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מדריך למשתמש
)Harmony( לערכת הרמוני
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יחידת ראש 
וכיסוי צבעוני

שקע לחיבור 
יחידת הראש

נורית חיווי

מיקרופון פנימי
של המעבד

מיקרופון
T-MIC

ווסת עוצמה

כיסויי צבע

מעבד 
הדיבור סוללת 

PowerCel

כבל יחידת 
הראש

מתג בורר 
התוכניות

שלב 2: מיקום המטען על 
משטח שטוח ויציב.

שלב 1: בחירת המתאם 
המתאים לישראל.

חלקי מעבד ההרמוני:

:PowerCelTM - טעינת סוללות ה
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שלב 4: חיבור המטען באמצעות המתאם - אל שקע החשמל. בחיבור תקין – יידלק 
אור ירוק על המטען.

שלב 5: החלקת סוללת ה- Power Cel אל תוך פסי המסילה שעל המטען. ניתן 
לטעון 4 סוללות בו זמנית.    

מעל כל מסילה לטעינת סוללה ישנן 2 נוריות חיווי, נורית כתומה מורה על מצב 
טעינה, הנורית תיכבה כאשר הסוללה תהיה מלאה. טעינת סוללה נמשכת 4 עד 5 

שעות.
נורית אדומה מורה על אפשרות של בעיה בסוללה.

• ניתן להסיר את הסוללה מהמטען בכל עת, ולא ייגרם כל נזק למטען או לסוללה   
   אם הסוללה תישאר מחוברת למטען גם לאחר סיום הטעינה, כשהנורית 

   הכתומה כבתה. 
•  על מנת להאריך את חיי הסוללות, יש להקפיד ולהשתמש בכל הסוללות 

   שברשותכם ברוטציה.

שלב 3: חיבור כבל ספק הכוח למטען.

מקום חיבור 
המתאם, המתחבר 
לשקע הכוח בקיר

חיבור למטען

נורית חיווי בעיות
נורית טעינה החלקת הסוללה 

למסילה
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סימןפעולהצבע

כתום

הבהוב מהיר עם 
הדלקת המעבד

מצב טעינת הסוללה-
4 הבהובים מהירים יורו על סוללה שנטענה במלואה.

2-3 הבהובים יורו על סוללה הטעונה במידה מספקת.
הבהוב מהיר אחד יורה על סוללה כמעט ריקה.

אור קבוע
סימן לסוללה חלשה )ניתן לתכנות(* - כאשר הסוללה חלשה 

מאוד, אור כתום קבוע יידלק )סימן לסוללה חלשה(, במקרה זה 
מומלץ להחליף את הסוללה.  

שני הבהובים
כל 3 שניות

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

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

אדום

הבהובים בקצב 
של הבהוב לשנייה

  )Lock ( מצב תקשורת בין המעבד והשתל
הבהובים של אור אדום בקצב של הבהוב לשנייה יורו על העדר 

תקשורת, כמו במקרה בו יחידת הראש נפלה או לא הונחה עדיין 
באיזור השתל. 

ההבהוב יופסק עם הנחת יחידת הראש במקום והשגת 
התקשורת בין השתל והמעבד.

אור קבוע

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

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

ירוק
הבהוב בתגובה 
לגירויים חזקים

מצב המיקרופון  )ניתן לתכנות(* 
אור ירוק מהבהב בתגובה לקולות חזקים שמושמעים בקרבת 

המיקרופון יורה על מיקרופון במצב תקין.

נורית החיווי - טבלה לסיכום החיוויים וההתראות

*שימו לב: ניתן לתכנת בעת המיפוי את החיוויים הרצויים בנורית החיווי. 
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• כאשר לא משתמשים במעבד, יש לשמור את המעבד והסוללות בתיק 
   הנשיאה שלו.

•  תיק הנשיאה כולל ערכת ייבוש, יש להשתמש בערכת הייבוש באופן קבוע, 
    לספיגת הלחות מהמעבד ומיחידת הראש. 

