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1. Wstęp
Produkt UWAGA SŁUCHOWA PRO jest przeznaczony do terapii uwagi słuchowej metodą profesora Alfreda Tomatisa. To kompleksowe rozwiązanie pomaga wykształcić podstawowe umiejętności
szkolne oraz rozwinąć u dzieci funkcje poznawcze, zdolności motoryczne i językowe. Ułatwia personalizację nauczania oraz wspiera terapię dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach,
przedszkolach i centrach terapii.
Za pomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mozarta i chorałów gregoriańskich, podawanych z elektronicznego ucha przez słuchawki powietrzno-kostne do uszu pacjenta, stymulowane
są ośrodki w korze mózgowej. Dzięki temu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu oraz polepsza
percepcja bodźców zewnętrznych, co umożliwia uczniowi/pacjentowi wyższy poziom funkcjonowania w sferze motorycznej, językowej, komunikacyjnej i społecznej.
UWAGA SŁUCHOWA PRO umożliwia:
• terapię uwagi słuchowej opartą na metodzie prof. A. Tomatisa z wykorzystaniem gotowych spersonalizowanych programów wspomagających takie dysfunkcje jak: autyzm, Zespół Aspergera,
Zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, ADHD, ADD, epilepsja,
• wspomaganie nauki języków obcych z wykorzystaniem gotowych programów do języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, chińskiego, arabskiego, rosyjskiego,
• wspomaganie terapii psychologiczno-pedagogicznej dzieci z problemami szkolnymi (m.in.: dysleksja, dyskalkulia),
• wspomaganie terapii logopedycznej.
Produkt jest przeznaczony dla wszystkich grup pacjentów, niezależnie od płci, wieku i stanu zdrowia.
Terapia z wykorzystaniem UWAGI SŁUCHOWEJ PRO powinna być prowadzona przez wyszkolonych
terapeutów.
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1.1. O metodzie prof. Alfreda Tomatisa
Metoda prof. Alfreda Tomatisa to trening kształcenia uwagi słuchowej i modyfikacji słyszenia na poszczególnych częstotliwościach, co wpływa zarówno na poprawę percepcji słuchowej, jak i na trwałą
modyfikację głosu. Profesor Alfred Tomatis udowodnił, że narząd słuchu w znacznym stopniu oddziałuje na zmysł równowagi, koncentrację, koordynację ruchową, a także na napięcie mięśniowe. Za pomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mozarta i chorałów gregoriańskich
stymulowane są ośrodki w korze mózgowej. Dzięki temu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu
oraz polepsza percepcja bodźców zewnętrznych, co umożliwia pacjentowi wyższy poziom funkcjonowania w sferze motorycznej, językowej, komunikacyjnej i społecznej. Terapia jest odpowiednia
dla odbiorców w różnym wieku. Doskonale sprawdza się w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi.
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2. Objaśnienie symboli
Poniższa tabela przedstawia wykaz i objaśnienie zastosowanych symboli.
Symbol

Opis
Oznacza producenta wyrobu medycznego zgodnie z definicją zawartą
w dyrektywach unijnych 90/385/EWG, 93/42/EWG oraz 98/79/WE.
Oznaczenie CE na produkcie stanowi deklarację producenta potwierdzającą
zgodność produktu z zasadniczymi wymogami odpowiednich przepisów
Unii Europejskiej dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony
środowiska.
Informuje o konieczności zapoznania się z instrukcjami zawartymi
w podręczniku dołączonym do wyrobu medycznego.

Oznaczenia wskazujące, że użytkownik powinien zapoznać
się z zawartymi informacjami ostrzegawczymi, takimi jak ostrzeżenia
i środki ostrożności, których z różnych przyczyn nie można umieścić
na samym wyrobie medycznym.

Informuje o konieczności zapoznania się instrukcją obsługi lub broszurą
dołączoną do wyrobu medycznego. Działanie niezgodne z instrukcją
postępowania może stanowić ryzyko dla pacjenta lub operatora.
Urządzenia klasy II charakteryzują się zastosowaniem izolacji wzmocnionej,
która zapewnia zarówno ochronę przed dotykiem bezpośrednim,
jak i pośrednim.
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Znak umieszczany na urządzeniach medycznych. Urządzenie typu BF
(część wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta).
Produkt należy usuwać wraz z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi
(Norma stosowana w krajach Unii Europejskiej oraz państwach
prowadzących segregację odpadów). Symbol na produkcie lub w jego
dokumentacji oznacza, iż urządzenie odpowiada normom dotyczącym
urządzeń elektrycznych i elektronicznych i nie należy go usuwać wraz
z odpadkami domowymi. Po zakończeniu cyklu żywotności urządzenia,
użytkownik zobowiązany jest do jego dostarczenia do stosownych centrów
zbiórki, pod karą przewidzianą przepisami obowiązującymi w danym kraju.
W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie systemów zbiórki,
należy się skontaktować z miejscowym urzędem
odpowiedzialnym za odpady.
Należy przestrzegać podanego zakresu temperatur
dla danego produktu.

