
UDHËZIMET E PËRDORIMIT
MODULE VESHI

PËR APARATE DËGJIMI WIDEX



MODULE VESHI PËR APARATE DËGJIMI BTE
(Për t’u plotësuar nga audiologu)

Lloji i modulit tuaj të veshit:

 PIPËZA TË ÇASTIT PËR APARATE DËGJIMI RIC/RITE

 PIPËZA DHE VESHORE TË PERSONALIZUARA PËR APARATE
DËGJIMI RIC/RITE

 PIPËZA TË ÇASTIT PËR APARATE DËGJIMI ME TUB TË HOLLË
0.9 DHE 1.4
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 PIPËZA TË PERSONALIZUARA PËR APARATE DËGJIMI ME TUB
TË HOLLË 0.9 DHE 1.4

 PIPËZA TË ÇASTIT DHE TË PERSONALIZUARA PËR APARATE
DËGJIMI ME TUB TË HOLLË KLASIK

 VESHORE PËR APARATE DËGJIMI ME TUB KLASIK
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PIPËZA TË ÇASTIT PËR MODELE RIC/RITE
Ky kapitull përshkruan si të pastrohen dhe të trajtohen lloje të
ndryshme pipëzash të çastit për modelet RIC/RITE. Ilustrimet
tregojnë një aparat dëgjimi me pipëz të hapur, por procedura nuk
ndryshon edhe me pipëzat e tjera të çastit.

SHËNIM
Moduli yt i veshit mund të mos jetë i njëjtë me atë që tregohet në
ilustrim. Ne gjithashtu ruajmë të drejtën të bëjmë çdo ndryshim që e
konsiderojmë të nevojshëm.
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Veglat e pastrimit

Me aparatin e dëgjimit, do t'ju vijnë veglat e pastrimit të
mëposhtme.

1. 2. 3. 4. 5.

1. Lecka
2. Furça
3. Vegla e gjatë për heqjen e

dyllit
4. Vegla e shkurtër për heqjen e

dyllit
5. Magneti i baterisë

Pastrimi
Pastrimi i modulit të veshit

Sigurohuni që moduli i veshit të
rrijë gjithnjë i pastër dhe pa dyllë,
lagështi ose papastërti të
ngjashme. Pastrojeni telin
aurikular me leckë pas
përdorimit.
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Për ta mbajtur pipëzën të pastër nga dylli, pastrojeni me furçën e
vogël çdo ditë. Këshilloheni që ta bëni këtë çdo mëngjes, pasi të
jetë lënë aparati i dëgjimit të thahet gjatë natës.

Mund edhe ta lani pipëzën e
çastit në ujë të vakëtpasi ta keni
shkëputur nga pjesa tjetër e
modulit të veshit. Lëreni të
thahet gjatë natës.

Mos përdorni asnjë lloj lëngu ose dezinfektuesi për ta pastruar
modulin e veshit.

Marrësi kurrë nuk duhet të bjerë në kontakt me ujin, sepse kjo
mund ta dëmtojë.

Për udhëzime si ta ndërroni mbrojtësen nga dylli, shihni seksionin e
mbrojtëses nga dylli.
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Mbrojtësja nga dylli

Mbrojtësja nga dylli ndihmon për ta mbrojtur aparatin nga dylli i
veshit. Gjithnjë përdorni një mbrojtëse nga dylli Widex me aparatin
tuaj të dëgjimit.

Kontrolloni rregullisht mbrojtësen nga dylli, për të mos lejuar që të
bllokohet me dyllë, duke vepruar si vijon:

Më parë hiqeni pipëzën nga teli aurikular. Në qoftë se është
mbledhur dyllë në mbrojtësen nga dylli, ndërrojeni mbrojtësen.

Hapeni kasetën e mbrojtëses nga
dylli sikurse ilustrohet.
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1 3

2

Mbrojtësja nga dylli konsiston në
pjesët e mëposhtme:
1. Mbajtësja
2. Grepi heqës
3. Mbrojtësja nga dylli

Futeni grepin heqës në mbrojtësen e
përdorur.

Nxirreni mbrojtësen e vjetër duke e
tërhequr.

Kthejeni mbajtësen nga ana tjetër.
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Futni mbrojtësen e re në vrimën e
daljes së tingullit.
Nxirreni mbajtësen jashtë duke e
tërhequr. Mbrojtësja e re nga dylli do
të shkëputet automatikisht nga
mbajtësja. Shtyjeni mbrojtësen nga
dylli me kujdes kundrejt një
sipërfaqeje, për t'u siguruar se ka
zënë vend mirë. Shtyjeni pipëzën në
vend.
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Mbrojtësja nga dylli përdoret vetëm një herë dhe nuk duhet
pastruar.

