
Ακουστικά Ενίσχυσης Ακοής Axon και PowerTone 

Η χρήση μιας τέτοιας συσκευής πιθανόν να σας ξενίσει αρχικά και ίσως χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα 

μέχρι να συνηθίσετε. Φορέστε το ακουστικό σας στην αρχή για διαστήματα των 30 με 60 λεπτών 

ημερησίως και αυξήστε σταδιακά τον χρόνο λειτουργίας.  Πιθανόν να χρειαστεί λίγος καιρός μέχρι να 

συνηθίσετε. Μην εγκαταλείπετε την προσπάθεια από τις πρώτες μέρες. 

Καθαρίστε καλά τις βεντούζες από τα ακουστικά με χλιαρό νερό και σαπούνι πριν τις τοποθετήσετε στο 

αυτί. Καθαρίζετε επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το ακουστικό σας είναι προσωπική συσκευή και 

δεν θα πρέπει να την μοιράζεστε με άλλους. Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ υγρά 

καθαριστικά για την συσκευή σας. Καθαρίστε την μόνο με στεγνό και μαλακό πανί. Επιλέξτε την βεντούζα 

που προσαρμόζεται καλύτερα στο αυτί σας. Θα πρέπει να εφαρμόζει πλήρως.  

Προσοχή: Πάντοτε ανοίγετε το ακουστικό σας αφού το τοποθετήσετε στο αυτί σας και φροντίστε να είναι 

αρχικά ρυθμισμένο στην χαμηλότερη ένταση. Κατόπιν αυξήστε την ένταση σταδιακά στο επίπεδο που 

θέλετε. Μην αυξάνετε την ένταση περισσότερο από όσο πρέπει, υπάρχει κίνδυνος να προξενήσει 

βλάβη στο ακουστικό τύμπανο ! 

Σφύριγμα μπορεί να παρουσιαστεί εφόσον προσπαθήσετε να φορέσετε το ακουστικό ανοιχτό και σε 

υψηλή ένταση, αν η συσκευή δεν εφαρμόζει καλά αλλά και εφόσον ο ακουστικός σας πόρος είναι 

φραγμένος από κερί ή υπάρχει φλεγμονή ή άλλη πάθηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις συμβουλευτείτε τον 

ιατρό σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ηλικιωμένα άτομα πιθανόν να χρειαστούν βοήθεια για την σωστή χρήση και 

λειτουργία των συσκευών. Δεν συνιστάται η χρήση τους σε παιδιά χωρίς την συμβουλή ιατρού. 

Σε χώρους με πολύ θόρυβο είναι λογικό η συσκευές να ενισχύουν και τον θόρυβο. Χαμηλώστε την ένταση 

ή αφαιρέστε την συσκευή. Οι ακριβότερες συσκευές έχουν ειδικά κυκλώματα μείωσης των θορύβων που 

μπορούν να βοηθήσουν.  

Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές ενίσχυσης ακοής αν πάσχετε από οποιαδήποτε ασθένεια των αυτιών, 

υπάρχει φλεγμονή ή απόφραξη του ακουστικού πόρου, αν έχετε χειρουργηθεί πρόσφατα κλπ. Επίσης 

σταματήστε να χρησιμοποιείτε τις συσκευές εφόσον αισθανθείτε πόνο.  Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας 

σε κάθε περίπτωση. 

Η συσκευές ενίσχυσης ακοής δεν είναι ιατρικές ή ιατρικο-τεχνολογικές συσκευές και δεν πωλούνται ως 

τέτοιες.  Άτομα με οποιαδήποτε πάθηση ή βλάβη των αυτιών θα πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό 

τους πριν την χρήση. 

Όλες οι συσκευές είναι εξαιρετικά εύθραυστες και πρέπει να τις χειριζόμαστε με μεγάλη προσοχή. 

Αποφύγετε την επαφή των συσκευών με υγρά οποιασδήποτε μορφής. Αποφύγετε την χρήση λάκ 

μαλλιών όταν φοράτε το ακουστικό σας. Προφυλάξτε την συσκευή από υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες 

και από την υγρασία. Μην το τοποθετείτε μετά το μπάνιο και πριν στεγνώσει το αυτί σας από την 

υγρασία. Η εγγύηση των συσκευών δεν καλύπτει βλάβες από κακή και απρόσεκτη χρήση, πτώση,  

έκθεση σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας ή υγρασίας , βλάβη από είσοδο νερού ή άλλων υγρών, 

τσακισμένα ή κομμένα καλώδια και επαφές, οξείδωση των μπαταριών κλπ. Αφαιρείτε απαραιτήτως την 

μπαταρία όταν αποθηκεύεται το ακουστικό σας. 

Όλα τα ακουστικά ενίσχυσης της ακοής δεν επιστρέφονται αφού αποσφραγιστούν ή χρησιμοποιηθούν. 
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Η φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μοντέλων πρέπει να γίνεται υπό την συνεχή σας παρακολούθηση. 
Μην αφήνετε στο ρεύμα δικτύου τους φορτιστές και τις συσκευές μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης. 
Η μπαταρία των επαναφορτιζόμενων συσκευών δεν καλύπτεται από εγγύηση και χρειάζεται 
αντικατάσταση όταν εξαντληθεί  ο χρόνος ζωής της. 
Κρατήστε τις συσκευές και τις μπαταρίες μακρυά από τα παιδιά. 
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