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Naída Super Power og Ultra Power 
 
 Heyrnartæki með hlustarstykki 
 

1. Hægri og vinsti merking  
2. Rafhlöðuhólf, með vind og 

verðrahlíf, sem einnig er rofi til að 
kveikja og slökkva á tækinu 

3. Styrkstillir  
4. Kerfishnappur 
5. Hljóðnemaop með vind- og 

veðravörn  
6. Bogi 
7. Mjúk slanga 
8. Sérsmíðað hlustarstykki 

 
Hægri og vinstir merking 
 
 Hægri = Rautt 
 Vinstri = Blátt 
 
 
Skipt um rafhlöðu: 
 
Naída SP notar rafhlöður nr. 13 (appelsínugul pakkning) 
Naída UP notar rafhlöður nr. 675 (blá pakkning) 
 
Opnið rafhlöðu hólfið og setið nýju rafhlöðuna í. Hægt er að sjá hvernig 
rafhlaðan á að snúa inni í rafhlöðuhólfinu. 
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Styrkstillir: 
Hægt er að hækka eða lækka hljóðið í tækinu með 
styrkstilli. Til að hækka er ýtt upp á við en til að lækka 
er ýtt niður á við. 
 
Athugið! Píp hljóð gefur til kynna að styrkstillirinn sé 
virkur, tvö píp að ekki sé hægt að hækka meira í 
tækinu. 
 
Ef þú vilt ekki nota styrkstillinn getur heyrnarfræðingur gert hann óvirkan. 
 

 
Hlustunarkerfi 
 
Sjálfvirkt val á milli kerfa 
Naída stillist sjálfvirkt eftir mismunandi hljóðumhverfi. 
 
Val á fleiri kerfum 
Hægt er að vera með verið einstaklingsbundin kerfi fyrir 
sérstakar hlustunaraðstæður td. tónmöskvakerfi. Þú 
hefur aðgang að mismunandi kerfum með 
kerfishnappnum. Heyrnarfræðingur getur sett inn kerfi 
fyrir þig.  
 
Kerfishnappurinn gefur þér möguleika á að skipta á milli sjálfvirks kerfis og 
einstaklingsbundinna kerfa. Stuttur lagstúfur staðfestir valið á sjálfvirka 
kerfinu. 
 
Ef þú ert með tvö heyrnartæki þarft þú aðeins að gera aðgerðirnar virkar í 
öðru tækinu og þá mun hitt tækið stilla sig eins. 
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Heyrnartækið sett í eyrað:  
Notaðu þá hendi sem er sömu megin og eyrað sem heyrnartækið á að fara 
í. Taktu um tappann milli þumalfingurs og vísifingurs. 
 
Lyftu hendinni að eyranu og passaðu að hlustarstykkið snúi að hlustinni. 
 
Settu hlustarstykkið í hlustina. Ef það reynist erfitt að koma því fyrir getur 
verið gott að toga eyrað aðeins aftur og upp um leið og stykkinu er komið 
fyrir. 
 
Settu nú heyrnartækið bak við eyrað.  Passaðu að ekki snúist upp á 
slönguna. 
 
Til að taka tækið úr eyranu skaltu taka um hlustarstykkið – ekki slönguna – 
og toga það varlega úr eyranu. 

  
 
Símar: 

Þegar talað er í síma með bak-við-eyrað heyrnartæki 
þarf hátalarinn í símtólinu að liggja við hljóðnema 
heyrnartækisins.  Misjafnt er eftir símtækjum hvað 
styrkurinn er mikill og hversu nákvæmlega símtólið þarf 
að liggja upp að heyrnartækinu. 
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Vind og veðravörn 
Á tækjunum er vind og veðravörn til að verja hátalarana og 
rafhlöðuhólfið frá ryki, raka og vatni. Endingin á hlífunum getur verið 
upp að nokkrum mánuðum en það fer eftir umhverfinu. Gott er að 
venja sig á að skipta reglulega um hlífarnar, svo sem eins og einu 
sinni í mánuði. Skítugar hlífar hafa áhrif á hljómgæðin í tækjunum, 
skilningur í hávaða getur minnkað, hljóðið getur orðið almennt lægra 
ofl. Með tímanum lærist hve oft þarf að skipta um hlífar. 
Fyrir börn er ráðlagt að skipta um einu sinni í mánuði.  
 

 Rafhlöðuhólfið og kerfishnappsvörnin þurfa að vera lokuð. 
 Allar þrjár vind- og veðurhlífarnar þurfa að vera rétt settar á. 

 
Mikilvægt! 
 

1. Notið alltaf réttar rafhlöður. Þú getur skilað notuðum rafhlöðum til 
Heyrnar- og talmeinastöðvarinnar. 

2. Þegar þú ert ekki að nota heyrnartækið hafðu þá rafhlöðuhólfið opið 
þannig að hugsanlegur raki þorni. 

3. Ef þú ætlar ekki að nota heyrnartækið í lengri tíma geymdu það þá í 
öskjunni sem það kom í. Taktu rafhlöðurnar úr og láttu rafhlöðuhólfið 
vera opið. Gakktu úr skugga um að tækið sér þurrt áður en þú lokar 
öskjunni. 

4. Skýldu heyrnartækjunum gegn raka og hita. Taktu heyrnartækin alltaf af 
þér áður en þú ferð í sturtu, bað eða að synda.  Ekki geyma 
heyrnartækin í heitum glugga eða í bílnum. 

5. Það getur verið gott að eiga þurrkbox fyrir heyrnartækin. 
Heyrnarfræðingurinn getur ráðlagt þér um þrif á tækinu. Notaðu aldrei 
sápu eða önnur hreinsiefni á tækið. 

6. Hárlakk, andlitskrem og aðrar snyrtivörur geta skemmt heyrnartækið. 
Taktu af þér tækin meðan þú setur snyrtivörur á þig. 

7. Ef þú finnur fyrir eymslum eða kláða undan tækinu hafðu þá samband 
við heyrnarfræðing. 

8. Ef heyrnartækið virkar ekki þrátt fyrir að þú hafir skipt um rafhlöður 
hafðu þá samband við Heyrnar- og talmeinastöðina. Ef þú er með 
fjarstýringu við tækin mundu þá eftir að taka hana með ásamt 
heyrnartækjunum. 


