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Návod na obsluhu
Digitálny, trimrami nastaviteľný 
závesný načúvací prístroj 

STAGE 93 SPBTE
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Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre tento vysoko výkonný Stage power BTE načúvací prístroj INTERTON!

Prosíme Vás o pozorné  prečítanie tohto návodu na obsluhu. Obsahuje dôležité informácie na správne 
používanie načúvacieho prístroja  a starostlivosť, technické parametre a ďaľšie údaje o Vašom načú-

vacom prístroji. Váš načúvací prístroj bol lekárom prispôsobený Vašej individuálnej sluchovej strate.
Lekár Vám vysvetlí všetky funkcie načúvacieho prístroja a zoznámi Vás s jeho obsluhou.

Privykanie  na načúvací prístroj
Aj keď je zaobstaranie načúvacieho prístroja veľkým krokom, je to len jeden krok v procese priblíženia 
k lepšiemu počutiu. K strate sluchu dochádza väčšinou postupne v priebehu niekoľkých rokov. Úspeš-

ná adaptácia na zosilnenie poskytované Vašim načúvacím prístrojom  potrebuje čas a jeho nepretržité 
používanie.

Táto príručka a Váš načúvací prístroj
V tejto príručke nájdete informácie na obsluhu načúvacieho prístroja a jeho vkladanie do ucha. Nájdete 
tu popis ovládacích prvkov, vysvetlenie obsluhy načúvacieho prístroja a dennú starostlivosť o prístroj. 
Ďalej sa tu dočítate čo je potrebné robiť v prípade, ak Váš načúvací prístroj nefunguje správne. Dáme 
Vám niekoľko praktických rád pre lepšie počutie. 
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Mikrofón

Individuálna ušná koncovka

Kolienko

Hadička

Trimre

Regulátor hlasitosti

Prepínač programov

Puzdro batérie a vypínač

STAGE ISG393-VI

Zapnutie/Vypnutie
Načúvací prístroj zapnete zatvorením puzdra s batériou. 
Načúvací prístroj vypnete zatlačením na malý výstupok na spodnej 
časti batériového puzdra. Tým puzdro batérie otvoríte.

Po  zapnutí načúvacieho prístroja je vždy nastavený počúvací 
program číslo 1. Ďaľšie informácie o počúvacích programoch náj-
dete na strane 6.

Nezabudnite načúvací prístroj vypnúť vždy, ak ho nepoužívate. Pre-

dĺžite tým životnosť batérie. Preto doporučujeme, aby ste načúva-

cí prístroj na noc vypínali a celkom otvorili puzdro batérie. To tiež 
umožní lepšie odparovanie vlhkosti z načúvacieho prístroja a predĺži 
sa tým jeho životnosť.
 

vyp.
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Regulátor hlasitosti
Regulátor hlasitosti, umiestnený na zadnej strane načúvacieho prí-
stroja, Vám umožňuje manuálne  zvyšovanie, alebo znižovanie hlasi-
tosti načúvacieho prístroja.

Otáčaním kolieska regulátora hlasitosti smerom hore načúvací prí-
stroj zosilníte. Ak budete naopak otáčať kolieskom regulátora  sme-

rom dole, hlasitosť načúvacieho prístroja znížite.

Numerické značenie od „1“ (minimum) do „4“ (maximum) korešponduje s danou hlasitosťou. 
Foniater Vám načúvací prístroj nastaví na optimálnu hlasitosť.

Prepínanie programov 
Váš načúvací prístroj je vybavený tlačidlom, ktoré umožňuje prepí-
nať medzi štyrmi počúvacími programami. Každý z nich je určený 
pre iné posluchové prostredie. Ak máte aktivovaný 1. program, 
stlačením tlačítka prepnete na program č. 2.

Ak máte aktivovaný 2. program, stlačením tlačítka prepnete 
na program č. 3 atď. Špeciálne tóny Vám oznámia, ktorý program 
je práve aktívny. Po stlačení tlačidla prepínača:

• Zaznie jedno pípnutie po prepnutí na 1. program

•  Zaznejú dve pípnutia po prepnutí na 2. program

•  Zaznejú tri pípnutia po prepnutí na 3. program

•  Zaznejú štyri pípnutia po prepnutí na 4. program

Po vložení batérie a zavretia batériového puzdra dôjde k zapnutiu načúvacieho prístroja a je 
automaticky aktivovaný prvý počúvací program.

