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Uvod
Ta vodnik vključuje navodila za:
 • priklop vašega zvočnega procesorja na  
zatični nastavek;

 • nego, čiščenje in vzdrževanje;
 • uporabo dodatkov;
 • pomembne informacije in napotke za  
odpravo težav.

Opomba glede slik: slike na naslovnici se ujemajo 
z razdelki informacij v tem priročniku, ki so skupne 
vsem zvočnim procesorjem Baha. Prosimo vas, da 
med branjem navodil gledate ustrezno sliko. Slike 
zvočnega procesorja so le za predstavo in niso v 
merilu. Zvočni procesor v vašem kompletu se lahko 
po videzu razlikuje. 

Dobrodošli
Čestitamo vam za nakup novega zvočnega procesorja Baha®. Uporabniški priročnik 
vsebuje napotke in nasvete o uporabi in vzdrževanju sistema Cochlear™ Baha® Connect 
System. Predstavlja dopolnilo k priročniku za zvočni procesor (del A)  
in ga ne nadomešča.

Priključitev zvočnega 
procesorja
Glejte sliko 1
Za varno in udobno pritrditev in odstranitev 
zvočnega procesorja iz zatičnega nastavka 
uporabite tehniko nagibanja.

1   Odmaknite lase z nastavka.

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

3   Odstranite ga tako, da položite prst pod zvočni 
procesor in ga nežno nagnete, dokler se ne 
odklopi.

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

Delo z zvočnim procesorjem 
Glejte sliko 2
Ko boste bolj seznanjeni s procesorjem, boste lahko 
programe in glasnost spreminjali tudi, ko boste 
imeli zvočni procesor pritrjen na zatični nastavek. 
Pomembno je, da med tem, ko spreminjate 
programe s kazalcem, procesor od spodaj podprete 
s palcem. 
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Vzdrževanje zatičnega 
nastavka
Primerno vzdrževanje zatičnega nastavka 
zagotovite z izvajanjem določenih dnevnih in 
tedenskih opravil.

Čiščenje zatičnega nastavka 
Ostanki kože in umazanija, ki se nabira v nastavku, 
lahko vplivajo na kakovost zvoka ali celo povzročijo 
okvaro zvočnega procesorja. Zato je temeljito 
čiščenje samega nastavka in njegove neposredne 
okolice zelo pomembno. 

Če pa občutite stalno nadraženost, občutljivost ali 
druge znake vnetja v okolici zatičnega nastavka, se 
posvetujte s svojim zdravnikom ali strokovnjakom 
za slušna obolenja.

Obdobje prvih nekaj tednov po operaciji
Glejte sliko 4
Po odstranitvi povojev doma skrbite za ustrezno 
dnevno higieno, saj boste tako preprečili morebitno 
pordelost in bolečine. Pri umivanju las bodite 
pozorni, za čiščenje kože pa uporabljajte čistilni 
robček za zatični nastavek, ki ne vsebuje alkohola.

Dnevno čiščenje
Po nekaj tednih pričnite z vsakodnevnim čiščenjem 
zunanjosti zatičnega nastavka z blagim milom in 
obilo tople vode. S čistilnim robčkom za zatični 
nastavek očistite morebitne drobce okoli zatičnega 
nastavka. Po čiščenju območje okoli zatičnega 
nastavka nežno obrišite s čisto brisačo ali robčkom. 
Z nastavka odstranite lase, ki so se morda navili 
okoli njega. 

Tedensko čiščenje
Da se izognete morebitni okvari zvočnega 
procesorja, morate notranjost zatičnega nastavka 
tedensko čistiti z robčki (ali mehko čistilno ščetko). 
Če občutite nadraženost ali znake vnetja ali se vam 
zdi zatični nastavek slabo pritrjeno, se posvetujte s 
svojim strokovnjakom za slušna obolenja. 

Opomba: če uporabljate mehko čistilno ščetko, 
jo po uporabi vedno očistite z blagim milom 
ter toplo vodo in pustite, da se posuši na zraku. 
Ščetko menjajte vsake tri mesece oziroma takoj, 
če je prišlo do okužbe. Če imate vsadek na obeh 
straneh, uporabljajte dve čistilni ščetki (eno za 
vsak zatični nastavek), saj tako lahko preprečite 
navzkrižni prenos okužb.

Če uporabljate pokrovček nastavka, ga očistite 
vsaj enkrat tedensko. Za čiščenje pokrovčka 
uporabite milo, toplo vodo in priloženo mehko 
ščetko.

Občasna nega
Opravljali boste redne preglede, skladno z navodili 
svojega strokovnjaka za slušna obolenja. Na teh 
pregledih se boste prepričali, da procesor deluje 
pravilno, da se dobro prilega na nastavek in, da je 
območje okoli vsadka zdravo.

Uporaba pokrovčka 
zatičnega nastavka 
Glejte sliko 3
Pokrov nastavka ščiti zatični nastavek, ko zvočni 
procesor ni pritrjen nanj. Tako preprečite nabiranje 
umazanije v zatičnem nastavku.

Pokrovček vstavite tako, da ga nežno pritisnete 
v zatični nastavek. Odstranite ga tako, da ga 
privzdignete.

Shranjevanje procesorja
Kadar procesorja ne uporabljate, ga spravite v 
škatlico za shranjevanje.  

