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Čestitamo vam za nakup zvočnega procesorja Cochlear™ Baha® 5 SuperPower. S tem 
ste si zagotovili priložnost uporabe vrhunskega zvočnega procesorja za prenos 
zvoka prek kosti podjetja Cochlear, ki se ponaša z vrhunsko brezžično tehnologijo in 
tehnologijo obdelave signala.

Uporabniški priročnik vsebuje številne napotke in nasvete o uporabi in vzdrževanju 
zvočnega procesorja Baha. Ko boste prebrali ta priročnik (priporočamo, da ga shranite 
na priročnem mestu), boste vedeli vse o tem, kako najbolje izkoristiti zmogljivosti 
zvočnega procesorja Baha.

Opis naprave Glejte sliko  1
1. Zvočno procesna enota
2. Pogonska enota
3. Kabel
4. Mikrofona
5. Baterija
6. Ušesna zanka
7. Plastični zaklopni priključek
8. Gumbi
9. Vizualni kazalnik

Opomba k slikam: Slike na naslovnici se 
ujemajo z informacijami, ki so značilne za ta 
model zvočnega procesorja. Prosimo vas, da med 
branjem navodil gledate ustrezno sliko. Slike niso 
v merilu.

Uvod
Za najboljše rezultate pri uporabi mora vaš 
strokovnjak za slušna obolenja procesor prilagoditi 
vašim osebnim potrebam. O vseh vprašanjih ali 
pomislekih glede svojih težav s sluhom ali uporabe 
tega sistema se posvetujte s svojim strokovnjakom 
za slušna obolenja.

Garancija
Garancija ne krije napak ali poškodb, ki 
bi nastale zaradi uporabe tega izdelka v 
kombinaciji s procesnimi enotami in/ali 
vsadki, ki jih ne izdeluje podjetje Cochlear, 
vezano na takšno uporabo ali v povezavi z 
njo. Za več podrobnosti glejte »kartico za 
omejeno garancijo podjetja Cochlear Baha, 
veljavno po vsem svetu« in »dodatek h 
garancijski kartici«.

Dobrodošli
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Stik s službo za poprodajne storitve
Prizadevamo si, da vam vedno nudimo najboljše 
izdelke in storitve. Vaše mnenje o naših izdelkih 
in storitvah ter vaše izkušnje z njimi nam veliko 
pomenijo. Veseli bomo kakršnih koli pripomb, ki bi 
jih radi delili z nami.

Služba za poprodajne storitve – Cochlear 
Severna, Srednja in Južna Amerika 
13059 E. Peakview Avenue, Centennial
CO 80111, ZDA

Brezplačna številka (za Severno Ameriko)  
1800 523 5798

Telefon: +1 303 790 9010, telefaks:  
+1 303 792 9025
E-pošta: customer@cochlear.com

Služba za poprodajne storitve – 
Cochlear Evropa 
6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, 
Addlestone, Surrey KT15 2HJ, Združeno kraljestvo

Telefon: +44 1932 26 3400, telefaks:  
+44 1932 26 3426 
 E-pošta: info@cochlear.co.uk

Služba za poprodajne storitve – Cochlear Azija 
in Tihomorski otoki 
1 University Avenue, Macquarie University, 
NSW 2109, Avstralija

Brezplačna številka (Avstralija) 1800 620 929  
Brezplačna številka (Nova Zelandija)  
0800 444 819

Telefon: +61 2 9428 6555,  
telefaks: +61 2 9428 6352
ali brezplačna številka 1800 005 215 
E-pošta: customerservice@cochlear.com.au
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Pomen grafičnih simbolov
V dokumentu se bodo uporabljali naslednji simboli. Njihov pomen 
je razložen v spodnjem seznamu:

»Preberite navodila za 
uporabo« ali »Uporabniška 
navodila«

Bluetooth® Smart

»Pozor« ali »Pozor, preberite 
priloženo dokumentacijo« Proizvajalec

Zvočni signal REF Kataloška številka

Oznaka CE Datum izdelave

Tveganje interference Na recept

Številka šarže Temperaturna omejitev

Serijska številka Omejitve pri vlažnosti

Glejte navodila/knjižico
Opomba: Simbol je modre 
barve.

Material za reciklažo

Skladno z ACMA (Australian 
Communications and Media 
Authority)

Ločeno odlaganje 
elektronske naprave

Narejeno za iPod, iPhone, iPad Ponovna uporaba 
prepovedana.