Voľbu počúvacieho programu potom prevediete stlačením prepínača programov na načú-

vacom prístroji.
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Číslo 
programu

1

2

3

4

Typ programu

Základný program

Komfortný program

Telefónna cievka

Priamy audio vstup (DAI)

Odporúčané počúvacie
prostredie

Väčšina situácií

Hlučné okolie

Podporné indukčné prostriedky

Pripojenie externých zdrojov signálu

Správne vloženie do ucha

Nasadenie načúvacieho prístroja

1) Uchopte individuálnu ušnú koncovku/ďalej IUK/ medzi Váš pa-

lec a ukazovák a nájdite vchod do zvukovodu

2)  Teraz IUK spolu s  jemným točivým pohybom celkom vsuňte 
do ucha. Vloženie IUK bude jednoduchšie, ak druhou rukou 
jemne zatiahnete ušný lalok smerom dozadu 

3)  Hornú časť IUK otočte mierne dozadu a potom dopredu, aby 
zapadla za ohyb kože nad zvukovodom

4)  Zaveste načúvací prístroj za ucho

5)  Pohnite IUK hore a dole a potom ju jemným zatlačením umiest-
nite na správne miesto v uchu
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6)  Ak je IUK aj načúvací prístroj správne umiestnené v uchu a do-

teraz ste načúvací prístroj nezapli, urobte tak teraz uzatvorením 
puzdra batérie 

 Tip
Otváranie a  zatváranie úst môže taktiež pomôcť správnemu 
vloženiu IUK.

Vybratie z ucha

• Načúvací prístroj vypnete stlačením na spodnú stranu puzdra batérie. 

• Načúvací prístroj zložte spoza ucha. Na okamih ho nechajte vysieť len za hadičku. 

• Palcom a ukazovákom chyťte IUK čo najbližšie k uchu a jemne ju vytiahnite (neťahajte  
za načúvací prístroj, ani za hadičku).  

• IUK celkom vyberte špirálovým pohybom.

Rozpoznanie ľavého a pravého načúvacieho prístroja
Ak používate dva načúvacie prístroje, pravdepodobne je každý nastavený inak. Jeden pre 
ľavé ucho, druhý pre pravé. Nikdy ich nevymieňajte. Majte toto prosím na zreteli pri čistení, 
skladovaní a nasadzovaní načúvacích prístrojov. Pre ľahšiu identifikáciu ľavého a pravého 
načúvacieho prístroja môže byť nad prepínačom počúvacích programov umiestnený štítok 
s popisom. Ak načúvací prístroj nie je vybavený štítkom, obráťte sa na svojho foniatra.

        Ľavá strana            Pravá strana
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„R“ znamená, že načúvací prístroj bol naprogramovaný pre 
pravú stranu,

„L“ indikuje načúvací prístroj  pre ľavú stranu. Bez konzultá-

cie s foniatrom načúvacie prístroje nevymieňajte.

Audio vstup (DAI)
Foniater na základe pohovoru s Vami rozhodne, či by bolo pre Vás prínosom využitie pria-

meho audio vstupu (DAI). Ak áno, prispôsobí načúvací prístroj pre použitie s týmto zariade-

ním. DAI ponúka možnosť priameho a nerušeného pripojenia externého zdroja audio signá-

lu, ako napríklad počítača, sterea a MP3 prehrávača, ale aj FM a Bluethot komunikačných 
systémov. DAI poskytuje výrazné zlepšenie kvality zvuku v situáciách, kde je vysoká hladina 
hluku, alebo je zdroj zvuku ďaleko. Pri použití  DAI je zdroj signálu s načúvacím prístrojom 
spojený s káblom, alebo bezdrôtovým adaptérom a DAI audio adaptér. Po úspešnom pripo-

jení audio adaptéra prepnete načúvací prístroj na program pre počúvanie cez priamy audio 

Označenie vstup (DAI). Pre ďaľšie informácie ohľadom kompatibility 
s ostatnými zariadeniami sa obráťte na svojho foniatra.

Pozn. Audio adaptér nie je súčasťou načúvacieho prístroja.

•  Zdroj zvuku je s načúvacím prístrojom prepojený káb-

lom a audio adaptérom (konektorom).

