
 
 מעבד ההרמוני:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טבלה לסיכום החיוויים וההתראות. -נורית החיווי במעבד ההרמוני 

 סימן פעולה צבע

 כתום

הבהוב מהיר עם 
 הדלקת המעבד

 -מצב טעינת הסוללה
o 4 .הבהובים מהירים יורו על סוללה שנטענה במלואה 
o 2-3 .הבהובים יורו על סוללה הטעונה במידה מספקת 

o בהוב מהיר אחד יורה על סוללה כמעט ריקה.ה 

 אור קבוע
כאשר הסוללה חלשה מאוד, אור כתום קבוע יידלק  -סימן לסוללה חלשה )ניתן לתכנות(

 )סימן לסוללה חלשה(, במקרה זה מומלץ להחליף את הסוללה.  

שני הבהובים כל 
 שניות 3

ה כמעט לגמרי, אור כתום כאשר הסוללה התרוקנ -סימן להחלפת סוללה )ניתן לתכנות(
 שניות. 3יהבהב פעמיים כל 

 כאשר הסוללה ריקה לגמרי, לא יידלק כל אור בנורית החיווי, והמעבד לא יעבוד.  

 אדום

הבהובים בקצב 
של הבהוב 

 לשנייה

 (  Lockמצב תקשורת בין המעבד והשתל ) 
כמו במקרה הבהובים של אור אדום בקצב של הבהוב לשנייה יורו על העדר תקשורת, 

 בו יחידת הראש נפלה או לא הונחה עדיין באזור השתל. 
 והמעבד. ההבהוב יופסק עם הנחת יחידת הראש במקום והשגת התקשורת בין השתל

 אור קבוע

סימן לבעיה במעבד: אור אדום קבוע בנורית החיווי יורה על אפשרות של בעיה במעבד 
 ההרמוני.

צור קשר עם מרכז  –האדום לא נעלם  הסר וחבר שוב את הסוללה. אם האור 
 ההשתלות והקלינאי הממפה, לאיתור התקלה.

 ירוק

הבהוב בתגובה 
 לגירויים חזקים

אור ירוק מהבהב בתגובה לקולות חזקים שמושמעים   -מצב המיקרופון)ניתן לתכנות(
 בקרבת המיקרופון יורה על מיקרופון במצב תקין.

 תוכנית ריקה אור ירוק קבוע

 

  מעבד הדיבור

  T-Micזווית עם מיקרופון 

  מיקרופון פנימי של המעבד

 נורית חיווי

 התוכניות בורר מתג

 ווסת עוצמה

 יחידת ראש וכיסוי צבעוני

 כבל יחידת הראש

 שקע לחיבור יחידת הראש

 כיסויי  צבע

 - Power Celסוללת 



 תפעול מעבד ההרמוני:

(. במתג שלושה מצבים, עבור 1P,2P,3Pתוכניות האזנה ) 3: במעבד ההרמוני ניתן לשמור עד תוכניותמתג בורר ה
כאשר המתג נמצא  2P -היא במצב בו המתג נמצא למטה, תוכנית שנייה 1P -שלוש התוכניות, כאשר תוכנית ראשונה

 כאשר המתג נמצא למעלה.  3P –באמצע, ותוכנית שלישית 

( העוצמה היא בהתאם 12העוצמה ישנה נקודה לבנה. כאשר הנקודה נמצאת למעלה ) בשעה  : על ווסתווסת העוצמה
למפה שנשמרה במעבד. סיבוב הווסת עם כיוון השעון ) אם אפשרות זו ניתנה בעת תכנות המעבד ע"י האודיולוג/ית 

 מאפשר הגברת רום הקול) תחושת העוצמה(.     –הממפה( 

מעבד ההרמוני כולל סליל השראה מגנטית מובנה בתוך המעבד, ללא  (:Built in Telecoilשימוש בהשראה מגנטית )
לשימוש  –צורך בעזרים נלווים. ניתן לתכנת את אחת )או יותר( מתוכניות המעבד שתקלוט באמצעות השראה מגנטית 

 ..המצוידים במערכות עם השראה מגנטית ועוד. תבטלפונים עם השראה מגנטית, לבתי קולנוע ותיאטראו

 (:Ear Hooksזוויות למעבד ההרמוני ) 

 : כאשר משתמשים בזווית זו, המיקרופון הפעיל הינו המיקרופון הנמצא בקצה העליון של המעבד. זווית סטנדרטית
זווית זו כוללת מיקרופון הממוקם בפתח תעלת השמע. מיקרופון זה מאפשר שמיעה נוחה  : T-Mic –זווית מיקרופון 