Należy przestrzegać podanego zakresu wilgotności względnej
dla danego produktu.

Oznacza wyrób medyczny, który może ulec uszkodzeniu w przypadku
nieostrożnego obchodzenia się z nim.

Informuje o konieczności chronienia przed wilgocią.

Nie odwracać do góry dnem.

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
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Oznakowanie opakowania wykonanego z tektury falistej.

Symbol wskazujący, że urządzenie jest uruchomione.

Symbol wskazujący, że urządzenie nie jest uruchomione.
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3. Ogólne wskazówki i uwagi dotyczące bezpieczeństwa
UWAGA: Aby bezpiecznie korzystać z produktu UWAGA SŁUCHOWA PRO, należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku i stosować się do wszystkich
zaleceń. Wszelkie pytania lub problemy techniczne należy kierować do Centrum Kontaktu na adres
wsparcie@nowaera.pl.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Należy zachować niniejszą instrukcję.
Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych.
Konieczny jest stały nadzór terapeuty.
Urządzenie zawsze powinno być obsługiwane przez wykwalifikowany personel.
W trakcie terapii pacjenci nie mogą dotykać urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jak np.
komputer, elektroniczne ucho, odtwarzacze muzyki, etc.
Terapeuta nie powinien dotykać równocześnie części elektronicznego ucha lub komputera i pacjenta.
Wszystkie części produktu UWAGA SŁUCHOWA PRO przewidziane są do zastosowania wewnątrz
pomieszczeń.
Poza komputerem, nie należy podłączać do produktu urządzeń, które nie były z nim dostarczone.
W przypadku korzystania z listwy przeciwprzepięciowej, nie powinno się umieszczać jej na podłodze.
Do diagnozy należy użyć audiometru, który nie wchodzi w skład tego produktu.
Nie należy podłączać dodatkowych gniazd wtyczkowych wielokrotnych lub przedłużaczy.
Choć urządzenie spełnia odnośne wymagania EMC, należy przedsięwziąć odpowiednie środki
ostrożności w celu uniknięcia jego zbytecznego narażenia na działanie pól elektromagnetycznych, np. ze strony telefonów komórkowych, itp. Jeśli urządzenie działa w pobliżu innego sprzętu, należy upewnić się, czy nie występują wzajemne zakłócenia.
Używać urządzenia tylko wewnątrz pomieszczeń.
Stosować produkt w czystym środowisku; wolnym od brudu, kurzu, sierści zwierząt itp.
Nie należy używać produktu w pobliżu płynów takich jak np.: woda, herbata, kawa i inne.
Nie stawiać w pobliżu źródeł ciepła. Należy pamiętać, że źródło ciepła mogą stanowić również
zewnętrzne wzmacniacze.
Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę miejsc w pobliżu wtyczek oraz gniazda urządzenia,
do którego podłączony jest zasilacz.
Podłączone kable powinny być ułożone tak, aby nie były narażone na deptanie i/lub działanie
ostrych krawędzi, co mogłoby doprowadzić do ich uszkodzenia.
Kable nie powinny być naprężane, ciągnięte lub mocno zaginane, należy zwrócić na to szczególną
uwagę podczas pracy z dziećmi, jak i na to, by pacjenci nie zaplątali się w kable.
W trakcie burzy i na czas dłuższego nieużywania, wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazda.
Termin przydatności wyrobu do użycia jest zależny od dostępności systemów operacyjnych, 5 lat.
Nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji w urządzeniu.
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• Wykonywanie wszelkich napraw należy zlecać jedynie wykwalifikowanym pracownikom serwisu
technicznego.
• Dostawca oraz producent nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualnie wynikłe szkody materialne lub uszczerbki na zdrowiu, jeśli urządzenie było używane niezgodnie z przeznaczeniem,
zostało niepoprawnie obsługiwane lub było poddawane naprawom przez nieautoryzowany personel.
• Jeśli urządzenie nie będzie już więcej używane, wskazane jest przekazanie go do miejsca utylizacji
odpadów, aby zostało zniszczone bez szkody dla środowiska.
Użytkowanie i przechowywanie:
• Zakres temperatury otoczenia od +10°C do +40°C.
• Zakres wilgotności względnej od 20% do 80%, łącznie z kondensacją.
Transport:
• Zakres temperatury otoczenia od -10°C do +40°C.
• Zakres wilgotności względnej od 0% do 80%, łącznie z kondensacją.
UWAGA: Jeżeli urządzenie w trakcie transportu lub przechowywania znajdowało się w warunkach innych niż warunki pracy urządzenia, przed użyciem należy umożliwić osiągnięcie normalnych
warunków pracy.