Model: Baha® 5 SuperPower
FCC ID: QZ3BAHA5SUP, IC: 8039C-BAHA5SUP Ime izdelka, oznaka CE in simbol ACMA
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Uporaba zvočnega procesorja
Gumbi na vašem zvočnem procesorju vam 
omogočajo prilagajanje ravni glasnosti, izbiro 
vnaprej nastavljenega programa ter vklop ali izklop 
brezžičnega pretočnega prenosa zvoka. Če želite, 
lahko vklopite vizualne in zvočne kazalnike stanja, 
ki vas bodo opozarjali na spremembe nastavitev 
ali stanje procesorja.

Vaš zvočni procesor je programiran tako, da ga 
lahko uporabljate na desni ali levi strani glave. 
Glede na to nastavitev, je vaš strokovnjak za slušna 
obolenja vaš zvočni procesor (ali procesorje) že 
ustrezno označil z oznako L (levo) ali R (desno). 
Če napravo uporabljate na obeh straneh glave, 
se bodo vse spremembe na eni napravi samodejno 
prenesle tudi na drugo napravo.

Vklop/Izklop Glejte sliko  2
1  2   Zvočni procesor vklopite tako, da nanj 

priključite baterijski modul.

3   Zvočni procesor izklopite tako, da z njega 
odstranite baterijski modul.

Če zvočni procesor po izklopu zopet vklopite, 
se bo povrnil na svojo privzeto nastavitev 
(program ena).

Kazalnik stanja Glejte sliko  3
Vaš zvočni procesor je opremljen z zvočnimi 
in vizualnimi kazalniki stanja. Pregled različnih 
možnih zvočnih in vizualnih kazalnikov boste našli 
v tabeli na zadnji strani tega razdelka.

Na vašo željo lahko vaš strokovnjak za 
slušna obolenja zvočne in/ali vizualne 
kazalnike onemogoči.

Sprememba programa Glejte sliko  4
S strokovnjakom za slušna obolenja boste na 
svojem zvočnem procesorju vnaprej nastavili 
štiri programe:

Program 1:

Program 2:

Program 3:

Program 4:

Ti programi so prilagojeni za poslušanje 
v različnih okoljih. Prosite svojega strokovnjaka 
za slušna obolenja, da izpolni podatke 
o posameznih programih.

Med programi izbirate s pritiskanjem in 
pridržanjem zgornjega gumba na zvočnem 
procesorju. Zvočni in vizualni kazalniki (kadar so 
omogočeni), vam bodo prikazovali trenutno 
izbrani program:

Program 1: 1 pisk in 1 svetlobni utrip
Program 2: 2 piska in 2 svetlobna utripa
Program 3: 3 piski in 3 svetlobni utripi
Program 4: 4 piski in 4 svetlobni utripi

Nastavitev glasnosti
Glejte sliko  5
1   S pritiskanjem zgornjega gumba boste 

zvišali glasnost.

2   S pritiskanjem spodnjega gumba boste 
znižali glasnost.

Glasnost lahko nastavljate tudi z opcijskim 
Cochlear Baha Remote Control (daljinski 
upravljalnik), Cochlear Wireless Phone Clip 
(telefonska zaponka) ali napravo iPhone, 
iPad ali iPod touch (glejte razdelek Narejeno 
za iPhone).

Brezžični dodatki
Brezžični dodatki Cochlear izboljšajo udobje in 
užitek poslušanja. Za več informacij o dodatnih 
možnostih se obrnite na svojega strokovnjaka 
za slušna obolenja ali pa nas obiščite na  
www.cochlear.com.

Brezžični pretočni prenos vklopite tako, 
da pritisnete in pridržite spodnji gumb, dokler ne 
zaslišite melodije.  Glejte sliko  6

Brezžični pretočni prenos zvoka končate tako, 
da pritisnete in pridržite zgornji gumb. Zvočni 
procesor se bo povrnil na predhodno izbrani 
program.

Letalski način delovanja Glejte sliko  8
Ko se vkrcavate na letalo, izklopite brezžične 
funkcije procesorja, saj v času leta prenos 

http://www.cochlear.com
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radijskih signalov ni dovoljen. Postopek izklopa 
brezžičnega prenosa zvoka:

1   Zvočni procesor izklopite tako, da z njega 
odstranite baterijski modul. 

2   Pritisnite ter pridržite spodnji gumb in hkrati 
priključite baterijski modul.

Letalski način delovanja prekinete tako, 
da zvočni procesor izklopite in ga ponovno 
vklopite z odstranitvijo in ponovno priključitvijo 
baterijskega modula.

Narejeno za iPhone MFi
Vaš zvočni procesor je zasnovan za uporabo 
z napravami iPhone (Made for iPhone – MFi). 
To vam omogoča neposreden nadzor vašega 
zvočnega procesorja in pretočni prenos zvoka iz 
naprav iPhone, iPad ali iPod touch. Podrobnosti 
o združljivosti in ostale informacije najdete na 
spletnem naslovu www.cochlear.com.

