
Để hỗ trợ việc xác định thói quen đối với chứng ù tai, điều này cần phải được nghe thấy. Do đó, nên đặt
mức lý tưởng của mô-đun TSG để nó bắt đầu hòa hợp với tiếng ù tai và để bạn có thể nghe thấy cả tiếng
ù tai của mình cũng như âm thanh được sử dụng.
Trong hầu hết các trường hợp, mô-đun TSG cũng có thể được đặt để che đi âm thanh ù tai, do đó, để
giảm bớt tạm thời bằng cách tạo ra một nguồn âm thanh dễ chịu hơn và có thể kiểm soát được.

Điều khiển âm lượng TSG
Bộ tạo âm thanh được chuyên gia chăm sóc thính giác đặt ở một mức độ to cụ thể. Khi bật bộ tạo âm thanh,
âm lượng sẽ có cài đặt tối ưu này. Do đó, có thể không cần thiết phải điều khiển âm lượng (độ to) bằng tay.
Tuy nhiên, điều khiển âm lượng cung cấp khả năng điều chỉnh âm lượng, hoặc mức độ kích thích theo ý
muốn của người dùng. Chỉ có thể điều chỉnh âm lượng máy phát âm thanh ù tai trong phạm vi do chuyên gia
chăm sóc thính giác thiết lập.
Điều khiển âm lượng là một tính năng tùy chọn trong mô-đun TSG được sử dụng để điều chỉnh mức đầu ra
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của máy phát âm thanh.

Sử dụng TSG với các ứng dụng điện thoại thông minh
Có thể tăng cường điều khiển bộ tạo âm thanh ù tai thông qua các nút nhấn của máy trợ thính với điều
khiển không dây từ ứng dụng điều khiển TSG trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động. Chức
năng này khả dụng trong máy trợ thính được hỗ trợ khi chuyên viên thính học đã kích hoạt chức năng
TSG trong quá trình lắp máy trợ thính.

LƯU Ý: Để sử dụng các ứng dụng điện thoại thông minh, máy trợ thính phải được kết nối với điện
thoại thông minh hoặc thiết bị di động.
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TSG - Thông số kỹ thuật
Công nghệ tín hiệu âm thanh: Kỹ thuật số
Âm thanh có sẵn
Tín hiệu tiếng ồn có thể được định hình với
các cấu hình sau:
Bộ lọc âm cao

Bộ lọc âm trầm

500 Hz

2000 Hz

750 Hz

3000 Hz

1000 Hz

4000 Hz

1500 Hz

5000 Hz

2000 Hz

6000 Hz

-

8000 Hz

Tín hiệu tiếng ồn có thể được điều chỉnh theo biên độ với độ sâu suy giảm lên đến 14 dB.
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Sử dụng theo toa của máy trợ thính Máy tạo âm thanh ù tai
TSG nên được sử dụng theo quy định của bác sĩ, chuyên gia thính học hoặc chuyên gia chăm sóc sức
khỏe thính giác của bạn. Để tránh tổn thương thính giác vĩnh viễn, mức sử dụng tối đa hàng ngày tùy
thuộc vào mức độ âm thanh được tạo ra.
Để điều chỉnh TSG, vui lòng tham khảo ý kiến chuyên viên thính học của bạn.
Nếu bạn xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ nào từ việc sử dụng máy phát âm thanh, chẳng hạn như chóng
mặt, buồn nôn, đau đầu, giảm chức năng thính giác hoặc tăng nhận thức ù tai, bạn nên ngừng sử dụng
máy phát âm thanh và đi khám bệnh.
Trẻ em và người dùng có khó khăn về thể chất hoặc tinh thần sẽ yêu cầu được đào tạo bởi bác sĩ, nhà
thính học, chuyên gia chăm sóc thính giác hoặc người giám hộ để lắp và tháo thiết bị trợ thính có chứa
mô-đun TSG.