•  Pre počúvanie cez audio vstup (DAI), prepnete načúva-

cí prístroj na program  DAI (program 4).

•  Na tomto programe nebudete počuť žiadne zvuky 

z mikrofónu, väčšina okolitých zvukov tak zmizne.

Načúvací prístroj zapnete a vypnete pri pripojení audio 
adaptéra: 

•  Vypnete posunutím výstupku na puzdre batérie dole

•  Zapnete dovretím dvierok batérie
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Pre aktivovanie telefónnej cievky musí byť načúvací prístroj prepnutý na počúvací program 
č. 3. 

Kompatibilita načúvacieho prístroja s mobilným telefónom
Použiteľnosť načúvacieho prístroja spolu s mobilným telefónom sa môže líšiť v závislosti 
na jednotlivom načúvacom prístroji a mobilnom telefóne. Ak nie je načúvací prístroj s mo-

bilným telefónom kompatibilný, budete počuť chrčivý, alebo bzučivý zvuk, keď obidva prí-
stroje k sebe priblížite. Ak nastane táto situácia u Vášho súčasného načúvacieho prístroja 
a mobilného telefónu, informujte sa u svojho foniatra o možnom príslušenstve k zlepšeniu 
kvality počutia.

Opatrenia na predchádzanie tejto situácie:

• Ak si zadovážite  nový načúvací prístroj, vždy ho otestujte so svojim mobilným telefónom.

• Pred kúpou nového mobilného telefónu ho vždy otestujte s načúvacím prístrojom.

S ďalšími požiadavkami sa obráťte na predajcu mobilných telefónov.

Použitie telefónu pri nosení načúvacieho prístroja
Telefonovanie s načúvacím prístrojom si vyžaduje určitý tréning. Ak 
priblížite slúchadlo telefónu príliš blízko k  načúvaciemu prístroju, 
môže sa občas ozývať pískanie (spätná väzba). Pre redukciu toh-

to problému je načúvací prístroj vybavený telefónnou (indukčnou) 
cievkou. Po prepnutí načúvacieho prístroja na program telefónnej 
cievky (program 3), načúvací prístroj rozpozná a spracuje len signály 
prichádzajúce z telefónu. Regulátorom hlasitosti zosilníte načúvací 
prístroj tak, aby ste telefonickému rozhovoru čo najlepšie rozumeli. 
Slúchadlo telefónu pridržte na načúvacom prístroji tak, ako je zná-

zornené na obrázku. 

Telefónna cievka 
Váš načúvací prístroj má vstavanú telefónnu cievku, ponúkajúcu lepšie počutie pri telefóno-

vaní s kompatibilným telefónom, alebo pri použití s podpornými načúvacími prostriedkami. 
Na tomto programe nebudete počuť žiadne zvuky z mikrofónu, väčšina okolitých zvukov tak 
zmizne. Napriek tomu ale načúvací prístroj zachytí signál priamo z kompatibilného telefónu, 
alebo systému indukčnej slučky, napr. v kostole, v divadle, atď.  
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Výmena batérie
Batériu umiestnite do batériového puzdra načúvacieho prístroja tak, aby sa označenie (+) 
na načúvacom prístroji  aj batérii zhodovali. Aby ste videli tieto malé znamienka, budete 
potrebovať dobré osvetlenie a možno aj lupu.

Pre svoj načúvací prístroj ISG393-VI používajte výhradne baté-

rie veľkosti V675. Slabá batéria môže znížiť výkon načúvacieho 
prístroja. 

Vybratie / vloženie batérie

Dvierka puzdra batérie celkom otvorte stlačením výstupku 
na spodnej strane načúvacieho prístroja. Dvierka sa najskôr po-

otvoria do prvej polohy (vypnutie načúvacieho prístroje), ďalším 
zatiahnutím nechtom za výstupok dvierka celkom otvoríte. Po-

tom z puzdra vyberte použitú batériu. Z novej batérie odstráňte 
nálepku a nechajte ju na stole zhruba 10 minút aktivovať.

Použitie podporných načúvacích prostriedkov (indukčné počutie)
Taktiež mnoho verejných priestranstiev je vybavených indukčnou slučkou. Príkladom 
môžu byť kostoly, divadlá, prednáškové sály a  pod. Aj v  týchto prípadoch môžete 
prepnúť na posluchový program telefónnej cievky (program 3) a  tak využiť výhody in-

dukčnej slučky. Po prepnutí na program telefónnej cievky budete počuť cez indukčnú 
slučku čistý zvukový signál. Ak na tomto programe nie je nič počuť, indukčná slučka nie 
je pravdepodobne v prevádzke.

Ak nie sú školy, divadlá alebo kostoly vybavené indukčnou slučkou, snažte sa sedieť
čo najviac vpredu a použite programy načúvacieho prístroja na počúvanie cez mikrofón 
načúvacieho prístroja.
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Údržba a čistenie
Ušný maz (cerumen) môže ostávať na individuálnej ušnej koncovke v priebehu jej používa-

nia. Ušnú koncovku preto pravidelne čistite. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k nahromadeniu 
ušného mazu a ovplyvneniu kvality zvuku.
Načúvací prístroj udržujte čistý a suchý. Povrch načúvacieho prístroja utrite po použití mäk-

kou handričkou alebo špeciálnym vlhčeným obrúskom OtoVita. Nevystavujte načúvací prí-
stroj priamemu pôsobeniu vlhkosti, ako je dážď alebo sprchovanie. Ak načúvací prístroj 
navlhne, alebo bol vystavený zvýšenej vlhkosti alebo potu, nechajte ho cez noc vyschnúť 
s vybratou batériou a otvoreným batériovým puzdrom. Dôrazne však odporúčame celo-

ročné používanie špeciálnych odvlhčovacích prostriedkov, napr. Tabliet OtoVita. O mož-

nostiach a spôsobe odvlhčovania načúvacieho prístroja sa poraďte so svojim foniatrom.

Skladovanie načúvacieho prístroja
Načúvací prístroj vždy skladujte v ochrannom puzdre, ak ho práve nepoužívate. Ak ne-

budete načúvací prístroj používať dlhšiu dobu, vyberte z neho batériu. Načúvací prístroj 
skladujte na suchom mieste, nikdy nie v kúpeľni či inom mieste so zvýšenou vlhkosťou. 
V ideálnom prípade odložte  načúvací prístroj na noc do uzatváracieho sáčku  spolu s od-

vlhčovacou tabletou.

Bezpečnosť batérie 

• S použitými batériami nakladajte podľa platných predpisov.

• Skladujte batérie mimo dosahu detí.

• Udržujte batérie z dosahu domácich zvierat.

• Nevkladajte batériu do úst. V prípade prehltnutia batérie okamžite vyhľadajte pomoc
 lekára.

Prevencia proti vytečeniu či explózii batérie
• Nevystavujte batériu extrémnym teplotám. 

• Nevyhadzujte batériu do ohňa.

• Nepokúšajte sa batériu nabíjať. Výnimkou sú batérie špeciálne označené ako nabíjacie.
Dbajte na polaritu batérie
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Bezpečnostné pokyny
• Nenechávajte načúvací prístroj na slnku, pri otvorenom ohni, alebo v horúcom zaparkovanom aute.
• Nenoste načúvací prístroj pri sprchovaní, plávaní, v hustom daždi, alebo vo vlhkom prostredí, ako 

je parný kúpeľ alebo sauna.
• Ak načúvací prístroj navlhne, odstránite z neho vlhkosť  vysúšacími tabletami. Na správny postup 

sa informujte u svojho foniatra.
• Načúvací prístroj zložte pred aplikáciou kozmetických prípravkov, napr. parfému, vody po holení, 

laku na vlasy, alebo opaľovacieho krému.
• Načúvací prístroj používajte výhradne podľa inštrukcií svojho ošetrujúceho lekára. Nesprávne po-

užitie môže viesť k náhlemu a trvalému poškodeniu sluchu.
• Načúvací prístroj nikdy nepožičiavajte iným osobám. Boli naprogramované a prispôsobené Vášmu 

sluchu. Nepredpísané použitie inou osobou môže spôsobiť poškodenie sluchu.
• Použitie načúvacieho prístroja u detí alebo mentálne postihnutých osôb je potrebné neustále mo-

nitorovať.
• Odložte načúvací prístroj pred vyšetrením RTG alebo magnetickou rezonanciou.
• Nosením načúvacieho prístroja môže dôjsť k zvýšenej tvorbe ušného mazu. V ojedinelých
 prípadoch môžu aj antialergické materiály spôsobiť podráždenie kože. Ak sa tak stane, alebo 

máte pochybnosti, obráťte sa na ošetrujúceho lekára.