Në qoftë se mbrojtësja nga dylli nuk zë vend mirë, hidheni tej
dhe përdorni një të re.

Në qoftë se mbrojtësja nga dylli ju bie në vesh, lidhuni me
mjekun ose audiologun që t'jua heqin. MOS provoni ta hiqni
mbrojtësen nga dylli ju vetë.

Ndërrimi i pipëzës

Duhet të ndryshoni pipëzën sikurse kërkohet. Lidhuni me
audiologun, që të merrni pipëza të reja, ose në qoftë se pipëza nuk
ju futet më mirë në vesh.

Shtyjeni pipëzën e re në marrës,
derisa të arrijë pikën e treguar
nga vija e ndërprerë.
Kur ta shtyni marrësin në pipëz,
duhet ta ndieni kur të mbërthehet
në pozicion me një klik.
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SHËNIM
Ka shumë rëndësi që pipëza të zërë vend mirë.

Mos u orvatni ta shkëputni telin aurikular nga aparati i dëgjimit.

Lidhësja

Në qoftë se keni një pipëz të hapur ose një pipëz tip tulipan, mund
ta përdorni lidhësen për t'u siguruar më mirë që pipëza të zërë vend
në vesh. Veproni si vijon:
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Tërhiqeni anën me majë të lidhëses
përmes vrimës në anë të tubit.
Vazhdoni të tërhiqni derisa lidhësja të
ndalojë te doreza në fund.
Tani moduli yt i veshit është gati për
t'u përdorur.
Vendoseni në mënyrë të tillë, që të
qëndrojë rehatshëm në vesh.
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PIPËZA DHE VESHORE TË PERSONALIZUARA PËR
MODELE RIC/RITE
Ky kapitull përshkruan si të pastrohen dhe të trajtohen lloje të
ndryshme pipëzash dhe veshoresh të personalizuara për modelet
RIC/RITE. Ilustrimet tregojnë një aparat dëgjimi me pipëz, përveçse
kur specifikohet ndryshe.

SHËNIM
Gjithnjë përdorni kordonin nxjerrës, për ta nxjerrë pipëzën e
personalizuar nga veshi.
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SHËNIM
Moduli juaj i veshit mund të mos jetë i njëjtë me atë që tregohet në
broshurë.

Veglat e pastrimit

Me aparatin e dëgjimit, do t'ju vijnë veglat e pastrimit të
mëposhtme.

1. 2. 3. 4. 5.

1. Lecka
2. Furça
3. Vegla e gjatë për heqjen e

dyllit
4. Vegla e shkurtër për heqjen e

dyllit
5. Magneti i baterisë
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Pastrimi

Sigurohuni që moduli i veshit të
rrijë gjithnjë i pastër dhe pa dyllë,
lagështi ose papastërti të
ngjashme. Pastrojeni telin
aurikular me leckë pas
përdorimit.

Me anë të furçës së vogël ose
leckës, hiqni dyllin që mund të
jetë mbledhur rreth vrimës së
daljes së tingullit.
Në qoftë se vrima e daljes së
tingullit është e bllokuar,
ndërrojeni mbrojtësen nga dylli.
MOS provoni të pastroni
mbrojtësen nga dylli.
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Pipëza/veshorja juaj mund të
jenë të pajisura me vrimë ajrimi.
Ilustrimet majtas tregojnë si t'i
pastroni llojet e ndryshme të
vrimave të ajrimit.
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Moduli i veshit asnjëherë nuk duhet të bjerë në kontakt me
lëngje, të tilla si uji ose solucione pastrimi.

Asnjëherë mos u orvatni të shkëputni telin aurikular nga
pipëza/veshorja e personalizuar ose aparati i dëgjimit, meqë ky
veprim mund ta dëmtojë telin aurikular.

Mos e hiqni aparatin e dëgjimit nga veshi, duke e tërhequr nga
teli aurikular.

Mbrojtësja nga dylli

Mbrojtësja nga dylli ndihmon për ta mbrojtur aparatin nga dylli i
veshit. Gjithnjë përdorni një mbrojtëse nga dylli Widex me aparatin
tuaj të dëgjimit.
Kontrolloni rregullisht mbrojtësen nga dylli, për të mos lejuar që të
bllokohet me dyllë.