 ר בסביבות רועשות, ובעת שימוש בטלפון ובאוזניות.וטבעית יותר, בעיק
, 3MPזווית זו מאפשרת חיבור ישיר ומהיר למקורות אודיו חיצוניים, כמו נגן  (:Direct Connectזווית לחיבור ישיר ) 

 ועוד... FM, מערכות 4MPנגן 
הנישא על האוזן, מזערי  FM: מתאם המאפשר חיבור למקלט  FM – Auria iConnect Adapretמתאם למערכת 

 .Phonakשל חברת  MLXs -כדוגמת ה

 נורית החיווי במעבד ההרמוני:

 פועלת ומאירה בשלושה צבעים שונים, כל צבע מורה על נתון אחר במערכת השתל:   –(  LEDנורית החיווי ) 

 -מצב טעינת הסוללה
י שעל המעבד תהבהב באור כתום עם החלקת סוללה עד קצה המסילה שבתחתית המעבד, המעבד יידלק. נורית החיוו

 פעמים, בהתאם למצב הטעינה של הסוללה.  1-4ובמהירות 
 הבהובים מהירים יורו על סוללה שנטענה במלואה. 4 -
 הבהובים יורו על סוללה הטעונה במידה מספקת. 2-3 -
 הבהוב מהיר אחד יורה על סוללה כמעט ריקה.  -

   -( Lockמצב תקשורת בין המעבד והשתל ) 
בין השתל לבין המעבד.העדר תקשורת יכול  על העדר תקשורתם בצבע אדום,  בקצב של הבהוב לשנייה, יורו הבהובי

להיות לדוגמא: במקרה בו יחידת הראש נפלה או לא הונחה עדיין במקומה על הראש, או שהמעבד הונח בטעות על 
יופסק עם הנחת יחידת הראש במקום,  שתל לא נכון ) לדוגמא על ראשו של ילד אחר המשתמש באותו מעבד(. ההבהוב

 והשגת תקשורת בין השתל והמעבד.

  -מצב המיקרופון )ניתן לתכנות(
–לאחר שהושגה תקשורת בין המעבד והשתל, אור ירוק יהבהב בתגובה לקולות חזקים שמושמעים בקרבת המיקרופון 

 האור יורה על מיקרופון במצב תקין.
 מורה על מערכת שתל שבלול תקינה. –ים אור ירוק מהבהב בתגובה לצלילים חזק

כאשר הסוללה חלשה מאוד ומומלץ להחליפה, אור כתום קבוע יידלק. כאשר  -)ניתן לתכנות( סימן להחלפת סוללה
שניות )סימן שיש להחליף סוללה(. כאשר הסוללה ריקה  3הסוללה התרוקנה כמעט לגמרי, אור כתום יהבהב פעמיים כל 

 ר בנורית החיווי, והמעבד לא יעבוד.  לגמרי, לא יידלק כל או

 שימו לב: ניתן לתכנת בעת המיפוי, את החיוויים הרצויים בנורית החיווי. 

סימן לבעיה במעבד: אור אדום קבוע בנורית החיווי יורה על אפשרות של בעיה במעבד ההרמוני. במקרה זה, הסר וחבר 
 מרכז ההשתלות והקלינאי הממפה, לאיתור התקלה. צור קשר עם –שוב את הסוללה. אם האור האדום לא נעלם 

במקרה של בעיה או שאלה בנושא ההרמוני, ניתן ליצור קשר עם מרכז ההשתלות, או עם חברת שטיינר, יבואנית ונציגת 
 בישראל. Advanced Bionicsחברת 

 
 Direct -באמצעות זווית ההחיבור נעשה  לבדיקת המיקרופון ניתן גם לחבר אוזניות למעבד ולהאזין לאיכות הצליל.

Connect אין צורך בבדיקה זו, כיוון שנורית החיווי הירוקה המגיבה לדיבור  –אך  כבל המחבר בין הזווית והאוזניות.ו

.בקול רם, בודקת את מצב המיקרופון, ואין צורך בבדיקה נוספת



 הפלטינום: מעבד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 טבלה לסיכום החיוויים וההתראות. - פלטינוםנורית החיווי במעבד ה

 

 סימן פעולה צבע

 אדום

)עם או בלי 
צפצופי אזהרה 
 בהתאם למפה(

הבהוב מהיר עם 
 הדלקת המעבד

 -מצב טעינת הסוללה
o 4 .הבהובים מהירים יורו על סוללה שנטענה במלואה 
o 2-3 .הבהובים יורו על סוללה הטעונה במידה מספקת 

o עט ריקה.הבהוב מהיר אחד יורה על סוללה כמ 

הבהובים בקצב של 
 הבהוב לשנייה

 (  Lockמצב תקשורת בין המעבד והשתל ) 
הבהובים של אור אדום בקצב של הבהוב לשנייה יורו על העדר תקשורת, כמו 

 השתל.  באזורבמקרה בו יחידת הראש נפלה או לא הונחה עדיין 
שתל ההבהוב יופסק עם הנחת יחידת הראש במקום והשגת התקשורת בין ה

 והמעבד.

