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Power-on Delay ở trang 13
AutoPhone ở trang 22
Telecoil ở trang 24
Direct Audio Inputon ở trang 26
Tinnitus Sound Generator ở trang 29

Các loại máy trợ thính được chỉ định cho các kiểu máy có trong hướng dẫn sử dụng này là:
BRIE, FCC ID: X26BRIE, IC: 6941C-BRIE; VE312, FCC ID: X26VE312, IC: 6941C-VE312. Vui lòng xem trang 7
để biết danh sách các model.

Tulip dome

RIE mould
Thiết bị này bao gồm một bộ phát RF hoạt động trong dải tần từ 2.4 GHz – 2.48 GHz. Công suất đầu ra RF danh
nghĩa được truyền là 0 dBm.
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Giới thiệu

Chúc mừng bạn đã mua máy trợ thính mới. Thiết kế và công nghệ âm thanh sáng tạo của Interton, kết hợp với
chương trình tùy chỉnh do chuyên viên thính học của bạn lựa chọn, sẽ làm cho việc nghe của bạn trở nên thú vị
hơn.
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để được hưởng đầy đủ quyền lợi từ việc sử dụng máy trợ thính của
bạn. Với việc chăm sóc, bảo dưỡng và sử dụng đúng cách, máy trợ của bạn sẽ giúp bạn giao tiếp tốt hơn trong
nhiều năm.
Hỏi chuyên viên thính học của bạn nếu có thắc mắc.

2

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.
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Làm quen với việc khuếch đại
Mặc dù mua máy trợ thính là một bước quan trọng, nhưng nó chỉ là một bước trong quy trình hướng tới việc nghe
thoải mái hơn. Thích ứng thành công với độ khuếch đại mà máy trợ thính của bạn cung cấp cần có thời gian và cách sử
dụng nhất quán.
Bạn sẽ được hưởng nhiều lợi ích hơn từ máy trợ thính Interton của mình bằng cách thực hiện các hành động sau:
• Đeo máy trợ thính thường xuyên để cảm thấy thoải mái khi sử dụng chúng.
• Cần có thời gian để làm quen với máy trợ thính. Có thể hữu ích khi bắt đầu bằng cách đeo chúng trong
thời gian ngắn thậm chí chỉ là 15 phút – và sau đó tăng dần theo thời gian của bạn. Theo một cách nào đó,
nó không khác gì việc điều chỉnh kính áp tròng. Trao đổi với chuyên viên thính học của bạn, người có thể
thiết kế một lịch trình phù hợp riêng bạn.
• Khi bạn cảm thấy thoải mái hơn với chúng, hãy tăng thời gian đeo và đeo máy trợ thính của bạn
trong nhiều loại môi trường nghe.
Có thể mất đến vài thán g để não của bạn quen với tất cả những âm thanh “mới” xung quanh bạn. Làm theo
những gợi ý này sẽ cho não bạn thời gian để học cách giải thích sự khuếch đại và nâng cao những lợi ích bạn
nhận được từ việc sử dụng máy trợ thính Interton.
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Báo cáo

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 ra nhiễu có hại.
2. Thiết bị này phải chấp nhận mọi nhiễu nhận được, bao gồm cả nhiều có thể gây ra hoạt động kém hiệu
quả.

i

6

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 đeo nó ở khu dân cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể bức xạ năng
lượng tần số vô tuyến, 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.
• Tăng khoảng cách giữa các thiết bị và máy thu.
• Kết nối thiết bị vào ổ cắm trên mạch khác với mạch mà ổ cắm được kết nối.
• Tham khảo ý kiến của đại lý hoặc kỹ thuật viên radio/TV có kinh nghiệm để được trợ giúp.
Các thay đổi hoặc sửa đổi có thể làm mất quyền vận hành thiết bị của người dùng.

Các sản phẩm tuân thủ các yêu cầu quy định sau:
• Tại EU: Thiết bị phù hợp với các yêu cầu thiết yếu theo Phụ lục I của Chỉ thị 93/42 /EEC của Hội đồng đối
với các thiết bị y tế (MDD).
• Interton A/S tuyên bố rằng các loại thiết bị vô tuyến BER13 và VER12 tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU. Toàn văn
tuyên bố sự phù hợp của EU có sẵn tại địa chỉ internet sau: www.interton.com/legal.
• Tại Hoa Kỳ: FCC CFR 47 Phần 15, phân chi C
• Các yêu cầu quy định quốc tế hiện hành khác được xác định ở các quốc gia bên ngoài EU và Hoa Kỳ. Vui
lòng tham khảo các yêu cầu của quốc gia địa phương đối với các khu vực này.
• Ở Canada: các máy trợ thính này được chứng nhận theo các quy tắc của ISED.
• Luật Phát thanh Nhật Bản và Tuân thủ Luật Kinh doanh Viễn thông Nhật Bản.
Thiết bị này được cấp theo Luật Phát thanh Nhật Bản (電波法) và Luật Kinh doanh Viễn thông Nhật Bản (電気
通信事業法). Thiết bị này không nên được sửa đổi (nếu không số chỉ định được cấp sẽ trở nên không hợp lệ).

Máy trợ thính Mini Loa phát trong tai (RIE) loại VE312 với FCC ID: X26VE312, số IC 6941C- VE312 và cỡ pin 312
có sẵn trong các biến thể sau:
RD661-DRW, RD461-DRW
Máy trợ thính Loa phát trong tai (RIE) loại BRIE với FCC ID X26BRIE,số IC 6941-BRIE và cỡ pin 13 có sẵn
trong các biến thể sau:
RD662-DRW, RD462-DRW, RD362-DRW
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6 Mô tả
6.1 Máy trợ thính của bạn – RD 61 / RD
62
1.
2.
3.
4.

Dây loa
Núm Open
Núm Tulip
Núm Power

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Núm RIE
16
Khóa cố định
Cửa pin
Loa
Nút nhấn (chỉ có ở model RD 61)
Nút nhấn đa chức năng (chỉ có ở RD 62)
Dây loa LP
Dây loa MP
Dây loaHP
Loa UP / núm theo khuôn tai
Model, và số seri (trong ngăn pin)
DAI (chỉ có ở model RD 62)
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RD 62-DRW

10

2
9

RD 61-DRW

2
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6.2

7

Nhận biết máy trái & phải

Nếu bạn có hai máy trợ thính, chúng có thể được lập trình khác nhau. Một cho tai trái của bạn, một cho bên
phải của bạn. Đừng hoán đổi chúng. Hãy chú ý đến điều này khi làm sạch, lưu trữ và lắp máy trợ thính.

Bắt đầu

Một khi bạn đã đặt máy trợ thính trên tai của bạn, bạn có thể bật chúng lên.
Máy trợ thính của bạn luôn bắt đầu trên chương trình 1 ở âm lượng được đặt
trước.

7.1

Chức năng On/Off
1.
2.

i

Đóng cửa pin để bật máy trợ thính ở chương trình 1 (một).
Mở cửa pin để tắt máy trợ thính. Sử dụng ngón tay để mở nó ra
LƯU Ý: Để tiết kiệm pin, tắt máy trợ thính khi không sử dụng chúng.

Off

7.1.1 Power-on Delay – Khởi động chậm
Left

Right

Bạn có thể yêu cầu chuyên viên thính học của bạn đánh dấu máy trợ thính của bạn với một dấu hiệu Trái và
Phải có màu: Trái là màu xanh và Bên phải là màu đỏ.