Telefoniranje Glejte sliko  7
Za najboljše rezultate priporočamo uporabo 
Cochlear Wireless Phone Clip (telefonska 
zaponka) ali neposreden pretočni prenos zvoka 
z vaše naprave iPhone. Če uporabljate običajni 
prenosni telefon, zvočnik telefona namesto 
k ušesu pristavite k mikrofonskemu vhodu 
zvočnega procesorja. Pri tem pazite, da se s 
telefonom ne dotikate zvočnega procesorja, 
sicer lahko pride do učinka mikrofonije.

Baterije
Baha 5 SuperPower lahko uporablja dve različni 
vrsti baterij: običajni polnilni baterijski modul 
in kompaktni polnilni baterijski modul. Za več 
informacij o tem dodatku se obrnite na svojega 
strokovnjaka za slušna obolenja.

Življenjska doba baterije
Baterije, podobno, kot pri ostalih elektronskih 
napravah, menjajte po potrebi. Življenjska 
doba baterije je odvisna od programov, ki jih 
vsakodnevno uporabljate, od zvočnih okolij, 
v katerih uporabljate brezžične dodatke, 
in zmogljivosti baterije.

Življenjska doba polnilnega baterijskega modula 
je vsaj 365 polnilnih ciklov. Popolnoma izpraznjen 
baterijski modul se napolni v približno štirih urah.

Čas polnjenja se s starostjo baterije začne 
podaljševati. Pri baterijah dosežete najdaljšo 
možno življenjsko dobo, če jih pred vsako 
uporabo napolnite. 

Ko naprava oceni, da se bo baterija izpraznila v roku 
ene ure, boste zaslišali zvočni signal, in sicer dve 
seriji štirih kratkih piskov, vizualni kazalnik pa bo 
neprekinjeno utripal. Izpraznjenost baterije lahko 
ugotovite tudi po tem, da je ojačitev zvoka slabša. 
Ko se baterija popolnoma izprazni, bo zvočni 
procesor zapiskal in nato ugasnil.

Postopek menjave baterije
Odstranite baterijo Glejte sliko  2
Zasukajte baterijski modul in ga odstranite s 
procesne enote.

Pritrdite baterijo Glejte sliko  2
Baterijski modul poravnajte z vtičnim delom na 
procesorski enoti. Baterijski modul zasukajte, kot je 
prikazano, in ga pritrdite na procesor. Procesor se 
bo samodejno vklopil.

Zaklenite/odklenite baterijo 
(vratca s ključavnico)
Glejte sliko  9
1   Za dodatno varnost lahko baterijski modul 

zaklenete tako, da s posebnim orodjem zaklep 
potisnete skrajno levo.

2    Baterijski modul odklenete tako, da zaklep 
potisnete skrajno desno.

Polnjenje baterije Glejte sliko  10
1    Baterijski modul ustrezno poravnajte z 

vtičnico na polnilniku Cochlear Nucleus® 
Battery Charger.

2    Modul priklopite s sukanjem v smeri 
urinega kazalca.

3    Polnilnik baterij priklopite na napajalnik, 
tega pa v električno vtičnico.
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3   Vtičnice polnilnika obrišite z mehko suho krpo.

Zaradi enakomerne obrabe vtičnic je pri polnjenju 
baterij priporočljiva njihova izmenična uporaba.

Če se zmoči
Če se baterijski polnilnik zmoči, iz njega previdno 
otresite tekočino in ga 24 ur sušite. Polnilnika ne 
uporabljajte, če ni povsem suh.

Vzdrževanje baterijskega polnilnika
Vsakodnevno 
Prepričajte se, da je baterijski polnilnik čist. Če na 
njem opazite prah ali umazanijo:

1    Napajalnik izklopite iz električnega omrežja in 
odstranite baterijske module.

2   Polnilnik baterij obrnite na glavo in ga nežno 
potolcite, da iz vtičnic polnilnika odstranite 
umazanijo. Umazanijo lahko skušate 
odstraniti tudi s previdnim pihanjem po 
vtičnicah polnilnika.

Lučka za stanje napajanja Kaj pomeni

Neprekinjena zelena
Baterijski polnilnik je vklopljen.

Se ne vklopi Napajalnik ni vklopljen v vtičnico ali pa je prišlo do izpada električnega 
napajanja (oziroma, če je vklopljen v vtičnico, ni vžgan).

Lučka na vtičnici za 
baterijo Kaj pomeni

Neprekinjena oranžna
Baterijski modul se polni.

Neprekinjena zelena
Baterijski modul je napolnjen.

