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(Për t’u plotësuar nga specialisti i dëgjimit)

 � MENU3
 � MENU5
 � MENU10

Data: __________________________________________

Madhësia e baterisë: 10

Ventili:  � I shkurtër
  � Gjatësi e plotë
  � Asnjë
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PERSHKRIMI I APARATIT TE DEGJIMIT

1. Vrima e mikrofonit
2. Sirtari i baterisë
3. Kapësja për thoin
4. Funksioni ndiz/fik
5. Vrima e daljes së tingullit
6. Mbrojtësja nga dylli NanoCare
7. Kordoni nxjerrës
8. Ventili i shkarkimit  (i shkurtër)
9. Ventili i shkarkimit  (gjatësi e plotë)
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Një shembull tjetër si mund të 
vendoset ventili me gjatësi të plotë 

 
Nqs keni nevojë të identifikoni numrin serial të produktit (zakonisht me 
gjashtë ose shtatë numra), kontaktoni me specialistin tuaj të dëgjimit.

Aparati juaj i dëgjimit mund të vijë me një program dëgjimi të 
quajtur Zen. Ky program prodhon tone muzikore (dhe ndonjëherë 
një zhurmë si fryrje ajri) në sfond. Këta tinguj do t’i përgjigjen llojit 
të dëmtimit të dëgjimit që keni.

Në faqen 2 të kësaj broshure specialisti juaj i dëgjimit mund të tre-
gojë llojin e ventilit që përdor aparati juaj i dëgjimit, nëse ka të tillë.
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 PARALAJMERIM 

Kjo broshurë përmban informacion dhe udhëzime të rëndësishme. 
Lexojeni këtë broshurë me kujdes para se të filloni të përdorni aparatin e 
dëgjimit.

SHENIM 

Aparati juaj i dëgjimit dhe aksesorët mund të mos kenë pamje të njëjtë 
me çfarë tregojnë ilustrimet në broshurë. Ne gjithashtu ruajmë të drejtën 
të bëjmë çdo ndryshim që e konsiderojmë të nevojshëm.



8 9

Përdorimi i synuar
Aparatet e dëgjimit janë pajisje amplifikuese me përçim ajri, të de-
stinuara për përdorim në rrethana dëgjimi të zakonshme. Aparatet 
e dëgjimit mund të pajisen edhe me programin Zen, që ofron një 
sfond dëgjimi relaksues (muzikë dhe zhurma) për persona në mo-
shë madhore që dëshirojnë t’i dëgjojnë këto në qetësi.

Udhëzimet për përdorim
Pajisjet indikohen për individë me humbje dëgjimi të intervalit nga 
minimale (10 dB HL) në mesatarisht të rëndë (75 dB HL), në të gji-
tha konfigurimet. 

Pajisjet duhet të programohen nga profesionistë të humbjes së 
dëgjimit (audiologë, specialistë të humbjes së dëgjimit, otorinola-
ringologë) që janë specializuar në (ri)aftësimin e dëgjimit
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Sinjalet akustike
Aparati i dëgjimit mund të programohet që të lëshojë sinjale, për 
të lajmëruar përdorimin e disa funksioneve. Sinjalet mund të jenë 
tone (SmartTone) ose mesazhe të folura (SmartSpeak)*. Sinjali 
mund edhe të çaktivizohet.

Funksionet Cilësimet e pa-
razgjedhura

Cilësime 
të tjera

Rregullimi i volumit 
me telekomandë Ton Fikur 

Konfirmimi i përdorimit të tastit të 
programit RC

Tingull  
klikues Fikur 

Ndërrimi i programit  
me telekomandë Ton Mesazhi/fikur 

Nisja e aparatit të dëgjimit Ton Mesazhi/fikur 

Paralajmërim për bateri të dobët 4 tone Mesazhi/fikur 

Përkujtesë shërbimi Fikur Mesazh

* SmartSpeak nuk disponohet si funksion standard
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Bateria
Ne rekomandojmë bateri me zink-ajër. Përdorni një bateri të mo-
delit 10 për aparatin e dëgjimit. 

Kur keni nevojë për të ndërruar baterinë, këshillohuni me specia-
listin tuaj të dëgjimit. Ka rëndësi të mbani mend datën e skadimit 
dhe rekomandimet në paketën e baterisë në lidhje me eliminimin e 
baterive të shkarkuara. Kështu do të shmangni rrezikun që bateria 
të zgjatë më pak se ç’prisnit.

Futja e baterisë
Para se të futni një bateri të re në aparatin e dëgji-
mit, mos harroni të hiqni gjuhëzën ngjitëse. Si ta 
keni hequr gjuhëzën, bateria do të nisë të funksio-
nojë pas pak sekondash.
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 KUJDES

Mos e përdorni baterinë, nëse ka ndonjë mbetje ngjitëse nga gjuhëza ose 
ndonjë lëndë tjetër të padëshiruar, meqë kjo mund të shkaktojë 
keqfunksionim të aparatit të dëgjimit.
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Përdorni kapësen për thoin që ta hapni 
sirtarin e baterisë. Mos e shtyni sirtarin e 
baterisë përtej pozicionit të hapur.

