
คูมือการใชงานเครื่องชวยฟง HA20

เรียน ลูกคา ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของเรา เรามีชื่อ
เสียงทางดานผลิตภัณฑคุณภาพสูงผลิตภัณฑของเราผานการ
ทดสอบแลว เพื่อการใชงานเกี่ยวกับแผนใหความรอน,เครื่อง
ชั่งน้ำหนัก,เครื่องวัดความดันโลหิต,เครื่องตรวจน้ำตาลใน
เลือด, เครื่องวัดอุณหภูมิของรางกาย,เครื่องวัดชีพจร,เครื่อง
วัดออกซิเจนในเลือด,ความงาม,เครื่องนวด โปรดอานคูมือ
การใชเพื่อการใชอยางปลอดภัยและเก็บไวเพื่อใชในครั้งตอไป

ดวยความเคารพ
ทีมงานบอยเลอร

1. หนาที่ของอุปกรณ 
2. เครื่องหมายและสัญลักษณ 
3. ทำความรูจักกับ
    อุปกรณของคุณ 
4. คำเตือนและหมายเหตุ
    ความปลอดภัย 
5. คำอธิบายอุปกรณ 

6. วิธีการใช
7. การดูแลรักษาและ
    การทำความสะอาด 
8. การกำจัดอุปกรณ 
9. การแกปญหา 
10. รายละเอียดทางเทคนิค

สิ่งที่รวมอยูในกลอง: เครื่องชวยฟง 1 เครื่อง, หูฟง 3 ขนาด
อยางละชิ้น, แบตเตอรี่เม็ดกระดุม LR754 2 อัน,
กลองสำหรับเก็บรักษา 1 อัน, คูมือการใชงาน

เครื่องชวยฟงนี้เปนอุปกรณชวยขยายเสียงใหมีการฟงที่ดีขึ้น,
อุปกรณ นี้มีจุดประสงคเพื่อการใชตามที่ระบุไวในคูมือการ
ใชนี้เทานั้น ผูผลิตจะไมรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอัน
ไดเกิดจากการใชที่ไมถูกตอง หรือความสะเพราของผูใชเอง
เครื่องชวยฟงนี้เปนเครื่องมือการชวยฟงมิใช เครื่องมือรักษา
ทางการแพทย

 เครื่องหมายดังตอไปนี้มีปรากฏอยูในคูมือนี้

1.หนาที่ของอุปกรณ

2. เครื่องหมายและสัญลักษณ

3. ทำความรูจักกับอุปกรณของคุณ

เนื้อหา

คำเตือน บงบอกถึงความเสี่ยงของอันตราย และความ
เสียหายตอสุขภาพ

สำคัญ

สำคัญ

คำเตือน

บอกถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัว
อุปกรณ

หมายเหต หมายถึงขอมูลที่สำคัญ

การทำงานของเครื่องชวยฟงนี้เปนการขยายเสียงและถาย
ทอดเสียงไป ในหูเครื่องชวยฟงนี้ไมสามารถหยุดยั้งหรือ
บรรเทาสาเหตุที่ทำใหเกิดการ สูญเสียทางการฟงเครื่องชวย
ฟงนี้ออกแบบเพื่อกิจกรรมหลายรูปแบบ ไมวาคุณจะอยาก
ดูหนัง, คุยกับเพื่อน หรืออยากฟงเสียงของธรรมชาติในปา
เครื่องชวยฟงนี้ก็จะสามารถทำใหคุณไดยินเสียงไดดังและ
ชัดขึ้น

4. คำเตือนและหมายเหตุความปลอดภัย

• หามใชเครื่องชวยฟงหากคุณมีการอักเสบในหูชั้นกลาง
  หรือในชองหู
• หามใชเครื่องชวยฟงในระดับเสียงที่ดังที่สุดเปนเวลานาน
   เพราะอาจจะทำลายการไดยินได
• ถาหากคุณรูสึกไมดีหรือรูสึกถึงความเจ็บปวดระหวางการ
  ใสเครื่องชวยฟง โปรดหยุดใชโดยทันทีและปรึกษาแพทย
• ถาหากหูของคุณมีการติดเชื้อหรือเกิดการระคายเคืองที่ผิว
  หนังหรือหากคุณมีขี้หูเพิ่มขึ้นระหวางการสวมใสเครื่องชวย
  ฟงโปรดหยุดใชโดยทันที และปรึกษาแพทย
• เครื่องมือชนิดนี้ไมเหมาะสมกับผูใชที่มีความบกพรองทาง
  กายภาพ ,ความรูสึก, ทางสมอง หรือขาดประสบการณ ขาด
  ความรู (รวมถึงเด็ก) นอกเสียจากมีผูดูแลคอยดูแลความ
  ปลอดภัย หรือมีผูสอนวิธีการใช เด็กควรจะมีผูปกครอง
  ชวยดูแลระหวางการสวมใส เพื่อมิใหเด็กเลนกับอุปกรณ
• หามใชเครื่องชวยฟงในที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด
  หรือในสภาพแวดลอมที่อันตราย
• โปรดนำเครื่องชวยฟงหรืออุปกรณที่เกี่ยวของรวมถึงแบต
  เตอรี่ออกหางจากเด็ก เนื่องจากมีความเสี่ยงที่เด็กสามารถ
  กลืนกินและทำใหติดคอได