   
Utripajoča oranžna

Z baterijskim modulom nekaj ni v redu. Poskusite s polnjenjem v drugi 
vtičnici. Zamenjajte baterijski modul.

Se ne vklopi Baterijski modul ni pravilno vstavljen, je preveč izpraznjen ali pa 
je prišlo do izpada električne energije. Preverite, da polnilnik ima 
električno energijo in ga ponovno vklopite. Če se lučka še kar ne prižge, 
zamenjajte baterijski modul.
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Uporaba Share the Experience
Glejte sliko  12
Vaši prijatelji in člani družine lahko sami doživijo 
izkušnjo poslušanja zvokov, ki se prenašajo 
prek kosti. Testni nastavek tudi njim omogoča 
poslušanje zvoka z vašim zvočnim procesorjem.

Uporaba testnega nastavka
1   Vklopite zvočni procesor in pripnite pogonsko 

enoto na testni nastavek po metodi nagibanja.

2   Zvočno procesno enoto si poveznite na 
uho. Nastavek naslonite na kost v lobanji 
za ušesom. Zamašite si obe ušesi in 
začnite poslušati.

Uporaba ušesne zanke Earhook+
Ušesna zanka Earhook+ se uporablja, kadar zvočni 
procesor nosite pod ušesom (UTE). Na voljo je v 
različnih velikostih in barvah.

Namestitev ušesne zanke Earhook+ 
Glejte sliko  13
1   S palcem trdno pritisnite mesto na vrhu 

ušesne zanke, s čimer jo snamete z zvočnega 
procesorja.

2   Ušesno zanko pritisnite, dokler se ne zaskoči.

3   Nataknite silikonski trak in prilagodite njegovo 
lego tako, da bo zanka varno nameščena.

4   Zgornji del previdno upognite tako, da se bo 
prilegal obliki vašega ušesa.

Odstranitev ušesne zanke Earhook+
Zanko snamete tako, da jo povlečete s procesorja 
(ob tem slišite klik) in snamete silikonski trak.

Uporaba pripomočka Snugfit
Snugfit  drži zvočni procesor na vašem ušesu 
varneje, kot to zmore le ušesna zanka. Skrbnikom 
omogoča lažji dostop do kontrolnih gumbov in 
dodatkov; na voljo je v različnih velikostih: velika, 
srednja in varnostna (majhna).

Pritrditev pripomočka Snugfit  
Glejte sliko  14
1   S palcem trdno pritisnite mesto na vrhu 

ušesne zanke, s čimer jo snamete z 
zvočnega procesorja.

2   Pritisnite pripomoček Snugfit, da se zaskoči. 

3   Spodnji del previdno upognite tako, da se bo 
prilegal obliki vašega ušesa.

Odstranitev Snugfit
4   Snugfit odstranite tako, da ga potegnete z 

zvočnega procesorja.

Nošenje pripomočka Mic Lock 
Glejte sliko  15
Mic Lock pomaga varno držati procesor na vašem 
ušesu.

Prva namestitev pripomočka Mic Lock
1   Mic Lock potisnite na procesor tako, da je 

cevčica obrnjena naprej.

2   Procesor namestite na uho in cevčico pripeljite 
do ušesne zanke. 

3   Cevčico skrajšajte na dolžino, pri kateri bo 
procesor trdno nameščen, vam pa ob tem ne 
bo neprijetno. Pazite, da je ne skrajšate preveč.

4   Konec cevčice zmočite v topli vodi in ga 
nataknite na konico ušesne zanke.

5   Cevčica naj se pred uporabo ohladi.
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4   Oba ščitnika mikrofona enega za drugim 
do konca potisnite v ustrezno odprtino.

5   Nanašalnik previdno odstranite in sicer 
tako, da ga privzdignete na koncu, ki je bliže 
ušesni zanki.

Menjava ušesne zanke Glejte sliko  19
Ušesne zanke so na voljo v veliki, srednji in mali 
velikosti. Zanko najmanjše velikosti je mogoče 
uporabljati kot dodatni varnostni ukrep.

1   S palcem trdno pritisnite mesto na vrhu 
ušesne zanke, s čimer jo snamete z 
zvočnega procesorja.

2   Ušesno zanko pritisnite, dokler se ne zaskoči.

Opomba: Ušesno zanko odstranite le, če je 
to potrebno, saj se lahko zaradi prepogostega 
odstranjevanja njena prožnost zmanjša.

Sestava in menjava kablov
Glejte sliko  20

Menjava kabla je opravilo, ki ga boste morali 
opraviti le občasno. Z upoštevanjem pravilne 
metode boste zmanjšali tveganje nenamerne 
poškodbe kabla in kabelskih vtičnic na zvočnem 
procesorju in pogonski enoti. 

Kadar zvočni procesor čez noč hranite v enoti 
Dry & Store, ne pozabite pustiti pogonsko enoto 
priključeno nanj. 

1   Kabel primite na ojačanem delu priključka in 
ga odločno povlecite naravnost iz vtičnice 
zvočnega procesorja. Kabla ne zvijajte.

2   Primite za ojačani del vtiča in odločno 
povlecite kabel.

3   Nov kabel pritrdite tako, da kabelski vtič 
potisnete v pogonsko enoto, dokler ne 
zaslišite klika.

4   Kabel potisnite v kabelsko vtičnico na zvočnem 
procesorju, dokler ne zaslišite klika.

Pritrditev in odstranitev pokrovčkov 
procesorja Glejte sliko  16
1   Pokrovček pritrdite tako, da ga poveznete 

na procesor.

2   Odstranite ga tako, da pokrovček povlečete 
s procesorja.

Opomba: Snugfit, Mic Lock in pokrovček 
procesorja so na voljo kot dodatki. Za več 
informacij se obrnite na svojega strokovnjaka 
za slušna obolenja ali nas obiščite na  
www.cochlear.com

Zamenjava mikrofonskih ščitnikov 
Glejte sliko  17

Mikrofonske ščitnike je priporočljivo menjati 
vsake tri mesece oziroma kadar so videti umazani 
ali opazite zmanjšano kakovost zvoka. Vedno 
zamenjajte oba mikrofonska ščitnika hkrati.

Odstranjevanje mikrofonskih ščitnikov
1   Odstranite zaščitni pokrovček z ustreznim 

posebnim orodjem.

2   Konico orodja potisnite v osrednji del 
mikrofonskega ščitnika.

3   Orodje zavrtite 90° v smeri urinega kazalca.

4   Privzdignite mikrofonski ščitnik in ga odvrzite.

Za odstranitev drugega mikrofonskega ščitnika 
ponovite korake od 2 do 4.

Vstavitev novih mikrofonskih ščitnikov 
Glejte sliko  18

1   Nanašalnik mikrofonskih ščitnikov 
potegnite iz ovoja.

2    Mikrofonska ščitnika obrnite proti procesorju 
in režasti del nanašalnika potisnite pod 
kabelsko vtičnico.

3   Nanašalnik položite prek procesorja, pri čemer 
poravnajte mikrofonska ščitnika z odprtinama 
mikrofonov.
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Splošno vzdrževanje procesorja
Vaš zvočni procesor Baha je občutljiva elektronska 
naprava. Z upoštevanjem naslednjih smernic boste 
napravo obdržali v dobrem delovnem stanju.

 • Kadar zvočnega procesorja ne uporabljate, 
ga ugasnite in hranite v čistem okolju.

 • Če procesorja dalj časa ne nameravate 
uporabljati, odstranite baterijo. Pred uporabo 
balzama za lase, sredstev za odganjanje 
komarjev in podobnih izdelkov snemite 
zvočni procesor.

Voda, pesek in umazanija  
Glejte sliko  11
Vaš zvočni procesor je odporen na vodo, pesek in 
prah. Kljub temu pa gre za natančno elektronsko 
napravo, zato je zelo priporočljivo upoštevanje 
naslednjih varnostnih ukrepov.

1   Če se procesor zmoči, ga obrišite z mehko 
krpo, zamenjajte mikrofonske ščitnike in ga 
osem ur sušite v kompletu Dry Aid Kit.

2   Če v napravo pride pesek ali umazanija, 
ju previdno otresite iz njenih sestavnih delov 
in zamenjajte mikrofonske ščitnike.

Opozorila 
Splošni nasveti
Zvočni procesor ne bo obnovil normalnega sluha 
in ne bo preprečil ali izboljšal poškodb sluha, ki so 
posledica notranjih okvar.
 • Če svojega zvočnega procesorja ne boste 

redno uporabljali, ne boste deležni vseh 
njegovih koristi.

 • Uporaba zvočnega procesorja predstavlja le del 
rehabilitacije sluha, ki bi jo bilo morda potrebno 
dopolniti še s slušnim usposabljanjem in vajami 
za branje z ustnic.

 • Pacient je predvideni uporabnik naprave.
 • Naziv modela je zvočni procesor Baha 5 

SuperPower Sound Processor.

Opozorila
 • Zvočni procesor je digitalna električna 

medicinska naprava, namenjena točno določeni 
vrsti uporabe. Zato mora uporabnik ves čas 
vestno skrbeti za napravo in jo redno vzdrževati.