 אור קבוע

סימן לבעיה במעבד: אור אדום קבוע בנורית החיווי יורה על אפשרות של בעיה 
 .או סוללה כמעט ריקהבמעבד 

החלף סוללה ואם הבעיה  ,הסר וחבר שוב את הסוללה. אם האור האדום לא נעלם 
 צור קשר עם מרכז ההשתלות והקלינאי הממפה, לאיתור התקלה. -לא נפתרה 

 קירו
הבהוב בתגובה 
 לגירויים חזקים

  -מצב המיקרופון
אור ירוק מהבהב בתגובה לקולות חזקים שמושמעים בקרבת המיקרופון יורה על 

 מיקרופון במצב תקין.

 

חיווי נורית האך  מעבד ולהאזין לאיכות הצליל.שקע הנמצא בצד הלבדיקת המיקרופון ניתן גם לחבר אוזניות ל
וקיום אור ירוק מהבהב פרושו מיקרופון תקין )כל  בודקת את מצב המיקרופון הירוקה המגיבה לדיבור בקול רם
  .המערכת תקינה כולל המיקרופון(

 מעבד הדיבור

 יחידת ראש
 מיקרופון

חיבור למקור אודיו 
 ) ואוזניות(

 סוללה נטענת

מתג הדלקה וכיבוי 
 והחלפת תוכניות

 נורית חיווי

 גלגל עוצמה
 וכפתור הרגישות



 

 תפעול מעבד הפלטינום:

(. במתג 1P,2P,3Pתוכניות האזנה ) 3מתג הדלקה, כיבוי בורר התוכניות: במעבד הפלטינום ניתן לשמור עד 
 זנה למיקרופון המסומן במשולש.חמישה מצבים, כיבוי, הדלקה באחת משלוש התוכניות, ומצב הא

( העוצמה 12ווסת העוצמה: על ווסת העוצמה ישנה בליטה אפורה. כאשר הבליטה נמצאת למעלה ) בשעה 
היא בהתאם למפה שנשמרה במעבד. סיבוב הווסת עם כיוון השעון ) אם אפשרות זו ניתנה בעת תכנות 

 ) תחושת העוצמה(.    מאפשר הגברת רום הקול –המעבד ע"י האודיולוג/ית הממפה( 

על ווסת העוצמה ישנה נמצא בין ווסת העוצמה לכבל המחבר את יחידת הראש למעבד. ווסת הרגישות:  
בהתאם למפה ווסת מכוון ( ה11) בשעה  ומעט לשמאל כאשר הבליטה נמצאת למעלהו ,בליטה אפורה

שנשמרה במעבד. סיבוב הווסת עם כיוון השעון ) אם אפשרות זו ניתנה בעת תכנות המעבד ע"י האודיולוג/ית 
 .    של צלילי הסביבה( יהזזת התחום הדינאמ) שינוי רגישות המיקרופוןמאפשר  –הממפה( 

 

 י:הפלטינוםנורית החיווי במעבד 

, י צבעים , ודומה מאוד בפעולתה לנורית החיווי במעבד ההרמוניפועלת ומאירה בשנ –(  LEDנורית החיווי ) 
 :  במעבד הפלטינום ניתן להוסיף גם צפצופי אזהרה שיורו על העדר תקשורת ו/או סוללה חלשה או ריקה

 -מצב טעינת הסוללה
פעמים, בהתאם למצב  1-4עם הדלקת המעבד, נורית החיווי שעל המעבד תהבהב באור אדום ובמהירות 

 ינה של הסוללה. הטע
 הבהובים מהירים יורו על סוללה שנטענה במלואה. 4 -
 הבהובים יורו על סוללה הטעונה במידה מספקת. 2-3 -
 הבהוב מהיר אחד יורה על סוללה כמעט ריקה.  -

   -( Lockמצב תקשורת בין המעבד והשתל ) 
על העדר שנייה, יורו ,  בקצב של הבהוב לבהתאם לתכנות המעבד(  –)וצפצופים  הבהובים בצבע אדום

בין השתל לבין המעבד.העדר תקשורת יכול להיות לדוגמא: במקרה בו יחידת הראש נפלה או לא  תקשורת
הונחה עדיין במקומה על הראש, או שהמעבד הונח בטעות על שתל לא נכון ) לדוגמא על ראשו של ילד אחר 

ום, והשגת תקשורת בין השתל המשתמש באותו מעבד(. ההבהוב יופסק עם הנחת יחידת הראש במק
 והמעבד.