Vendoseni baterinë në sirtar në mënyrë të tillë që shenja e plu-
sit (+) në bateri të duket kur ju ta mbani aparatin e dëgjimit sikur-
se tregohet.
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Mund të përdorni magnetin e baterisë, që ju është dhënë, për ta 
çuar baterinë në vendin e vet.

Në qoftë se sirtari i baterisë nuk mbyllet lehtë, bateria nuk është 
futur siç duhet.

Kur po ndërroni baterinë, bëni mirë ta mbani aparatin e dëgjimit 
mbi një tryezë.
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Treguesi i baterisë së dobët
Kur bateria është pothuajse e harxhuar, do të dëgjohet një sinjal 
akustik, me kusht që të mos e keni çaktivizuar këtë funksion (shih-
ni f. 10). Rekomandojmë që të mbani gjithnjë një bateri rezer-
vë me vete.

 PARALAJMERIM 

Asnjëherë mos e lini një bateri të harxhuar në aparatin e dëgjimit. Bate-
ritë e harxhuara mund të rrjedhin dhe të dëmtojnë aparatin e dëgjimit. 

 PARALAJMERIM

Aparati i dëgjimit mund të ndërpresë funksionimin, për shembull në 
qoftë se bateria është harxhuar. Këtë duhet ta mbani parasysh, sidomos 
kur gjendeni në trafik ose në situata kur është e nevojshme të dëgjoni 
sinjale paralajmëruese.
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Ndezja dhe fikja e aparatit të dëgjimit
Sirtari i baterisë i aparatit të dëgjimit funksionon edhe si çelësi 
ndiz/fik. 

Mbylleni sirtarin e baterisë, për ta nde-
zur aparatin e dëgjimit. Një sinjal aku-
stik do të lajmërojë se aparati i dëgjimit 
është ndezur, me kusht që të mos e keni 
çaktivizuar sinjalin.

Hapeni sirtarin e baterisë, për ta fikur 
aparatin e dëgjimit.

Mos harroni që ta fikni aparatin e dëgjimit, kur nuk po e përdorni. 
Hiqeni baterinë, në qoftë se nuk do ta përdorni aparatin e dëgjimit 
për disa ditë rresht.
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Identifikimi djathtas/majtas
Aparati  juaj  i dëgjimit mund të ketë një 
logo WIDEX, të kuqe për veshin e djathtë 
dhe blu për veshin e majtë. Shigjeta tregon 
pozicionin e logos.



18

Vendosja e aparatit të dëgjimit
Mbylleni krejtësisht sirtarin e baterisë.

Mbajeni aparatin e dëgjimit nga kordoni 
nxjerrës me gishtin e madh dhe gishtin tre-
gues. Ngadalë, futeni aparatin e dëgjimit në 
kanalin e veshit, derisa të ndeshni në rezi-
stencë. 
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Lëshojeni kordonin nxjerrës dhe përdorni 
majën e gishtit tregues për ta shtyrë lehtë 
aparatin e dëgjimit në vesh derisa të zërë 
vend mirë në kanal. 

Që të zërë mirë vend aparati i dëgjimit, mund 
ta ta tërhiqni llapën e veshit nga mbrapa dhe 
lart, me dorën tjetër.

Nqs aparati i dëgjimit nuk qëndron siç duhet, ose shkakton irritim, 
skuqje ose të tjera si keto, kontakto me specialistin tuaj të dëgjimit.
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Heqja e aparatit të dëgjimit
Tërhiqeni me kujdes kordonin nxjerrës me 
gishtin e madh dhe gishtin tregues. 

Nëse kjo është e vështirë, provoni ta lëvizni 
aparatin e dëgjimit, me kujdes, nga njëra anë 
në tjetrën, teksa tërhiqni kordonin nxjerrës. 
Nëse kjo ndihmon, tërhiqeni edhe veshin e 
jashtëm prapa dhe lart, me dorën tjetër.
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Rregullimi i volumit
Volumi i aparatit të dëgjimit rregullohet automatikisht, sipas mje-
disit akustik ku gjendeni. 

Në qoftë se keni telekomandë, mund edhe ta rregulloni volumin 
manualisht, ose ta heshtoni aparatin e dëgjimit. Çdo rregullim që 
mund t’ia keni bërë volumit do të anulohet kur ta fikni aparatin e 
dëgjimit, ose kur të ndërroni programin.

Në qoftë se keni telekomandë, referojuni edhe udhëzimeve të për-
dorimit për telekomandën.