 • Zvočni procesor ni odporen na vodo! 
 • Nikoli ga ne nosite v močnem deževju, 

med kopanjem ali tuširanjem!
 • Zvočnega procesorja ne izpostavljajte 

ekstremnim temperaturam. 
Zasnovan za delovanje v 
temperaturnem območju 
od +5 °C (+41 °F) do 
+40 °C (+104 °F). Procesorja 
v nobenem primeru ne 
izpostavljajte temperaturam, 
nižjim od -10 °C (+14 °F) ali višjim od +55 °C 
(+131 °F).

 • Vsebuje majhne predmete, ki lahko prestavljajo 
nevarnost zadušitve.

 • Izdelek ni primeren za uporabo v vnetljivih in/ali 
eksplozivnih okoljih.

 • Zvočnega procesorja in drugih zunanjih 
dodatkov nikdar ne prinašajte v prostor, 
kjer se nahaja naprava MRI, saj lahko to 
povzroči poškodbe na zvočnem procesorju ali 
opremi MRI.

 • Zvočni procesor odstranite pred vstopom v 
prostor, kjer se nahaja naprava za slikanje MRI.

 • Pred postopkom MRI (slikanje z magnetno 
resonanco), si preberite Kartico za pregled MRI, 
ki je priložena paketu dokumentov.

 • Oprema za prenosno in mobilno RF (radijska 
frekvenca) komunikacijo lahko vpliva na 
delovanje vašega zvočnega procesorja.

 • Zvočni procesor je primeren za uporabo 
v elektromagnetnih okoljih z električnim 
napajanjem običajne kakovosti za poslovne ali 
bolnišnične prostore in s frekvenco magnetnih 
polj na običajnih ravneh za poslovne ali 
bolnišnične prostore. Namenjen je za uporabo 
v elektromagnetnih okoljih, kjer so motnje 
oddajanih radijskih frekvenc (RF) nadzorovane.

 • V bližini opreme s simbolom 
na desni lahko nastanejo 
elektromagnetne motnje.

-10 °C 
(+14 °F)

+55 °C 
(+131 °F)
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 • Baterije in elektronske elemente zavrzite 
skladno z ustrezno zakonodajo, ki velja pri vas.

 • Napravo zavrzite skladno z lokalnimi predpisi 
za elektronske odpadke.

 • Kadar je vklopljena brezžična funkcija, 
zvočni procesor uporablja digitalno kodirane 
nizkoenergetske radijske signale za komunikacijo 
z ostalimi brezžičnimi napravami. Čeprav je 
to malo verjetno, lahko pride pri okoliških 
elektronskih napravah do motenj. V takem 
primeru zvočni procesor preprosto oddaljite 
od elektronske naprave, pri kateri prihaja 
do motenj.

 • Če pri uporabi brezžične funkcije pri zvočnem 
procesorju pride do elektromagnetne motnje, 
se odmaknite od vira motnje.

 • Prepričajte se, da pred vkrcanjem na letalo 
vedno izklopite brezžično funkcijo.

 • Brezžično funkcijo lahko izklopite s preklopom 
naprave na letalski način delovanja tudi v drugih 
prostorih, kjer radijski signali niso dovoljeni.

 • Brezžične naprave Cochlear Baha imajo vgrajen 
RF oddajnik, ki deluje na frekvenčnem območju 
od 2,4 GHz do 2,48 GHz.

 • Za brezžične funkcije uporabljajte izključno 
dodatke Cochlear Wireless. Dodatne napotke 
npr. glede seznanjanja naprav boste našli 
v uporabniškem priročniku ustreznega 
brezžičnega dodatka podjetja Cochlear.

 • Kakršne koli modifikacije te opreme so 
prepovedane.

 • Starše in skrbnike opozarjamo, da uporaba 
dolgih kablov brez ustreznega nadzora lahko 
poveča tveganje zadušitve.

 • Poskrbite, da se procesor ali njegovi deli ne 
zapletejo v nakit (npr. ušesna zanka in uhani) 
ali stroje.

 • Baterijskih modulov v konfiguracijah za nošenje 
na telesu ne pritrjujte oz. nosite pod več plastmi 
oblačil v neposrednem stiku s kožo (npr. v žepu 
ali pod otrokovo jopico).

 • Poskrbite, da bodo vsi kabli, ki jih uporablja 
otrok, varno pripeti na njegova oblačila.

 • Ne uporabljajte kompletov Dry Aid Kit, ki so 
opremljeni z ultravijolično (UVC) svetilko.

 • Orodje za odstranjevanje mikrofonskih ščitnikov 
je ostro. Priporočeno je, da ga otroci ne 
uporabljajo.

 • Orodje in zatič za nameščanje varnostne ušesne 
zanke sta ostra predmeta. Priporočeno je, da ju 
otroci ne uporabljajo.