Power-on Delay làm chậm thời gian trước khi máy trợ thính của bạn bật sau khi bạn
đóng cửa pin. Với Power-on Delay, bạn sẽ nghe một tiếng bíp (
etc.) cho mỗi
giây của khoảng thời gian trễ (5 hoặc 10 giây).
Nếu bạn không muốn sử dụng chức năng này, hãy yêu cầu chuyên viên thính học
của bạn hủy kích hoạt chức năng Power- on Delay.

7.2

Tháo/Lắp pin
1.

12

Mở hoàn toàn cửa pin bằng ngón tay của bạn. tháo pin đã sử dụng nếu
có.
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2.
3.
4.
5.

i

Chuẩn bị sẵn pin mới (vui lòng tham khảo trang 2 để biết thông tin về kiểu dáng pin/ kích thước cho máy
trợ thính của bạn). Tháo miếng bảo vệ để kích hoạt pin.
Đợi 2 phút trước khi lắp pin vào máy.
Lắp pin mới với cực dương đúng vị trí. Luôn luôn lắp pin vào cửa pin: không bao giờ lắp trực tiếp vào máy.
Nhẹ nhàng đóng cửa pin.
1.
2.
3.
4.

Luôn sử dụng pin Zinc-Air mới với hạn sử dụng còn ít nhất là 1 năm.
Bất cứ khi nào không sử dụng máy trợ thính , hãy nhớ là luôn tắt máy để tránh hao pin không cần
thiết.
Vào ban đêm, tắt máy trợ thính và mở hết cửa pin để hơi ẩm bay hơi và tuổi thọ của máy trợ thính .
Nếu máy trợ thính thường xuyên bị mất kết nối với các phụ kiện không dây Interton, hãy liên hệ với
chuyên viên thính học của bạn để biết danh sách pin trở kháng thấp.

i

CẢNH BÁO: Pin có chứa các chất nguy hiểm và cần được vứt bỏ cẩn thận vì sự an toàn của bạn và môi
trường. Ngoài ra, để pin tránh xa vật nuôi, trẻ em và người khuyết tật về tâm thần.

7.3

Báo pin yếu

7.3.1 Báo pin yếu khi được ghép nối với các phụ kiện không dây
Pin hết nhanh khi bạn sử dụng với các chức năng không dây như trực tuyến từ điện thoại thông minh hoặc từ TV
thông qua TV Streamer 2.
Khi pin yếu, chức năng không dây ngưng hoạt động. Một giai điệu ngắn mỗi 5 phút sẽ báo cho bạn biết rằng pin
đang yếu.
Bảng bên dưới cho thấy chức năng thay đổi như thế nào theo mức năng lượng của pin.
Mức độin p

Máy trợ thính

Remote Control

Streaming

Được sạc đầy

P

P

P

Pin yếu

P

P

O

P

O

O

Cạn kiệt (thay pin)

Tín hiệu

Khi pin yếu, máy trợ thính của bạn sẽ giảm âm lượng, và sẽ phát một giai điệu mỗi 15 phút cho đến khi nó cạn kiệt và tắt
máy.

iLƯU Ý: Luôn luôn có pin dự phòng.
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7.4

Tháo/Lắp máy trợ thính

7.4.2

Để thoải mái, luôn luôn tắt máy trợ thính của bạn trước khi lắp hoặc tháo chúng.
7.4.1

Lắp núm theo khuôn tai
1.
2.
3.
4.

Giữ núm theo khuôn tai giữa ngón cái và ngón trỏ và loa phát âm thanh vào ống
tai của bạn.
Trượt toàn bộ núm theo khuôn tai vào trong tai bạn nhẹ nhàng và di chuyển chậm.
Di chuyển núm theo khuôn tai lên xuống và nhấn nhẹ để đặt nó chính xác vào tai. Mở
và khép cơ hàm của bạn sẽ giúp thao tác dễ dàng hơn.
Chắc chắc máy trợ thính nằm khít trên vành tai bạn.

Tháo núm theo khuôn tai
1.
2.

i3.
7.4.3

LƯU Ý: Có thể hữu ích khi dùng tay kéo tai của bạn lên trên và hướng ra ngoài
trong khi đưa vào.

I

THẬN TRỌNG: Không bao giờ cố gắng tự sửa đổi hình dạng của máy trợ thính, núm tai hoặc dây loa.
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Tháo hoàn toàn núm theo khuôn tai bằng cách xoay nó.
Lắp dây loa với núm tai

1.
2.

Bằng cách thử nghiệm, bạn có thể khám phá ra một phương pháp dễ dàng hơn. Với
cách lắp đúng cách, máy trợ thính phải vừa khít nhưng thoải mái.

i

Tháo máy trợ thính từ phía sau tai. Trong giây lát, hãy để nó lơ lửng bên tai bạn.
Nhẹ nhàng kéo dây tháo (không phải máy trợ thính hoặc ống dây) để kéo máy trợ thính ra khỏi tai.
LƯU Ý: Đối với dây loa có núm theo khuôn tai, nắm dây tháo máy và kéo núm theo khuôn tai ra ngoài .

Giữ máy trợ thính ở phía trên vành tai.
Giữ dây loa ở chổ cong và nhẹ nhàng đậy
núm tai vào trong ống tai. Đẩy núm tai
đủ sâu vào trong ống tai cho đến khi ống
loa nằm ngang với đầu (kiểm tra với
gương)

i

LƯU Ý: Để tránh bị hú, điều quan trọng là ống dây và núm tai đặt vừa vặn vào trong ống tai của bạn. Đối
với các lý do có thể khác, hãy kiểm tra hướng dẫn Khắc phục sự cố

I

THẬN TRỌNG: Không bao giờ cố gắng uốn cong hoặc sửa đổi hình dạng của dây loa.
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7.4.4

Tháo dây loa với nú m tai
1. Giữ dây loa với ngón cái và ngón giữa và tháo dây loa.

7.4.5

Khóa cố định

Chuyên viên thính học sẽ lắp và điều chỉnh khóa cố định cho bạn.

7.5

Hoạt động của máy trợ thính

7.5.1 Nút nhấn hoặc nút nhấn đa chức năng
Máy trợ thính của bạn được trang bị nút nhấn (cho model 61) hoặc nút đa chức năng (cho model 62 ) cho phép bạn sử
dụng tối đa bốn chương trình nghe khác nhau, mỗi chương trình phù hợp với một số tình huống nhất định.
1. Nhấn vào nút nhấn hoặc nút đa chức năng để chuyển đổi giữa các chương trình.
2. 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.).
3. Khi bạn tắt máy trợ thính rồi bật lại, chúng luôn trở về cài đặt mặc định (chương trình một và âm lượng đặt trước).
Không cần thiết phải điều khiển âm lượng bằng tay. Tuy nhiên, ngoài việc điều khiển các chương trình nghe, nút
đa chức năng (chỉ dành cho model 62) cung cấp cho bạn khả năng điều chỉnh độ khuếch đại theo ý muốn.
Chuyên viên thính học của bạn có thể định cấu hình nút đa chức năng của bạn để bạn có thể điều khiển âm
lượng và chuyển đổi giữa các chương trình nghe.
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Nút nhấn (chỉ dành cho models 61 )

Nút nhấn đa chức năng (chỉ dành cho model 62)

Nếu cần thiết , chuyên viên thính học của bạn có thể thay đổi cài đặt mặc định cho nút nhấn đa chức năng và điền
vào bảng sau để chỉ ra cài đặt mới:
Nút nhấn đa chức năng

Cài đặt mặc định

Nhấn trên ngắn

Tăng âm lượng

Nhấn dưới ngắn

Giảm âm lượng

Nhấn trên dài (3 giây)

Thay đổi chương trình

Nhấn dưới dài (3 giây)

Kích hoạt trực tuyến

Cài đặt mới
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Ý: Nếu bạn có hai máy trợ thính với tính năng Nút đồng bộ được bật, việc thay đổi chương trình
i LƯU
ở một máy trợ thính sẽ tự động lặp lại trong máy trợ thính thứ hai. Khi bạn thay đổi một chương
trình trong một máy trợ thính, nó sẽ phản hồi với một hoặc nhiều tiếng bíp. Số lượng tiếng bíp thông
báo sẽ tiếp tục ở máy trợ thính thứ hai. Chức năng này cũng có thể được cấu hình để cho phép một
bên kiểm soát tăng âm lượng và bên kia kiểm soát giảm âm lượng. Âm lượng thay đổi ở một máy trợ
thính được lặp lại tương tự ở máy thứ hai.
.