•  ניתן לנקות את מעבד ההרמוני ויחידת הראש במטלית מעט לחה.
    את המגעים בסוללה ובקצה התחתון של המעבד מומלץ לנקות מאבק ולכלוך 
    עם מברשת רכה ומטלית יבשה, אחת לחודש לפחות, ולאחר חשיפת המעבד

    לזיעה ולחות.

• כל חלקי מעבד ההרמוני עמידים לגשם, לחות, זיעה ואבק. יש להסיר את
   המעבד ויחידת הראש בעת הרחצה באמבט, במקלחת או בבריכה.

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

טיפול שוטף:



5

שלב 1: חיבור זווית לחלק העליון של המעבד. פשוט מחזיקים את הזווית 
בקו ישר עם המעבד, ודוחפים אותה למקום.

שלב 2: החלקת סוללה מלאה אל תוך המסילה שבתחתית המעבד. 
החלקת הסוללה עד קצה המסילה תביא להפעלת המעבד.  

נורית החיווי שעל המעבד תהבהב במהירות 2-4 פעמים, בהתאם למצב הטעינה 
של הסוללה. 

שלב 3: הצמדת כיסוי צבע למעבד )אופציונאלי(.

שלב 4: חיבור יחידת הראש למעבד, על ידי הכנסת כבל יחידת הראש לשקע 
המתאים במעבד. 

הסרה

חיבור

הרכבת מעבד ההרמוני:
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שלב 1: בחירת תוכנית במתג בורר התוכניות, סיבוב ווסת העוצמה נגד כיוון 
השעון – על מנת להחליש את העוצמה.

שלב 2: הרכבת המעבד על האפרכסת.
שלב 3: מיקום יחידת הראש על השתל )במקום בו המגנט שביחידת הראש   

             נמשך אל המגנט שבשתל(.   
שלב 4: כיוון ווסת העוצמה עם כיוון השעון, להגברת העוצמה, עד לרמה הנוחה.

שלב 5: נורית החיווי )בהתאם לתכנות המעבד על ידי האודיולוג/ית( מורה על מצב 
            התקשורת של המעבד עם השתל )הבהוב אדום קבוע יורה על העדר 

            תקשורת(, ומצב המיקרופון )הבהוב ירוק בתגובה לקולות חזקים 
שמושמעים בקרבת המיקרופון – יורה על מיקרופון תקין(.  

שלב 6: במקרה הצורך – ניתן גם לבצע בדיקת האזנה התנהגותית, כמו חזרה על 
6 צלילי לינג )ah, ee, oo, sh, s, mm( ומילים בודדות.

מתג בורר תוכניות

נורית חיווי

ווסת עוצמה

שימוש במעבד ההרמוני:

 .)P1,P2,P3( מתג בורר התוכניות: במעבד ההרמוני ניתן לשמור עד 3 תוכניות האזנה
במתג שלושה מצבים, עבור שלוש התוכניות, כאשר תוכנית ראשונה - P1 היא במצב 

בו המתג נמצא למטה, תוכנית שנייה - P2 כאשר המתג נמצא באמצע, 
ותוכנית שלישית – P3 כאשר המתג נמצא למעלה. 

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

הגברת רום הקול )תחושת העוצמה(.    
שימוש בהשראה מגנטית )Built in Telecoil(: מעבד ההרמוני כולל סליל השראה 
מגנטית מובנה בתוך המעבד, ללא צורך בעזרים נלווים. ניתן לתכנת את אחת )או 
יותר( מתוכניות המעבד שתקלוט באמצעות השראה מגנטית – לשימוש בטלפונים 
עם השראה מגנטית, לבתי קולנוע ותיאטראות המצוידים במערכות עם השראה 

מגנטית ועוד...

תפעול מעבד ההרמוני:



7

:)Ear Hooks( זוויות למעבד ההרמוני

הינו המיקרופון  זו, המיקרופון הפעיל  בזווית  זווית סטנדרטית: כאשר משתמשים 
הנמצא בקצה העליון של המעבד. 

