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Závěsná sluchadla se nosí zavěšena za ušním boltcem. 
Zvuk je veden do zvukovodu pružnou hadičkou, která je 
napojena na hák sluchadla. Hadička je zakončena ušní 
tvarovkou individuálně zhotovenou podle přesného otis-
ku ucha. Tato tvarovka se velkou měrou podílí na kvalitě 
poslechu. 

Vaše spokojenost při používání sluchadla z velké míry zá-
visí na tom, jak dobře sluchadlo, resp. tvarovka v uchu 
sedí a jak dobře se o sluchadlo staráte. 

Sluchadla jsou drahá a citlivá zařízení, která vyžadují urči-
tou opatrnost při manipulaci a především správnou údrž-
bu. Pokud se budete řídit těmito radami a pokyny, bude 
Vám sluchadlo co nejdéle dobře sloužit.

Závěsná 
sluchadla

Na co si dát pozor

Kdy sluchadlo odložit

Sluchadlo je citlivé na extrémní horko (nikdy jej nepone-
chávejte na přímém slunci, např. v automobilu), vysokou 
vlhkost, silná magnetická pole, rentgenové záření a me-
chanické namáhání.

n při sprchování a koupání, plavání,

n při mytí a vysoušení vlasů fénem,

n při použití laku na vlasy,

n pokud budete vystaveni silnějšímu magnetickému, 
vysokofrekvenčnímu nebo rentgenovému záření.

Pokud sluchadlo není v provozu, vždy jej vypínejte, šetříte  
tak baterii.

Jestliže nebudete sluchadlo delší dobu nosit, vyjmě-
te z něj baterii a uložte do pouzdra z dosahu dětí  
a domácích zvířat.

Baterie mohou vytékat. Zjistíte-li, že baterie teče,  
nahraďte ji ihned za novou.



Péče o sluchadlo

Před čištěním odpoj-
te  tvarovku s hadičkou 
od sluchadla.

Pokud se ušní maz zcela 
neuvolní, dočistěte tva-
rovku tyčinkou se štěteč-
kem, kterou zakoupíte 
u svého sluchadlového 
specialisty. Nikdy nepou-
žívejte k čištění jehlu, pá-
rátko a podobné špičaté  
předměty.

Tvarovku ponořte do ná-
dobky s vlažnou vo-
dou a speciální čistící 
a dezinfekční tabletou. 
K čištění můžete použít 
i mýdlovou vodu nebo 
vodu s trochou saponátu 
na nádobí. Ponechejte 
asi 15 minut, aby se uvol-
nil ušní maz a všechna 
nečistota.
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Čištění sluchadel a ušních tvarovek provádějte pravi-
delně, aby se zabránilo jejich poškození.

Sluchadlo čistěte suchým měkkým hadříkem.

Na noc ukládejte sluchadlo do „vysoušecího pouzd-
ra“ spolu se speciální sušící tabletou, která pohlcuje 
vlhkost. Aby bylo vysoušení opravdu účinné, je třeba 
používat sušící tabletu každý den. 

Ušní tvarovku kontrolujte a čistěte pravidelně. Ušní 
maz a vlhkost je příčinou mnoha problémů. Může 
dojít k ucpání a zablokování přenosu zvuku.



Tvarovku opláchněte pod 
vlažnou tekoucí vodou. 
Osušte tvarovku hadří-
kem, hadičku a event. 
odvětrávací kanálek 
profoukněte speciálním 
balónkem. Než nasadí-
te tvarovku s hadičkou 
na hák sluchadla, musí 
být dokonale suché.
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Hadičku Life pravidelně kontrolujte, aby byla vždy čistá. 
V případě potřeby čistěte pomocí čistícího drátku.

Koncovku Life odpojte od hadičky, opláchněte ve vodě 
s několika kapkami saponátu na nádobí a poté ve vlažné 
tekoucí vodě a pečlivě vysušte. Nasaďte opět na hadičku 
Life.

Hadičku a koncovku Life měňte každé 3–6 měsíců, event. 
dle potřeby.

Sluchadlo  
s hadičkou LIFE

Kontrolujte, zda je hadička měkká a poddajná. Po-
kud je hadička stará a ztvrdlá, nechte si ji vyměnit 
v odborném servisu. Stará hadička může být příči-
nou pískání sluchadla. 

Do mikrofonních otvorů nikdy nic nezasouvejte. 
Čištění mikrofonů ponechejte na odborníkovi. Slu-
chadlo dejte pravidelně jednou za čtvrt roku ke kon-
trole a k vyčištění do odborného servisu.

Sluchadlo zde nejen vyčistí, ale zkontrolují, zda fun-
gují všechny funkce (ovládací prvky) správně.