MOS e hiqni pipëzën/veshoren e personalizuar nga teli aurikular.

19



Hapeni kasetën e mbrojtëses nga dylli
sikurse ilustrohet.

1 3

2

Mbrojtësja nga dylli konsiston në
pjesët e mëposhtme:

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

Futeni grepin heqës në mbrojtësen e
përdorur.

Nxirreni mbrojtësen e vjetër duke e
tërhequr.
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Kthejeni mbajtësen nga ana tjetër.

Futni mbrojtësen e re në vrimën e
daljes së tingullit.
Nxirreni mbajtësen jashtë duke e
tërhequr. Mbrojtësja e re nga dylli do
të shkëputet automatikisht nga
mbajtësja. Shtyjeni mbrojtësen nga
dylli me kujdes kundrejt një
sipërfaqeje të sheshtë, për t'u siguruar
se ka zënë vend mirë.
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Mbrojtësja nga dylli përdoret vetëm një herë dhe nuk duhet
pastruar.

Në qoftë se mbrojtësja nga dylli nuk zë vend mirë, hidheni tej
dhe përdorni një të re.

Në qoftë se mbrojtësja nga dylli ju bie në vesh, lidhuni me
mjekun ose audiologun që t'jua heqin. MOS provoni ta hiqni
mbrojtësen nga dylli ju vetë.
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PIPËZA TË ÇASTIT PËR TUB TË HOLLË 0.9 DHE 1.4
Ky kapitull përshkruan si të pastroni dhe të trajtoni pipëzat e çastit
për aparate dëgjimi me Tub të Hollë 0.9 dhe 1.4.

SHËNIM
Moduli juaj i veshit mund të mos jetë i njëjtë me atë që tregohet në
ilustrim. Ne gjithashtu ruajmë të drejtën të bëjmë çdo ndryshim që e
konsiderojmë të nevojshëm.

Veglat e pastrimit

Me aparatin e dëgjimit, do t'ju vijnë veglat e pastrimit të
mëposhtme.
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1. 2. 3. 4. 5.

1. Lecka
2. Furça
3. Vegla e gjatë për heqjen e

dyllit
4. Vegla e shkurtër për heqjen e

dyllit
5. Magneti i baterisë

Pastrimi

Sigurohuni që moduli i veshit të
rrijë gjithnjë i pastër dhe pa dyllë,
lagështi ose papastërti të
ngjashme. Pastrojeni tubin me
leckë pas përdorimit.

Për ta mbajtur pipëzën të pastër nga dylli, pastrojeni me furçën e
vogël çdo ditë. Këshilloheni që ta bëni këtë çdo mëngjes, pasi të
jetë lënë aparati i dëgjimit të thahet gjatë natës.
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Mund edhe ta lani pipëzën e
çastit në ujë të vakëtpasi ta keni
shkëputur nga pjesa tjetër e
modulit të veshit. Lëreni të
thahet gjatë natës.

Mos përdorni asnjë lloj lëngu ose dezinfektuesi për ta pastruar
modulin e veshit.

Për udhëzime si ta ndërroni mbrojtësen nga dylli, shihni seksionin e
mbrojtëses nga dylli.

Mbrojtësja nga dylli

Mbrojtësja nga dylli ndihmon për ta mbrojtur aparatin nga dylli i
veshit. Gjithnjë përdorni një mbrojtëse nga dylli Widex me aparatin
tuaj të dëgjimit.

Kontrolloni rregullisht mbrojtësen nga dylli, për të mos lejuar që të
bllokohet me dyllë, duke vepruar si vijon:
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Më parë hiqeni pipëzën nga tubi. Në qoftë se është mbledhur dyllë
në mbrojtësen nga dylli, ndërrojeni. MOS provoni të pastroni
mbrojtësen nga dylli.

Hapeni kasetën e mbrojtëses nga
dylli sikurse ilustrohet.

1 3

2

Mbrojtësja nga dylli konsiston në
pjesët e mëposhtme:

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

Futeni grepin heqës në
mbrojtësen e përdorur.
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Nxirreni mbrojtësen e vjetër duke
e tërhequr.

Kthejeni mbajtësen nga ana
tjetër.

Futni mbrojtësen e re në vrimën e
daljes së tingullit.
Nxirreni mbajtësen jashtë duke e
tërhequr. Mbrojtësja e re nga dylli
do të shkëputet automatikisht
nga mbajtësja. Shtyjeni
mbrojtësen nga dylli me kujdes
kundrejt një sipërfaqeje, për t'u
siguruar se ka zënë vend mirë.
Shtyjeni pipëzën në vend.
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Mbrojtësja nga dylli përdoret vetëm një herë dhe nuk duhet
pastruar.