זווית מיקרופון – )T-Mic( : זווית זו כוללת מיקרופון הממוקם בפתח תעלת השמע. 
ובעת  יותר, בעיקר בסביבות רועשות,  נוחה וטבעית  מיקרופון זה מאפשר שמיעה 

שימוש בטלפון ובאוזניות.
זווית לחיבור ישיר )Direct Connect(: זווית זו מאפשרת חיבור ישיר ומהיר למקורות 

אודיו חיצוניים, כמו נגן MP3, נגן MP4, מערכות FM ועוד...
חיבור  המאפשר  מתאם   :)Auria iConnect Adapter( FMת–  למערכת  מתאם 

.Phonak של חברת MLXs -מזערי הנישא על האוזן, כדוגמת ה FM למקלט

נורית החיווי במעבד ההרמוני:

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

עם החלקת סוללה עד קצה המסילה שבתחתית המעבד,   - מצב טעינת הסוללה 
המעבד יידלק. נורית החיווי שעל המעבד תהבהב באור כתום ובמהירות 1-4 פעמים, 

בהתאם למצב הטעינה של הסוללה. 
4 הבהובים מהירים יורו על סוללה שנטענה במלואה.

2-3 הבהובים יורו על סוללה הטעונה במידה מספקת.
הבהוב מהיר אחד יורה על סוללה כמעט ריקה. 

של  בקצב  אדום,   בצבע  הבהובים   -  )Lock( והשתל  המעבד  בין  תקשורת  מצב 
הבהוב לשנייה, יורו על העדר תקשורת בין השתל לבין המעבד.

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

במקום, 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.
אור ירוק מהבהב בתגובה לצלילים חזקים – מורה על מערכת שתל שבלול תקינה.

ומומלץ  מאוד  חלשה  הסוללה  כאשר   - לתכנות(  )ניתן  סוללה  להחלפת  סימן 
להחליפה, אור כתום קבוע יידלק )סימן לסוללה חלשה(. כאשר הסוללה התרוקנה, 

לא יידלק כל אור בנורית החיווי, והמעבד לא יעבוד.  
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הסימונים הרשומים מטה, הם הסימונים המצורפים למוצר, וההסברים לסימונים 
השונים מפורטים בטבלה הבאה:

Part Number 9055269-001 Rev A

Dispose Of Property

CAUTION: Federal law restricts this device to sale,
distribution and use by or on the order ofa physician

     European Community Mark Of Comformity 
Autorized To Affix The Ce Mark In 2006 

Model Number REF SN Serial Number

Store at 
temperatures 
between - 20º C 
and +55º  C  

See Instructions 
For Use

Fragile

Type Of Protection: Bf Do Not Get Wet

Date Of 
Manufacture

מרכזי שרות למערכת ההרמוני בישראל

השרות  יינתן בשישה מרכזי שרות ברחבי הארץ:
שטיינר – חיפה 

רח' עבאס 10, חיפה. טלפון: 04-8521514, פקס: 04-8538938
שטיינר – באר שבע

רח' הנרייטה סולד 8, באר שבע. טל: 08-6657770, פקס: 08-6657771
שטיינר – טבריה

רח' טרומפלדור 40, טבריה. טלפון: 04-6790900, פקס: 077-9330350
אוזן קשבת – ירושלים

שדרות בן מימון 6, ירושלים. טלפון: 02-5666640, פקס: 02-5669193
גלי קול – רמת גן

רח' קריניצי 5, כניסה ג', רמת גן. טלפון: 03-6738481, 03-6738704
סלולרי לקביעת פגישה: 054-5290946

מיקרו אודיו – הרצליה
רח' יאיר שטרן 11, הרצליה. טלפון: 09-9554429, פקס: 09-9564127

סלולרי לקביעת פגישה: 052-2508205

• מרכזי השרות יטפלו בהחלפת חלקים בתקופת האחריות, ומכירת חלקים חדשים.
• מיפויים וכיוונים של מערכת שתל השבלול – יתבצעו במרכזי ההשתלות, בבתי  

   החולים.