3.1. W przypadku zawieszenia się lub rozłączenia sprzętu
UWAGA: Jeśli nastąpi zawieszenie się lub rozłączenie elektronicznego ucha, komputera lub aplikacji, należy zrestartować elektroniczne ucho, zmieniając położenie przełącznika z pozycji I na O
i ponownie na I, po czym sprawdzić poprawność połączenia, przeprowadzając Test wykrycia elektronicznego ucha przez system operacyjny. Należy również zamknąć i ponownie uruchomić aplikację
terapeuty.
Restart jest niezbędny, ponieważ aplikacja może sama nie połączyć się ponownie z elektronicznym
uchem i będzie ona kontynuowała zastopowaną terapię, korzystając z karty dźwiękowej komputera,
przez jego domyślnie ustawione głośniki.
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4. Podłączenie komponentów i instalacja aplikacji
Produkt UWAGA SŁUCHOWA PRO składa się z następujących elementów:
▪▪ Moduł Dźwiękowy – elektroniczne ucho wraz z kablem USB i zasilaczem – 1 szt.
▪▪ zintegrowane słuchawki powietrzno-kostne – 4 szt.
▪▪ mikrofon pulpitowy – 1 szt.
▪▪ pendrive z aplikacją terapeuty i podręcznikiem użytkownika – 1 szt.
▪▪ dokumenty (instrukcja instalacji, deklaracja zgodności, licencja i gwarancja).
UWAGA: Niezbędny do działania produktu jest również komputer dedykowany do prowadzenia
terapii.
Produkt UWAGA SŁUCHOWA PRO pozwala na prowadzenie terapii do 4 osób jednocześnie.
UWAGA: Przed przystąpieniem do podłączania komponentów produktu UWAGA SŁUCHOWA
PRO należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku.

4.1. Zasilacz
Dołączony do produktu UWAGA SŁUCHOWA PRO adapter, to rodzaj zewnętrznego zasilacza impulsowego.

UWAGA: Nie należy korzystać z zasilaczy innych niż ten dostarczony w ramach produktu.
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4.1.1. Podłączenie zasilacza
• Należy zabezpieczyć przewód zasilający przed zdeptaniem lub przygnieceniem.
• Wtyczka AC powinna być odpowiednio podłączona do gniazdka sieci elektrycznej, a wtyczka DC
do elektronicznego ucha, zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale Podłączenie elektronicznego
ucha.

4.1.2. Ostrzeżenia i uwagi
• Ryzyko porażenia prądem.
UWAGA: Wszystkie awarie powinny zostać sprawdzone przez wykwalifikowanych serwisantów.
Nie należy otwierać obudowy!
• Ryzyko pożaru lub porażenia prądem oraz płynami.
• Zasilacz przewidziany jest do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.
• Zasilacz należy umieszczać na solidnej powierzchni. Upadek lub upuszczenie może spowodować
uszkodzenie zasilacza.
• Nie należy podłączać zasilacza w miejscach o dużej wilgotności lub blisko wody.
• Nie należy podłączać zasilacza w miejscach o dużej temperaturze otoczenia lub blisko źródeł
ognia.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia zasilacza należy odłączyć go od zasilania. Nie należy używać
do czyszczenia zasilacza jakichkolwiek płynów bądź aerozoli. Zasilacz można czyścić jedynie przy
pomocy wilgotnej ściereczki służącej do jego przetarcia.

4.1.3. Specyfikacja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepięciowe, przeciążeniowe
W pełni zamknięta plastikowa obudowa
II klasa mocy (bez uziemienia)
Sygnalizacja pracy diodą LED
Pobór mocy w stanie bez obciążenia < 0.1 W
Zgodne z ErP II (poziom V)
Zgodne z EISA 2007 (Energy Independence and Security Act)
Wtyczka DC
Producent: MeanWell
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4.2. Moduł Dźwiękowy – elektroniczne ucho
Moduł Dźwiękowy – elektroniczne ucho, służące do prowadzenia terapii metodą prof. Alfreda Tomatisa, przesyła odpowiednio przefiltrowane sygnały audio z komputera z zainstalowanym programem
UWAGA SŁUCHOWA PRO.
Komunikacja odbywa się przez port USB. System operacyjny Windows wykrywa urządzenie, ale jego
poprawne funkcjonowanie jest możliwe jedynie z programem UWAGA SŁUCHOWA PRO.
Urządzenie składa się z modułu dźwiękowego, zamkniętego w szarej, aluminiowej obudowie,
do której podłączany jest zasilacz oraz przewód USB.
Widok tylnego panelu elektronicznego ucha z:
• przełącznikiem (1),
• gniazdem zasilania (2),
• gniazdem USB (3),
• 4 gniazdami słuchawkowymi XLR (4-7),
• 1 gniazdem mikrofonowym XLR (8).