Thông báo quan trọng cho người dùng máy phát âm thanh tiềm năng
Mặt nạ ù tai là một thiết bị điện tử nhằm tạo ra tiếng ồn có cường độ và băng thông đủ để che đi tiếng ồn bên
trong. Nó cũng được sử dụng như một chất hỗ trợ trong việc nghe tiếng ồn bên ngoài và lời nói.
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Thực hành sức khỏe tốt yêu cầu người bị ù tai phải được bác sĩ được cấp phép đánh giá y tế (tốt nhất
là bác sĩ chuyên về các bệnh về tai) trước khi sử dụng máy tạo âm thanh. Các bác sĩ có giấy phép
hành nghề chuyên về các bệnh về tai thường được gọi là bác sĩ tai mũi họng, bác sĩ tai mũi họng
hoặc bác sĩ tai mũi họng.
Mục đích của đánh giá y tế là để đảm bảo rằng tất cả các tình trạng có thể điều trị y tế có thể ảnh
hưởng đến chứng ù tai đều được xác định và điều trị trước khi sử dụng thiết bị tạo âm thanh.
Thiết bị tạo âm thanh là một công cụ để tạo ra âm thanh được sử dụng với tư vấn thích hợp và / hoặc
trong một chương trình quản lý chứng ù tai để giảm bớt bệnh nhân bị ù tai.

Thông tin cảnh báo
CẢNH BÁO:

•
•
•

Máy tạo âm thanh có thể nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách.
Chỉ nên sử dụng máy tạo âm thanh theo lời khuyên của bác sĩ, chuyên gia thính học
hoặc chuyên gia chăm sóc thính giác.
Máy phát âm thanh không phải là đồ chơi và nên để xa tầm tay của bất kỳ ai có thể
gây thương tích cho bản thân (đặc biệt là trẻ em và vật nuôi).
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CẢNH BÁO:

•

Nếu người dùng phát triển bất kỳ tác dụng phụ nào từ việc sử dụng máy phát âm thanh,
chẳng hạn như chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, giảm chức năng thính giác hoặc tăng nhận
thức ù tai, người dùng nên ngừng sử dụng máy phát âm thanh và đi khám bệnh.

•

Để ngăn việc sử dụng ngoài ý muốn của người dùng là trẻ em hoặc người khuyết tật về thể
chất hoặc tâm thần, điều khiển âm lượng, nếu được bật, phải được định cấu hình để chỉ giảm
mức đầu ra của bộ tạo âm thanh.

•

Trẻ em và người dùng bị khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần sẽ cần có sự giám sát của
người giám hộ khi đeo máy trợ thính TSG.
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CẢNH BÁO ĐỐI VỚI CHUYÊN VIÊN THÍNH HỌC:
Chuyên viên thính học nên khuyên người sử dụng máy phát âm thanh tiềm năng tham khảo ý kiến
ngay với bác sĩ được cấp phép (tốt nhất là bác sĩ chuyên khoa tai) trước khi mua máy tạo âm thanh,
nếu chuyên gia chăm sóc thính giác xác định thông qua điều tra, quan sát thực tế hoặc xem xét bất kỳ
thông tin có sẵn nào khác liên quan đến người dùng tiềm năng mà người dùng tiềm năng có bất kỳ
điều kiện nào sau đây:
Dị dạng bẩm sinh hoặc chấn thương của tai có thể nhìn thấy được.
Tiền sử dẫn lưu tích cực từ tai trong vòng 90 ngày trước đó.
Tiền sử mất thính lực đột ngột hoặc tiến triển nhanh chóng trong vòng 90 ngày trước đó.
Chóng mặt cấp tính hoặc mãn tính.
Mất thính lực một bên khởi phát đột ngột hoặc gần đây trong vòng 90 ngày trước đó.
Đo thính lực khoảng cách khí và xương bằng hoặc lớn hơn 15 dB ở 500 Hertz (Hz), 1000 Hz và 2000
Hz.
7. Bằng chứng rõ ràng về sự tích tụ ráy tai đáng kể hoặc một dị vật trong ống tai.
8. Đau hoặc khó chịu trong tai.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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CẢNH BÁO:
Công suất tối đa của máy phát âm thanh rơi vào phạm vi có thể gây mất thính lực theo quy định của
OSHA. Theo khuyến nghị của NIOSH, người dùng không nên sử dụng máy phát âm thanh hơn tám
(8) giờ một ngày khi mức này được đặt ở mức 85 dB SPL trở lên. Khi máy phát âm thanh được đặt ở
mức 90 dB SPL hoặc cao hơn, người dùng không nên sử dụng máy phát âm thanh quá hai (2) giờ
mỗi ngày. Trong mọi trường hợp, máy phát âm thanh không được đeo ở mức độ khó chịu.

