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Ръководство на потребителя  
за слухов усилвател Beurer HA 50 

 

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА 
 

Слуховият усилвател е уред, предназначен да помага на хората да чуват по-
добре. Той улавя и усилва звуците, след което ги предава на ухото. Не може 
да предотврати или намали органично причинена глухота. 
 
2. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 

▪ Трябва да проверите слуха си при специалист преди да използвате 
уреда. Настройките на уреда трябва да се правят само от специалист.  

▪ Уредът не трябва да се използва, ако страдате от възпаление на ухото 
или инфекция. 

▪ Ако не се чувствате добре или изпитвате болка при носенето на 
усилвателя, консултирайте се с лекар. Както и при наличие на събиране 
на ушна кал. 

▪ Ако в ухото ви остане част от слуховия парата, не я махайте сами, а 
потърсете лекарска помощ. 

▪ Настройте отначало на слаб звук и увеличете постепенно силата докато 
не свикнете с уреда. 

▪ Не давайте уреда за ползване от друг човек, за да намалите риска от 
инфекция и повреда на слуха.  

▪ Уредът не е подходящ за използване от деца под 36-месечна възраст. 
▪ Пазете уреда, аксесоарите и батериите далеч от деца. 
▪ Уредът не е предназначен за употреба от хора (вкл. деца) с ограничени 

физически, сензорни или умствени способности без надзора на 
възрастен, отговорен за тяхната безопасност. 

▪ Не използвайте уреда в потенциално експлозивна и опасна среда. 
▪ Не използвайте уреда в среда, богата на кислород, за дълъг период от 

време.  
▪ Ако устройството е повредено или не работи както трябва, изключете 

го незабавно.  
▪ Не отваряйте уреда. Поправки трябва да се извършват само от 

оторизиран технически персонал. 
▪ Не използвайте в близост до силни електромагнитни полета или 

рентгенови апарати. 
▪ Не използвайте уреда с мобилен телефон. Радиовълните от телефона 

могат да предизвикат шум или намалена сила на звука. 
▪ Не използвайте уреда докато се къпете или плувате.  

▪ Пазете уреда от удар, влажност, мръсотия, силни температурни 
амплитуди и пряка слънчева светлина.  

▪ Не носете уреда докато нанасяте върху тялото си козметика. 
▪ Работете внимателно с превключвателя и контролера. Не натискайте 

прекалено силно. 
▪ Не пъхайте остри предмети в отвора на микрофона. 
▪ Не докосвайте магнитите на уреда. 
▪ Правете редовна профилактика на уреда.  

 

Относно батериите: 
▪ Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте 

обилно с вода и потърсете лекарска помощ. 
▪ Пазете батериите далече от деца поради риск от поглъщане. 
▪ Съблюдавайте + и – поляритета на батериите. 
▪ Ако батерия протече, използвайте ръкавици и почистете отделението 

за батерия със суха кърпа. Ако кожата или очите ви влязат в контакт с 
течност от батерии, измийте веднага с вода и потърсете лекар. 

▪ Ако няма да използвате уреда продължително време, извадете 
батериите. 

▪ Пазете батериите от силна топлина и не ги хвърляйте в огън. 
▪ Сменявайте всички батерии накуп като използвате същия тип. 
▪ Не използвайте зарядни батерии.  

 
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 
 

1. Микрофон 
2. Регулиране на звука 
3. Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ 
     I = ВКЛ / O = ИЗКЛ 
4. Отделение за батериите 
5. Слушалка 
6. Накрайник на слушалката 
 
4. ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА 
 

Поставяне на батерии 
▪ Отворете отделението за 

батерии. 
▪ Махнете предпазното фолио от батерията (тип 13/PR48) и 

поставете батерията в отделението след 10-15 минути като спазите 
поляритета.  

▪ Затворете отделението за батерии. 
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▪ Поставете желания накрайник на слушалката. 

   
Уверете се, че уредът е на най-ниската настройка за звука. 

▪ Поставете тапата на уреда внимателно в ухото си без да я вкарвате 
прекалено дълбоко в ушния канал. 

▪ Поставете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ в позиция “I” и настройте силата на 
звука на комфортно ниво. 
- Ако чувате леко свистене докато носете уреда, проверете добре 

ли е поставен накрайника. Ако е необходимо, сменете 
накрайника с друг.  

 
5. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
 

▪ Поддържайте уреда чист. 
▪ Махайте батериите преди почистване. 
▪ Почиствайте уреда и накрайниците с чиста и суха кърпа след всяка 

употреба. Ако са прекалено мръсни, може да навлажните леко с мек 
миещ препарат. Не използвайте абразивни или корозивни 
препарати, както и разтворители. 

▪ С издължен предмет или четка почиствайте ушната кал от 
накрайника. 

▪ Оставете уреда да изсъхне напълно след почистване и го 
съхранявайте в кутията на сухо. 

▪ Не потапяйте уреда във вода.  
 
6. КОРИГИРАНЕ НА ГРЕШКИ 
 

Проблем Възможна причина 
Не се чува звук - Уредът не е включен. 

- Батерията не е поставена правилно. 
- Батерията е изхабена. 
- Микрофонът е мръсен. 
- Усилвателят е повреден. 

Звукът е много слаб - Усилвателят е на ниска настройка за звука. 
- Батерията е слаба. 

- Накрайникът е мръсен. 
- Микрофонът е мръсен. 
- Слушалката е повредена. 
- Отделението за батерия не е затворено. 

  
 
7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално 
обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или 
при търговците на електроника.  Кодовете по-долу са отпечатани 
на батерии, съдържащи вредни вещества: 

Pb = Батерията съдържа олово 
Cd = Батерията съдържа кадмий 
Hg = Батерията съдържа живак  

 
Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в 
битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. 
Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране. 
 

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС 
(Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).  

 
Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда. 
 

 
8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
 
В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или 
оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата 
бележка и кратко описание на дефекта. 
Приложими са следните гаранционни условия: 
1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В 

случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде 
удостоверена с касова бележка или фактура. 

2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на 
гаранцията. 

3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи: 
❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба). 
❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани 

трети лица. 
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❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време 
на транспорт до сервизния център. 

❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване 
(маншети, батерии). 

4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани 
от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно. 

 
Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg. 

https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303339296?a=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%2064112_BEU.html