Për ta heshtuar aparatin e dëgjimit me një telekomandë:
Vazhdoni ta shtypni tastin e uljes së volumit në telekomandë pasi 
të ketë filluar të dëgjohet një bip i gjatë, dhe deri sa ky të ndalojë. 
Tingullin mund ta ktheni duke shtypur shpejt cilindo prej tasteve 
të volumit.



22

 PARALAJMERIM

Nqs volumi i aparatit të dëgjimit është në përgjithësi i lartë ose tepër i 
ulët, tingujt riprodhohen të deformuar, ose nqs dëshironi ndonjë infor-
macion tjetër, këshillohuni me specialistin tuaj të dëgjimit.
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Programet e dëgjimit
Aparati juaj i dëgjimit vjen me një program Master. Së bashku me 
telekomandën, keni edhe opsionin e një programi ekstra dhe mund 
të ketë edhe programe të tjera shtesë. Nëse zgjidhni këtë, mund të 
keni deri në pesë programe.

Master Të gjitha funksionet automatike ju sigurojnë zgjidhjen 
më të mirë në të gjitha situatat e dëgjimit

Muzikë Për të dëgjuar muzikë

TV Për të dëgjuar TV

Standard Të gjitha funksionet automatike sigurojnë 
dëgjueshmëri dhe kuptim të të folurit në të gjitha si-
tuatat e dëgjimit

Klimatizimi Ky program ka të njëjtat funksione si edhe programi 
Master, por ofron disi më pak amplifikim

 
Zgjatësi i 
dëgjueshmërisë*

I bën të dëgjueshëm tingujt me frekuencë të lartë

Zen* Përfton lloje të ndryshme tonesh.

* Disponohet veçmas
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Në qoftë se nevojat tuaja ndryshojnë me kalimin e kohës, kombini-
mi i programeve të dëgjimit mund të ndryshohet.

Programi Zen
Aparati juaj i dëgjimit mund të vijë me një program dëgjimi op-
sional të quajtur Zen. Ky program prodhon tone muzikore (dhe 
ndonjëherë një zhurmë si fryrje ajri) në sfond. Këta tinguj do t’i 
përgjigjen llojit të dëmtimit të dëgjimit që keni. Programi Zen 
mund të përdoret vetëm (pa amplifikim), në kushte qetësie, kur ju 
nuk keni nevojë të dëgjoni tinguj nga mjedisi rrethues. Ose, mund 
të përdoret së bashku me programin Master, në mënyrë që edhe 
tingujt rrethues edhe tingujt e përftuar (tonet fraktale dhe zhur-
mat) të dëgjohen së bashku.
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 KUJDES

Përdorimi i programeve të ndryshme Zen mund të pengojë dëgjimin e tin-
gujve në mjedis, duke përfshirë edhe të folurit. Programi nuk duhet përdo-
rur, nëse ka rëndësi që tinguj të tillë të dëgjohen. Në ato situata, përdorni 
një program jo-Zen në aparatin e dëgjimit.

 KUJDES

Nëse perceptoni një ulje të forcës së tingullit dhe një tolerancë më të 
madhe për tingujt e fortë, nëse nuk e dëgjoni më qartë të folurit ose nëse 
tinnitus-i keqësohet, lidhuni me specialistin tuaj të dëgjimit.
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Përfitimet
Programi Zen ofron një sfond dëgjimi që mund të jetë relaksues 
për disa njerëz. Kur programi Zen përdoret si pjesë e një regjimi 
të menaxhimit të tinnitus-it, përdoruesit mund t’i ndiejnë më pak 
efektet e tinnitus-it.

Udhëzimet për përdorim
Programi Zen synon të ofrojë një sfond dëgjimi relaksues (si bu-
rim muzike dhe zhurmash) për persona në moshë madhore që 
dëshirojnë t’i dëgjojnë këto në qetësi. Mund të përdoret si mjet 
për terapi tingujsh brenda një programi të trajtimit të tinnitus-
it që parashkruhet nga një specialist i dëgjimit (audiolog, spe-
cialist i aparateve të dëgjimit, otolaringolog) i trajnuar në trajti-
min e tinnitus-it.

Mënyra e përdorimit
Për shkak të mënyrës si është programuar Zen-i në aparatin tuaj të 
dëgjimit, lutemi ndiqni rekomandimet e specialistit tuaj të dëgji-
mit në lidhje me si ta përdorni programin, kur ta përdorni dhe/ose 
sa gjatë ta përdorni.
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Këmbimi mes programeve të dëgjimit
Për të ndryshuar programe me telekomandën, shtypni tastin 
e programeve shkurtimisht. Sa herë që kaloni nga një pro-
gram në tjetrin, do të lajmëroheni me një sinjal akustik, me 
kusht që të mos e keni çaktivizuar këtë funksion më parë. 