Čistenie individuálnej ušnej koncovky/ďalej IUK/ 
• Najskôr odpojte silikónovú hadičku od kolienka načúvacieho prí-

stroja. Nezabudnite pri tom na  ľavý a pravý načúvací prístroj.
• Na čistenie IUK použite špeciálne čistiace tablety  k tomu určené. Od-

porúčame čistiace a dezinfekčné tablety OtoVita. Tieto tablety zakúpi-
te u svojho foniatra. Pri čistení postupujte podľa návodu na tablete.

• Po vyčistení IUK dôkladne opláchnite vlažnou vodou.
Poznámka: Elektronika načúvacieho prístroja nesmie prísť do kontak-

tu s vodou alebo inou tekutinou.
• IUK osušte handričkou.
• Pred pripojením k načúvaciemu prístroju IUK riadne vysušte. Ha-

dičku dôkladne prefúknite k  tomu určeným balónikom, aby ste 
zvnútra odstránili vlhkosť.

• Skontrolujte, či je IUK aj hadička úplne suchá, kým IUK  pripojíte k načúvaciemu prístroju. Dbajte 
na to, aby ste vzájomne nezamenili ľavý a pravý načúvací prístroj. Označenie načúvacích prístro-

jov viď strana 11.

Výmena hadičky
Silikónovú hadičku si nechávajte pravidelne meniť. Musí stále zostať mäkká a pružná.
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 Spätná väzba, 
 ’pískanie’

 Žiadny zvuk

• Je IUK správne vložená v uchu?
• Nie je hlasitosť príliš vysoká?
• Nie je hadička IUK tvrdá, upchatá, alebo zlomená?
• Držíte ruku alebo iný objekt (napr. čiapku) príliš blízko načúva- 
 cieho prístroja?
• Nemáte ucho upchaté mazom?

• Je načúvací prístroj zapnutý?
• Je v načúvacom prístroji batéria?
• Je batéria ešte nabitá?
• Nie je hadička IUK tvrdá, upchatá, alebo zlomená?
• Nemáte ucho upchaté ušným mazom?

Riešenie malých problémov
Načúvacie prístroje Interton sú veľmi spoľahlivé. Drobné poruchy a chyby by ste mali byť schopní odstrániť sami. 

 SYMPTOM PRÍČINA MOŽNÁ NÁPRAVA

• Znova nasaďte IUK
• Znížte hlasitosť
• Navštívte svojho foniatra
• Dajte ruku bokom, alebo zvýšte vzdialenosť načúvacieho prístroja od objektu

• Navštívte svojho foniatra

• Zapnite načúvací prístroj
• Vložte batériu
• Vymeňte ju za novú
• Navštívte svojho foniatra
• Navštívte svojho foniatra
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 Zvuk je skreslený,  
 chrapľavý alebo  
 slabý

 Batéria sa rýchlo  
 vybije

• Nie je batéria vybitá?
• Nie je batéria špinavá?
• Nie je hadička IUK tvrdá, upchatá, alebo zlomená?
• Nie je načúvací prístroj vlhký?

• Nenechali ste načúvací prístroj zapnutý cez noc?
• Nie je batéria stará?

 SYMPTOM PRÍČINA MOŽNÁ NÁPRAVA

• Vymeňte ju za novú
• Vyčistite ju, alebo použite novú
• Navštívte svojho foniatra
• Použite odvlhčovacie tablety

• Načúvací prístroj na noc vždy vypínajte
• Prekontrolujte dátum na obale batérie
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2. Choďte počúvať von – do ticha, nie na ulicu
Choďte von na kľudné miesto, napr. do parku, či do lesa. Počúvajte okolité zvuky. Dokážete 
ich identifikovať? V tejto fáze zvykania na nový načúvací prístroj sa majte na pozore pred veľmi 
hlasnými zvukmi na ulici. Nezľaknite sa, niekedy môžu byť naozaj veľmi hlasné.