  -מצב המיקרופון 
לאחר שהושגה תקשורת בין המעבד והשתל, אור ירוק יהבהב בתגובה לקולות חזקים שמושמעים בקרבת 

 האור יורה על מיקרופון במצב תקין.–המיקרופון 
 מורה על מערכת שתל שבלול תקינה. –אור ירוק מהבהב בתגובה לצלילים חזקים 

כאשר הסוללה חלשה מאוד ומומלץ  -(החלפת סוללה )עם או בלי צפצופי אזהרה, על פי המפהסימן ל
 אדוםקבוע יידלק )סימן לסוללה חלשה(. כאשר הסוללה התרוקנה כמעט לגמרי, אור  אדוםלהחליפה, אור 

ר בנורית שניות )סימן שיש להחליף סוללה(. כאשר הסוללה ריקה לגמרי, לא יידלק כל או 3יהבהב פעמיים כל 
 החיווי, והמעבד לא יעבוד.  

  .הרצויים צפצופי האזהרהשימו לב: ניתן לתכנת בעת המיפוי את 

בנורית החיווי יורה על  ) עם או בלי צפצופי אזהרה, על פי המפה( סימן לבעיה במעבד: אור אדום קבוע
צור קשר  –לא נעלם  אפשרות של בעיה במעבד . במקרה זה, הסר וחבר שוב את הסוללה. אם האור האדום

 הממפה, לאיתור התקלה. /תעם מרכז ההשתלות והקלינאי

ניתן ליצור קשר   Advanced Bionicsשתל השבלול של חברת  מערכת במקרה של בעיה או שאלה בנושא
 בישראל. החברהעם מרכז ההשתלות, או עם חברת שטיינר, יבואנית ונציגת 

 

 

 



 

 במים, שניתן לשחות ולהתרחץ עימו.מעבד עמיד  מעבד הנפטון:
 (. IP68עמידות במיים, לחות, זיעה ולכלוך ) 

 .ABשל חברת  ClearVoice -לשמיעה מלאה ואיכותית עם טכנולוגית ה
 HiRes.Fidelity 120 -להנאה ממוזיקה עם אסטרטגית ה

 התאמה אוטומטית לסביבות השונות, ללא צורך בכיוונים ידניים.  – AutoSoundעם לנוחות שמיעה 
 ניתן להרכיבו על הראש, או על הגוף )כתף(.



 

 

 : הנפטון מערכת של היומיומית הבדיקה שלבי
1. 618 

 הניזוק החלק את החליפו ,לנזק סימנים ישנם אם .המעבד חלקי את ויזואלית לבדוק יש .1
 .ולכלוך מלחות נקי המיקרופון שפתח בידקו .תלותההש למרכז הודיעו או

 בטבלת ככתוב( .ההדלקה בעת החיווי נורית באמצעות טעונה הסוללה אם לבדוק יש .2
 .)האזהרה וצפצופי החיווי נורית

 יש לבדוק שהנפטון קונקט מסונכרן עם המעבד. .3
 הרצוי ווןבכי נמצאים והרגישות העוצמה ושווסתי ,הנכונה לתוכנית מכוון שהמעבד בידקו .4

 (.12  שעה = המחדל ברירת)
 החיבור לשקע אוזניות המתחברות באמצעות הראש שביחידת למיקרופון האזינו .5

 .בדיקה למצב מכוון התוכניות כשמתג ,שבנפטון קונקט אודיו למקורות
 נורית בטבלת העזרו ,תקלה על האזהרה מורים צפצופי או שבמעבד החיווי נורית אם .6

 .הבעיה את לפתור מנת על רההאזה וצפצופי החיווי
 )לינג צלילי על חזרה ,למשל כמו( דיבור לקולות האזנה בדיקת בצעו .7

 
1. 14 
2. 01 

 הנפטון מעבד עם קונקט הנפטון סינכרון
 

 .השעון כיוון נגד סיבוב הכפתור ידי על למטה הדרך כל העוצמה כפתור את . סובבו1
 .אחת פעם בירוק תהבהב הסינכרון נורית. 2
 .לכם הרצוי למיקום העוצמה כפתור תא החזירו. 3
 
 
 