 • Iz varnostnih razlogov uporabljajte polnilnik 
izključno za polnjenje baterij podjetja Cochlear. 
Pri uporabi drugih baterij ali polnilnikov baterij 
lahko pride do škode ali poškodb.

 • Baterije napolnite pred vsako uporabo.
 • Otrokom brez nadzora odraslih ne dovolite 

menjave baterij.
 • Stičnih površin baterijskega polnilnika se ne 

dotikajte; otrokom brez nadzora odraslih ne 
dovolite uporabe polnilnika.

 • Baterij ne izpostavljajte kratkemu stiku (npr. 
preprečite, da bi se sponki baterije medsebojno 
dotikali, baterij ne nosite prosto v žepu itd.).

 • Nerabljene baterije hranite v originalni embalaži 
na čistem in suhem mestu. Kadar procesorja 
ne uporabljajte, iz njega odstranite baterije 
in jih hranite ločeno, na čistem in suhem 
mestu. Baterije obrišite s čisto suho krpo, 
če se umažejo.

 • Življenjska doba baterije predstavlja čas 
delovanja naprave, v katerem se baterija izprazni 
in jo je treba ponovno napolniti.

 • Cikel polnjenja baterije predstavlja celoten čas 
polnjenja in praznjenja baterije.

 • Celotna življenjska doba baterije pomeni število 
ciklov polnjenja, ki jih z baterijo lahko opravimo, 
preden njena življenjska doba upade na 80 % 
izvirne kapacitete v napolnjenem stanju.

 • Uporablajte izključno s pogonskimi enotami 
Baha 5 SuperPower. Zvočnega procesorja 
ne priključujte na druge vrste spodbujevalne 
opreme, na primer Cochlear Implant coils 
(tuljave vsadka).
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Funkcije in zvočni/vidni kazalniki

Funkcija Na napravi Zvočni kazalnik Vidni kazalnik
Vklop (ON) Priklop baterije          

10 piskov Neprekinjeno sveti 10 
sekund

Izklop (OFF) Odstranjena baterija Brez Brez

Sprememba 
programa

Pritisnite in pridržite 
zgornji gumb

 
   

1 pisk za program 1
2 piska za program 2 itd.

 
   

1 utrip za program 1
2 utripa za program 2 itd.

Sprememba glasnosti S pritiskanjem zgornjega/
spodnjega gumba boste 
zvišali/znižali glasnost.

1 pisk nakazuje zvišanje oz. 
znižanje glasnosti

1 utrip nakazuje zvišanje oz. 
znižanje glasnosti

Opozorilo o 
izpraznjenosti baterije

        
4 piski v 2 serijah

      
Hitro utripanje

Med uporabo brezžičnega dodatka Cochlear ali MFi
Sprememba glasnosti Z Cochlear Baha Remote 

Control (daljinski 
upravljalnik), Cochlear 
Wireless Phone Clip 
(telefonska zaponka) ali z 
napravo iPhone

1 pisk nakazuje zvišanje oz. 
znižanje glasnosti

1 kratek utrip nakazuje 
zvišanje oz. znižanje 
glasnosti

Skrajna glasnost 
dosežena 1 dolg pisk 1 dolg utrip
Vklop brezžičnega  
pretočnega prenosa 
zvoka

Pritisnite in pridržite 
spodnji gumb     

5 piskov (melodija v 
naraščajoči lestvici)

 
    

1 dolg utrip, ki mu sledijo 1, 
2 ali 3 kratki utripi

Izklop brezžičnega  
pretočnega prenosa 
zvoka

Pritisnite in pridržite 
zgornji gumb

 
   

1 pisk za program 1
2 piska za program 2 itd.

 
   

1, 2 ali 3 kratki utripi

Potrditev povezovanja

           
6 piskov, ki jim sledi melodija 
v naraščajoči lestvici

Brez

Preklop med 
brezžičnimi dodatki

Dolg pritisk na spodnji 
gumb     

5 piskov (melodija v 
naraščajoči lestvici)

 
1 dolg utrip, ki mu sledi  
en kratek utrip

Vklop letalskega 
načina delovanja

Vstavite baterijo in 
pridržite spodnji gumb

            
            
    

10 dvojnih piskov

          
4 dvojni utripi

Izklop mikrofona Gumb za izklop mikrofona 
na brezžičnem dodatku ali 
napravi iPhone

1 dolg pisk 1 dolg utrip

Opomba: vaš strokovnjak za slušna obolenja je morda onemogočil nekatere ali vse zvočne in/ali 
vizualne kazalnike.
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Oznake vrst zvočnih procesorjev, ki so 
vključeni v ta Uporabniški priročnik, so: 
FCC ID: QZ3BAHA5SUP, IC: 8039C-BAHA5SUP, model IC: 
Baha® 5 SUP.

