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Baha ® Attract System
Navodila za uporabo

Rene Maurin



2

1

Fold-out only 140 mm width. Use manual cut marks

3

3

1

1

2

2

4

4

21

1

2

3

4

5

613807-00 Cochlear Baha Attract User Manual_BOOK_Zone 5.indb   All Pages 2/22/13   3:04 PM



15

Uvod
Ta vodnik vključuje navodila za:
 • namestitev magneta in zvočnega procesorja,
 • nego, čiščenje in vzdrževanje,
 • uporabo dodatkov,
 • odpravljanje težav.

Opomba glede slik: Slike na obeh platnicah 
ustrezajo razdelkom z informacijami v teh 
navodilih, ki so skupne vsem zvočnim procesorjem 
Baha. Prosimo vas, da med branjem navodil 
opazujete ustrezno sliko.  Slike zvočnega 
procesorja so le za predstavo in niso v merilu.  
Zvočni procesor v vašem kompletu se lahko po 
videzu razlikuje.

Dobrodošli
Vodič vsebuje napotke in nasvete o uporabi in vzdrževanju zvočnega procesorja 
Cochlear™ Baha®, če ga na vsadek pritrjujete z magnetom. Ko boste prebrali ta  
navodila (priporočamo, da jih shranite na priročnem mestu), boste vedeli vse o  
tem, kako najbolje izkoristiti zmogljivosti zvočnega procesorja Baha.

OPOMBA: Ta priročnik naj vam predstavlja dopolnilo k priročniku za zvočni procesor  
(del A) in ga ne nadomešča.

Vaš komplet  
sebuje naslednje:
 • zvočni procesor Cochlear Baha,
 • komplet baterij,
 • varnostno vrvico,
 • testni nastavek za preizkus delovanja,
 • komplet dokumentov (uporabniški priročnik, 
garancijska kartica, registracijska kartica,  
kartica MRI),

 • čistilno ščetko za zatični nastavek  
(ni za uporabo z magnetnim zadrževalnim 
sistemom),

 • pokrov zatičnega nastavka 
(ni za uporabo z magnetnim zadrževalnim 
sistemom).

Točna vsebina kompleta je odvisna od posamezne 
vrste procesorja.
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Namestitev magneta in 
zvočnega procesorja 
Glejte sliko  1
Magnet ZP je okrogel disk, na katerega pritrdite 
zvočni procesor, ki ga tako obdržite v položaju nad 
podkožnim vsadkom, in prenaša zvok z zvočnega 
procesorja na vsadek.

Za varno in udobno pritrditev zvočnega procesorja 
na magnet in odstranitev z njega uporabite tehniko 
nagibanja, saj se boste tako izognili nepotrebnim 
preobremenitvam zaklopnega priključka in 
magneta ZP.

Postopek pritrditve zvočnega procesorja:
1   V eni roki držite magnet ZP ali ga postavite na 

ravno površino.

2   Zvočni procesor držite tako, da bodo gumbi 
obrnjeni navzgor, nato ga nagnite in ga nežno 
pritisnite na magnet, da se zaklopi.

3   Prepričajte se, da je oznaka na magnetu ZP 
obrnjena navzgor, nato magnet in zvočni 
procesor položite na mesto vsadka za vašim 
ušesom.

Procesor vam bo morda laže vklopiti, preden si ga 
namestite za uho.

Procesor z glave odstranite tako, da primete 
magnet ZP, ko je nanj še pritrjen zvočni procesor.

4   Zvočni procesor odstranite z magneta tako, da 
položite prst pod zvočni procesor in ga nežno 
nagnete, dokler se ne odklopi.

Opomba: 
 • V začetnem obdobju uporabe je priporočljivo 
postopno podaljševanje časa uporabe magne-
ta ZP, saj tako omogočite koži, da se prilagodi 
na pritisk magneta. Če pride do nadraženosti 
kože, odstranite magnet ZP in nekaj časa 
počakajte, da se koža umiri. Če neugodje in/ali 
nadraženost kože ne mineta, se posvetujte s 
svojim strokovnjakom za slušna obolenja. 