Në qoftë se mbrojtësja nga dylli nuk zë vend mirë, hidheni tej
dhe përdorni një të re.

Në qoftë se mbrojtësja nga dylli ju bie në vesh, lidhuni me
mjekun ose audiologun që t'jua heqin. MOS provoni ta hiqni
mbrojtësen nga dylli ju vetë.

Ndërrimi i pipëzës

Duhet të ndryshoni pipëzën sikurse kërkohet. Lidhuni me
audiologun, që të merrni pipëza të reja, ose në qoftë se pipëza nuk
ju futet më mirë në vesh.
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Shtyjeni pipëzën e re në Tubin e
Hollë, derisa të arrijë pikën e
treguar nga vija e ndërprerë.
Kur ta shtyni fundin e tubit në
pipëz, duhet ta ndieni kur të
mbërthehet në pozicion me një
klik.

SHËNIM
Ka shumë rëndësi që pipëza të zërë vend mirë.

Ndërrimi i Tubit të Hollë

Ndërrojeni tubin sikurse kërkohet. Për t'u furnizuar me pjesë, lidhuni
me audiologun.

Përdorni veglën speciale që ju është dhënë me Tubin e Hollë, për ta
hequr tubin nga aparati i dëgjimit. Veproni si vijon:

29



1. Vendoseni tubin në vegël,
sikurse tregohet në ilustrim.

2. Ngrijeni modulin e veshit për ta
hequr nga aparati i dëgjimit duke
e mbajtur me një kënd, sikurse
tregohet.

3. Pastaj vendoseni tubin e ri në
vegël dhe mbërthejeni me një klik
në aparatin e dëgjimit.
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Lidhësja

Në qoftë se keni një pipëz të hapur ose një pipëz tip tulipan, mund
ta përdorni lidhësen për t'u siguruar më mirë që pipëza të zërë vend
në vesh. Veproni si vijon:

Tërhiqeni anën me majë të lidhëses
përmes vrimës në anë të tubit.
Vazhdoni të tërhiqni derisa lidhësja të
ndalojë te doreza në fund.
Tani moduli yt i veshit është gati për
t'u përdorur.
Vendoseni në mënyrë të tillë, që të
qëndrojë rehatshëm në vesh.
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PIPËZA TË PERSONALIZUARA PËR TUB TË HOLLË
0.9 DHE 1.4
Ky kapitull përshkruan si të pastroni dhe të trajtoni pipëzat e
personalizuara për aparate dëgjimi me Tub të Hollë 0.9 dhe 1.4.

SHËNIM
Moduli juaj i veshit mund të mos jetë i njëjtë me atë që tregohet në
ilustrim. Ne gjithashtu ruajmë të drejtën të bëjmë çdo ndryshim që e
konsiderojmë të nevojshëm.

SHËNIM
Gjithnjë përdorni kordonin nxjerrës, për ta nxjerrë pipëzën e
personalizuar nga veshi.
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Veglat e pastrimit

Me aparatin e dëgjimit, do t'ju vijnë veglat e pastrimit të
mëposhtme.

1. 2. 3. 4. 5.

1. Lecka
2. Furça
3. Vegla e gjatë për heqjen e

dyllit
4. Vegla e shkurtër për heqjen e

dyllit
5. Magneti i baterisë

Pastrimi
Pastrimi i pipëzës së personalizuar

Sigurohuni që moduli i veshit të
rrijë gjithnjë i pastër dhe pa dyllë,
lagështi ose papastërti të
ngjashme. Pastrojeni tubin me
leckë pas përdorimit.
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Me anë të furçës së vogël ose
leckës, hiqni dyllin që mund të
jetë mbledhur rreth vrimës së
daljes së tingullit.
Në qoftë se vrima e daljes së
tingullit është e bllokuar,
ndërrojeni mbrojtësen nga dylli.
MOS provoni të pastroni
mbrojtësen nga dylli.

Pipëza juaj mund të jetë e pajisur
me vrimë ajrimi. Ilustrimet më
poshtë tregojnë si t'i pastroni
llojet e ndryshme të vrimave të
ajrimit.
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Moduli i veshit asnjëherë nuk duhet të bjerë në kontakt me
lëngje, të tilla si uji ose solucione pastrimi.