Biện pháp phòng ngừa cho Máy tạo âm thanh ù tai
1. Nếu người dùng phát triển bất kỳ tác dụng phụ nào từ việc sử dụng máy tạo âm thanh, chẳng hạn
như chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, giảm chức năng thính giác hoặc tăng nhận thức ù tai, người
dùng nên ngừng sử dụng máy phát âm thanh và đi khám bệnh..
2. Ngừng sử dụng thiết bị tạo âm thanh và tham khảo ý kiến bác sĩ được cấp phép ngay lập tức
nếu bạn gặp một trong các tình trạng sau:
a. Có thể nhìn thấy dị dạng bẩm sinh hoặc chấn thương của tai.
b. Tiền sử dẫn lưu tích cực từ tai trong vòng 90 ngày trước đó.
c. Tiền sử mất thính lực đột ngột hoặc tiến triển nhanh chóng trong vòng 90 ngày trước đó.
d. Chóng mặt cấp tính hoặc mãn tính.
e. Mất thính lực một bên do khởi phát đột ngột hoặc gần đây trong vòng 90 ngày trước đó.
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f.

Bằng chứng rõ ràng về sự tích tụ gốm đáng kể hoặc có dị vật trong ống tai.

g. Đau hoặc khó chịu trong tai.
3. Ngừng sử dụng thiết bị tạo âm thanh và tham khảo ý kiến ngay với chuyên viên thính học của
bạn, nếu bạn gặp phải những thay đổi về nhận thức ù tai, khó chịu hoặc nhận thức giọng nói
bị gián đoạn khi đang sử dụng Thiết bị tạo âm thanh ù tai.
4. Điều khiển âm lượng là một tính năng trong mô-đun TSG được sử dụng để điều chỉnh mức
đầu ra của máy phát âm thanh. cấp độ.
5. Trẻ em và người dùng bị khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần sẽ cần có sự giám sát của người
giám hộ khi đeo máy trợ thính TSG.
6. Việc điều chỉnh cài đặt Máy tạo âm thanh ù tai, sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh,
chỉ nên được thực hiện bởi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp trong trường hợp người
dùng là trẻ vị thành niên.

Cảnh báo của Máy tạo âm thanh ù tai cho các chuyên viên thính học
Chuyên viên thính học nên khuyên người sử dụng máy phát âm thanh tiềm năng tham khảo ý kiến ngay
với bác sĩ được cấp phép (tốt nhất là bác sĩ chuyên khoa tai) trước khi mua máy tạo âm thanh.
Nếu chuyên viên thính học xác định thông qua điều tra, quan sát thực tế hoặc xem xét bất kỳ thông tin
sẵn có nào khác liên quan đến người dùng tiềm năng rằng người dùng tiềm năng có bất kỳ điều kiện nào
sau đây:
1. Dị dạng bẩm sinh hoặc chấn thương của tai có thể nhìn thấy được.
2. Tiền sử dẫn lưu tích cực từ tai trong vòng 90 ngày trước đó.
3. Tiền sử mất thính lực đột ngột hoặc tiến triển nhanh chóng trong vòng 90 ngày trước đó.
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4. Chóng mặt cấp tính hoặc mãn tính.
5. Mất thính lực một bên khởi phát đột ngột hoặc gần đây trong vòng 90 ngày trước đó.
6. Đo thính lực khoảng cách khí và xương bằng hoặc lớn hơn 15 dB ở 500 Hertz (Hz), 1000 Hz và 2000
Hz.
7. Bằng chứng rõ ràng về sự tích tụ ráy tai đáng kể hoặc một dị vật trong ống tai.
8. Đau hoặc khó chịu trong tai.