Programi 1: Një bip i shkurtër ose mesazh

Programi 2: Dy bipe të shkurtra ose mesazh

Programi 3: Tre bipe të shkurtra ose mesazh
Programi 4: Një bip i shkurtër dhe një i gjatë, ose mesazh
Programi 5: Një bip i i gjatë dhe dy bipe të shkurtra, ose 

mesazh
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PASTRIMI

Për ta pastruar aparatin e dëgjimit, mund të përdorni aksesorët pa-
strues të mëposhtëm. Pyetni specialistin tuaj të dëgjimit se çfarë 
aksesorësh ju duhen.

1. Furçë 
2. Leckë
3. Vegël e heqjes së dyllit  

me një majë të shkurtër 
dhe një majë të gjatë

4. Vegël e gjatë për heqjen  
e dyllit 

Lidhuni me specialistin tuaj të dëgjimit, nëse keni nevojë për akse-
sorë të tjerë pastrimi.

W
id

ex

1.

4.

2.

3.
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APARATI I DEGJIMIT
Ka shumë rëndësi për funksionimin e apara-
tit të dëgjimit që ky të mbahet i pastër nga 
dylli dhe papastërtitë. 

Pastrojeni aparatin e dëgjimit përditë me leckën e butë për ta 
mbajtur të thatë dhe të pastër nga dylli ose papastërtitë. 

 PARALAJMERIM 

Kurrë mos e pastroni aparatin e dëgjimit me ujë ose solucione pastrimi, 
sepse kjo mund ta dëmtojë.
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Kur aparati i dëgjimit nuk është në përdo-
rim, sirtari i baterisë duhet mbajtur i ha-
pur, për ta ajrosur aparatin dhe për ta lënë 
të thahet.

Rekomandojmë që, sa herë që ta nxirrni aparatin e dëgjimit nga 
veshi, të kontrolloni vrimën e daljes së tingullit, vrimën e mikrofo-
nit në sitarin e baterisë dhe ventilin e shkarkimit për t’u siguruar se 
nuk ka grumbullime dylli ose papastërtish.
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Më poshtë do të jepet një shembull se ku gjenden vrima e daljes 
së tingullit, ventili i shkarkimit dhe vrima e mikrofonit në një 
aparat dëgjimi përkatësisht me ventil të shkurtër dhe ventil me 
gjatësi të plotë. 

1. Vrima e daljes së tingullit
2. Ventili i shkarkimit  (i shkurtër)
3. Vrima e mikrofonit 
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1. Vrima e daljes së tingullit
2. Ventili i shkarkimit  (gjatësi e plotë, vrima e daljes)
3. Ventili i shkarkimit  (gjatësi e plotë, vrima e hyrjes)
4. Vrima e mikrofonit
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Vrima e daljes së tingullit
Ka rëndësi që vrima e daljes së tingullit të mos bllokohet nga dylli i 
veshit. Në qoftë se është bllokuar, veproni si më poshtë:

Hiqni çdo mbeturinë dylli nga zona 
përreth vrimës së daljes së tin-
gullit me furçën e shkurtër ose me 
leckë. Mos u përpiqni të pastroni 
mbrojtësen nga dylli.

Në qoftë se vrima e daljes së tingullit është ende e bllokuar, duhet 
ta ndërroni mbrojtësen nga dylli (shihni faqet 38-42).

 PARALAJMERIM

Në qoftë se nuk mund ta pastroni krejtësisht vrimën e daljes së tingullit, 
duhet të bisedoni me mjekun tuaj të dëgjimit. Mos futni asgjë në vrimën 
e daljes së tingullit, sepse ashtu mund ta dëmtoni aparatin e dëgjimit.
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Ventimi i shkarkimit
Në qoftë është grumbulluar dyllë në ventilin e shkarkimit ose për-
reth tij, veproni si më poshtë:

Ventili i shkurtër:
Pastroni çdo mbeturinë dylli nga ventili, aq 
thellë sa të arrijë maja e gjatë e veglës nr. 3 
për heqjen e dyllit. 

Ventili me gjatësi të plotë:
Pastroni çdo mbeturinë dyl-
li nga ventili, duke e kaluar ve-
glën e gjatë (nr. 4) për heqjen e 
dyllit tej për tej ventilit.



34 35

 PARALAJMERIM

Që aparati i dëgjimit të funksionojë si duhet, ka rëndësi që ventili i shkar-
kimit të mos bllokohet asnjëherë. Bëjeni zakon që ta pastroni ventilin e 
shkarkimit çdo ditë! Në raste të rralla, kaq shumë dyllë mund të grumbul-
lohet në ventilin e shkarkimit, sa kjo të ndikojë në tingullin e aparatit të 
dëgjimit. Nëse ndodh kjo, duhet të flisni me specialistin e dëgjimit.