Widok przedniego panelu elektronicznego ucha z:
• włączonymi diodami, sygnalizującymi odtwarzanie dźwięku na gniazdach słuchawkowych 1, 2, 3
i 4 (1-4),
• włączoną diodą, sygnalizującą zasilanie (5).
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4.2.1. Podłączenie elektronicznego ucha
Aby rozpocząć pracę z elektronicznym uchem, należy odpowiednio podłączyć wszystkie niezbędne
komponenty:
• Podłączyć zasilacz dostarczony w ramach produktu do gniazdka sieci elektrycznej, a końcówkę
jego wtyku zasilającego do pasującego gniazda na tylnym panelu elektronicznego ucha.

• Podłączyć przewód USB A-B, dostarczony z produktem, wtyczką „B” do gniazda USB w elektronicznym uchu, a wtyczką „A” do gniazda USB w komputerze.

UWAGA: Podłączać tylko do gniazda USB komputera (typ A).
• Przełącznik elektronicznego ucha przestawić na pozycję „I”, co poskutkuje zapaleniem diody
sygnalizującej włączenie, znajdującej się z prawej strony przedniego panelu elektronicznego
ucha.
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UWAGA: Podłączenie słuchawek powietrzno-kostnych i mikrofonu zostało opisane w kolejnych
rozdziałach.

4.2.2. Ostrzeżenia i uwagi
UWAGA: Urządzenie nie ma żadnych części regulacyjnych. W razie nieprawidłowego działania
urządzenia konieczny jest kontakt z serwisem technicznym.
• Konieczny jest stały nadzór terapeuty.
• Nie należy dotykać jednocześnie elektronicznego ucha lub komputera i pacjenta.
• W trakcie terapii pacjenci nie mogą dotykać urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jak np.
komputer, elektroniczne ucho, odtwarzacze muzyki, itp.
• Urządzenie podłączać do sieci elektrycznej wyłącznie za pośrednictwem dołączonego zasilacza.
• Do połączenia z urządzeniem wykorzystywać wyłącznie dołączony kabel USB.
• Urządzenie współpracuje wyłącznie z dołączonymi słuchawkami.
• Urządzenie współpracuje tylko z mikrofonami dynamicznymi, niewymagającymi zasilania Phantom.
• Nie pozostawiać włączonego urządzenia, gdy nie jest ono używane.
• Jeśli urządzenie zostało uszkodzone w jakiejkolwiek formie lub istnieją podejrzenia co do niepoprawnego działania, natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem.
• Wszelkie próby włączenia urządzenia, gdy zostało ono wystawione na działanie wilgoci, płynów
lub po upadku, mogą spowodować porażenie prądem. Zaleca się kontakt z serwisem w celu
sprawdzenia urządzenia.
• Urządzenie czyścić, przecierając suchą szmatką.
• Urządzenie może generować dźwięk o wysokiej głośności, którego długotrwałe działanie może
doprowadzić do ubytku słuchu.
• Urządzenie powinno być wykorzystywane tylko i wyłącznie pod nadzorem przeszkolonego specjalisty.
• Elektroniczne ucho przewidziane jest do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.
• Należy unikać wilgotnych pomieszczeń, np. piwnic.
• Urządzenie stawiać z dala od źródeł ciepła.
• Nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
• Unikać sytuacji, w których na urządzenie mogłyby spadać jakieś przedmioty lub rozlewać się
płyny.
• Nie dopuszczać do nadmiernego zakurzenia urządzenia i nie wystawiać go na działanie mechanicznych wibracji lub wstrząsów.
• Nie używać telefonów komórkowych w pobliżu urządzenia.
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4.2.3. Specyfikacja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozdzielczość: 24 bity
Częstotliwości próbkowania: 48 kHz
Dynamika: 106 dB SNR
Napięcie zasilania: 18 V DC
Prąd znamionowy: 2 A
Pobór mocy: 36 W
4 wyjścia 5-pin XLR
1 wejście mikrofonowe XLR
Wymiary: szerokość 37 x wysokość 5,5 x głębokość 33 cm
Waga: około 6 kg

4.3. Słuchawki powietrzno-kostne
UWAGA SŁUCHOWA PRO wyposażona jest w zestaw 4 słuchawek powietrzno-kostnych.

Słuchawki wyposażone są w pobudnik kostny, który jest urządzeniem przewodnictwa kostnego.
Pobudnik ma kształt łezki i jest wykonany z tworzywa ABS. Widoczna na nim kopuła zapewnia pojedynczy punkt kontaktu z czaszką, co skutkuje zwiększoną responsywnością na wysokie częstotliwości.
Pobudnik kostny posiada użyteczny zakres częstotliwościowości, od 400 Hz do 14 kHz. Reprodukowany dźwięk jest zatem czysty, z dobrą reprodukcją częstotliwości harmonicznych.
UWAGA: Pobudnik kostny jest na stałe przytwierdzony do słuchawek.
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4.3.1. Podłączenie słuchawek
Słuchawki należy podłączyć do odpowiednich wyjść (1-4) w elektronicznym uchu dostępnym
w ramach produktu UWAGA SŁUCHOWA PRO.