CẢNH BÁO: Công suất tối đa của máy phát âm thanh rơi vào phạm vi có thể gây mất thính lực theo
quy định của OSHA. Theo khuyến nghị của NIOSH, người dùng không nên sử dụng máy phát âm
thanh hơn tám (8) giờ một ngày khi mức này được đặt ở mức 85 dB SPL trở lên. Khi máy phát âm
thanh được đặt ở mức 90 dB SPL hoặc cao hơn, người dùng không nên sử dụng máy phát âm
thanh quá hai (2) giờ mỗi ngày. Trong mọi trường hợp, máy phát âm thanh không được đeo ở mức
độ khó chịu.
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Thông tin về các quy định
Bảo hành và sửa chữa
Nhà sản xuất cung cấp bảo hành đối với thiết bị trợ thính trong trường hợp có khuyết tật về tay nghề hoặc
vật liệu, như được mô tả trong tài liệu bảo hành hiện hành. Trong chính sách dịch vụ của mình, nhà sản
xuất cam kết đảm bảo chức năng ít nhất là tương đương với máy trợ thính ban đầu. Là một bên ký kết
sáng kiến Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc, nhà sản xuất cam kết thực hiện điều này theo các thông
lệ tốt nhất thân thiện với môi trường. Do đó, theo quyết định của nhà sản xuất, máy trợ thính có thể được
thay thế bằng các sản phẩm mới hoặc các sản phẩm được sản xuất từ các bộ phận đã qua sử dụng mới
hoặc còn sử dụng được hoặc được sửa chữa bằng các bộ phận thay thế mới hoặc tân trang. Thời hạn
bảo hành của máy trợ thính được chỉ định trên thẻ bảo hành của bạn, do chuyên viên thính học của bạn
cung cấp.
Đối với các thiết bị trợ thính cần được bảo dưỡng, vui lòng liên hệ với chuyên viên thính học của bạn để
được hỗ trợ.
Máy trợ thính gặp sự cố phải được sửa chữa bởi kỹ thuật viên có chuyên môn. Không cố gắng mở hộp
đựng máy trợ thính, vì điều này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.

Thông tin kiểm tra nhiệt độ, vận chuyển và lưu trữ
Máy trợ thính của chúng tôi phải trải qua nhiều bài kiểm tra khác nhau về nhiệt độ và chu kỳ sưởi ẩm
trong khoảng -25°C (-13°F) đến +70°C (+158°F) theo tiêu chuẩn nội bộ và công nghiệp.
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Trong quá trình hoạt động bình thường, nhiệt độ không được vượt quá giá trị giới hạn từ 0°C (+32°F) đến
+ 45°C (+113°F), ở độ ẩm tương đối 90%, không ngưng tụ. Áp suất khí quyển trong khoảng từ 500 hPa
đến 1100 hPa là thích hợp.
Trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản, nhiệt độ không được vượt quá giá trị giới hạn từ -20°C (-4°F)
đến + 60°C (+140°F) ở độ ẩm tương đối là 90% RH, không ngưng tụ (đối với Thời gian giới hạn).
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Tuyên bố
Thiết bị này tuân thủ phần 15 của quy tắc FCC và quy tắc ISED. Hoạt động tuân theo hai điều kiện sau:
1. Thiết bị này có thể không gây nhiễu có hại.
2. Thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu nào nhận được, bao gồm cả nhiễu có thể gây ra hoạt động
không mong muốn.

LƯU Ý: Thiết bị này đã được thử nghiệm và tuân thủ các giới hạn đối với thiết bị kỹ thuật số Loại
B, theo phần 15 của quy tắc FCC và quy tắc ISED. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp sự
bảo vệ hợp lý chống lại nhiễu có hại trong việc lắp đặt khu dân cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và
có thể bức xạ năng lượng tần số vô tuyến, và nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn,
có thể gây nhiễu có hại cho liên lạc vô tuyến.
Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng nhiễu sẽ không xảy ra trong một cài đặt cụ thể. Nếu thiết bị này
gây nhiễu có hại cho việc thu sóng vô tuyến hoặc truyền hình, điều này có thể được xác định bằng
cách tắt và bật thiết bị, người dùng được khuyến khích cố gắng khắc phục nhiễu bằng một hoặc
nhiều biện pháp sau:
– Xoay hoặc di chuyển các ăng ten thu
– Gia tăng sự chia cách giữa thiết bị và người nhận
– Kết nối thiết bị với ổ cắm trên mạch khác với ổ cắm mà máy thu được kết nối
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– Tham khảo ý kiến của đại lý hoặc kỹ thuật viên radio / TV có kinh nghiệm để được trợ giúp.
Các thay đổi hoặc chỉnh sửa có thể làm mất quyền vận hành thiết bị của người dùng.

Các sản phẩm tuân thủ các yêu cầu quy định sau:
• Ở EU: Thiết bị tuân thủ các Yêu cầu Cần thiết theo Phụ lục I của Chỉ thị Hội đồng 93/42 / EEC dành
cho thiết bị y tế (MDD).

