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ROMÂNĂ

Pachet de livrare
- 1 aparat auditiv
- 3 dopuri cu mărimi diferite
- 2 baterii tip pastilă LR754
- 1x cutie pentru păstrare
- Prezentele instrucţiuni de utilizare
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Stimată clientă, stimate client,
Ne bucurăm că aţi optat pentru un produs din sortimentul nostru. Marca 
noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate riguros, din domenii 
precum căldură, greutate, tensiune, glicemie, temperatură corporală, puls, 
terapie, frumuseţe, masaj şi aer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, să le păstraţi 
pentru consultarea ulterioară, să le puneţi la dispoziţia altor utilizatori şi să 
respectaţi indicaţiile.
Cu deosebită consideraţie, 
Echipa dumneavoastră Beurer

1. Utilizare conform destinaţiei
Folosiţi aparatul auditiv exclusiv pentru susţinerea auzului la oameni. Apa-
ratul trebuie utilizat numai în scopul descris în instrucţiunile de utilizare. 
Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecţiunile produse ca 
urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.
Aparatul auditiv este un amplificator, nu un produs medical terapeutic.
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2. Explicaţia simbolurilor
Următoarele simboluri sunt folosite în prezentele instrucţiuni de utilizare:

 AVERTIZARE  Indicaţie de avertizare privind pericolele de acciden-
tare sau riscurile pentru sănătatea dumneavoastră.

 ATENŢIE  Indicaţie de siguranţă privind posibila defectare a 
aparatului/accesoriilor.

  Indicaţie  Indicaţie privind informaţiile importante.

3. Prezentare
Aparatul auditiv ajută la susţinerea auzului la oameni. În acest scop, apara-
tul auditiv amplifică sunetele şi le transmite apoi urechii. Aparatul auditiv nu 
poate preveni sau ameliora problemele auditive de cauză organică. 
Aparatul auditiv vă oferă variate posibilităţi de utilizare. Dacă doriţi să vizio-
naţi un film, să povestiţi cu prieteni sau să ascultaţi în pădure sunetele na-
turii, aparatul auditiv vă ajută să auziţi sunetele mai intens şi mai clar.
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4. Indicaţii de avertizare şi de sănătate

 AVERTIZARE

• NU folosiţi aparatul auditiv dacă aveţi otită medie sau otită externă.
• NU folosiţi aparatul auditiv cu volumul sonor la maxim pe o perioadă în-

delungată. Se pot produce leziuni ale auzului.
• Dacă simţiţi dureri sau disconfort la purtarea aparatului auditiv, întreru-

peţi utilizarea şi contactaţi medicul.
• Dacă se produc inflamaţii ale urechii, iritaţii ale pielii sau o cantitate mai 

mare de cerumen (ceară în ureche) la purtarea aparatului auditiv, întreru-
peţi utilizarea şi contactaţi medicul.

• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) 
cu abilităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau care nu deţin experi-
enţă şi/sau cunoştinţe suficiente, cu excepţia cazului în care sunt supra-
vegheate de o persoană competentă responsabilă pentru siguranţa lor 
sau când primesc indicaţii din partea acesteia cu privire la utilizarea apa-
ratului. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu acest aparat.
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• NU folosiţi aparatul auditiv în zone periculoase şi cu pericol de explozie.
• Nu lăsaţi aparatul auditiv, accesoriile şi bateriile la îndemâna copiilor; 

există pericol de înghiţire.
• Asiguraţi-vă că bateriile nu se află la îndemâna copiilor. Copiii pot intro-

duce bateriile în gură şi le pot înghiţi. Acest lucru poate avea efecte gra-
ve asupra sănătăţii. În cazul acesta consultaţi imediat un medic! 

• Nu este permis ca bateriile normale să fie încărcate, încălzite sau arunca-
te în foc (Pericol de explozie!).

• Bateriile scurse sau deteriorate pot cauza la atingere arsuri la nivelul pie-
lii. Folosiţi în cazul acesta mănuşi de protecţie adecvate.

• În cazul în care aveţi îndoieli, nu utilizaţi aparatul auditiv deteriorat şi 
adresaţi-vă comerciantului dumneavoastră sau Serviciului pentru clienţi. 

• Opriţi aparatul imediat dacă acesta este defect sau dacă apar defecţiuni 
de funcţionare.

• În niciun caz nu încercaţi să deschideţi/reparaţi dumneavoastră aparatul 
auditiv. Dispuneţi efectuarea lucrărilor de reparaţie exclusiv de către ser-
viciul pentru clienţi sau de către comercianţi autorizaţi. În caz de neres-
pectare pierdeţi garanţia.
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 ATENŢIE

• NU purtaţi aparatul auditiv când faceţi baie, duş sau înotaţi.
• NU purtaţi aparatul auditiv în timp ce aplicaţi produse cosmetice (de 

exemplu, produse de machiaj, fixativ, parfum sau cremă de protecţie sola-
ră). 

• NU purtaţi aparatul auditiv în timpul terapiilor cu unde scurte sau al trata-
mentelor medicale în cadrul cărora se produc câmpuri de radiofrecvenţă 
sau câmpuri magnetice puternice.

• NU purtaţi aparatul auditiv în apropierea câmpurilor electromagnetice 
puternice sau a razelor X.

