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Notendaupplýsingar

Dempunarsía

Heyrnarsía 
úr sílikoni

Heyrnarsía 
úr sílikoni

Nælonþráður

Framleidd af Phonak Communications AG
Länggasse 17, 3280 Murten, Sviss
Sími: +41 (0) 26 672 96 72
www.phonak-communications.com

Vörulýsing
• Silemo Mini eru látlausar heyrnarsíur 

sem sitja mjög innarlega í hlustinni og 
eru framleiddar úr ofnæmisprófuðu   
sílikoni. 

• Heyrnarsíurnar eru framleiddar eftir          
nákvæmu máti af eyrum hvers og eins 
og eru búnar dempunarsíum sem   
draga úr styrk umhverfishljóða.

Notendaupplýsingar
• Hvernig á að koma síunum fyrir og  

fjarlægja þær og upplýsingar um    
daglega umhirðu. 

• Ef neðangreindum leiðbeiningum er 
ekki fylgt getur það haft neikvæð áhrif 
á virkni heyrnarsíanna.

• Heyrnarsíurnar eru fjölnota og           
mikilvægt er að fylgjast vel með    
ástandi   þeirra og þrífa þær reglulega.

• Efnið í Silemo Mini heyrnarsíunum og 
hönnun þeirra eru hugsuð með langan 
endingartíma í huga. Lögun hlustar- 
innar getur breyst með tímanum (t.d. 
við verulegar breytingar í líkams-    
þyngd). Við það getur hljóð lekið 
meðfram síunum og dregið úr virkni 
þeirra. Mikilvægt er að ganga ávallt úr 
skugga um að heyrnarsíurnar sitji þétt í 
hlustinni.

• Til að hámarka virkni og notagildi, er 
mikilvægt að nota heyrnarsíurnar allan 
tímann sem verið er í hávaða.

• Ákveðin efni geta haft skaðleg áhrif á 
heyrnarsíurnar. Hafið samband við 
framleiðanda eða dreifingaraðila til að 
fá frekari upplýsingar.

• Heyrnarvarnir draga úr hljóðstyrk 
viðvörunarhljóða og annarra               
mikilvægra hljóða í umhverfinu.         
Mikilvægt er að vera sérstaklega á 
varðbergi þegar heyrnarvarnir eru    

notaðar.
• Geymið heyrnarsíurnar í töskunni sem 

fylgir þeim, á þurrum stað, ekki við    
hitastig undir -20°C eða yfir 60°C.

Notkunarleiðbeiningar
• Gangið úr skugga um að heyrnar-   

síurnar séu hreinar áður en þeim er  
komið fyrir í eyrunum.

Að setja heyrnarsíurnar í eyrað
• Heyrnarsían fyrir hægra eyrað er merkt 

með rauðum punkti. Notið hægri   
höndina til að setja hana í eyrað.

• Ómerkta heyrnarsían er fyrir vinstra  
eyrað. Notið vinstri höndina til að setja 
hana í eyrað.

• Haldið heyrnarsíunni í láréttri stöðu  
með því að halda utan um 
nælonþráðinn (þráðurinn neðst og    
hljóðrásin efst, sjá mynd nr. 1) og       
komið henni fyrir í hlustinni.

• Ýtið létt á slétta flötinn á heyrnarsíunni 
þar til að hún situr þétt í hlustinni. 
Tryggið að hún sitji þægilega. 

Að fjarlægja heyrnarsíurnar
• Takið í nælonþráðinn og dragið síuna 

varlega úr hlustinni með léttri         
hreyfingu upp á við, til að forðast 
snögga breytingu á þrýstingi í           
hlustinni.

Umhirða
• Þrífið heyrnarsíurnar ávallt vel með  

volgu vatni og sápu eftir notkun (notið 
einungis milda sápu). Látið heyrnar-
síurnar þorna vel fyrir notkun. Ef eyrna-
mergur sest í hljóðrásina á síunni,  
fjarlægið hann með því að nota         
lykkjuna á verkfærinu sem fylgir      
heynarsíunum, sjá mynd 2.

• Notið aldrei þrýstiloft til að hreinsa    
hljóðrásina þar sem hætta er á að     
dempunarsían þrýstist úr hljóð-       
rásinni.

Tæknilegar upplýsingar
• Dempunargildi Silemo Mini heyrnar-

síanna er að finna í töflunum neðst á 
síðunni.

Skammstafanir
• APV : Áætlað dempunargildi
• H : Dempun á hátíðnum
• M : Dempun á miðtíðnum
• L : Dempun á lágtíðnum
• SNR : Dempunarstuðull

Samræmismat
• Silemo Mini heyrnarsíurnar frá      

Phonak uppfylla kröfur tilskipunar 
ESB 89/686/EBE um persónuvarnir og 
hafa verið prófaðar og samþykktar 
samkvæmt EN 352-2:2002 fyrir    
heyrnarvarnir - Almennar kröfur -      
2. hluti: Heyrnarsíur.

• EC-prófunarvottorð er veitt af viður-
kenndum aðila: BSI Product Services 
(0086), Maylands Avenue, Hemel, 
Hempstead, HP2 4SQ, Bretlandi.

Aðvörun
• Vinsamlegast athugið að heyrnar-

síurnar og verkfærið til að hreinsa   
hljóðrásina eru mjög smá. Því er     
mikilvægt að geyma þau þar sem 
börn ná ekki til.

Ábyrgð
• Gildistími ábyrgðar vegna galla á   

vörunni eða framleiðslu hennar eru 
tvö ár frá kaupdegi. Allri ábyrgð      
vegna tilfallandi eða afleiddra 
skemmda verður hafnað.
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Serenity Classic XC92GR
(grá dempunarsía)

Tíðni  
(Hz)

Meðal    
dempun (dB)

Staðalfrávik  
(dB)

APV (dB)

125 14.2 3.6 10.6

250 15.9 3.1 12.8

500 18 3.9 14.1

1000 21.9 4.7 17.2

2000 28 4.4 23.6

4000 29.1 4.1 25

8000 29.2 4.5 24.8

SNR=21 L=14 M=17 H=23

Serenity Classic XC92WH 
(hvít dempunarsía)

Tíðni  
(Hz)

Meðal    
dempun (dB)

Staðalfrávik 
(dB)

APV (dB)

125 23.6 3.3 20.3

250 22.8 4.1 18.7

500 24.8 4.8 20.1

1000 25.3 4.6 20.7

2000 30.3 4.5 25.8

4000 30.9 3.1 27.8

8000 31.2 3.6 27.6

SNR=25 L=20 M=22 H=26

Silemo mini XC92BR  
(brún dempunarsía)
 
Tíðni 
(Hz)

Meðal    
dempun (dB)

Staðalfrávik  
(dB)

APV (dB)

125 17 3.9 13.1

250 18.1 3.2 14.9

500 20.3 4.3 16

1000 23.7 3.6 20.1

2000 29.1 4.4 24.7

4000 29.7 2.9 26.8

8000 30.3 4.1 26.2

SNR=23 L=17 M=20 H=25

Sími: 866 8500
Netfang: sh@scandinavianhearing.com
Veffang: www.scandinavianhearing.com

Umboðsaðili á Íslandi:


