
להנות מהבנת דיבור 
כמו בשמיעה טבעית

מכשירי שמיעה נטענים 
בעלי הספק ליום שלם



*  Juul Jensen 2018, Oticon Whitepaper 
For people with typical hearing loss and well-fitted hearing aids, in noisy situations

להנות מהבנת דיבור 
כמו בשמיעה טבעית

מכשיר השמיעה החדש של Oticon פורץ את המגבלות 
של המכשירים הקיימים כיום. בהשוואה לדור הקודם, 
Oticon Opn S  יעניק לך הבנת דיבור טובה יותר עם 

פחות מאמץ שמיעתי בסביבות רועשות. כעת, תוכל להנות 
ולקחת חלק פעיל בסיטואציות האזנה מורכבות, ממש כמו 

אנשים בעלי שמיעה תקינה.

חזור לפעילויות 
מהן נהגת להימנע

האם אתה מתקשה לעקוב אחר שיחות?

ייתכן שאתה מכיר את התחושה בה אתה צריך להתאמץ 
בכדי לעקוב אחר השיחה המתנהלת סביב שולחן האוכל. 

אתה מצליח לשמוע את האדם היושב מולך, אך מה קורה 
כאשר מישהו שיושב רחוק ממך מדבר? אם אתה מתקשה 
לשמוע את הנאמר, השיחה מתקדמת הלאה, ואתה נשאר 

מאחור.

הסיבה לכך פשוטה. אם יש לך ירידה בשמיעה, פחות 
צלילים מגיעים אל המוח שלך. על מנת לתת משמעות 

לצלילים, מוחך צריך לעבוד קשה יותר בכדי להשלים את 
החוסרים. הוא עובד קשה במיוחד במצבים בהם הצלילים 
מגיעים מכיוונים שונים וכאשר מספר דוברים משוחחים בו 

זמנית.

כתוצאה מכך, ייתכן שתחליט להימנע מהשתתפות 
בארוחות משפחתיות, או אפילו תימנע מפעילויות 

חברתיות באופן כללי.
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הטכנולוגיה המסורתית

אחד  צליל  במקור  מתמקדים  מסורתיים  שמיעה  מכשירי 
את  ומחלישים  מולנו,  שנמצא  באדם  למשל  פעם,  בכל 
יתר הצלילים מסביב. אולם קולות הרקע לעיתים קרובות 
מכילים פרטי דיבור חשובים שאינם מגיעים למוח בשיטה 
הזו והדבר מקשה מאוד לעקוב אחר השיחה וגורם לעייפות. 

 * Hornsby et al, 2016
** Juul Jensen 2019, Oticon Whitepaper

 Oticon Opn S
מעניק לך חווית שמיעה ב 360°



הטכנולוגיה החדשה

טכנולוגיית ה- OPN S פותחת בפני המשתמש את העולם 
ומאפשרת לו לשמוע יותר מאשר דובר אחד בו זמנית,  

וזאת תוך כדי הפעלת סינון רעשים מתקדם שמפחית 
משמעותית את המאמץ השמיעתי. המכשיר נותן למוח 

גישה לצלילים הרלוונטיים בסביבתנו ומאפשר למשתמש 
לבחור באיזה צלילים הוא רוצה להתמקד. ממש כמו 

בשמיעה טבעית.

כתוצאה מכך ניתן להבין  טוב יותר דיבור, בפחות מאמץ, 
ולזכור יותר ממה שנאמר. הדבר מאפשר להשתתף 

ולעקוב אחר שיחות - גם בסביבות שמיעה מורכבות כמו 
למשל בארוחת ערב משפחתית.



 * Juul Jensen 2019, Oticon Whitepaper
** For prescribed fittings, according to best practice

אנחנו לא שומעים  עם האוזניים אלא עם המוח. זו הסיבה 
לכך שאנו זקוקים למכשירי שמיעה מהירים מספיק 
על מנת  לעמוד בקצב העיבוד של המוח. טכנולוגיית 

השמיעה המוחית של Oticon Opn S סורקת את הסביבה 
100 פעמים בשניה. הדבר מעניק גישה לצלילים סביבנו 

בהיקף  של 360°, ובכך  תומך  בדרך הטבעית שבה המוח 
נותן משמעות לצליל.