 • Prepričajte se, da je oznaka na magnetu ZP 
vedno obrnjena navzgor, saj bo le tako zvočni 
procesor dobro pritrjen nanj.  
Glejte sliko  1   slika 3.

 • Učinku mikrofonije (piskanje) se izognete 
tako, da poskrbite, da se zvočni procesor ne 
dotika drugih predmetov, kot so npr. očala ali 
pokrivala.

 • Priporočamo, da zvočni procesor nosite pripet 
na varnostno vrvico, in s tem zmanjšate 
možnost izgube.

 • Prepričajte se, da ob pritrditvi magneta ZP na 
mesto vsadka pod magnetom ni preveč las, ki 
ovirajo dobro pritrditev.

Nega magneta ZP
Za največje možno udobje pri nošenju magneta je 
priporočljiva uporaba blazinice. 

Magnet ZP čistite s čistilnimi robčki, ki ne vsebuje-
jo alkohola. Magneta ZP ne čistite s tekočo vodo.

Preklopni sklop očistite z mehko ščetko. 
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Menjava blazinice
Priporočamo redno menjavo blazinic magneta ZP. 
Blazinico takoj zamenjajte, če opazite naslednje:

 • nakopičeno umazanijo ali vlago, ki je ni mogoče 
odstraniti s čiščenjem,

 • blazinica je videti obrabljena ali poškodovana,
 • občutite postopno upadanje udobja ob nošenju 
magneta (če ne pomaga zamenjava blazinice, 
se obrnite na svojega strokovnjaka za slušna 
obolenja). 

Dodatne blazinice boste dobili pri svojem 
strokovnjaku za slušna obolenja.

Glejte sliko  2
1    Z magneta ZP odstranite blazinico, in sicer 

tako, da jo privzdignete in primete za neprile-
pljen del mehkega materiala, nato pa blazinico 
počasi potegnete z magneta ZP.

 • Poskrbite, da boste odstranili vse ostanke lepila z 
magneta ZP.

2    Z lepljive strani nove blazinice odstranite 
zaščito.

3    Blazinico pritrdite na magnet ZP. Poskrbite, da 
bo blazinica pritrjena na sredini tako, da pokriva 
celotno površino magneta. 

4    Z blazinice magneta odstranite ostanke zaščite, 
preden ga namestite na glavo. 

Opomba: 
 • Majhen del na robu blazinice ni lepljiv in vam 
olajša odstranitev blazinice. 

Podpiranje procesorja 
Glejte sliko  3
Ko boste bolj seznanjeni s procesorjem, boste 
lahko programe in glasnost spreminjali tudi, ko 
boste imeli zvočni procesor pritrjen na magnet 
ZP, ki ga nosite na glavi. Pomembno pa je, da 
med tem, ko spreminjate programe s kazalcem, 
procesor od spodaj podprete s palcem.

Nega zvočnega procesorja
Pravilno delovanje zvočnega procesorja boste 
zagotovili z redno tedensko in dnevno nego.

Občasna nega
S svojim strokovnjakom za slušna obolenja se bo-
ste dogovorili za redne preglede. Na teh pregledih 
se boste prepričali, da procesor deluje pravilno in 
da je vaš magnet dobro pritrjen.

Shranjevanje procesorja
Kadar procesorja ne uporabljate, ga spravite v 
škatlico za shranjevanje. Zvočni procesor lahko 
pritrdite na magnet, na procesor pa lahko pritrdite 
varnostno vrvico.

Čiščenje zvočnega procesorja 
Glejte sliko  4
1    Ohišje zvočnega procesorja očistite s čistilnimi 

robčki, ki ne vsebujejo alkohola. Zvočnega 
procesorja ne čistite z vodo.