36 37

Vrima e mikrofonit
Në qoftë se ka dyllë ose papastërti rreth vrimës së mikrofonit në 
pjesën ballore të aparatit të dëgjimit, veproni si vijon: 

Hapni sirtarin e baterisë dhe hiqeni baterinë. 

Mbajeni aparatin e dëgjimit në mënyrë që sirtari i baterisë të jetë i 
kthyer nga poshtë. 

Futeni majën e shkurtër të veglës nr. 3 
për heqjen e dyllit përmes vrimës së 
mikrofonit në sirtarin e baterisë që nga 
brenda, sikurse ilustrohet. 
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 PARALAJMERIM

Në qoftë se dyshoni se dylli ose papastërtitë kanë kaluar përmes vrimës 
së mikrofonit dhe për t’u futur në mikrofon brenda aparatit të dëgjimit, 
lidhuni me specialistin tuaj të dëgjimit. Mos futni asgjë në mikrofonin 
vetë.
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MBROJTESJA NGA DYLLI NANOCARE

Mbrojtësja nga dylli NanoCare e mbron aparatin e dëgjimit nga dyl-
li i veshit. Gjithnjë përdorni mbrojtëse nga dylli NanoCare me apa-
ratin tuaj të dëgjimit. Përndryshe, garancia e aparatit të dëgjimit 
do të shfuqizohet.

Mbrojtësja nga dylli NanoCare përmban pjesët e mëposhtme:

1. Mbajtësja
2. Grepi heqës
3. Mbrojtësja nga dylli
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 KUJDES

Mbrojtësja nga dylli është për një përdorim të vetëm. Mos u përpiqni të 
pastroni ose të ripërdorni një mbrojtëse nga dylli. Kjo mund të dëmtojë 
aparatin e dëgjimit dhe/ose të bëjë që mbrojtësja nga dylli të shkëputet 
brenda në vesh.
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Ndërrimi i mbrojtëses nga dylli NanoCare
Futeni grepin heqës në mbrojtësen nga dylli të instaluar në vrimën 
dalëse të tingullit. Tërhiqeni mbrojtësen nga dylli nga brenda 
jashtë. 

1. Vrima e ventilit
2. Vrima e daljes së  

tingullit
3. Mbrojtësja nga  

dylli e përdorur
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Kthejeni mbajtësen nga ana tjetër, në 
mënyrë që mbrojtësja e re nga dylli të 
jetë në pozicion për t’u futur.

 

Futeni mbajtësen në vrimën e daljes së 
zërit dhe shtypni lehtë mbrojtësen nga 
dylli në vrimë.

Pastaj nxirreni mbajtësen duke e tërhe-
qur.
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Mbrojtësja e re nga dylli do të shkëputet automatikisht nga 
mbajtësja. Shtypeni lehtë aparatin e dëgjimit mbi një sipërfaqe të 
sheshtë, për t’u siguruar se mbrojtësja nga dylli ka zënë vend mirë.

Hidheni mbajtësen së bashku me 
mbrojtësen e përdorur.

Se sa shpesh duhet ndërruar mbrojtësja nga dylli NanoCare, kjo 
ndryshon nga një person te tjetri.

Po të keni pyetje për mbrojtësjen nga dylli NanoCare, lidhuni me 
specialistin tuaj të dëgjimit.
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 PARALAJMERIM

Në qoftë se mbrojtësja nga dylli nuk zë vend mirë, hidheni dhe futni një 
tjetër. Në qoftë se mbrojtësja nga dylli shkëputet nga aparati i dëgjimit 
kur ky është në kanalin e veshit, lidhuni me mjekun tuaj. Mos u përpiqni ta 
nxirrni mbrojtësen nga kanali i veshit ju vetë.



44

AKSESORET

Telekomanda
Telekomanda ju jep një numër opsionesh të 
mëtejshme.

Specialisti juaj i dëgjimit do t’ju ndihmojë të 
vendosni nëse do të mund të përfitoni nga 
një telekomandë.
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NË RAST KEQFUNKSIONIMI

Faqet e mëposhtme përmbajnë disa këshilla të shpejta nqs apara-
ti juaj i dëgjimit ndalon së punuari ose nuk funksionon siç duhet. 
Nqs problemi vazhdon, kontakto me specialistin tuaj të aparateve 
të dëgjimit për asistencë teknike.