3. Konverzujte s inou osobou
Noste načúvací prístroj pri konverzácii s jednou osobou, rodinným príslušníkom, alebo známym. 
Presuňte sa pritom na  tiché miesto. Vysvetlite im, že máte práve nasadený načúvací prístroj 
a požiadajte druhú osobu, aby hovorila normálne. Pozerajte sa na konverzačného partnera. Ak je 
načúvací prístroj správne nastavený, mali by ste byť schopný komunikovať lepšie, ako bez  neho. 

4. Počúvajte rádio a televíziu
Počúvajte rádio a  televíziu. Začnite pri správach, až potom skúste iné programy. Požiadajte 
„normálne počujúcu“ osobu, aby nastavila hlasitosť rádia alebo televízie na prirodzenú úroveň. 
Ak je to nutné, upravte hlasitosť na svojom načúvacom prístroji. 

Ak nerozumiete rádiu či televízii, požiadajte svojho foniatra o doladenie načúvacieho prístroja. 
Prípadne sa informujte tiež na možnosť doplnkových zariadení, ako sú súpravy na počúvanie 
TV, indukčná slučka pre domáce použititie s rádiom či televíziou atď.

Osem krokov  k lepšiemu počutiu
Na nový načúvací prístroj si musíte najskôr zvyknúť. Zvuk sa Vám zo začiatku môže zdať divný 
a pre Vás nový. Je to tým, že ste si zvykli používať svoj poškodený sluch. Preto Vám známe 
zvuky budú pripadať zo začiatku neprirodzené. Každý nový užívateľ načúvacieho prístroja na to 
reaguje odlišne. Niektorí sú schopní nosiť nový načúvací prístroj celý deň hneď od začiatku, 
zatiaľ čo iní si na nový načúvací prístroj zvykajú pomerne dlho. 

Po čase zistíte, že preferujete počúvanie s načúvacím prístrojom, a že je to pre Vás celkom 
prirodzené. Nižšie popísaných osem krokov Vás prevedie fázami privyknutia na nový načúvací 
prístroj. Ak sa vo fáze privykania objavia akékoľvek problémy, obráťte sa na svojho foniatra. 

1. Zvyknite si na nové zvuky doma
Snažte sa zvyknúť na nové zvuky v známom prostredí. Počúvajte rôzne zvuky v pozadí a snažte 
sa ich rozoznať. Ak Vás počúvanie unavuje, odložte načúvací prístroj a na chvíľu si oddýchnite. 
Chvíľu hovorte, alebo si nahlas čítajte. Tým sa zoznámite so zvukom vlastného hlasu. Postupne 
sa naučíte načúvací prístroj používať stále dlhšiu dobu a zvyknete si naň. 
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7. Používajte telefón
Často môžete s úspechom telefonovať aj s načúvacím programom prepnutým do základné-

ho programu. Držte slúchadlo telefónu 2 – 3 cm ďaleko od ucha a nakloňte načúvací prístroj 
nepatrne smerom von.
Váš načúvací prístroj zodpovedá prísnym medzinárodným predpisom. Môžete preto vo väč-

šine prípadov používať aj GSM telefón (mobilný telefón). Aj napriek tomu môžete niekedy 
v načúvacom prístroji počuť rušenie. 

8. Používajte načúvací prístroj celý deň
Používanie načúvacieho prístroja a nácvik počutia je najlepší spôsob, ako opäť počuť. Dokon-

ca aj keď v niektorých situáciách počujete aj bez načúvacieho prístroja. Snažte sa načúvací 
prístroj nosiť celý deň. Tým využijete naplno jeho výhody.
Načúvací prístroj Vám samozrejme nevráti naspäť normálny sluch, ale pomôže maximálne 
využiť zvyšky sluchu, ktoré máte k dispozícii. 
Choďte nad rámec týchto ôsmich krokov a spoznajte svet zvukov, ktoré Vás obklopujú. Robte 
veci, ktoré Vás bavia a počúvajte pri tom okolité zvuky. 