2    Preklopni sklop očistite z mehko ščetko. Pri 
čiščenju preklopnega sklopa ne uporabljajte 
prekomerne sile, saj tako lahko poškodujete 
procesor. Vaš strokovnjak za slušna obole-
nja vam lahko priskrbi poseben komplet za 
dodatno nego, s katerim boste lahko še bolj 
učinkovito vzdrževali svoj zvočni procesor.
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Priključitev dodatkov prek 
neposrednega zvočnega 
vhoda (DAI)  
Glejte sliko  5
Pri zunanji napravi priskrbite priključek, ki ustreza 
vtičnici DAI na zvočnem procesorju. Zvočni pro-
cesor nežno držite na vogalih in previdno potisnite 
priključek naprave v vtičnico DAI.

Namenski program DAI in kombini-
ranje zvoka
Za poslušanje zvoka izključno prek vrat DAI obsta-
ja tudi poseben dodaten program, ki vam ga vaš 
strokovnjak za slušna obolenja lahko pripravi. 

Pri vseh ostalih programih pa se zvok iz vrat DAI 
kombinira z zvokom iz mikrofona.

Uporaba tele tuljave
Tuljava izboljšuje zvok pri uporabi nekaterih žičnih 
(stacionarnih) in mobilnih telefonov. Omogoča 
vam tudi poslušanje zvoka iz sistemov za radijsko 
ojačevanje zvoka v zasebnih in javnih poslopjih. 
Tele tuljavo priključite na vrata DAI.

Uporaba zvočnega prilagojevalnika
Zvočni prilagojevalnik omogoča neposreden pre-
nos zvoka iz računalnikov, stereo naprav, televizor-
jev, predvajalnikov MP3 in druge zunanje zvočne 
opreme. Zvočni prilagojevalnik je na eni strani 
prek vtičnice DAI priključen na zvočni procesor. Na 
drugi strani pa je priključen na zvočno napravo.

Pozor: Priklapljanje električne opreme 
neposredno na zvočni procesor je skrajno 

nevarno. Kadarkoli z zvočnim procesorjem 
poslušate zvok iz zunanjega vira, to storite prek 
zvočnega prilagojevalnika.

Podjetje Cochlear ne prevzema odgovornosti za 
škodo, ki lahko nastane zaradi priklopa neprimer-
ne opreme ali pa zaradi neprimerne uporabe.

Uporaba radijskega (FM) sprejemnika
Radijski sprejemnik omogoča uporabo radijskih 
sistemov, ki se pogosto uporabljajo v učilnicah.

Vaš strokovnjak za slušna obolenja vam lahko 
priskrbi seznam ustreznih radijskih sprejemnikov. 
Radijski sprejemnik priključite na vrata DAI.  
Če uporabljate radijski sprejemnik, imejte pri roki 
dodatne baterije, saj sprejemnik precej poveča 
električno porabo.

Opozorila in varnostni ukrepi
Pozor: Pred postopkom MRI (slikanje z 
magnetno resonanco), si preberite Kartico 

za pregled MRI.

 • Če magnet ZP ni dovolj močan, se zvoč-
ni procesor lahko sname. Če pa je magnet 
premočen, nošenje zvočnega procesorja 
lahko postane neprijetno ali pa vam povzroča 
bolečine in nadraženost kože. Če niste pre-
pričani glede moči magneta, se posvetujte s 
svojim strokovnjakom za slušna obolenja. 

 • Če sta nadraženost kože ali bolečina stalna, ali 
pa vam nošenje magneta povzroča kakršno 
koli nelagodje, ga snemite in se posvetujte s 
svojim strokovnjakom za slušna obolenja. 

 • Če nosite pokrivalo, bodite pozorni, da z njim ne 
pritiskate na magnet ZP, saj to lahko povzroča 
nadraženost kože pod magnetom. 

 • Zvočnega procesorja in magneta ne nosite med 
spanjem, saj to lahko povzroča nadraženost kože 
pod magnetom. 