Oticon Opn S מעניק יתרונות מוכחים 
של שמיעה מוחית:

• מפחית את המאמץ השמיעתי.	
• עוזר בזכירת חלק גדול יותר מהנאמר.	
• מעניק הבנת דיבור טובה יותר.	
• משפר את היכולת לעקוב אחר שיחות מרובות 	

משתתפים.

מעבד מהיר- מתאים לקצב 
פעילות המוח

שמיעה מוחית



עם Oticon Opn S, צפצופים מטרידים 
)פידבק( הם נחלת העבר

הפידבק הנו צפצוף טורדני המתרחש כאשר צלילים 
דולפים ממכשיר השמיעה ומוגברים שוב ושוב בחזרה. 
זה קורה למשל במצבים בהם משהו מתקרב למכשיר 
השמיעה כמו למשל מכשיר טלפון שאנו מקרבים אל 

האוזן, או כשמחבקים מישהו. הטכנולוגיה פורצת הדרך 
של OPN S עוצרת את הפידבק עוד לפני שהוא מתרחש. 

זוהי גישה מהפכנית לטיפול בפידבק . בייחס לזו של 
מכשירי שמיעה אחרים, היכולים להתמודד עם פידבק רק 
לאחר שהוא התרחש- ולא תמיד בצורה מיטבית. כעת, עם 
Oticon Opn S, ניתן ליהנות מצליל נקי, יציב ונטול פידבק.



להתחבר לטלפון ולמכשירים 
אחרים

להאזין למוסיקה בצורה אלחוטית, לבצע שיחות טלפון 
בידיים חופשיות, ועוד.

Oticon Opn S - זהו אביזר טכנולוגי מתקדם המאפשר 
להתחבר בקלות למכשירים האהובים עלינו.

  שיחות טלפון ללא מגע יד מכל סמארטפון 
בעזרת ConnectClip. קל לבצע שיחות בידיים 

חופשיות עם Android ,iPhone או כל מכשיר 
סמארטפון מודרני אחר.

  ConnectClip משדר את קול הדובר שהתקשר 
ישירות אל מכשירי השמיעה, בזמן שהמיקרופון 

מעביר את דברינו בבהירות.

  מוסיקה באיכות סטריאו גבוהה
  מכשירי השמיעה הופכים לאזניות אלחוטיות 

באיכות גבוהה, כך ניתן להאזין באופן ישיר 
 .iPod touch או ,iPad ,iPhone-למוסיקה מ

במכשירי סמארטפון או Bluetooth אחרים ניתן 
להאזין למוסיקה בצורה אלחוטית באמצעות 

 .ConnectClip סטרימר

  הזרמת צליל ישירה  מהטלוויזיה 
  ניתן לקלוט  צלילים ישירות מהטלוויזיה אל 

 Oticon TV Adapter מכשירי השמיעה בעזרת
)מתאם הטלוויזיה של אוטיקון(.



ConnectClip

אביזר מיקרופוני דיסקרטי המתחבר 
 Oticon בצורה אלחוטית למכשירי

Opn S, ומאפשר:

• שיחות טלפון בידיים 	
חופשיות

• הזרמה של מוסיקה, 	
       צלילי וידאו וכד’

• מיקרופון מרוחק	
• שלט רחוק	

למידע נוסף אנא בקרו באתר
www.oticon.global/connectivity



HearingFitness will evolve continuously. Please find the current version and available functionalities 
on the App Store or Google Play.

להפיק את המיטב ממכשירי השמיעה 
Oticon ON עם אפליקציית

:Oticon ON השליטה דרך אפליקציית

 .Android-ו iPhone זמינה עבור Oticon ON אפליקציית
היא מאפשרת לשלוט בדיסקרטיות במכשירי השמיעה 
על ידי התאמת הווליום והתכניות בלחיצת כפתור. היא 
מאפשרת מגוון רחב של אפשרויות קישוריות ומספקת 

 Tinnitus SoundSupport גישה למאפיין הטינטון
שבמכשיר השמיעה כמו כן יש לאפליקציה מאפיין “מצא 

את המכשירים שלי” )“find my hearing aids”( למקרה של 
אבדן.