8

Sử dụng điện thoại

Máy trợ thính của bạn cho phép bạn sử dụng điện thoại như bình thường. Tuy nhiên,
có thể luyện tập việc tìm kiếm vị trí tối ưu cho điện thoại của bạn.
Những gợi ý sau đây có thể giúp ích:
1. Giữ điện thoại trên tai của bạn.
2. Giữ điện thoại hướng lên phía trên của tai bạn (gần đến đầu thu âm
thanh)
3. Nếu xảy ra tiếng hú, bạn nên giữ điện thoại cố định vài giây trước khi máy trợ
thính loại bỏ hoàn toàn tiếng hú.
4. Tiếng hú có thể bị tắt bằng cách đưa điện thoại ra xa tai của bạn.

i

LƯU Ý: Tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân , chuyên viên thính học của bạn có thể kích hoạt chương trình riêng
cho việc sử dụng điện thoại.

8.1

Sử dụng máy trợ thính interton với iPhone, iPad, and iPod touch (tùy chọn)

Máy trợ thính Interton Ready dành cho Apple*, và cho phép giao tiếp và điều khiển trực tiếp với iPhone, iPad hoặc
iPod touch
LƯU Ý: Để được hỗ trợ ghép nối và sử dụng các sản phẩm này với thiết bị Interton Ready của bạn, vui
lòng liên hệ với chuyên viên thính học của bạn.

i
*

Feature is only available in Interton Ready 6 and 4.
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8.2

Sử dụng máy trợ thính Interton với ứng dụng điện thoại thông minh.

Sử dung với ứng dụng điện thoại thông minh:
• Không tắt thông báo.
• Cài đặt cập nhật để giữ cho ứng dụng hoạt động một cách chính xác.
• Chỉ sử dụng ứng dụng với máy trợ thính của Interton. Interton không chịu trách nhiệm nếu ứng dụng
được sử dụng với loại máy trợ thính khác.
• Nếu bạn muốn có 1 bản in hướng dẫn sử dụng ứng dụng điện thoại thông , vui lòng truy cập
www.interton.com/get-going-rie hoặc tư vấn bộ phận hỗ trợ khách hàng.
8.2.1 Mục đích sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh:

8.4

AutoPhone

Bằng cách đặt một nam châm trên máy thu điện thoại, máy trợ thính của bạn sẽ tự động chuyển đổi chương
trình điện thoại khi máy thu gần tai bạn.
Khi bạn tháo máy thu ra khỏi tai, máy trợ thính sẽ tự động quay trở lại chương trình nghe trước đó.

i

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

8.4.1

Đặt nam châm AutoPhone

Làm theo các bước sau để đặt nam châm AutoPhone một cách chính xác:

Ứng dụng này chỉ nên được sử dụng với máy trợ thính Interton như mục đích của chúng và Interton không chịu
trách nhiệm nếu ứng dụng được sử dụng với các thiết bị trợ thính khác.

8.3

Điện thoại di động

Máy trợ thính của bạn tuân thủ các Tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về Khả năng Tương thích Điện từ Quốc tế. Tuy
nhiên, không phải tất cả điện thoại di động đều tương thích với máy trợ thính (HAC).
Mọi mức độ xáo trộn 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.

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

Vệ sinh kỹ điện thoại.

Tháo lá bạc ra khỏi nam châm.

Đặt nam châm.
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8.5.1

i

LƯU Ý: 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.

8.4.2

Cách sử dụng AutoPhone
1.
2.

i
8.5

Nâng điện thoại lên tai bạn.
Khi bạn nghe một giai điệu ngắn, chương trình điện thoại được kích hoạt.
LƯU Ý: 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 giảm âm lượng.

Telecoil (chỉ có ở model 62-DRW )

Máy trợ thính của bạn có thể được trang bị telecoil. Chương trình Telecoil có thể giúp cải thiện khả năng hiểu giọng nói với
các điện thoại Tương thích với Máy trợ thính và trong rạp hát, rạp chiếu phim, nhà thờ cúng, v.v. có cài đặt teleloop.
Telecoil không thể hoạt động nếu không có teleloop (hay còn gọi là vòng cảm ứng) hoặc điện thoại Tương thích với Máy
trợ thính (HAC). Khi bạn bật chương trình Telecoil, thiết bị trợ thính của bạn sẽ thu tín hiệu từ điện thoại liên lạc từ xa hoặc
điện thoại HAC.

i
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LƯU Ý: Nếu bạn có vấn đề khi nghe với teleloop, hỏi chuyên viên thính học của bạn về việc điều chỉnh
chương trình.
LƯU Ý: Nếu không nghe được âm thanh khi ở trong hệ thống teleloop và kích hoạt chương trình Telecoil, có
thể hệ thống teleloop chưa được mở hoặc hoạt động chưa được chính xác.

Hệ thống Teleloop

Để sử dụng hệ thống teleloop, làm theo những bước sau:
1. Chuyển máy trợ thính của bạn đến chương trình Telecoil.
2. Tìm một vị trí tốt. Việc tiếp nhận không rõ ràng ở tất cả các địa điểm, vì nó phụ thuộc vào teleloop. Tìm kiếm
tín hiệu hoặc tìm một vị trí khác.
3. Nếu cần thiết, điều chỉnh âm lượng.
4. Khi bạn rời đi, hãy chuyển sang chương trình ưa thích của bạn.
8.5.2

Điện thoại HAC

Telecoil nhận tín hiệu telecoil của điện thoại HAC và chuyển nó thành âm thanh.
Để sử dụng điện thoại HAC, làm theo các bước sau:
1. Chuyển máy trợ thính của bạn đến chương trình Telecoil.
2. Nhấc điện thoại và gọi hoặc trả lời điện thoại.
3. Giữ điện thoại phía sau tai của bạn – gần đến máy trợ thính, và hướng nó ra
phía ngoài
4. Nghe âm quay số và di chuyển điện thoại để bắt sóng tốt nhất.
5. Nếu cần thiết, điều chỉnh âm lượng.
6. Khi bạn rời đi, hãy chuyển sang chương trình ưa thích của bạn.

i

LƯU Ý : Nếu điện thoại có tín hiệu telecoil kém, hãy thử sử dụng chương trình
micrô. Để tránh bị huýt sáo, hãy di chuyển điện thoại ra xa tai một chút
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8.6

Direct Audio Input (tuỳ chọn) (chỉ dành cho model 62-DRW)

Máy trợ thính của bạn được trang bị thiết bị Đầu vào Âm thanh Trực tiếp. Đầu vào Âm thanh Trực tiếp cho phép kết nối
trực tiếp các nguồn âm thanh, đài phát thanh, truyền hình hoặc thậm chí thiết bị trường học, với máy trợ thính của bạn.
Thông thường, điều này sẽ cải thiện chất lượng âm thanh.