 • Magnet ZP hranite na varnem mestu, stran od 
magnetnih kartic (npr. kreditne kartice, kartice za 
javni prevoz itd.), saj jih magnet lahko poškoduje.
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 • Ne pozabite, da vaš vsadek vsebuje magnet, 
zato upoštevajte, da lahko privlači tudi ostale 
kovinske predmete, ki so v bližini (npr. frizerske 
škarje ipd.). 

 • Na svoj vsadek ne pritrjujte magnetov (npr. 
magneti za vrata hladilnika), ki vam jih ni 
priskrbel vaš strokovnjak za slušna obolenja  
in jih ni izdelalo podjetje Cochlear.

 • Magneta ZP ne izpostavljajte 
ekstremnim temperaturam. 
Magnet ZP je zasnovan 
za delovanje v temperaturnem 
območju od +5 °C (+41 °F) 
do +40 °C (+104 °F). 
Magneta ZP ne izpostavljajte 
temperaturam, nižjim od -20 °C (-4 °F) ali višjim 
od +50 °C (+122 °F).

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

 • Če se magnet ZP ali mehki material 
zmočita: položite ga v posodo skupaj s sušilnimi 
kapsulami, kot je na primer komplet Dri-aid. 
Magnet naj se suši celo noč. Sušilne komplete 
lahko dobite pri skoraj vsakem strokovnjaku za 
slušna obolenja.

 • Napotki za starše in skrbnike: redno 
preverjajte, če ima uporabnik stalne težave z 
nadraženostjo ali bolečinami kože, oziroma, 
če mu nošenje magneta povzroča kakršno koli 
nelagodje. V takem primeru magnet odstranite 
in se posvetujte s strokovnjakom za slušna 
obolenja.  

Pozor: Baterije so lahko nevarne, če 
jih pogoltnete. Baterije vedno hranite 

izven dosega majhnih otrok, oseb z duševnimi 
motnjami in hišnih živali. Če baterijo po nesreči 
pogoltnete, takoj poiščite zdravniško pomoč v 
najbližjem centru za zdravniško pomoč.
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Težava Razlog Možna rešitev

Ni zvoka / slaboten 
zvok

Šibka ali izpraznjena baterija. Zamenjajte baterijo. 

Prenizka glasnost. Zvišajte glasnost.

Magnet je prešibek. Pogovorite se s svojim strokovnjakom 
za slušna obolenja.

Mikrofonija (piskanje) Zvočni procesor se dotika pokrivala, 
očal ali kakšnega drugega predmeta. 

Spremenite položaj predmeta ali pa 
ga odstranite. 

Baterijska vratca so v napačnem 
položaju.

Zaprite baterijska vratca.

Zvok je popačen ali 
prekinjajoč

Previsoka glasnost. Znižajte glasnost. 

Slabotna baterija. Zamenjajte baterijo. 

Zvočni procesor se 
pogosto sname

Magnet je prešibek. Pogovorite se s svojim strokovnjakom 
za slušna obolenja.

Stalna nadraženost 
kože

Magnet je premočan. Pogovorite se s svojim strokovnjakom 
za slušna obolenja.

Zvočni procesor ne 
deluje

Zvočni procesor ni vključen. Vključite zvočni procesor.

Baterijska vratca niso popolnoma 
zaprta. 

Nežno do konca zaprite baterijska 
vratca. 

Izpraznjena baterija. Zamenjajte baterijo. 

Baterije so vstavljene napačno. Prepričajte se, da je baterija 
vstavljena pravilno.

Odpravljanje težav
Motnje delovanja baterije so pogosto razlog za 
marsikatero težavo, med drugim odsotnost zvoka, 
prekinjajoč zvok in pa prasketanje/brenčanje. 
Pogosto težave rešite z uporabo nove baterije.

Če predlagane rešitve v tej tabeli ne odpravijo vaše 
težave, se za nadaljnjo pomoč obrnite na svojega 
strokovnjaka za slušna obolenja.
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