Brezžični dodatki
Zvočni procesorji Baha vam omogočajo uporabo 
brezžičnih dodatkov Cochlear, ki vam dodatno 
povečujejo udobje in užitek ob uporabi. Za več 
informacij o dodatnih možnostih se obrnite na 
svojega strokovnjaka za slušna obolenja ali nas 
obiščite na www.cochlear.com. Upoštevajte, da 
brezžični dodatki Cochlear niso združljivi z vsemi 
modeli zvočnih procesorjev.
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Drugi zvočni dodatki 
Glejte sliko 5

Priklop dodatkov prek neposrednega 
zvočnega vhoda (DAI) 
1   Pri zunanji napravi poiščite priključek, ki ustreza 

vtičnici DAI na zvočnem procesorju. 

2   Zvočni procesor na vogalih nežno držite in 
previdno potisnite priključek naprave v  
vtičnico DAI.

Opomba: vsi zvočni procesorji niso opremljeni 
z neposrednim zvočnim vhodom (DAI). Več 
informacij o tem lahko najdete v delu A vašega 
uporabniškega priročnika.

Namenski program DAI in 
kombiniranje zvoka
Za poslušanje zvoka prek vhoda DAI obstaja 
poseben dodatni program, ki vam ga lahko  
pripravi vaš strokovnjak za slušna obolenja.

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

Uporaba zvočnega prilagojevalnika
Zvočni prilagojevalnik omogoča neposreden prenos 
zvoka iz računalnikov, stereo naprav, televizorjev, 
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 na zvočni procesor priključite 
zunanji vir zvoka, to storite prek zvočnega 
prilagojevalnika.

Cochlear ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi 
nastala zaradi priklopa neprimerne 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 informacije o tem, kateri radijski sprejemniki 
so vam na voljo. Radijski sprejemnik priključite na 
vrata DAI. Če uporabljate radijski sprejemnik, imejte 
pri roki dodatne baterije, saj sprejemnik precej 
poveča električno porabo.

Opozorila
Pred postopkom MRI (slikanje z magnetno 
resonanco), si preberite Kartico za pregled MRI.

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

dosega majhnih otrok 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.

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. 

Zatični nastavek je slabo pritrjen. Pogovorite se s svojim strokovnjakom 
za slušna obolenja.

Zvočni procesor 
ne deluje

Zvočni procesor ni vključen. Vklopite 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.

Tipke so zaklenjene. Odklenite tipke.

Odpravljanje težav
Motnje delovanja baterije so pogost 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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Dodatne informacije
Navodila za uporabo v ZDA
Pozor: zvezna zakonodaja (ZDA) za to napravo 
predvideva prodajo in naročanje le s strani 
zdravniškega osebja.

Opozorilo distributerjem slušnih 
pripomočkov
Oseba, ki želi uporabljati napravo Baha, mora 
predložiti zdravniški izvid, ki ga izda ustrezno 
usposobljen zdravnik (prednost imajo specialisti 
za ušesna obolenja), prav tako pa mora imeti pred 
začetkom uporabe zvočnega procesorja Baha že 
vstavljen ustrezen vsadek v lobanjsko kost. Zvočni 
procesor Baha pa se sicer lahko uporablja tudi z 
elastičnim trakom, kjer pa vsadek ni potreben.  
Ne glede na to, pa je še vseeno potreben 
zdravniški izvid.

Pomembno obvestilo osebam, ki želijo 
uporabljati zvočni procesor Baha
 • Oseba, ki želi uporabljati napravo Baha, 
mora opraviti temeljit zdravniški pregled 
pri ustrezno usposobljenem zdravniku (v 
tem primeru zdravniku specialistu za ušesna 
obolenja, otolaringologu, otologu ali pa 
otorinolaringologu), pred nakupom zvočnega 
procesorja Baha pa mora imeti v lobanjsko kost 
vstavljen ustrezen vsadek.

 • Z zdravniškim pregledom se namreč zagotovi, 
da so bile vse težave, ki jih je mogoče zdravniško 
odpraviti, identificirane in zdravljene pred 
začetkom uporabe zvočnega procesorja. Po 
zdravniškem pregledu boste od zdravnika prejeli 
pisno izjavo, ki potrjuje, da je bila izguba sluha 
zdravniško ocenjena in da ste primeren kandidat 
za uporabo naprave  Baha. Zdravnik vas bo 
napotil k avdiologu ali pa distributerju slušnih 
pripomočkov, ki bo opravil še avdiološki pregled.

 • Zvezna zakonodaja dovoljuje prodajo zvočnih 
procesorjev Baha samo osebam, ki so pridobile 
ustrezen zdravniški izvid s strani ustrezno 
usposobljenega zdravnika. Zvezna zakonodaja 
polno informirani odrasli osebi dovoljuje 
podpis izjave, s katero se odreka zdravniškemu 
pregledu zaradi verskih ali osebnih prepričanj, ki 
izključujejo posvetovanje z zdravnikom. Uporaba 
te pravice za vaše zdravje ni najboljša in jo močno 
odsvetujemo.

Opozorilo glede baterij
Baterije so lahko nevarne, če jih pogoltnete. 
Poskrbite, da bodo baterije vedno izven dosega 
otrok, domačih živali in ljudi z motnjami v 
duševnem razvoju. Če pomotoma pogoltnete 
baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč v 
najbližjem urgentnem centru ali pa pokličite 
National Button Battery Hotline na brezplačno 
telefonsko številko (202) 625 - 3333.
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