•

Bằng văn bản này, Interton A / S tuyên bố rằng các loại thiết bị vô tuyến BEB60 và BEB70 tuân thủ
Chỉ thị 2014/53 / EU.

•
•
•

Toàn văn tuyên bố về sự phù hợp của EU hiện có tại địa chỉ internet sau: www.interton.com/legal.

•
•

Tại Canada: những thiết bị trợ thính này được chứng nhận theo các quy tắc của ISED.

Tại Hoa Kỳ: FCC CFR 47 Phần 15, tiểu phần C
Các yêu cầu quy định quốc tế áp dụng được xác định khác ở các quốc gia ngoài EU và Hoa Kỳ. Vui
lòng tham khảo các yêu cầu của quốc gia địa phương đối với các khu vực này.
Luật Vô tuyến của Nhật Bản và Tuân thủ Luật Kinh doanh Viễn thông của Nhật Bản. Thiết bị này
được cấp theo Luật vô tuyến Nhật Bản ( 電 波 法 ) và Luật kinh doanh viễn thông Nhật Bản ( 電
気 通 信 事 業 法 ). Thiết bị này không được sửa đổi (nếu không số chỉ định được cấp sẽ trở nên
không hợp lệ).
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Kiểu máy trợ thính
Các loại máy trợ thính cho các kiểu máy có trong hướng dẫn sử dụng này là:

BEB60, FCC ID: X26BEB60, IC: 6941C-BEB60; BEB70, FCC ID: X26BEB70, IC: 6941C-BEB70.
Thiết bị này bao gồm một bộ phát RF hoạt động trong dải tần từ 2,4 GHz - 2,48 GHz.

Các biến thể của máy trợ thính
Máy trợ thính Mini sau tai (BTE) loại BEB60 với FCC ID X26BEB60, số IC 6941C- BEB60 và pin
cỡ 312 có sẵn trong các biến thể sau:
MV665-DW, MV465-DW, MV365-DW, MV265-DW
Công suất đầu ra RF danh nghĩa được truyền đi là: -1 dBm.

Máy trợ thính sau tai (BTE) loại BEB70 với FCC ID X26BEB70, số IC 6941C-BEB70 và pin cỡ 13 có
sẵn trong các biến thể sau:
MV670-DW, MV470-DW, MV370-DW, MV270-DW, MV170-DW
Công suất đầu ra RF danh nghĩa được truyền đi là: -2 dBm.
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Ký hiệu
CẢNH BÁO: Chỉ ra một tình huống có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng.
THẬN TRỌNG: Cho biết tình huống có thể dẫn đến thương tích nhẹ và trung bình.
Lời khuyên và lời khuyên về cách xử lý máy trợ thính của bạn tốt hơn.
Thiết bị bao gồm một máy phát RF.
Làm theo hướng dẫn sử dụng.
Không vứt máy trợ thính và pin cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Máy trợ thính và
pin của bạn nên được vứt bỏ tại các địa điểm dành cho rác thải điện tử hoặc trả lại cho
chuyên gia chăm sóc thính giác của bạn để xử lý an toàn. Vui lòng hỏi chuyên viên thính
học địa phương của bạn về việc vứt bỏ máy trợ thính của bạn.
CHÚ Ý: Có thể có các quy định cụ thể ở quốc gia của bạn.
Sản phẩm là bộ phận được áp dụng Loại B.
Tuân thủ các yêu cầu ACMA.
Complies with
IMDA Standards
DA105282

Tuân theo tiêu chuẩn IMDA.
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Thông số kỹ thuật
Mini BTE
Models: MV665-DW, MV465-DW, MV365-DW, MV265-DW

Ống
mỏng

Closed

HFA

36

39

dB

Tăng tối đa (đầu vào SPL 50 dB)

Max.
HFA

52
47

56
49

dB

Đầu ra tối đa (đầu vào 90 dB SPL)

Max.
HFA

123
113

121
116

Hz
Hz
Hz
Hz

0.4
0.1
0.4
0.2

0.7
0.6
0.6
0.1

%

Max.
HFA
HFA

81
96
77

85
99
79

dB
SPL

22
10

23
10

dB
SPL

Dải tần số IEC 60118-0: 2015

100-7680

100-6800

Hz

Xả hiện tại (Quiescent / Đang hoạt động)

1.17/1.22

1.18/1.34

mA

Độ lợi kiểm tra tham chiếu (đầu vào 60 dB SPL)

Total harmonic distortion

500
800
1600
3200

Độ nhạy Telecoil (đầu vào 1 mA/m)
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI)
Độ nhạy telecoil toàn tuyến @ 1 mA/m
Tiếng ồn đầu vào tương đương, giảm tiếng ồn w/o
1/3 Octave Tiếng ồn đầu vào tương đương, giảm tiếng ồn w/o

ữ liệu phù hợp với ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0: 2015. Được đo trong bộ ghép 2cc.
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dB
SPL

Blackcurve: Thin tube;
Greycurve: Closed dome.