5. Zvyknite si na konverzáciu v skupine
Sledovať konverzáciu v skupine je niekedy obtiažne kvôli okolitému hluku. Počúvajte rôzne hla-

sy. Snažte sa ich rozoznať podľa farby hlasu a rytmu a priradiť každý hlas danej osobe. Zame-

rajte svoju pozornosť na osobu, ktorej chcete rozumieť. Toto pravidelne nacvičujte. Ak niečomu 
neporozumiete, nebojte sa požiadať o opakovanie.
Zaistite, aby ste svojim konverzačným partnerom zreteľne videli do tváre, a aby bol dostatok 
svetla. To Vám pomôže odčítavať  z úst. Nepozerajte sa „proti svetlu“, postavte sa tak, aby ste 
boli chrbtom k oknu a ostatné tak lepšie videli. 
Požiadajte ostatných, aby hovorili pomaly a zreteľne. Zvýšenie hlasu naopak nepomáha. 

6. Navštívte verejné budovy
Navštevujte verejné budovy. Snažte sa sedieť blízko reproduktora, pri predstavení sa snažte 
sedieť v predných radách. Neseďte za stĺpom, alebo vo výklenku, kde ste schovaný v akustic-

kom tieni. V reštauráciách seďte chrbtom ku stene. Tým obmedzíte rušivé zvuky prichádzajúce 
zo zadu.
Niektoré verejné budovy využívajú systémy s indukčnou slučkou. V týchto budovách prepnite 
načúvací prístroj na program telefónnej cievky (program 3). Nie všetky miesta v budove však 
budú mať kvalitné počutie. Sledujte značenie na danom mieste, alebo vyskúšajte iné sedadlo. 
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Servis

Ak Váš načúvací prístroj Interton nefunguje správne, musí byť opravený autorizovaným 
servisom. Nepokúšajte sa otvoriť puzdro načúvacieho prístroja sami, prišli by ste tým o zá-

ruku na načúvací prístroj. Ak potrebuje Váš načúvací prístroj Interton opravu, obráťte sa 
na svojho foniatra alebo autorizovaný servis.

Základné pokyny
• Obráťte sa na svojho ošetrujúceho lekára, ak pri používaní načúvacieho prístroja zistíte 

vo zvukovode cudzí predmet, zaznamenáte podráždenie kože, alebo príde k zvýšenej 
tvorbe ušného mazu.

• Načúvací prístroj môže byť poškodený rôznymi typmi žiarenia, ako napríklad EMG,RTG, 
alebo CT. Nenoste teda načúvací prístroj počas týchto, alebo im podobným vyšetre-

niam. Ostatné typy žiarenia (zabezpečovacie systémy, rádio, mobilné telefóny, atď.) vy-

žarujú menej energie a nepoškodzujú Váš načúvací prístroj. Môžu však ovplyvniť kvalitu 
počutia a spôsobiť nepríjemné zvuky v načúvacom prístroji.

• Pozor: Nenoste načúvací prístroj v bani alebo inom výbušnom prostredí, pokiaľ nie je 
na použitie načúvacích prístrojov certifikované.

Identifikácia načúvacieho prístroja
Foniater Vám v tabuľke označí model, ktorý používate.

Model načúvacieho prístroja   Foniater 

	ISG393-VI

Sériové číslo Vpravo:

Sériové číslo Vľavo:
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Distribútor, záručný a pozáručný servis:

AUDIOFON, s. r. o.
Kapitána Jaroša 3A

974 11 Banská Bystrica
Tel.: 048/414 27 12

E-mail: bb@audiofon.sk
www.audiofon.sk

Varovanie pre foniatrov

Venujte prosím špeciálnu starostlivosť pri nastavení načúvacích  prístrojov, ktorých maxi-
málny výstupný tlak prevyšuje 132 dB SPL podľa IEC 60711: 1981 na ušnom simulátore. 
Je tu riziko poškodenia zvyškov sluchu užívateľa načúvacieho prístroja.

Technické údaje
Max. výstup dB SPL podľa IEC-118-0

 ISG393-VI (SPBTE)  145 dB SPL 
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Poznámky

Pomáhajte tiež pri ochrane životného prostredia a posta-

rajte sa o to, aby bol načúvací prístroj po skončení svojej 

životnosti znehodnotený podľa platných predpisov.
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Výrobca | Interton A/S | Lautrupbjerg 7 | DK-2750 Ballerup 
Denmark | Tel.: +45 45 75 1111 | Fax: +45 45 75 1119 | www.interton.com

Akékoľvek problémy vzťahujúce sa k direktíve EU 
o zdravotníckych prostriedkoch 93/42/EEC by mali byť 
smerované na Interton A/S. 
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