Kết nối DAI
1

Canh chỉnh đầu của bộ chuyển đổi kích DAI với rãnh ngay trên cửa pin và bên dưới số kiểu máy.

2
3

Khi đã vào vị trí, di chuyển bộ điều hợp kích DAI theo hướng của cửa pin.
Nhẹ nhàng nhấp vào bộ điều hợp nhấp DAI vào máy trợ thính

Audio shoe

8.6.1
Nguồn âm thanh truyền đến máy trợ thính của bạn qua cáp và thiết bị click-on.

Tắt kết nối DAI
1.
2.

Nhấn và giữ nút nhấn ở mặt trước của cục kết nối DAI.
Nhẹ nhàng tháo cục kết nối DAI từ máy trợ thính.

Máy trợ thính tự động phát hiện nguồn Đầu vào Âm thanh Trực tiếp (DAI). DAI cũng hỗ trợ các hệ thống không
dây.
Chuyên viên thính học của bạn có thể điều chỉnh máy trợ thính của bạn để phù hợp với sự kết hợp giữa đầu vào
âm thanh kỹ thuật số và micrô trên máy trợ thính của bạn. Ví dụ: bạn có thể chọn giảm âm thanh xung quanh và
khuếch đại âm thanh từ máy phát.
Phụ kiện này kết nối với đáy của máy trợ thính. Sau khi được nhấp vào vị trí, thiết bị trợ thính sẽ tự động đóng
micrô và chuyển sang DAI.
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8.7

Chế độ máy bay ( tùy chọn)

CẢNH BÁO: Khi máy bay cất cánh hoặc đi vào khu vực mà bộ phát RF bị cấm, hãy tắt chức năng không
dây
Máy trợ thính Interton Ready của bạn cho phép bạn điều khiển chúng từ điện thoại thông minh hoặc từ aInterton
Remote Control. Tuy nhiên, ở một số khu vực bạn được yêu cầu tắt thiết bị không dây.

i

Làm theo những bước sau để tắt chế độ không dây:
1. Cho mỗi máy trợ thính, đóng và mở (đóng-mở, đóng-mở, đóng-mở) cửa pin 3 lần trong vòng 10 giây.
2. Giai điệu kép trong mười giây (
v.v.) cho biết rằng máy trợ thính của bạn đang ở Chế độ máy bay.

9

Mô đun Tinnitus Sound Generator (TSG)

9.1

Mục đích sử dụng mô đun TSG

Máy trợ thính Interton của bạn bao gồm chức năng Máy tạo âm thanh ù tai, một công cụ tạo ra âm thanh được sử
dụng trong các chương trình quản lý chứng ù tai để giảm bớt chứng ù tai.
Máy tạo âm thanh ù tai có thể tạo ra âm thanh được điều chỉnh theo nhu cầu điều trị cụ thể và sở thích cá nhân
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, đôi khi bạn sẽ nghe thấy âm thanh trị liệu giống
như tiếng vo ve liên tục hoặc dao động.

9.2

Hướng dẫn sử dụng mô đun TSG

Làm theo những bước sau để kích hoạt chế độ không dây:
1. Với mỗi máy trợ thính, đóng và mở cửa pin 1 lần.
2. Máy trợ thính của bạn sẽ quay lại chế độ không dây sau 10 giây.

9.2.1

Mô tả thiết bị

i

9.2.2 Giải thích chức năng của thiết bị
Mô-đun TSG là một bộ tạo tiếng ồn có tần số và biên độ. Mức độ tín hiệu tiếng ồn và các đặc tính tần số 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.

LƯU Ý: Cả hai máy trợ thính phải được đặt ở Chế độ máy bay - ngay cả khi đã bật đồng bộ hóa.
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 nắp pin vì bất kỳ lý do gì. Chế độ máy bay sẽ tiếp tục nếu bạn mở và đóng
cửa pin trong cửa sổ 15 giây này.

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.

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. Sau đó, tiếng ồn có thể giống như tiếng sóng vỗ.
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Mức độ và tốc độ điều chế cũng có thể được định cấu hình theo sở thích và nhu cầu của bạn.
Nếu bạn có hai máy trợ thính không dây hỗ trợ đồng bộ hóa tai với tai, chuyên viên thính học 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 của bạn chỉ làm phiền bạn trong môi trường yên tĩnh, bác sĩ, chuyên gia thính học hoặc nhân viên
chăm sóc thính giác của bạn có thể đặt Mô-đun TSG để nó chỉ có thể nghe được trong môi trường xung quanh đó.
Mức âm thanh tổng thể có thể được điều chỉnh thông qua một điều khiển âm lượng tùy chọn. Bác sĩ, chuyên gia
thính học hoặc chuyên gia chăm sóc thính giác sẽ cùng bạn xem xét sự cần thiết của việc kiểm soát như vậy.
Đối với các thiết bị trợ thính được bật tính năng 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 tiếng ồn TSG được tự động điều chỉnh đồng thời trong
cả hai thiết bị trợ thính phụ thuộc vào mức âm thanh nền. Ngoài ra, nếu máy trợ thính có bộ điều chỉnh âm lượng
thì 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.
9.2.3

Điều chỉnh âm lượng TSG

Bộ tạo âm thanh được chuyên viên thính học 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.

9.3

Sử dụng TSG với ứng dụng điện thoại thông minh
Điều khiển Máy tạo âm thanh ù tai thông qua các nút nhấn của máy trợ thính có thể được tăng cường 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 hỗ trợ khi chuyên viên thính học đã kích hoạt chức năng TSG trong quá trình lắp máy trợ
thính.
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.

9.4

Các khái niệm khoa học tạo thành cơ sở cho thiết bị

Mô-đun TSG cung cấp làm giàu âm thanh với mục đích bao quanh âm thanh ù tai với âm thanh trung tính dễ
dàng bị bỏ qua. Làm giàu âm thanh là một thành phần quan trọng của hầu hết các phương pháp tiếp cận để
quản lý ù tai, chẳng hạn như Liệu pháp tái đào tạo ù tai (TRT).
Để hỗ trợ thói quen ù tai, điều này cần phải được nghe thấy. Do đó, mức độ lý tưởng của mô-đun TSG nên
được thiết lập để nó bắt đầu pha trộn với chứng ù tai, và để bạn có thể nghe thấy cả ù tai cũng như âm thanh
được sử dụng.
Trong phần lớn các trường hợp, mô-đun TSG cũng có thể được thiết lập để che giấu âm thanh ù tai, vì vậy để cung
cấp cứu trợ tạm thời bằng cách giới thiệu một nguồn âm thanh dễ chịu và có thể kiểm soát hơn..

9.5

Đặc điểm kỹ thuật

9.5.1

Công nghệ tín hiệu âm thanh

Kỹ thuật số
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9.5.2

Âm thanh có sẵn

Tín hiệu tiếng ồn có thể được định hình với các cấu hình sau:
Tín hiệu tiếng ồn có thể được điều chỉnh theo biên độ với độ sâu suy giảm lên tới 14 dB.

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. Tuy nhiên, trẻ em và người dùng bị khuyết tật 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.