שומרים על כושר שמיעתי 

 Oticon זהו מאפיין חדש באפליקציית HeringFitness
ON. שעוצב במטרה לאפשר שליטה רבה יותר על 

השמיעה שלך, ע”י הצגת מידע על השימוש במכשירי 
שמיעה. המידע על ‘מה’ ו’איך’ יאפשר לנו שימוש טוב 

יותר ושיפור שמיעתי איכותי יותר



Apple, the Apple logo, iPhone, iPad, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. 
and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android, Google Play, and the Google 
Play logo are trademarks of Google LLC.

לחזק את השמיעה ברגעים שממש זקוקים לה 

בסיטואציה יום-יומית ברגעים מסויימים בהם זקוקים 
לעזרה רבה יותר בהבלטת הדיבור ביחס לרעש, ניתן 

 Oticon באפליקציית booster-להשתמש בפונקצית ה
ON, בכדי לתת לשמיעה חיזוק נוסף.

להתחבר לאינטרנט 

באתר IFTTT.com ניתן ליצור בקלות קישורים חכמים 
למכשירים שונים. למשל, מכשירי השמיעה יכולים 

לידע אותנו כאשר מתקבלת הודעת SMS, כשהסוללה 
מתרוקנת, או כאשר מישהו מצלצל בפעמון הדלת שלך 

ועוד ועוד.

 ifttt.com/oticon בקרו באתר



טעינה במהלך הלילה מאפשרת יום שלם   
של שמיעה

 miniRITE R אין דבר פשוט יותר מאשר להשתמש בדגם
הנטענים- ולשכוח מהחלפת סוללות. פשוט מניחים אותם 

במטען במשך הלילה, והם יהיו טעונים במלואם בבוקר 
ויספקו יום שלם של שמיעה, כולל סטרימינג. במקרה 

ששוכחים לטעון אותם בלילה, 30 דקות מהירות של טעינה 
במהלך היום יספיקו לעוד 6 שעות של שימוש.

מטען ה-miniRITE R עוצב באופן ידידותי למשתמש. הוא 
אמין, פשוט וקל לשימוש, ואף ייראה טוב ליד המיטה.

יתרה מכך, דגם ה ה-miniRITE R מגיע עם טלכויל כך 
שניתן  להתחבר למערכות שמע במקומות ציבוריים בעת 

הצורך.

הכירו את מכשירי השמיעה הנטענים, 
בעלי הספק ליום שלם



היתרונות של מכשירי השמיעה הנטענים:

• 3 שעות טעינה שיעניקו יום שלם של הספק, 	
כולל סטרימינג.

• הטענה מהירה- 30 דק’ לתוספת של 6 שעות 	
הספק.

• ללא טרחה עם סוללות חד-פעמיות. 	
• מטען פשוט לשימוש, אמין ואופנתי.	
• 	.)lithium-ion( טכנולוגיית ליתיום עדכנית

כל זאת במכשירי שמיעה  בעיצוב מעודן ודיסקרטי.

Lithium-ion battery performance varies depending on hearing loss,  
lifestyle and streaming behaviour.



ניתן לשלב את מכשירי Oticon Opn S עם צבע העור 
או השיער, או לחילופין להבליט אותם כמו תכשיטים 

מעוצבים.

המגוון השלם כולל ארבעה סגנונות:

miniRITE T

BTE PP

מה הסגנון שלך?



miniRITE

miniRITE R

• miniRITE הדגם הקטן והדיסקרטי ביותר	
• miniRITE R הפתרון הנטען לנוחות 	

אולטימטיבית 
• miniRITE T כולל טלכויל כך שניתן להתחבר 	

למערכות שמע במקומות ציבוריים
• BTE PP הוא דגם עוצמתי וגדול יותר 	

המאפשר תפעול פשוט, בעל לחצן נוח ונורית 
.LED מצב

לפרטים נוספים:
oticon.global/opns 



Contact your local hearing care professional:
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