• หามนำแบตเตอรี่ที่ใหมานำไปชารจหรือเผาไฟ เนื่องจากมี
  ความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดได
• แบตเตอรี่ที่รั่วไหลหรือชำรุดอาจจะทำใหผิวหนังไหมไดดัง
  นั้น โปรดใสถุงมือกันภัย เมื่อตองการหยิบจับ
• โปรดอยาใชเครื่องชวยฟงถาหากคุณมีขอสงสัยหรือความ
  ไมแนใจและโปรดติดตอตัวแทนจำหนาย หรือศูนยบริการ
  ลูกคา
• ปดสวิตชอุปกรณทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความ
  บกพรองระหวางการใชงาน
• โปรดอยาเปด หรือซอมเครื่องชวยฟงดวยตนเองการซอม
  แซมตองทำโดยศูนยบริการลูกคาหรือตัวแทนผูจัดจำหนาย
  เทานั้น หากลูกคาไดทำการเปดหรือซอมเครื่องชวยฟงดวย
  ตนเองการรับประกันจะเปนโมฆะ

• หามสวมใสเครื่องชวยฟงขณะอาบน้ำ หรือวายน้ำ
• หามสวมใสเครื่องชวยฟงระหวางการแตงหนา เพราะจะทำ
  ใหเครื่องชวยฟงสกปรก
• หามสวมใสเครื่องชวยฟงระหวางการทำการบำบัดโดยคลื่น
   วิทยุสั้นหรือการบำบัดทางการแพทยที่ตองใชคลื่นแมเหล็ก
   ไฟฟาที่รุนแรง หรือสนามแมเหล็ก
• หามสวมใสเครื่องชวยฟงในขณะที่อยูบริเวณใกลเคียงกับ
  สนามแมเหล็ก ไฟฟา หรือเอกซเรย
• ปกปองอุปกรณจากการกระแทก, ความชื้น, อุณหภูมิ และ
  ความรอน
• หามทำใหเครื่องชวยฟงแหง โดยการนำเขาไมโครเวฟโดย
  เด็ดขาด
• บำรุงรักษาเครื่องชวยฟงของคุณเปนอยางสม่ำเสมอ และ
  ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งแปลกปลอมเขาไปอยูระหวาง
  ที่เสียบหูและหูฟง เนื่องจากอาจจะทำใหเสียงที่ไดยินไมได
  คุณภาพเทาที่ควรจะเปน
• หามแกะแบตเตอรี่ เพราะจะทำใหอุปกรณลัดวงจร
• แบตเตอรี่ที่รั่วอาจจะทำลายอุปกรณได ถาหากคุณไมมีจุด
  ประสงคที่จะใชอุปกรณเปนเวลานานใหนำแบตเตอรี่ ออก
  จากชองใสแบตเตอรี่ 



หากมขอสงสัยโปรดติดตอสำนักงานบริการที่รับผิดชอบ
ในการกำจัดอุปกรณในเขตของคุณ แบตเตอรี่ที่ใชหมดแลว
ควรนำไปทิ้งในที่ทิ้งเฉพาะที่
หมายเหตุ : รหัสดานลางที่ถูกพิมพไวบนแบตเตอรี่นั้นมี
                   สารพิษ อันตรายบรรจุอยู ไดแก
                  Pb = แบตเตอรี่ที่มีสวนผสมของตะกั่ว 
                  Cd = แบตเตอรี่มีสวนผสมของแคดเมี่ยม 
                  Hg = แบตเตอรี่มีสวนผสมของปรอท 

นำเครื่องชวยฟงออกจากกลอง ตรวจสอบเครื่องมือ และ
อุปกรณเสริมตางๆมีครบ และชำรุดหรือไม
1 เปดชองใสแบตเตอรี่ของ
   เครื่องชวยฟงดังภาพ
2 ใสแบตเตอรี่เม็ดกระดุม
  (ชนิด LR754) ที่มีใหอยู
  ในพัสดุ ใสในชองใสแบต
  เตอรี่และตรวจสอบวาได
  ใสถูกขั้ว (+/-) ดังภาพ
3 ปดชองใสแบตเตอรี่ และ
  ใสที่เสียบหูเขากับหูฟงดังภาพ