BTE
Models: MV670-DW, MV470-DW, MV370-DW, MV270-DW, MV170-DW

Thin
tube

Closed

Kiểm tra tham chiếu đạt được (6đầu vào 0 dB
SPL)

HFA

40

45

dB

Tăng tối đa (đầu vào 50 dB SPL)

Max.
HFA

52
49

57
52

dB

Đầu ra tối đa (90 dB SPL input)

Max.
HFA

128
117

126
122

dB
SPL

500 Hz
800 Hz
1600 Hz
3200 Hz

0.5
0.1
0.6
0.2

0.7
0.9
0.6
0.2

%

Max.
HFA
HFA

83
101
79

88
105
83

dB
SPL

Total harmonic distortion

Độ nhạy của Telecoil (1 mA/m input)
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI)
Full-on telecoil sensitivity @ 1 mA/m

Tiếng ồn đầu vào tương đương, không giảm tiếng ồn
Tiếng ồn đầu vào tương đương 1/3 quãng tám, không giảm tiếng ồn
Dải tần số IEC 60118-0: 2015
Xả hiện tại (Quiescent/Đang hoạt động)

22
11

22
10

dB
SPL

100-7130

100-6170

Hz

1.18/1.2

1.2/1.29

mA

Black curve: Thin tube;
Grey curve: Closed dome.

Dữ liệu phù hợp với ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0: 2015. Được đo trong bộ ghép 2cc.
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Thông tin bổ sung
Sự công nhận
Các phần của phần mềm này được viết bởi Kenneth MacKay (micro-ecc) và được cấp phép theo các điều
khoản và điều kiện sau:
Bản quyền ® 2014, Kenneth MacKay. Đã đăng ký Bản quyền.
Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là
đáp ứng các điều kiện sau:

•

Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và
tuyên bố từ chối trách nhiệm sau.

•

Việc phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều
kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp
cùng với bản phân phối.
PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CHỦ BẢN QUYỀN VÀ CÁC NHÀ ĐÓNG GÓP “NGUYÊN
TRẠNG” VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI
VỚI, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ
ĐƯỢC TỪ CHỐI. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHỨNG MINH NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN HOẶC NHÀ
ĐÓNG GÓP CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, ẤN ĐỘ, SỰ CỐ,
ĐẶC BIỆT, KHAI THÁC HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN QUY TRÌNH SỬ
DỤNG HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN); HOẶC LIÊN QUAN
ĐẾN DOANH NGHIỆP) BẤT CỨ NGUYÊN NHÂN VÀ BẤT CỨ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM
PHÁP LÝ, GÌ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TRỌNG HOẶC TÓM TẮT (BAO
GỒM SỰ TIÊU CỰC HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT HIỆN BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG
PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC PHÉP THUỘC VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.
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Việc sử dụng huy hiệu Made for Apple có nghĩa là một phụ kiện được thiết kế để kết nối đặc biệt với
các mẫu iPhone, iPad và iPod touch và đã được nhà phát triển chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn
hiệu suất của Apple. Apple không chịu trách nhiệm về hoạt động của thiết bị này hoặc việc tuân thủ
các tiêu chuẩn quy định và an toàn của thiết bị này.
© 2021 GN Hearing A/S. Đã đăng ký Bản quyền. Interton là thương hiệu của GN Hearing A/S. Apple, the
Apple logo, iPhone, iPad, iPod touch Là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc
gia khác. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Android, Google Play and the Google Play logo là các nhãn hiệu của Google LLC. Dấu hiệu và biểu trưng từ
Bluetooth là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc.
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Manufacturer according to
EU Medical Device Directive
93/42/EEC:

Any issues relating to the EU Medical DeviceDirective 93/42/EEC or EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU should be directed to Interton A/S.
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