Problemi Shkaku i mundshëm Zgjidhja

Aparati i dëgjimit 
është krejt i 
heshtur

Aparati i dëgjimit nuk është 
ndezur

Sigurohuni që sirtari i 
baterisë është i mbyl-
lur

Bateria nuk punon Futni një bateri të re 
në sirtarin e aparatit 
të dëgjimit

Vrima e daljes së tingullit 
është bllokuar

Shihni faqen 33

Vrima e mikrofonit është 
bllokuar

Shihni faqen 36
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Problemi Shkaku i mundshëm Zgjidhja

Volumi i aparatit 
të dëgjimit nuk 
është aq i fortë sa 
duhet

Bateria pothuajse është 
harxhuar

Futni një bateri të re 
në sirtarin e aparatit 
të dëgjimit

Vrima e daljes së tingullit 
është bllokuar

Shihni faqen 33

Ju është bllokuar veshi nga 
dylli

Lidhuni me mjekun 
tuaj otolaringolog

Dëgjimi juaj mund të ketë 
ndryshuar

Lidhuni me speciali-
stin tuaj të dëgjimit
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Problemi Shkaku i mundshëm Zgjidhja

Aparati i dëgjimit 
fishkëllen pa 
pushim

Ju është bllokuar veshi nga 
dylli

Lidhuni me mjekun 
tuaj otolaringolog

Aparati i dëgjimit nuk është 
futur si duhet në kanalin e 
veshit

Nxirreni aparatin e 
dëgjimit dhe futeni 
sërish

Aparati i dëgjimit nuk ka 
zënë mirë vend në kanalin e 
veshit

Lidhuni me speciali-
stin tuaj të dëgjimit
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Problemi Shkaku i mundshëm Zgjidhja

Aparati i dëgjimit 
është i pare-
hatshëm për t’u 
mbajtur

Aparati i dëgjimit nuk është 
vendosur si duhet në kana-
lin e veshit

Bisedoni me speciali-
stin tuaj të dëgjimit 
për t’u udhëzuar si ta 
vendosni aparatin e 
dëgjimit në kanalin e 
veshit.

Aparati i dëgjimit nuk rri 
mirë në vesh

Lidhuni me speciali-
stin tuaj të dëgjimit

Keni dhimbje në veshin e 
jashtëm ose në kanalin e 
veshit

Në qoftë se dhimbjet 
vazhdojnë, kërkojini 
ndihmë specialistit 
tuaj të dëgjimit
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MIREMBAJTJA E APARATIT TUAJ TE DEGJIMIT

Aparati i dëgjimit është një send me vlerë dhe duhet trajtuar me 
kujdes. Ja çfarë mund të bëni, për t’ia zgjatur jetën aparatit tuaj 
të dëgjimit:
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 KUJDES

• Fikeni aparatin e dëgjimit, kur nuk është në përdorim. Hiqeni baterinë, 
nqs nuk do ta përdorni aparatin e dëgjimit për disa ditë rresht.

• Kur aparati i dëgjimit nuk është në përdorim, mbajeni në kutinë e vet, 
në një vend të thatë, larg fëmijëve dhe kafshëve shtëpiake.

• Mos e ekspozoni aparatin e dëgjimit ndaj temperaturave të skajshme 
ose lagështisë së madhe. Sigurohuni që ta thani mirë aparatin e dëgji-
mit pasi të keni djersitur shumë, siç mund të ndodhë gjatë një veprim-
tarie fizike intensive, psh. kur merreni me sport.

• Mos e lini aparatin e dëgjimit të bjerë në tokë- mbajeni mbi një sipër-
faqe të butë, kur po e pastroni ose kur ndërroni baterinë.

• Mos e mbani aparatin e dëgjimit në vesh, kur jeni duke bërë dush ose 
duke notuar, ose kur përdorni spraj për flokët, xhel, apo kremra plazhi.
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PARALAJMERIME 

 PARALAJMERIM 
Aparatet e dëgjimit dhe bateritë mund të jenë të rrezikshme nëse gëll-
titen ose përdoren në mënyrë të papërshtatshme. Gëlltitja ose përdori-
mi i papërshtatshëm mund të shkaktojnë lëndime të rënda ose edhe 
vdekjen. Në rast gëlltitjeje, lajmëroni menjëherë mjekun.
• Mbajini aparatet e dëgjimit dhe pjesët e tyre, aksesorët dhe bateritë 

larg fëmijëve dhe kujtdo tjetër që mund t’i gëlltitë këto sende ose të 
lëndojë veten me ndonjë mënyrë tjetër. Mos i ndërroni bateritë para 
tyre dhe mos i lejoni të shohin se ku i mbani bateritë rezervë. Tregoni 
kujdes kur i eliminoni bateritë e përdorura.

• Bateritë janë shumë të vogla dhe mund të ngatërrohen lehtë me ta-
bletat ose sende të ngjashme. Kurrë mos e futni një bateri ose aparatin 
e dëgjimit në gojë për asnjë arsye, sepse mund ta gëlltisni pa dashur.

• Pas përdorimit, pastroje dhe kontrolloje aparatin e dëgjimit për të parë që 
është në rregull. Nqs aparati i dëgjimit ndahet në pjesë kur është në ka-
nalin e veshit, kontakto menjëherë me specialistin tuaj të dëgjimit. Mos 
u perpiq kurrë që ta heqësh pjesën e mbetur në kanalin e veshit vetë.
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 PARALAJMERIM 

• Ka rrezik shpërthimi, në qoftë se bateria zëvendësohet me një tjetër të 
një lloji të papërshtatshëm ose ringarkohet. Eliminoni bateritë e përdo-
rura sipas udhëzimeve.