UWAGA: Słuchawki posiadają gniazdo 5-pin XLR. Przy ich podłączaniu należy zwrócić szczególną
uwagę, by odpowiednio dopasować wtyk do gniazdka.
UWAGA: Słuchawki nie posiadają blokady złącza. W razie silnego pociągnięcia, ze względów
bezpieczeństwa, kabel powinien sam się rozłączyć. Należy co jakiś czas sprawdzać, czy kabel nie został poluzowany lub odłączony. Poluzowanie kabla może wpłynąć na jakość dźwięku.

4.3.2. Ostrzeżenia i uwagi
• Wilgoć i płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne słuchawek.
• W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Przed podłączeniem słuchawek do elektronicznego ucha użytkownik powinien dotknąć
dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie elektryczności statycznej.
• Słuchawki przewidziane są do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.
• Nie upuszczać słuchawek ani nie narażać ich na uderzenia.
UWAGA: W przypadku upadku słuchawek zaleca się kontakt z serwisem technicznym.
• Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność.
• Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, należy unikać słuchania z podwyższonym poziomem głośności
przez dłuższy czas.
• Zakładać słuchawki dopiero po podłączeniu ich i włączeniu urządzenia.
• Kabel w słuchawkach jest delikatnym elementem. W trakcie użytkowania należy uważać, aby kabel nie uległ zaplątaniu. Zwijając kabel nie należy go zaginać oraz nawijać na słuchawki z dużym
naprężeniem.
• Do bezpiecznego czyszczenia słuchawek należy używać suchej i miękkiej ściereczki. Można też
korzystać z dostępnych na rynku preparatów na bazie alkoholu, lecz niezawierających w swoim
składzie substancji sklasyfikowanych jako drażniące, stosowane w jednostkach służby zdrowia
i innych instytucjach do czyszczenia wyrobów medycznych oraz małych i trudno dostępnych powierzchni. Preparaty powinny wykazywać szerokie spektrum biobójcze, zwalczać bakterie, grzyby i wirusy.
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Zalecane właściwości/zalety preparatu:
• bez substancji sklasyfikowanych jako drażniące drogi oddechowe,
• posiadający szerokie spektrum działania i bardzo krótki czas ekspozycji,
• nie pozostawiający plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach,
• łatwo docierający w trudno dostępne miejsca,
• wygodny w użyciu (butelka ze spryskiwaczem),
• niezawierający aldehydów.
UWAGA: Należy unikać silnie działających rozpuszczalników, takich jak alkohol, aceton, chlorek
amonu, chlorek metylenu i węglowodory, gdyż mogą one trwale uszkodzić powierzchnię słuchawek.
UWAGA: W celu uniknięcia porażenia elektrycznego i uszkodzenia słuchawek, nie wolno ich
czyścić, gdy są one podłączone bezpośrednio do elektronicznego ucha.

4.3.3. Specyfikacja
Słuchawki:
• Pasmo przenoszenia: 14-24100 Hz
• Impedancja: 2 x 300 Ω
• Konstrukcja: zamknięte
• Typ: wokółuszne
• Moc: 100 mW
• Waga bez kabla: 220 g
• Złącze/Wtyk: XLR 5-pin
• Kabel: 4 m
• Wbudowany pobudnik kostny
UWAGA: Na pałąku słuchawek znajduje się napis RIGHT , wskazujący słuchawkę, która powinna
znaleźć się na prawym uchu pacjenta.

Pobudnik kostny:
• Pasmo przenoszenia: 400-14000 Hz
• Czułość: 100 mW dla 0,2 G na 500 Hz
• Czułość odczuwalna: 25 mW dla 110 dB SPL
• Rozmiar: około 31 x 24 x 12 mm
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4.4. Mikrofon pulpitowy
Mikrofon pulpitowy jest integralną częścią produktu UWAGA SŁUCHOWA PRO i służy do przesyłania
dźwięku do elektronicznego ucha.

UWAGA: Mikrofon ma przełącznik, który nie jest wykorzystywany przez UWAGĘ SŁUCHOWĄ
PRO. Przełącznik powinien być cały czas w pozycji na „ON”.