Mos e hiqni aparatin e dëgjimit nga veshi, duke e tërhequr nga
tubi.

Mbrojtësja nga dylli

Mbrojtësja nga dylli ndihmon për ta mbrojtur aparatin nga dylli i
veshit. Gjithnjë përdorni një mbrojtëse nga dylli Widex me aparatin
tuaj të dëgjimit.
Kontrolloni rregullisht mbrojtësen nga dylli, për të mos lejuar që të
bllokohet me dyllë.

MOS e hiqni pipëzën e personalizuar nga tubi.

Hapeni kasetën e mbrojtëses nga
dylli sikurse ilustrohet.
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1 3

2

Mbrojtësja nga dylli konsiston në
pjesët e mëposhtme:
1. Mbajtësja
2. Grepi heqës
3. Mbrojtësja nga dylli

Futeni grepin heqës në
mbrojtësen e përdorur.

Nxirreni mbrojtësen e vjetër duke
e tërhequr.

Kthejeni mbajtësen nga ana
tjetër.
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Futni mbrojtësen e re në vrimën e
daljes së tingullit.
Nxirreni mbajtësen jashtë duke e
tërhequr. Mbrojtësja e re nga dylli
do të shkëputet automatikisht
nga mbajtësja. Shtyjeni
mbrojtësen nga dylli me kujdes
kundrejt një sipërfaqeje të
sheshtë, për t'u siguruar se ka
zënë vend mirë.
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Mbrojtësja nga dylli përdoret vetëm një herë dhe nuk duhet
pastruar.

Në qoftë se mbrojtësja nga dylli nuk zë vend mirë, hidheni tej
dhe përdorni një të re.

Në qoftë se mbrojtësja nga dylli ju bie në vesh, lidhuni me
mjekun ose audiologun që t'jua heqin. MOS provoni ta hiqni
mbrojtësen nga dylli ju vetë.
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PIPËZA TË ÇASTIT DHE TË PERSONALIZUARA PËR
TUB TË HOLLË KLASIK
Ky kapitull përshkruan si të pastroni dhe të trajtoni pipëza të
ndryshme për modele BTE me tub të hollë klasik.

SHËNIM
Moduli juaj i veshit mund të mos jetë i njëjtë me atë që tregohet në
broshurë. Ne gjithashtu ruajmë të drejtën të bëjmë çdo ndryshim që e
konsiderojmë të nevojshëm.
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Veglat e pastrimit

Me aparatin e dëgjimit, do t'ju vijnë veglat e pastrimit të
mëposhtme.

1. 2. 3. 4. 5.

1. Lecka
2. Furça
3. Vegla e gjatë për heqjen e

dyllit
4. Vegla e shkurtër për heqjen e

dyllit
5. Magneti i baterisë
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Pastrimi

Hiqeni me kujdes pipëzën nga
tubi.
Në qoftë se keni pipëz të
personalizuar, nuk ka nevojë që
ta hiqni, për ta pastruar tubin.

Përdorni një fill pastrues për ta
pastruar tubin. Kalojeni përmes
tubit. Tërhiqeni fillin nga skaji
tjetër. Për më shumë informacion
se ku t'i gjeni fijet pastruese,
këshillohuni me specialistin tuaj
të dëgjimit.
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Mund edhe ta lani pipëzën e
çastit në ujë të vakët pasi ta keni
shkëputur nga pjesa tjetër e
modulit të veshit. Lëreni të
thahet gjatë natës.

Kurrë mos përdorni alkool ose solucione të tjera pastrimi për ta
pastruar modulin e veshit, pse kjo mund të shkaktojë çngjyrosje.
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Ndërrimi i pipëzës
Vendosja e një pipëze të çastit në tub

Futeni me kujdes tubin në pipëz,
derisa të arrijë fundin. Ka shumë
rëndësi që pipëza të zërë vend
mirë.
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Vendosja e një pipëze të personalizuar në tub
Mbajeni pipëzën e personalizuar
dhe shtyjeni me kujdes tubin që
të zërë vend në pipëz, sikurse
tregohet në ilustrim. Përdorni
thoin për ta shtyrë tubin aq sa të
jetë e mundur.
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Ndërrimi i tubit të hollë

Ngrijeni tubin e hollë për ta hequr
nga aparati i dëgjimit duke e
tërhequr pjerrët për nga pas,
sikurse tregohet

Mbërthejeni tubin e hollë në
pjesën e sipërme të aparatit të
dëgjimit, sikurse tregohet në
ilustrim.