• Mos i lejoni asnjëherë të tjerët që të përdorin aparatin tuaj të dëgjimit, 
meqë kjo mund t’u shkaktojë atyre dëmtim të përhershëm në dëgjim.

• Kur përzgjidhni një program dëgjimi, mbani parasysh se ka situata në të 
cilat është tejet e rëndësishme që të mund të dëgjoni tingujt rrethues 
(p.sh. në trafik, ose sinjale paralajmëruese).
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• Aparati i dëgjimit është i prodhuar me materiale moderne, jo-alergjike. 
Megjithatë, në raste të rralla, mund të ndodhë irritim i lëkurës. Në qoftë 
se vëreni irritim të lëkurës në vesh, në kanalin e veshit ose në zonat për-
reth, lidhuni me specialistin tuaj të dëgjimit.

• Duhet të keni parasysh që gjatë përdorimit të aparatit të dëgjimit, ju 
duhet të bëni një ventilim të rregullt  të veshit. Nqs nuk  sigurohet kjo 
mund të keni një rrezik të shtuar për  infeksion ose sëmundje të kana-
lit të veshit. Prandaj ne rekomandojmë që ta hiqni aparatin e dëgjimit 
dhe kufjen nga veshi natën, për të lejuar ventilimin e kanalit të veshit. 
Nqs është e mundur, ju duhet ta hiqni aparatin e dëgjimit dhe kufjen 
edhe gjatë ditës, në periudha kur nuk keni nevojë për të. Sigurohuni 
që ta pastroni dhe ta mirëmbani aparatin e dëgjimit dhe kufjen siç kër-
kohet. Nëse një infeksion ndodh, kërkoni ndihmë mjekësore dhe lidhu-
ni me specialistin tuaj të dëgjimit për tu këshilluar rreth dezinfektimit të 
pjesëve të ndryshme të aparatit të dëgjimit. Në asnjë rrethanë mos për-
dorni alkool, klor ose lëndë tjera të ngjashme.
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 PARALAJMERIM 

• Përdorimi i rregullt i kapsulave kundër lagështirës, rekomandohet për 
të shmangur keqfunksionimin e aparatit të dëgjimit.

• Mos e përdorni aparatin e dëgjimit në miniera ose zona të tjera ku 
mund të ketë gazra shpërthyese.

 PARALAJMERIM

• Mos e mbani aparatin e dëgjimit kur trajtoheni me rreze, bëni radiogra-
fi, MRI,CT ose trajtime dhe skanime mjekësore.Rrezet nga këto proce-
dura, si dhe nga lloje të tjera rrezatimi, të tilla si ato që lëshon një sobë 
me mikrovale, mund ta dëmtojne aparatin tuaj të dëgjimit. Rrezatimi 
nga paisjet e survejimit të dhomave, sistemet e alarmit kundër vjedhjeve, 
dhe i telefonave celular është më i dobët dhe nuk do ta dëmtojë aparatin 
e dëgjimit, por mund të krijojë interferencë të dëgjueshme.
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  KUJDES 

• Aparati juaj i dëgjimit është testuar për interference sipas standarte-
ve ndërkombëtare. Megjithatë interferenca ëe paparashikuara mund të 
ndodhin në aparatin e dëgjimit për shkak të rrezatimit elektromagne-
tik nga paisje të tilla si sistemet e alarmit, paisjet e surveimit të dhoma-
ve dhe telefonave celular.

• Edhe pse aparati juaj i dëgjimit është projektuar në mënyrë të tillë 
që të pajtohet me standardet më të rrepta ndërkombëtare të për-
puthshmërisë elektromagnetike, nuk mund të përjashtohet mundësia 
që ai të shkaktojë interferencë me pajisje të tjera, si p.sh. aparaturat 
mjekësore. 

• Asnjëherë mos provoni ta hapni ose ta riparoni aparatin e dëgjimit ju 
vetë.
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KESHILLA

SHENIM 
• Aparati i dëgjimit nuk do të rikthejë dëgjimin normal dhe nuk do të 

parandalojë as do të përmirësojë një humbje dëgjimi që vjen nga një 
sëmundje organike. Megjithatë, aparati i dëgjimit mund t’ju ndihmojë 
ta përdorni sa më mirë atë aftësi dëgjimi që ju ka mbetur. Duhet të keni 
parasysh edhe se mund t’ju duhet kohë për t’u mësuar me një aparat të 
ri dëgjimi dhe tingujt e rinj.

• Në shumë raste, po ta përdorni aparatin e dëgjimit jo shpesh, nuk do të 
mund të përfitoni maksimumin prej tij.