4.4.1. Podłączenie mikrofonu
Mikrofon należy podłączyć do odpowiedniego wejścia w elektronicznym uchu, dostępnym w ramach
produktu UWAGA SŁUCHOWA PRO.
UWAGA: Mikrofon posiada gniazdo 3-pin XLR, przy jego podłączaniu należy zwrócić szczególną
uwagę, by odpowiednio dopasować wtyk do gniazdka.
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4.4.2. Ostrzeżenia i uwagi
•
•
•
•

Mikrofon przeznaczony jest tylko do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.
Zaleca się, aby w trakcie nagrywania nie dotykać mikrofonu.
Należy chronić go przez wodą, dużą wilgotnością oraz wysokimi temperaturami.
Do bezpiecznego czyszczenia mikrofonu należy używać suchej i miękkiej ściereczki. Można też
korzystać z dostępnych na rynku preparatów na bazie alkoholu, lecz niezawierających w swoim
składzie substancji sklasyfikowanych jako drażniące, stosowane w jednostkach służby zdrowia
i innych instytucjach do czyszczenia wyrobów medycznych oraz małych i trudno dostępnych powierzchni. Preparaty powinny wykazywać szerokie spektrum biobójcze, zwalczać bakterie, grzyby i wirusy.

Zalecane właściwości/zalety preparatu:
• bez substancji sklasyfikowanych jako drażniące drogi oddechowe,
• posiadający szerokie spektrum działania i bardzo krótki czas ekspozycji,
• nie pozostawiający plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach,
• łatwo docierający w trudno dostępne miejsca,
• wygodny w użyciu (butelka ze spryskiwaczem),
• niezawierający aldehydów.
UWAGA: Należy unikać silnie działających rozpuszczalników, takich jak alkohol, aceton, chlorek
amonu, chlorek metylenu i węglowodory, gdyż mogą one trwale uszkodzić powierzchnię mikrofonu.
UWAGA: W celu uniknięcia porażenia elektrycznego i uszkodzenia mikrofonu, nie wolno go czyścić, gdy jest on podłączony bezpośrednio do elektronicznego ucha.

4.4.3. Specyfikacja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ: mikrofon pulpitowy
Metoda transmisji: przewodowa
Charakterystyka: kardioida
System: dynamiczny
Pasmo przenoszenia: 60-12000 Hz
Impedancja nominalna: 600 Ω
Czułość: 3.2 mV/Pa
Waga: 1.1 kg
Wymiary: podstawa 120 x 60 x 160 mm, gęsia szyja 310 mm
Kabel: 5 m
Połączenie: XLR, sym.
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4.5. Pendrive z aplikacją terapeuty
Ucho elektroniczne nie posiada żadnych pokręteł i przycisków, jedynie przełącznik pozwalający uruchomić urządzenie, więc sterowanie nim odbywa się za pomocą aplikacji terapeuty, zainstalowanej
na komputerze. Instalator aplikacji terapeuty znajduje się na pendrive, który jest częścią produktu
UWAGA SŁUCHOWA PRO.

4.5.1. Instalacja aplikacji na komputerze
UWAGA: Przed rozpoczęciem procesu instalacji, należy upewnić się, że komputer, na którym
ma być używana aplikacja terapeuty, spełnia wymagania podane w rozdziale Specyfikacja techniczna
komputera.
UWAGA: W przypadku korzystania z laptopa, w trakcie pracy z aplikacją terapeuty, powinien
on być podłączony do zasilania. W przeciwnym razie, przy standardowym ustawieniu oszczędzania
energii, po jakimś czasie system Windows wyłączy zasilanie urządzeń podłączonych do portów USB
w laptopie, co uniemożliwi komunikację aplikacji z uchem elektronicznym.

Aby zainstalować aplikację terapeuty należy:
• Podłączyć pendrive z aplikacją do portu USB komputera.
UWAGA: Gdy aktywna jest opcja Autouruchamiania (Autostartu), proces instalacji rozpocznie się
samoczynnie. Jeśli opcja ta jest wyłączona, należy wybrać plik UwagaSluchowaPRO.exe, znajdujący
się na pendrive. W tym celu można posłużyć się narzędziem systemowym Eksplorator plików, który
powinien być dostępny na pasku zadań w postaci ikony żółtego folderu.
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• Po uruchomieniu instalatora wybrać język instalacji.

• Po przejściu do ekranu zawierającego Umowę Licencyjną zapoznać się z jej treścią i zaakceptować jej warunki.
UWAGA: W przypadku braku akceptacji warunków Umowy Licencyjnej instalacja nie będzie
mogła być kontynuowana.
• Wprowadzić otrzymany numer licencji i kliknąć przycisk Akceptuj licencję.

• Po ukazaniu się numeru komputera, kliknąć przycisk Rejestracja on-line i potwierdzić wykonanie
akcji kliknięciem przycisku Tak. W efekcie w pustym polu powinien pojawić się klucz aktywacyjny,
a przycisk Dalej powinien zostać uaktywniony.
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UWAGA: W celu otrzymania klucza aktywacyjnego i pomyślnego zakończenia procesu aktywacji, niezbędne jest połączenie z Internetem lub, w przypadku jego braku, skontaktowanie się z Centrum
Kontaktu dostępnym pod numerem telefonu +48 58 768 22 22.
• W kolejnym kroku, klikając przycisk Zmień..., można wskazać inny niż domyślny folder instalacyjny aplikacji.