Lidhësja

Lidhësja e integruar nuk përdoret me modelet me pipëz të dyfishtë
dhe duhet të hiqet krejt duke e prerë.
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Në qoftë se po përdorni një pipëz të hapur ose një pipëz tip tulipan,
duhet ta shkurtoni lidhësen për të krijuar një lak me madhësinë e
duhur, në mënyrë që pipëza të zërë vend mirë në vesh. Për ta
shkurtuar lidhësen, veproni si më poshtë:

Shembulli 1
Tërhiqeni majën e lidhëses
përmes vrimës së vogël në anë të
tubit.

Kur laku arrin madhësinë e duhur,
preni pjesën e tepërt me gërshërë
ose me ndonjë vegël të
ngjashme.
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Shembulli 2
Kthejeni lidhësen në drejtimin e
treguar nga vija e ndërprerë dhe
shigjetat.

Futeni majën e lidhëses përmes
vrimës së vogël në anë të tubit,
sikurse ilustrohet, për të formuar
një lak në trajtë zemre.

Kur laku arrin madhësinë e duhur,
kthejeni modulin nga ana tjetër
dhe prejeni pjesën e tepërt të
lidhëses me gërshërë ose me
ndonjë vegël të ngjashme.
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Kur laku i lidhëses ka madhësinë e duhur, aparati i dëgjimit do të
rrijë rehatshëm në vesh dhe moduli i veshit do të zërë vend mirë
brenda në vesh dhe mbi të.

SHËNIM
Sigurohuni që skaji i lakut të lidhëses është barazuar me vrimën e
vogël dhe se nuk ka buzë të mprehta, meqë këto mund ta irritojnë
veshin. Kontrolloni për buzë të mprehta me majën e gishtit.

SHËNIM
Lidhësja e integruar NUK përdoret me modelet me pipëz të
personalizuar dhe duhet të hiqet krejt duke e prerë.
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VESHORET KLASIKE
Ky kapitull përshkruan si të pastroni dhe të trajtoni veshoret klasike
për modelet BTE.

SHËNIM
Veshorja jote mund të mos jetë e njëjtë me atë që tregohet në
broshurë.

Veglat e pastrimit

Me aparatin e dëgjimit, do t'ju vijnë veglat e pastrimit të
mëposhtme.

1. 2. 3. 4. 5.

1. Lecka
2. Furça
3. Vegla e gjatë për heqjen e

dyllit
4. Vegla e shkurtër për heqjen e

dyllit
5. Magneti i baterisë
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Pastrimi

Sigurohuni që moduli juaj i veshit të
jetë gjithnjë i pastër dhe pa dyllë dhe
lagështi. Fshijeni modulin e veshit me
leckë, pas përdorimit.

Në qoftë se ai ka vrimë ajrimi,
pastrojeni me veglën e heqjes së
dyllit.

Shkëputeni rregullisht tubin me
veshoren nga kllapa e veshit e
aparatit të dëgjimit.
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Shpëlajeni mirë tubin dhe veshoren
me ujë të vakët.
Lërini të thahen gjatë natës.

Në qoftë se ka mbetur lagështi në
veshore ose në tub, përdorni një
tharëse ose një pajisje të ngjashme
për t'i tharë para se ta lidhni tubin me
kllapën e veshit.

Kurrë mos përdorni alkool ose solucione të tjera pastrimi për ta
pastruar modulin e veshit, pse kjo mund të shkaktojë çngjyrosje.

Ndërrimi i tubit

Në qoftë se tubi i modulit tuaj të veshit çahet, duhet ta
zëvendësoni.

Lidhuni me audiologun, që të merrni një tub të ri, ose në qoftë se
veshorja nuk ju futet më mirë në vesh.
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SIMBOLET
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.

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

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.

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

Shenja WEEE
“Mos e hidhni në plehrat komunale”
Kur ka ardhur koha që të eliminohet një produkt, ai duhet
dërguar te një pikë grumbullimi e specializuar për
riciklimin dhe rikuperimin, për të parandaluar rrezikun e
dëmtimit të mjedisit ose të shëndetit të njeriut, si rezultat
i pranisë së lëndëve të rrezikshme.

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

Shenja RCM
Produkti pajtohet me kërkesat rregullatore të sigurisë
elektrike, spektrit EMC dhe radiovalor për produkte për
tregun në Australi ose në Zelandën e Re.

Interferenca
Në afërsi të produktit mund të ndodhë interferencë
elektromagnetike.
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