9.7
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

9.6

Hướng dẫn sử dụng máy trợ thính Tinnitus Sound Generator (TSG)

Thông báo quan trọng cho người dùng máy phát âm thanh tiềm năng

Che lấp ù tai là một thiết bị điện tử nhằm tạo ra tiếng ồn đủ cường độ và băng thông để che giấu tiếng ồn bên
trong. Nó cũng được sử dụng như một trợ giúp trong việc nghe tiếng ồn bên ngoài và lời nói.
Thực hành sức khỏe tốt đòi hỏi một người có tình trạng ù tai phải được đánh giá y tế bởi một bác sĩ được cấp phép
(tốt nhất là một bác sĩ chuyên về các bệnh về tai) trước khi sử dụng máy phát âm thanh. Các bác sĩ được cấp phép
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 điều kiện điều trị y tế có thể ảnh hưởng đến chứng ù tai
được xác định và điều trị trước khi dụng cụ phát âm thanh được sử dụng.
Dụng cụ phát 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 ù tai để giảm bệnh nhân bị ù tai

Mô-đun TSG nên được sử dụng theo quy định của bác sĩ, nhà thính học hoặc chuyên gia chăm sóc 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.
.
Nếu bạn có bất kỳ tác dụng phụ nào do sử dụng máy tạo âm thanh, chẳng hạn như chóng mặt, buồn nôn, nhức
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
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10 Dây loa
Dây loa có chứa dây dẫn đến thiết bị loa, giúp truyền âm thanh đến ống tai. Điều quan trọng là dây loa và núm
tai/ máy trợ thính phải vừa khít với tai bạn. Nếu dây loa hoặc núm tai / máy trợ thính có thể gây kích ứng tai
của bạn theo bất kỳ cách nào và khiến bạn không thể đeo máy trợ thính, vui lòng liên hệ với chuyên viên thính
học của bạn.
Bạn không bao giờ được tự mình sửa đổi hình dạng của dây loa. Dây loa và núm tai / khuôn tai phải được vệ
sinh thường xuyên.

11.2

Núm Tulip

Các núm Tulip được lắp theo cách tương tự như các núm tai thông thường, nhưng cần thêm một vài bước.
Các núm tai Tulip bao gồm hai “cánh”.
Làm theo các bước sau để lắp núm tai:
1. Dùng ngón tay đẩy cánh lớn nhất ra khỏi dây loa. Điều này làm cong cánh về phía trước.
2. Đẩy núm tulip mới lên đầu rãnh của loa.
3. Sau đó đẩy cánh lớn nhất về phía sau, và nó sẽ được đặt trên cánh nhỏ hơn.

Vui lòng xem hướng dẫn cách vệ sinh ở chương 13.2 – 13.4.

11 Cách lắp núm tai
Chuyên viên thính học của bạn nên chỉ cho bạn cách thay đổi núm tai, vì việc thay núm tai không chính xác có thể
dẫn đến núm tai bị sót lại trong tai khi bạn tháo thiết bị trợ thính.

11.1

Núm Standard

Làm theo các bước sau để lắp núm tai:
1. Đẩy núm tai mới ra khỏi rãnh của ống loa.
2. Chắn chắc lắp núm mới một cách chính xác
và an toàn.
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i
4.

LƯU Ý: Điều quan trọng cần lưu ý là cánh lớn nhất là cánh ngoài cùng.
Đảm bảo rằng núm tai mới được gắn đúng cách và an toàn.
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12 Phụ kiện không dây
Với các phụ kiện không dây Interton, bạn có thể truyền trực tiếp âm thanh từ TV hoặc máy nghe nhạc đến máy
trợ thính Interton và bạn cũng có thể điều khiển chúng mà không cần đeo thiết bị trung gian quanh cổ.

13

i Chăm sóc và bảo trì

Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để có trải nghiệm người dùng tốt nhất và kéo dài độ bền cho máy trợ
thính của bạn:

Hỏi chuyên viên thính học của bạn để biết thêm thông tin về các loại phụ kiện không dây Interton.
•
•
•
•
•
•

TV Streamer 2 cho phép bạn truyền phát âm thanh từ TV và hầu như bất kỳ nguồn âm thanh nào
khác đến máy trợ thính của bạn ở mức âm lượng phù hợp với bạn.
Remote Control 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 cài đặt trong nháy mắt trên màn hình của nó.
Phone Clip 2 truyền các cuộc hội thoại điện thoại và âm thanh stereo trực tiếp đến cả máy trợ
thính, và nó tăng gấp đôi như một điều khiển từ xa đơn giản.
Micro Mic là một micro đeo trên cơ thể cho bạn bè hoặc đồng nghiệp của bạn. Nó cải thiện
đáng kể sự hiểu biết về lời nói trong các tình huống ồn ào.
Multi Mic hoạt động giống như Micro Mic nhưng tăng gấp đôi như một micrô bàn, kết nối với
các hệ thống vòng lặp và FM, và có một đầu vào mini-jack để phát trực tuyến âm thanh từ máy
tính hoặc máy nghe nhạc.

i
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1. Giữ cho máy trợ thính của bạn khô ráo và sạch sẽ.
2. Mở cửa pin để làm khô máy trợ thính của bạn khi bạn không đeo chúng.
3. Lau máy trợ thính bằng vải mềm sau khi sử dụng để loại bỏ dầu mỡ hoặc độ ẩm.
4. Không đeo máy trợ thính khi đeo mỹ phẩm, nước hoa, aftershave, keo xịt tóc, kem chống nắng, v.v. Chúng có thể
làm đổi màu máy trợ thính hoặc xâm nhập vào máy trợ thính gây ra thiệt hại.
5. Không ngâm máy trợ thính của bạn trong bất kỳ chất lỏng nào.
6. Giữ máy trợ thính của bạn tránh xa nhiệt độ quá cao và ánh sáng mặt trời trực tiếp cường độ cao. Nhiệt có
thể làm biến dạng vỏ, làm hỏng các thiết bị điện tử và làm xấu đi bề mặt.
7. Không bơi, tắm hoặc tắm hơi nước trong khi đeo máy trợ thính

LƯU Ý: Hãy hỏi chuyên viên thính học của bạn để biết thêm thông tin về phạm vi của các phụ kiện không
dây Interton.
LƯU Ý: Để sử dụng chức năng không dây chỉ sử dụng phụ kiện không dây Interton. Để được hướng dẫn thêm,
vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng phụ kiện không dây Interton có liên quan.
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i Bảo trì hàng ngày

13.1

13.4 Thay miếng lọc ráy tai
Nếu bạn đeo núm tai, tháo nó ra trước khi làm quá trình này. Để thay miếng lọc ráy tai:

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, nên sử dụng bộ dụng cụ
làm khô.

13.2

Vệ sinh ống loa và núm tai

1. Ống loa và núm tai nên được vệ sinh một cách thường xuyên. Sử dụng miếng
vải mền để làm sạch ống loa và núm loa phía bên ngoài.
Ý: Dây của ống loa có thể trở nên cứng, giòn hoặc đổi màu theo thời gian. Liên hệ với chuyên
iviênLƯUthính
học của bạn về những thay đổi của đầu loa.
i

13.3
1.

i
i
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Vệ sinh RIE hoặc núm theo khuôn tai (không áp dụng cho UP )
Sử dụng miếng vải khô, mềm để làm sạch núm tai.

Hộp đựng với tám dụng cụ lọc ráy tai.

Chèn đầu tháo của dụng cụ vào miếng
lọc đã sử dụng sao cho trục chạm vào
vành của miếng lọc.

Nhẹ nhàng kéo thẳng miếng lọc ra.

LƯU Ý: Không sử dụng nước khi làm sạch ống loa hoặc núm tai.
LƯU Ý: Ống dây có thể trở nên cứng, giòn hoặc đổi màu theo thời gian. Liên hệ với chuyên viên thính học
của bạn về việc thay đổi dây loa.
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Dụng cụ lọc ráy tai có hai chức năng: một đầu loại bỏ để thu thập miếng lọc đã sử dụng và một đầu thay thế bằng
miếng lọc màu trắng. Để chèn miếng lọc ráy tai mới, hãy làm theo các bước sau:

vực đó được chứng nhận để sử dụng thiết bị trợ thính.
4. Không để 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 nên được giám sát mọi lúc để đảm bảo

6.
7.