UWAGA: Wybrany folder nie może zawierać w nazwie polskich znaków diakrytycznych (Ü,
ß, ü, Ł, Ó, Ż, Ź, Ć, Ś, Ń, Ą, Ę) ani spacji, w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z instalacją
i poprawną pracą programu.
• Kliknąć przycisk Instaluj w celu rozpoczęcia instalacji programu UWAGA SŁUCHOWA PRO.
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• Po zakończeniu procesu instalacji aplikacji Uwagi Słuchowej PRO pojawi się nowe okno instalatora programu Aktualizator. Należy przejść dalej i za pomocą odpowiedniego przycisku potwierdzić zamiar instalacji lub ją anulować.
UWAGA: Jeśli Aktualizator zostały już zainstalowane w danym systemie, opcja instalacji tego
komponentu nie będzie dostępna.
• Po zakończeniu instalacji należy kliknąć przycisk Zakończ, by zamknąć okno instalatora aplikacji
terapeuty.
UWAGA: Jeśli poza aplikacją terapeuty został zainstalowany Aktualizator, w pasku zadań pojawi się
dodatkowa ikonka , która po podwójnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy otworzy okno umożliwiające pobranie dodatkowych materiałów oraz aktualizacji aplikacji terapeuty.
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4.5.2. Specyfikacja techniczna komputera
Minimalne wymagania:
• System operacyjny: Windows 8.1/10
• Procesor: Intel Core i5 lub porównywalny
• Pamięć: 4 GB RAM
• Port USB 2.0/3.0
UWAGA: Na komputerze, który łączy się z elektronicznym uchem, nie należy instalować dodatkowych programów, aplikacji, pluginów, jakiegokolwiek oprogramowania firm trzecich niezwiązanego z terapią, gdyż mogą mieć one negatywny wpływ na działanie produktu UWAGA SŁUCHOWA PRO.
UWAGA:
• Komputer powinien być wyposażony w zasilacz medyczny lub posiadać zasilacz w klasie II
na bezpieczeństwo użytkowania (klasa II dotycząca porażenia prądem elektrycznym)
albo
• Komputer powinien spełniać odpowiednie normy urządzenia informatycznego (norma IEC
60950-1) oraz być podłączany przez transformator separujący
albo
• Komputer musi spełniać normę medyczną (PN-EN 60601-1).
UWAGA: Aby utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa, nie należy przyłączać innych urządzeń
elektrycznych do listwy zasilającej komputer, ani tym bardziej do komputera w trakcie prowadzenia
terapii.
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5. Testowanie produktu gotowego do pracy
W celu upewnienia się, że produkt UWAGA SŁUCHOWA PRO gotowy jest do pracy, zaleca się przeprowadzenie krótkich testów.
Test zasilania:
• Upewnić się, że przełącznik jest w pozycji „O”.
• Podłączyć przewód zasilacza.
• Przełączyć przełącznik w pozycję „I”.
Na przednim panelu powinna nastąpić sekwencja startowa – pojedyncze mignięcie każdej
z pięciu diod, w kolejności od lewej do prawej. Pierwsza dioda od prawej (sygnalizacja włączenia) powinna pozostać włączona tak długo jak elektroniczne ucho jest podłączone do zasilania i
przełącznik znajduje się w pozycji „I”.
• Nie odłączając przewodu zasilacza, przełączyć przełącznik ponownie w pozycję „O” i następnie
w pozycję „I”.
Na przednim panelu powinna powtórzyć się sekwencja startowa.
Test wykrycia elektronicznego ucha przez system operacyjny:
• Po wykonaniu „Testu zasilania” należy podłączyć elektroniczne ucho do komputera, z wykorzystaniem dołączonego do produktu przewodu USB.
• Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonce głośnika (widocznej koło zegara).

• Wybrać Dźwięki.
Na zakładce Odtwarzanie powinny być widoczne przynajmniej cztery urządzenia odtwarzające
(głośniki AAP 1, AAP 2, AAP 3, AAP 4).
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Na zakładce Nagrywanie powinno być widoczne przynajmniej jedno urządzenie rejestrujące
dźwięk (mikrofon AAP 1).