• Protejaţi aparatul împotriva şocurilor, umezelii, impurităţilor, fluctuaţiilor 
puternice de temperatură şi acţiunii directe a radiaţiilor solare.

• Nu introduceţi în niciun caz aparatul auditiv în cuptorul cu microunde 
pentru a-l usca!

• Efectuaţi lucrări de întreţinere asupra aparatului auditiv în mod periodic. 
Asiguraţi-vă că nu există corpuri străine între dop şi cască, acestea pu-
tând afecta sunetul.
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• Bateriile nu trebuie dezasamblate sau scurtcircuitate.
• Bateriile care se scurg pot deteriora aparatul. Atunci când nu utilizaţi 

aparatul timp îndelungat, scoateţi bateriile din compartimentul pentru 
baterii.

5. Descrierea aparatului
1  Microfon
2  Regulator pentru volum 
3   Buton de pornire/oprire
    („I” = pornit,
     „O” = oprit)
4  Compartiment pentru baterii
5  Cască
6  Dop

2

1

3

6

4
5
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6. Punerea în funcţiune şi utilizare
Scoateţi aparatul auditiv din ambalaj şi verificaţi aparatul şi accesoriile pen-
tru a vedea dacă sunt complete şi intacte.
1.  Deschideţi compartimentul pentru baterii de la aparatul 

auditiv conform imaginii.  
 
 

2.  Introduceţi bateria tip pastilă livrată (tip LR754) în com-
partimentul pentru baterii aşa cum este prezentat în ima-
gine. La introducere, trebuie să respectaţi polaritatea co-
rectă (+/-) a bateriilor. 

3.  Închideţi compartimentul pentru baterii. Aşezaţi acum 
 dopurile dorite pe cască.
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 Înainte de a pune în funcţiune aparatul auditiv, aveţi grijă ca regulato-
rul de volum să fie setat la cea mai mică treaptă.

4.  Fixaţi aparatul auditiv pe urechea dumneavoastră ca în  
imagine. Nu introduceţi dopul cu forţă, ci introduceţi-l în-
cet în canalul dumneavoastră auditiv. Aveţi grijă ca dopul 
să nu fie introdus prea adânc în canalul auditiv. În cazul în 
care dopul nu stă corect sau este incomod, încercaţi alt 
dop.

5.  Pentru a porni aparatul auditiv, împingeţi butonul de pornire/oprire în po-
ziţia „I”. Pentru a putea auzi acum sunetele mai clar, reglaţi volumul sonor 
dorit cu ajutorul regulatorului de volum.

 Dacă auziţi un ţiuit uşor când purtaţi aparatul auditiv, verificaţi dacă 
dopul este fixat bine în ureche. Dacă nu este aşezat fix, folosiţi alt 
dop.
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7. Curăţare şi întreţinere

 ATENŢIE

• Scoateţi bateriile din aparat înainte de fiecare curăţare.
• Ştergeţi aparatul auditiv şi dopurile după fiecare utilizare folosind o cârpă 

uscată curată. În cazul murdăriei accentuate, puteţi umezi cârpa cu so-
luţie de săpun. Nu utilizaţi niciodată soluţii de curăţare abrazive, agresive 
sau cu solvenţi.

• După curăţare, lăsaţi aparatul auditiv să se usuce complet. Păstraţi apa-
ratul auditiv într-un loc sigur, uscat şi curat.

• Nu scufundaţi în niciun caz aparatul auditiv în apă, deoarece apa poate 
pătrunde în acesta şi îl poate deteriora.

• Dacă nu folosiţi aparatul auditiv timp îndelungat, scoateţi bateria din 
aparat pentru a evita o eventuală scurgere a bateriei.
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8. Eliminarea ca deşeu
Vă rugăm să eliminaţi aparatul conform prevederilor Directivei – 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele 
electrice şi electronice vechi. 
Pentru întrebări suplimentare adresaţi-vă autorităţii responsabile cu elimi-
narea deşeurilor.
Bateriile uzate, complet goale se vor elimina în recipientele de colecta-
re special marcate, la firmele specializate sau la comerciantul de electrice. 
Aveţi obligaţia legală să eliminaţi bateriile ca deşeu. 
Notă: Bateriile care conţin substanţe toxice prezintă aceste  
simboluri: Pb = bateria conţine plumb, Cd = bateria conţine cad-
miu, Hg = bateria conţine mercur.
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9. Remedierea problemelor
Problemă Cauze posibile

Nu se aud sunete la 
 aparatul auditiv.

- Aparatul auditiv nu este pornit.
- Bateria nu este introdusă corect.
- Bateria este descărcată.
- Microfonul este murdar.
- Aparatul auditiv este deteriorat.

Se aude foarte încet la 
aparatul auditiv.

-  Volumul sonor la aparatul auditiv este 
 reglat la un nivel prea scăzut.

-  Bateria este descărcată aproape complet.
- Dopul este murdar.
- Microfonul este murdar.
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10. Date tehnice
Sunetul maxim emis: 128 dB Tensiune: 1,5 V 
Amplificarea sunetului: max. 40 dB Distorsiune armonică totală: ≤ 5%
Domeniu de frecvenţe: 200 − 5000 Hz Alimentare cu energie: ≤ 4 mA
Zgomot de intrare: ≤ 30 dB
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