8.

an toàn cho họ. Máy trợ thính chứa các bộ phận nhỏ có thể được nuốt bởi trẻ em. Xin lưu ý không để trẻ em
không được giám sát với máy trợ thính này.
Máy trợ thính chỉ nên được sử dụng theo quy định của chuyên viên thính học của bạn. Sử dụng không đúng
cách có thể dẫn đến mất thính lực đột ngột và vĩnh viễn.
Cảnh báo cho các chuyên viên thính học :Cần đặc biệt chăm sóc trong việc lựa chọn và lắp máy trợ thính với
mức áp suất âm thanh tối đa vượt quá 132dB SPL với IEC 60711: 1981 mô phỏng tai bị tắc nghẽn. Có thể có
nguy cơ suy giảm thính giác còn lại.
Tắt chức năng không dây của bạn bằng cách sử dụng chế độ bay ở những khu vực cấm phát xạ tần số vô tuyến.

9. Nếu máy trợ thính bị hỏng, đừng sử dụng nó.
10. Một máy trợ thính có thể tạo ra âm thanh rất lớn để bù đắp cho việc giảm thính lực nặng hoặc điếc sâu.Do đó,
có nguy cơ làm suy yếu thêm thính giác còn lại.

11. Các thiết bị bên ngoài được kết nối với đầu vào điện phải an toàn theo 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).

3. Không đeo thiết bị trợ thính trong hầm mỏ, mỏ dầu hoặc các khu vực dễ nổ khác trừ khi những khu

14
1.
2.
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iCảnh báo chung
Tham khảo ý kiến của 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.
Các loại bức xạ khác nhau, từ vd. 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.
Để sử dụng chức năng không dây, chỉ sử dụng các phụ kiện không dây được hỗ trợ. Để được hướng dẫn
41

thêm về ví dụ: ghép nối, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng phụ kiện không dây có liên quan.

4.

Chỉ kết nối máy trợ thính Interton với các phụ kiện không dây Interton được thiết kế và đủ tiêu
chuẩn để sử dụng với máy trợ thính Interton

15. Sử dụng máy trợ thính Interton với ứng dụng Interton dành cho
smartphone
15.1 Mục đích sử dụng ứng dụng Interton cho smartphone
Các ứng dụng điện thoại thông minh Interton được thiết kế để sử dụng với máy trợ thính không dây Interton. Các
ứng dụng điện thoại thông minh Interton gửi và nhận tín hiệu từ thiết bị trợ thính không dây Interton qua điện
thoại thông minh mà các ứng dụng này đã được phát triển.
15.2 Biện pháp khắc phục chung
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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 không chắc, 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.

Khi sử dụng chức năng không dây và các thiết bị bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ, hãy di chuyển ra xa
nguồn.

3.

Chỉ sử dụng vật tư tiêu hao Interton ban đầu, ví dụ: ống loa và núm tai.
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16.Cảnh báo AutoPhone
1.
2.
3.

Để nam châm xa tầm tay vật nuôi, trẻ em và những người bị khuyết tật về tâm thần.
Nếu nuốt phải nam châm, vui lòng tìm lời khuyên ngay từ bác sĩ.
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 AutoPhone
giải pháp 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 giữ nam châm
hoặc điện thoại di động được trang bị nam châm cách xa các thiết bị nhạy cảm với từ
tính 30 cm (12 ”) (ví dụ:
máy tạo nhịp tim).

16.1 Biện pháp khắc phục AutoPhone
1.

2.

44

Âm thanh bị méo tiếng trong khi quay số hoặc gọi điện có thể có nghĩa là nam châm
không ở vị trí tối ưu so với loa điện thoại. Để tránh sự cố, vui lòng di chuyển nam châm
sang chỗ khác trên loa điện thoại.
Chỉ sử dụng nam châm do Interton cung cấp.
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i 17.Những điểm quan trọng cho FM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Không sử dụng hai thiết bị phát trên cùng một kênh FM.
Không sử dụng nước hoặc chất lỏng để vệ sinh bộ thu sóng FM.
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.
Hãy lưu ý rằng tín hiệu FM cũng có thể bị máy thu khác thu và nghe được.
Trước khi sử dụng hệ thống ở một quốc gia khác, hãy liên hệ với chuyên gia chăm sóc thính
giác của bạn để đảm bảo.
Bộ phát và khởi động FM của bạn chỉ có thể được sửa chữa bởi trung tâm dịch vụ được ủy
quyền

i 18. Cảnh báo Tinnitus Sound Generator (TSG)
1. Máy phát âm thanh có thể nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách.
2. 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.
3. 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).

18.1
1 1.
2.
3.
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i

Các biện pháp phòng ngừa Tinnitus Sound Generator (TSG)
Nếu người sử dung bị 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.
Trẻ em và những người sử dụng có khó khăn về thể chất hoặc tinh thần sẽ cần có sự giám sát của người
giám hộ khi đeo máy trợ thính TSG.
Điều khiển âm lượng là một tính năng tùy chọn trong mô-đun TSG được sử dụng để điều chỉnh mức đầu
ra của máy phát âm thanh. Để ngăn việc sử dụng ngoài ý muốn bởi trẻ em hoặc người dùng có vấn đề về
thể chất hoặc tinh thần, điều khiển âm lượng, nếu được bật, phải được định cấu hình để chỉ giảm mức
đầu ra của bộ tạo âm thanh.
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18.2

i

Chuyên gia chăm sóc thính giác nên khuyên người sử dụng máy phát âm thanh tiềm năng tham khảo ý kiến bác sĩ
được cấp phép ngay lập tức (tốt nhất là bác sĩ chuyên khoa tai) trước khi mua máy tạo âm thanh nếu chuyên viên
thính học xác định thông qua kiểm 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.

Biến dạng bẩm sinh hoặc chấn thương có thể nhìn thấy của tai.

2.

Tiền sử dẫn lưu 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 khí 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 vật thể lạ trong ống tai.

8.

Đau hoặc khó chịu ở tai

i

iCảnh báo pin

CẢNH BÁO CHO CHUYÊN VIÊN THÍNH HỌC VỀ TSG

THẬN TRỌNG: Đầu ra tối đa của máy phát âm 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 quá tám
(8) giờ mỗi ngày khi điều này được đặt ở mức 85 dB SPL trở lên. Khi máy phát âm thanh được đặt ở mức
90 dB SPL trở lên, người dùng không nên sử dụng máy phát âm thanh trong hơn hai (2) giờ mỗi ngày.
Trong mọi trường hợp , máy phát âm thanh không nên được đeo ở mức độ không thoải mái

1.
2.
3.
4.

i
i
i

Pin có chứa các chất nguy hiểm và cần được vứt bỏ cẩn thận vì lợi ích an toàn của bạn và môi trường. Xin
lưu ý:
Để pin cách xa vật nuôi, trẻ em và những người có vấn đề về tâm thần.
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.
KHÔNG cố gắng vứt bỏ pin bằng cách đốt chúng.
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.