Izjava:
Ta naprava je skladna z Razdelkom 15 Pravil FCC. 
Delovanje naprave je predmet naslednjih dveh pogojev: (1) 
naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava 
mora sprejeti kakršne koli motnje, četudi te motijo 
njeno delovanje.

Opomba: Naprava je bila testirana in je skladna z 
omejitvami za digitalne naprave razreda B, skladno 
z Razdelkom 15 Pravil FCC. Namen teh omejitev je 
zagotavljanje primerne zaščite pred škodljivimi motnjami 
v stanovanjskih objektih. Ta oprema ustvarja, uporablja in 
lahko seva radiofrekvenčno energijo ter, če ni nameščena 
oziroma se ne uporablja skladno z navodili, lahko povzroča 
škodljive motnje v radijskih zvezah. Vendar ni nobenega 
zagotovila, da do tovrstnih motenj v določenem objektu 
ne bo prišlo. Če oprema povzroča škodljive motnje pri 
sprejemanju radijskega ali televizijskega signala, kar 
je mogoče ugotoviti z izklopom in ponovnim vklopom 
naprave, uporabniku priporočamo, da skuša motnje 
odpraviti z upoštevanjem enega ali več od spodaj 
naštetih ukrepov:
• preusmerite ali premaknite sprejemno anteno, 
• povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom,
• opremo priključite na vtičnico ali tokokrog, ki ni povezan 

s tistim, na katerega je priključen sprejemnik,
• za dodatno pomoč se obrnite na prodajalca ali 

izkušenega radio/TV tehnika,
• Spremembe ali modifikacije lahko izničijo uporabnikovo 

pooblaščenost za uporabe te naprave.

Predviden namen:
Cochlear™ Baha® 5 SuperPower (zvočni procesor) 
uporablja kostno prevodnost za prenos zvoka do polža 
(notranjega ušesa). Indiciran je za osebe s prevodno in 
mešano izgubo sluha ter z enostransko senzorinevralno 
gluhostjo (SSD). Indicirana je tudi za dvostranske in 
pediatrične prejemnike. Razpon za namestitev do 65 dB 
senzorinevralne izgube sluha. Naprava deluje na osnovi 
skupnega delovanja zvočnega procesorja in majhnega 
titanskega vsadka, ki je vstavljen v lobanjo za ušesom. 
Lobanjska kost in titanski vsadek se združita prek procesa, 
znanega kot osteointegracija. Ta omogoča prenos zvoka 
prek lobanjskih kosti neposredno do polža v notranjem 

ušesu, kar izboljšuje delovanje sluha. Zvočni procesor 
lahko uporabljate tudi v kombinaciji z Baha Softbad 
(elastični trak).
Namestitev lahko izvaja le bolnišnično osebje, 
avdiolog oziroma v nekaterih državah strokovnjak za 
slušna obolenja.

Seznam držav:
Vsi izdelki niso razpoložljivi na vseh trgih. Njihova 
dostopnost na posameznem trgu je mogoča z 
dovoljenjem ustreznega regulativnega organa.
Izdelki so skladni z naslednjimi regulatornimi zahtevami:
• v EU: naprava je skladna z Bistvenimi zahtevami po 

Prilogi 1 Direktive sveta 93/42/EGS za medicinske 
naprave (MDD) in z bistvenimi zahtevami in ostalimi 
relevantnimi določili Direktive 1999/5/EC (R&TTE). 
Izjava o skladnosti vam je na vpogled na spletnem 
naslovu www.cochlear.com.

• Druge opredeljene veljavne mednarodne regulatorne 
zahteve v državah izven EU in ZDA. Za ta območja 
upoštevajte lokalne zahteve držav.

• V Kanadi je zvočni procesor potrjen z naslednjo številko 
potrdila: IC: 8039C-BAHA5SUP in model št.: IC model: 
Baha®5 SUP.

• Ta naprava je skladna s standardi RSS, oproščenih 
dovoljenja, kanadskega ministrstva za gospodarstvo.

• Ta digitalna naprava razreda B je skladna s Kanadskim 
ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est 
conforme à la norme NMB-003 du Canada.

• Delovanje naprave je predmet naslednjih dveh 
pogojev: (1) naprava ne sme povzročati motenj in 
(2) naprava mora sprejeti kakršne koli motnje, tudi 
motnje, ki povzročajo neželeno delovanje naprave. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de 
brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit 
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même 
si le brouillage est susceptible d’en compromettre 
le fonctionnement.

Oprema ima vgrajen RF oddajnik 
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