• Përdorimi i një aparati dëgjimi është vetëm pjesë e aftësimit të dëgji-
mit dhe mund të duhet të shoqërohet nga stërvitja dëgjimore dhe për 
leximin e buzëve. 

• Përdorimi i aparateve të dëgjimit rrit rrezikun e grumbullimit të dyl-
lit në veshë. Lidhuni me mjekun tuaj ose otolaringologun, nëse dysho-
ni që ju është krijuar në vesh një tapë dylli. Dylli jo vetëm mund t’jua 
dëmtojë dëgjimin, por edhe të ndikojë ndjeshëm në rendimentin e apa-
ratit të dëgjimit. Bëni mirë që t’i kërkoni mjekut tuaj që t’jua pastrojnë 
veshët nja dy herë në vit.
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 Paisjet elektrike dhe elektronike (EEE) përmbajnë 
materiale, komponente dhe substanca që mund 
të jenë të rrezikshme për shëndetin e njeriut dhe 
mjedisin kur mbeturinat e paisjeve elektrike dhe 
elektronike (WEEE) nuk trajtohen si duhet.

Mos i hidhni aparatet e dëgjimit, paisjet ndihmëse të tyre dhe bate-
ritë në mbeturinat e zakonshme shtëpiake.

Aparatet e dëgjimit, bateritë dhe aksesorët ndihmës duhet të 
hidhen në vende të caktuara për mbeturina elektrike dhe elektroni-
ke ose ti jepen specialistit të aparateve të dëgjimit për një asgjësim 
të sigurt. Asgjësimi i duhur ndihmon për mbrojtjen e shëndetit të 
njeriut dhe mjedisit.
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Simbolet që përdoren zakonisht nga Widex A/S në etiketat e pajisjeve 
mjekësore (etiketat/Udhëzimet e Përdorimit/etj.)

Simboli Titulli/Përshkrimi

Fabrikanti
Produkti është prodhuar nga fabrikanti, emri dhe adresa e 
të cilit gjenden përbri simbolit. Nëse është rasti, mund të 
jepet edhe data e fabrikimit.

Data e fabrikimit
Data kur u fabrikua produkti.

Data e skadimit
Data pas së cilës produkti nuk duhet përdorur.

Kodi i ngarkesës
Kodi i ngarkesës së produktit (identifikimi i ngarkesës ose 
i partisë).

SIMBOLET
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Simboli Titulli/Përshkrimi

Numri i katalogut
Numri i katalogut (i artikullit) i produktit. 

Numri serial
Numri i serial i produktit.*

Mos e lini produktin në diell
Produkti duhet mbrojtur nga drita dhe/ose Produkti duhet 
mbajtur larg burimeve të nxehtësisë

Mbajeni të thatë
Produkti duhet mbrojtur nga lagështira dhe/ose Produkti 
duhet mbrojtur nga shiu

Caku i poshtëm i temperaturës
Temperatura më e ulët ndaj së cilës produkti mund të 
ekspozohet pa dëme.
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Simboli Titulli/Përshkrimi

Caku i sipërm i temperaturës
Temperatura më e lartë ndaj së cilës produkti mund të 
ekspozohet pa dëme.

Caqet e temperaturës
Temperatura më e lartë dhe më e ulët, ndaj të cilave 
produkti mund të ekspozohet pa dëme.

Këshillohuni me udhëzimet e përdorimit
Udhëzimet e përdorimit përmbajnë informacion të 
rëndësishëm për t'u ndjekur (paralajmërime dhe njoftime 
kujdesi), dhe duhen lexuar para se të përdoret produkti.

Kujdes/Paralajmërim 
Teksti i shënjuar me një simbol të kujdesit/paralajmërimit 
duhet lexuar para se të përdoret produkti. 
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Simboli Titulli/Përshkrimi

Shenja WEEE
“Mos e hidhni në plehrat komunale”
Kur vjen koha për ta hedhur produktin, duhet ta dorëzoni 
te një pikë grumbullimi e destinuar për riciklim dhe 
rikuperim.

Shenja CE 
Produkti pajtohet me kërkesat e cilësuara në direktivat 
europiane të shënjimit BE.

Sinjalizim
Direktiva R&TTE 1999/5/EC e identifikon produktin si 
pajisje të Klasës 2 me disa kufizime përdorimi në disa 
shtete anëtare të BE.

Shenja C-Tick
Produkti pajtohet me kërkesat rregullatore të spektrit 
EMC dhe radiovalor për produkte për tregun në Australi 
ose në Zelandën e Re.
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Simboli Titulli/Përshkrimi

Interferenca
Në afërsi të produktit mund të ndodhë interferencë 
elektromagnetike.

Numri gjashtë- ose shtatë-shifror në produkt është numri serial. Numrat 
serialë jo gjithnjë paraprihen nga 
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