PIN CÓ THỂ BỊ RÒ RỈ. THÁO PIN RAKHỎIMÁY NẾU BẠN KHÔNGSỬDỤNG NÓTRONG MỘTTHỜIGIANDÀI
KHÔNG SẠC LẠI PIN ZINC-AIR ,NÓ CÓ THỂ BỊ RÒ RỈ HOẶC CHÁY NỔ

PIN ZINC-AIR CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN SỨC KHỎE CỦA BẠN:
•TƯ VẤN NGAY BÁC SĨ NẾU LỠ NUỐT PHẢI PIN
•KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ PIN VÀO MIỆNG
•ĐỂ PIN TRÁNH XA TẦM TAY TRẺ EM, NGƯỜI BỊ KHUYẾT TẠT TÂM THÀN VÀ VẬT NUÔI
KHÔNG PHÁ HỦY PIN BẰNG CÁCH ĐỐT CHÚNG.
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i
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i

Cảnh báo đến chuyên viên thính học (ở Hoa Kỳ)

i

PIN GÂY NGUY HẠI CHO MÔI TRƯỜNG. VUI LÒNG HỦY CHÚNG THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC TRẢ LẠI CHO CHUYÊN VIÊN THÍNH HỌC CỦA BẠN.

21

i

NẾU PIN KHÔNG ĐƯỢC LẮP ĐÚNG CÁCH, THIẾT BỊ SẼ KHÔNG HOẠT ĐỘNG VÀ PIN SẼ PHÁT SINH
NHIỆT. NẾU TRƯỜNG HỢP NÀY XẢY RA, VUI LÒNG THÁO PIN RA..

Chuyên viên thính học nên khuyên người sử dụng máy trợ thính tương lai 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 thiết bị trợ
thính 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:

i20.Những mong đợi 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. Khuyến cáo 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 đạt 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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1.

Biến dạng bẩm sinh hoặc chấn thương có thể nhìn thấy của tai.

2.

Tiền sử dẫn lưu 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 khí 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 vật thể lạ trong ống tai.

8.

Đau hoặc khó chịu ở tai

i Thông báo quan trọng cho người dùng máy trợ thính tiềm năng (ở
Hoa Kỳ)

Thực hành sức khỏe tốt đòi hỏi một người bị mất thính lực phải được đánh giá y tế bởi một bác sĩ được cấp phép
(tốt nhất là một bác sĩ chuyên về các bệnh về tai) trước khi mua máy trợ thính. Các bác sĩ được cấp phép 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
48

49

điều kiện điều trị y tế có thể ảnh hưởng đến thính giác được xác định và điều trị trước khi máy trợ thính
được mua.
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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 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 không.
Luật liên bang hạn chế việc bán máy trợ thính cho những cá nhân đã được đánh giá y tế từ bác sĩ được cấp phép. Luật
liên bang cho phép một người lớn được thông tin đầy đủ ký 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 vấn với 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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i Trẻ em bị giảm thính lực (ở Hoa Kỳ)

Ngoài việc gặp bác sĩ để đánh giá y tế, một đứa trẻ bị giảm thính lực nên được hướng dẫn đến bác sĩ thính học để
đánh giá và phục hồi chức năng vì giảm thính giác có thể gây ra vấn đề trong phát triển ngôn ngữ và sự phát triển
giáo dục và xã hội của một đứa trẻ. Một nhà thính học có trình độ được đào tạo và kinh nghiệm để hỗ trợ đánh
giá và phục hồi chức năng của một đứa trẻ bị mất thính lực.
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RIE – Loa MP

24. Đặc điểm kỹ thuật
RIE – Loa LP

MAXIMUM OUTPUT (OSPL 90)

Full-on gain (50 dB SPL Input)

Max
HFA

52
43

dB
dB

Maximum output (90 dB SPL input)

Max
HFA

113
108

dB SPL
dB SPL

0.3
0.5
0.7

%
%
%

90

dB SPL

Reference test gain (60 dB SPL input)

HFA

37

dB

Full-on gain (50 dB SPL Input)

Max
HFA

58
51

dB
dB

Maximum output (90 dB SPL input)

Max
HFA

116
114

dB SPL
dB SPL

0.5
0.6
1.2

%
%
%

Telecoil sensitivity (SPLIV @ 31.6 mA/m)

96

dB SPL

Equivalent input noise (w/o noise reduction)

23

dB SPL

Frequency (Hz)

Telecoil sensitivity (SPLIV @ 31,6 mA/m)
Equivalent input noise (w/o noise reduction)
Frequency range (DIN 45605)
Current drain (in test mode)

23

Total harmonic distortion
FULL-ON AND REFERENCE TEST GAIN
ouple
Ful

dB SPL

100–
7060

Hz

1.3

mA

ut

Current drain (in test mode)
eferen

52

in

Note: Telecoil sensitivity only applicable for 62 RIE models

Note: Telecoil sensitivity only applicable for 62 RIE models

Data in accordance with IEC60118-0 Edition3.0 2015-06, IEC60118-7 and ANSI S3.22-

500 Hz
800 Hz
1600 Hz

Frequency range (DIN 45605)

Gain
(dB)

Total harmonic distortion

500 Hz
800 Hz
1600 Hz

2009, supply
Voltage 1.3V

100–
7000

Hz

1.3

mA

Output
(dB SPL)

dB

Frequency (Hz)

FULL-ON AND REFERENCE TEST GAIN
pler
dB

ain
inp

Gain
(dB)

31

2cc Coupler

Output
(dB SPL)

HFA

MAXIMUM OUTPUT (OSPL 90)

ouple

Models: RD662-DRW, RD462-DRW, RD362-DRW
RD661-DRW, RD461-DRW
Reference test gain (60 dB SPL input)

Models: RD662-DRW, RD462-DRW, RD362-DRW
RD661-DRW, RD461-DRW

feren e test ga in

Frequency (Hz)

Data in accordance with IEC60118-

53

0 Edition3.0 2015-06, IEC60118-7 and ANSI S3.22-2009, supply Voltage 1.3V

52

Frequency (Hz)

53

RIE – Loa UP

RIE – Loa HP

42

dB

Full-on gain (50 dB SPL Input)

Max
HFA

65
56

dB
dB

Maximum output (90 dB SPL input)

Max
HFA

122
118

dB SPL
dB SPL

0.6
1.2
0.7

%
%
%

Telecoil sensitivity (SPLIV @ 31.6 mA/m)

101

dB SPL

Equivalent input noise (w/o noise reduction)

23

dB SPL

Models: RD662-DRW, RD462-DRW, RD362-DRW
RD661-DRW, RD461-DRW

ouple

Reference test gain (60 dB SPL input)

HFA

47

dB

Full-on gain (50 dB SPL Input)

Max
HFA

75
64

dB
dB

Maximum output (90 dB SPL input)

Max
HFA

129
124

dB SPL
dB SPL

1.3
2.1
0.1

%
%
%

Telecoil sensitivity (SPLIV @ 31.6 mA/m)

107

dB SPL

Equivalent input noise (w/o noise reduction)

23

dB SPL

Frequency (Hz)

Total harmonic distortion

500 Hz
800 Hz
1600 Hz

Total harmonic distortion
FULL-ON AND REFERENCE TEST GAIN

Current drain (in test mode)

100–
6030

Hz

1.3

mA

pler
in
in ut

Frequency range (DIN 45605)
Current drain (in test mode)

100–4910 Hz
1.2

feren e t
L input

Note: Telecoil sensitivity only applicable for 62 RIE models

Data in

accordance with IEC60118-0 Edition3.0 2015-06, IEC60118-7 and ANSI S3.222009, supply Voltage 1.3V

Note: Telecoil sensitivity only applicable for 62 RIE models
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500 Hz
800 Hz
1600 Hz

Frequency (Hz)

FULL-ON AND REFERENCE TEST GAIN
ple

Full-on

Gain
(dB)

Frequency range (DIN 45605)

MAXIMUM OUTPUT (OSPL 90)

Output
(dB SPL)

HFA

2cc Coupler

Output
(dB SPL)

Reference test gain (60 dB SPL input)

MAXIMUM OUTPUT (OSPL 90)

Full
dB

Gain
(dB)

Models: RD662-DRW, RD462-DRW, RD362-DRW
RD661-DRW, RD461-DRW

mA
efer nce test gain
nput

Frequency (Hz)

55

Frequency (Hz)

Data in accordance with IEC60118-0 Edition3.0 2015-06, IEC60118-7 and ANSI
S3.22-2009, supply Voltage 1.3V
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25 Hướng dẫn khắc phục sự cố
TRIỆU CHỨNG

NGUYÊN NHÂN

GIẢI PHÁP TIỀM NĂNG

Phản hồi hoặc "huýt sáo"

Núm theo khuôn tai hoặc núm tai của bạn có được đưa vào tai một cách chính xác
không?