4 สวมใสเครื่องชวยฟงดังภาพนำที่
   เสียบหูคอยๆ เสียบเขาชองหูอยาง
   ชาๆ โปรดอยาใสเขาไปลึกจนเกินไป
   และถาหากที่เสียบหูใสไมสบายให
   ลองเปลี่ยนที่เสียบหูขนาดอื่น
5 ปรับสวิตชเปด/ปดไปที่ “I” เพื่อเปด
   เครื่องชวยฟงและใชปุมควบคุมเสียง
   เพื่อปรับเสียงตามตองการ เพื่อที่คุณ
   จะไดยินเสียงอยางชัดเจน

5. คำอธิบายอุปกรณ

6. วิธีการใช

7. การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

9. การแกปญหา

10. รายละเอียดทางเทคนิค

8. การกำจัดอุปกรณ

สำคัญ

      โปรดตรวจสอบวา เครื่อง
      ชวยฟงปดอยู “O” และปุม
      ควบคุมเสียงถูกตั้งระดับเสียง
      ใหอยูในระดับต่ำที่สุด กอนที่
      จะเริ่มตนใชเครื่องชวยฟง

1..

2..

3..

4..

1. ไมโครโฟน
2. ปุมควบคุมเสียง
3. สวิตช เปด/ปด
    (“I” = เปด, “O” = ปด)
4. ชองใสแบตเตอรี่
5. หูฟง
6. ที่เสียบหู

         หากไดยินเสียงหวีด(เสียงรบกวน) เมื่อสวมใสเครื่อง
ชวยฟง โปรดตรวจสอบวาที่เสียบหูถูกใสเขาไปในหูอยาง
พอดี ถาหากรูสึกไมพอดี ตองเปลี่ยนขนาดที่เสียบหู

• นำแบตเตอรี่ออกจากชองใสแบตเตอรี่
  เมื่อตองการทำความสะอาดเครื่องชวยฟง
• ทำความสะอาดเครื่องชวยฟง และที่เสียบหูดวยผาแหง
  ที่สะอาดทุกครั้งหลังการใชงาน
  ถาหากเครื่องชวยฟงสกปรกมากสามารถใชผาชุบน้ำผสม
  สบูสูตรออนโยน บิดให หมาดๆ หามใชผลิตภัณฑทำความ
  สะอาดชนิดรุนแรงทำความสะอาดอุปกรณโดยเด็ดขาด
• ควรปลอยใหเครื่องชวยฟงแหงสนิท หลังจากทำความ
  สะอาดทุกครั้งกอนเก็บเครื่องชวยฟงใสกลองเก็บรักษา
• หามนำเครื่องชวยฟงแชน้ำโดยเด็ดขาดเนื่องจากน้ำสามารถ
  เขาไปในเครื่องชวยฟงและทำใหเกิดความเสียหายได
• หากไมมีความประสงคที่จะใชเครื่องชวยฟงเปนระยะเวลา
  นาน ควรนำแบตเตอรี่ออกจากเครื่องชวยฟงเพื่อปองกัน
  ไมใหเกิดการรั่วไหล

กำจัดอุปกรณตามระเบียบ Directive 2002/96/EC-WEEE 
(Waste Electrical and Electronic Equipment)

ไมมีเสียงออกมา
จากเครื่องชวยฟง

-เครื่องชวยฟงยังไมถูกเปด
-แบตเตอรี่ถูกใสไมถูกตอง
-แบตเตอรี่หมด
-ไมโครโฟนสกปรก
-เครื่องชวยฟงชำรุด

เสียงจากเครื่อง
ชวยฟงเบามาก 

ระดับเสียงของเครื่องชวยฟง
-แบตเตอรี่ถูกใสไมถูกตอง
 ถูกตั้งเบาเกินไป
-ที่เสียบหูสกปรก
-ไมโครโฟนสกปรก

 ปญหา ตนเหตุที่เปนไปได

ระดับความดังสูงสุด: 128dB
การขยายของเสียง:    สูงสุด 40dB
ชวงความถี่:               200-5000Hz
ระดับเสียงที่นำเขา:   ≤30dB
แรงดันไฟฟา:            1.5 โวลต
ความผิดเพี้ยนของกระแสหรือแรงดันทั้งหมด: ≤5%
แหลงจายไฟ: ≤4mA

สำนักงานใหญและคลังสินคา: 15/117 หมู 3 ซ.เกากิโล 23 ถ.เกากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา 
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