UWAGA SŁUCHOWA PRO – Podręcznik użytkownika – Terapia 26

• Pozostawiając przewód zasilacza i przewód USB wpięte do elektronicznego ucha, przełączyć przełącznik ponownie w pozycję „O” i poczekać, aż urządzenia przestaną być widoczne w systemie.
• Przełączyć przełącznik w pozycję „I” i sprawdzić sekwencję startową na przednim panelu oraz
wykrycie urządzeń w systemie.
UWAGA: W przypadku podłączania elektronicznego ucha po raz pierwszy do danego komputera,
instalacja urządzeń może potrwać kilka minut.
Test pobudnika kostnego:
• Po wykonaniu „Testu wykrycia elektronicznego ucha”, ustawić urządzenie „AAP 1” jako domyślne systemowe urządzenie odtwarzające (jak to widać na ekranach zamieszczonych w opisie poprzedniego testu).
• Podłączyć słuchawki z pobudnikiem kostnym do pierwszego kanału elektronicznego ucha.
• Uruchomić terapię testową w uprzednio zainstalowanej aplikacji terapeuty.
UWAGA: By dowiedzieć się, jak korzystać z aplikacji terapeuty, należy zapoznać się z rozdziałem Praca
z aplikacją terapeuty.
• Ustawić głośność prawego i lewego kanału oraz kanału pobudnika na 0.

• Odtwarzając plik audio i powoli zwiększając poziom kanału pobudnika sprawdzać, czy poziom
odpowiedzi pobudnika kostnego odpowiada ustawionemu w systemie.
• Test ten powtórzyć dla każdego z 4 kanałów elektronicznego ucha.
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Test słuchawek:
• Po wykonaniu „Testu pobudnika kostnego” ustawić urządzenie „AAP 1” jako domyślne systemowe urządzenie odtwarzające.
• Podłączyć słuchawki z pobudnikiem kostnym do pierwszego kanału elektronicznego ucha.
• Uruchomić terapię testową w uprzednio zainstalowanej aplikacji terapeuty.
• Ustawić głośność prawego i lewego kanału oraz kanału pobudnika na 0.
• Ustawić wartość tłumienia na kanale pierwszym elektronicznego ucha, dla kanałów lewego
i prawego na 0.

• Odtwarzając plik audio powoli zwiększać głośność w systemie na kanale prawym i lewym i sprawdzać poziom dźwięku w słuchawkach – powinien być on jednakowy dla słuchawki lewej i prawej.
• Test powtórzyć dla wszystkich 4 kanałów elektronicznego ucha.
UWAGA: Podczas testu systemowy poziom prawego kanału powinien zawsze wynosić 0, tak,
aby na test nie wpływał pobudnik kostny.
Test mikrofonu:
• Po wykonaniu „Testu słuchawek” podłączyć mikrofon do wejścia audio w elektronicznym uchu.
• Ustawić w systemie mikrofon „AAP 1”, jako domyślne urządzenie nagrywające oraz jego poziom
na maksymalny. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszki ikonę głośnika w prawym
dolnym rogu ekranu, a następnie wybrać pozycję Dźwięki, potem zakładkę Nagrywanie. Następnie należy wybrać mikrofon oznaczony jako AAP1, upewnić się, że jest oznaczony jako domyślny,
kliknąć go prawym przyciskiem myszki i wybrać Właściwości. W dalszej kolejności na zakładce
Poziomy należy ustawić maksymalną wartość i kliknąć OK.
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• Sprawdzić możliwość nagrywania z wykorzystaniem mikrofonu. W tym celu w aplikacji terapeuty
należy dwukrotnie kliknąć jednego z uczniów, wybrać Treningi słuchowe i Faza aktywna, a następnie przeprowadzić testy nagrywania z wyłączonymi filtrami C1/C2 i ustawionym znacznym
opóźnieniem we/wy (np. 600). W słuchawkach powinien być słyszalny nagrywany dźwięk, odtwarzany z krótkim opóźnieniem.
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6. Praca z aplikacją terapeuty
Szczegółowy i pełny opis obsługi aplikacji terapeuty znajduje się w programie "Uwaga słuchowa
PRO" - w instrukcji zamieszczonej w zakupionym przez Klienta produkcie (patrz: aplikacja terapeuty
w kategorii POMOC oraz plik "Podręcznik Użytkownika.pdf" wgrany na pendivie).
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7. Odinstalowanie aplikacji
W celu usunięcia z systemu uprzednio zainstalowanej aplikacji terapeuty należy wywołać Panel sterowania lub Ustawienia, wyświetlić listę zainstalowanych programów (Programy i funkcje), wskazać
na liście pozycję UWAGA SŁUCHOWA PRO, kliknąć przycisk Odinstaluj i potwierdzić zamiar odinstalowania programu. Podobnie należy uczynić względem instalowanego łącznie z aplikacją pakietu
sterowników ASIO4ALL.
UWAGA: Jeśli zainstalowano również Aktualizator, nie będzie on usunięty w procesie odinstalowania aplikacji terapeuty. By usunąć ten program z systemu, na liście zainstalowanych aplikacji należy
wybrać pozycję Aktualizator a następnie kliknąć przycisk Odinstaluj i potwierdzić zamiar odinstalowania tego programu.
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