Lắp lại

Âm lượng có lớn không?

Giảm âm lượng

Không có âm thanh

Dây loa bị đứt hay núm tai bị tắc nghẽn?

Ghé thăm chuyên viên thính học của bạn.

Bạn đang cầm một vật thể (ví dụ: mũ hoặc ống ngậm điện thoại) gần máy trợ thính?

Di chuyển bàn tay của bạn đi để tạo thêm không gian giữa máy trợ thính và đối tượng.

Tai của bạn có đầy ráy tai không?

Đến gặp bác sĩ của bạn.

Máy trợ thính có được bật không?
Máy trợ thính đang ở chế độ telecoil(chỉ có ở model 62-DRW)?

56

Bật nó lên.
Chuyển đến chương trình micro.

Có pin trong máy trợ thính không?

Lắp pin mới .

Pin có tốt không ?

Thay thế bằng pin mới.

Dây thu bị đứt hoặc earmould bị tắc?

Tham khảo ý kiến chuyên viên thính học của bạn.

Tai của bạn có đầy ráy tai không?

Đến gặp bác sĩ của bạn.
57

TRIỆU CHỨNG
Âm thanh bị bóp méo, lẩm bẩm
hoặc yếu?

Pin cạn kiệt rất nhanh.

58

NGUYÊN NHÂN

GIẢI PHÁP TIỀM NĂNG

Pin đã chết?

Thay thế bằng pin mới.

Pin có bẩn không?

Làm sạch nó hoặc thay thế nó bằng một cái mới.

Dây loa bị đứt hoặc núm theo khuôn tai bị tắc?

Tham khảo ý kiến chuyên viên thính họccủa bạn.

Máy trợ thính của bạn có bị ẩm không?

Sử dụng chất hút ẩm (bộ dụng cụ sấy khô).

Bạn đã để máy trợ thính của bạn bật trong thời gian dài?

Luôn tắt máy trợ thính của bạn khi bạn không sử dụng chúng, ví dụ như vào ban đêm.

Pin có cũ không?

Kiểm tra bao bì pin.
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26 Warranties and repairs
Interton cung cấp bảo hành đối với thiết bị trợ thính trong trường hợp có khiếm khuyết về tay nghề hoặc vật liệu,
như được mô tả trong tài liệu bảo hành hiện hành. Trong chính sách dịch vụ của mình, Interton cam kết đảm bảo
chức năng ít nhất tương đương với máy trợ thính ban đầu. Là một bên ký kết sáng kiến Hiệp ước Toàn cầu của Liên
hợp quốc, Interton cam kết thực hiện điều này theo các thông lệ tốt nhất thân thiện với môi trường. Do đó, Interton
có toàn quyền quyết định thay thế thiết bị trợ thính bằng sản phẩm mới hoặc sản phẩm được cải tiến từ các bộ
phận đã qua sử dụng mới hoặc có thể sử dụng được hoặc được sửa chữa bằng cách sử dụng 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 máy trợ thính cần dịch vụ, vui lòng liên hệ với chuyên gia chăm sóc thính giác của bạn để được hỗ trợ.
Máy trợ thính bị trục trặc phải được sửa chữa bởi một kỹ thuật viên có trình độ. Đừng cố gắng mở vỏ máy trợ
thính, vì điều này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.

28 Lời khuyên
Lưu ý thông tin được đánh dấu bằng biểu tượng cảnh báo:

i
i
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THẬN TRỌNG Chỉ ra một tình huống có thể dẫn đến thương tích nhẹ và trung bình.

i

Lời khuyên và lời khuyên về cách xử lý máy trợ thính của bạn tốt hơn

.

Thiết bị bao gồm một máy phát RF

27 Kiểm tra nhiệt độ, vận chuyển và lưu trữ thông tin
Máy trợ thính của chúng tôi phải trải qua các bài kiểm tra khác nhau về nhiệt độ và đi xe đạp sưởi ấm
ẩm ướt giữa -25 ° C (-13 ° F) và + 70 ° C (+ 158 ° F) theo tiêu chuẩn nội bộ và công nghiệp.
Trong quá trình hoạt động bình thường, nhiệt độ không được vượt quá các 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 từ 500 hPa đến 1100 hPa là thích
hợp.

CẢNH BÁO Chỉ ra một tình huống có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

Vui lòng hỏi chuyên gia chăm sóc thính giác địa phương của bạn về việc xử lý máy trợ thính của
bạn.

i

LƯU Ý: Có thể có các quy định cụ thể ở quốc gia của bạn.
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© 2018 GN Nghe GmbH. Đã đăng ký Bản quyền. Interton là thương
hiệu của GN Listening GmbH. Apple, logo Apple, iPhone, iPad, iPod
touch là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký trong

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.

Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

i

Việc sử dụng huy hiệu Made for Apple có nghĩa là một phụ kiện
đã 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. Ap-ple không chịu trách
nhiệm về hoạt động của thiết bị này hoặc sự tuân thủ của nó
với các tiêu chuẩn quy định và an toàn.

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không 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.
* Bản 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 BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN HOẶC NHÀ ĐÓNG GÓP CHỊU TRÁCH
NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, BẤT CỨ NHA KHOA, ĐẶC BIỆT, BẤT
CỨ HOẶC HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN QUY TRÌNH SỬ DỤNG HÀNG HÓA
HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU, HOẶC LỢI NHUẬN; HOẶC BẤT CỨ LIÊN TỤC) TUYỆT ĐỐI
NGUYÊN NHÂN VÀ BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, ĐỀU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TRỌNG HOẶC BAO GỒM (BAO GỒM TIÊU CỰC HOẶC CÁCH KHÁC)
PHÁT HIỆN BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ NẾU KHẢ NĂNG
THIỆT HẠI NHƯ VẬY.
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Manufacturer according to EU
Medical Device Directive
93/42/EEC:

Worldwide Headquarters
Interton A/S Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup Denmark
Tel.: +45 4575 1111
interton.com
CVR no. 55082715

United Kingdom
GN Hearing Ltd.
Kirtlington Business Centre
Portway
Kirtlington
Oxon OX5 3JA
Tel.: +44 1869 352 800
interton.com

Singapore
GN Hearing Pte. Ltd. 2
Kallang Avenue
#07-19 CT HUB
Singapore - 339407
Tel: +65 6320 9388
interton.com

Australia
GN Hearing Australia Pty.Ltd.
GateC, 19-25 Khartoum Road
Macquarie Technology Park
Macquarie Park NSW 2113 Tel.:
(free) 1800 658 955
interton.com

New Zealand
GN Hearing NZ Ltd.
Ground Floor, North Entrance 4
Fred Thomas Drive Takapuna,
Auckland, 0622
Tel.: (free) 0800 900 126
interton.com

Any issues relating to the EU Medical Device Directive 93/42/EEC or EU Radio

Equipment Directive 2014/53/EU should be directed to Interton A/S.

