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ii NAVODiLA ZA UPORABO ZVOČNEGA PROCESORJA KANSO™

Navodila so namenjena prejemnikom polževih vsadkov, ki 
uporabljajo zvočne procesorje Cochlear™ Kanso™ (številka 
modela: CP950) in njihovim skrbnikom. 

Procesor v sodelovanju z vsadkom skrbi za prenos zvoka v 
vaše uho. Je samostojna enota z vdelano procesno enoto, 
mikrofoni, magnetom in baterijami.

Procesor lahko upravljate s pritiskanjem gumba, kot je 
navedeno v teh navodilih. 

Uporabljate lahko tudi daljinski upravljalnik Cochlear 
Nucleus® CR210 ali daljinski pomočnik Cochlear Nucleus 
CR230. Nudita tudi dodatne funkcije za odpravljanje težav. 
Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo 
pripomočkov za daljinsko upravljanje. 

OPOMBE 
• Upoštevajte opozorila in svarila v zvezi z uporabo zvočnega 

procesorja Kanso, baterij in sestavnih delov, navedenih v 
poglavju Opozorila.

• Upoštevajte tudi pomembne nasvete za sisteme polževih 
vsadkov, ki so navedeni v dokumentu Pomembne informacije.

V tem navodilu uporabljeni simboli
OPOMBA
Pomembne informacije ali nasveti.

NASVET
Namig, ki prihrani čas.

POZOR (materialna škoda)
Za zagotavljanje varnosti in učinkovitosti je potrebna 
posebna pozornost. Lahko povzroči škodo na opremi.

OPOZORiLO (telesne poškodbe)
Potencialna tveganja za varnost ter resne neželene učinke. 
Lahko povzročijo telesne poškodbe.



NAVODiLA ZA UPORABO ZVOČNEGA PROCESORJA KANSO™ 1

Odprtini za  
mikrofon

indikacijska 
lučka

O
PIS

Zgornji 
pokrov 

enote Kanso

Krmilni 
gumb

Pokrov za 
baterijo 

enote Kanso

Zvočni procesor Kanso™

Reže za 
zračenje

Hrbtna stran

Zaklep pokrova 
za baterijo

Mesti za 
namestitev 
varnostne vrvice

Sprednja stran

TA STRAN NAVZGOR



2 NAVODiLA ZA UPORABO ZVOČNEGA PROCESORJA KANSO™

Kazalo

Napajanje
Bateriji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Avtonomija baterije   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Zaklepanje/odklepanje pokrova za baterijo   . . . . . . . .  5
Zamenjava baterij   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Uporaba
Vklop in izklop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Povezovanje z napravami za daljinsko upravljanje  .  .  .  .  .   9
Zamenjava programov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Sprememba glasnosti in občutljivosti .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
Pretakanje zvoka   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Telefonska tuljava (opcijska)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Brezžični dodatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Upravljanje pretakanja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Nošenje
Nošenje procesorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Za uporabnike z dvema vsadkoma . . . . . . . . . . . . . .  15
Namestitev blazinice SoftWear  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16
Namestitev varnostne vrvice   . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Standardne in dolge varnostne vrvice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Varnostna vrvica – kratka z dvojno zanko .  .  .  .  .  .  .  . 20

Nošenje naglavnega traku  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
Zamenjava magneta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Šport in razgibavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Potovanje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27



NAVODiLA ZA UPORABO ZVOČNEGA PROCESORJA KANSO™ 3

Nega
Redna nega  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Shranjevanje   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Zamenjava zaščit mikrofonov  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   30
Voda, pesek in umazanija   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

Lučke in piski
Lučke   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Piski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

Odpravljanje težav  .  .  .  .  .  .  .  .  .   38

Svarila   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43

Opozorila
Za starše in skrbnike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Procesorji in enote  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Baterije   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
Medicinski postopki in zdravljenja   . . . . . . . . . . . . . 49

Druge informacije  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52



4 NAVODiLA ZA UPORABO ZVOČNEGA PROCESORJA KANSO™

Bateriji
Zvočni procesor Kanso potrebuje za vsakodnevno uporabo dve 
visokozmogljivi cink-zračni bateriji 675 (PR44) za enkratno 
uporabo, zasnovani posebej za uporabo z polževimi vsadki.

OPOMBA 
Druge vrste baterij boste morali namestiti le, če uporabljate 
dodatno opremo Cochlear Nucleus Aqua+ za Kanso. 
Podrobnosti so navedene v priloženih navodilih za uporabo.

Avtonomija baterije
Bateriji zamenjajte po potrebi kot pri vsaki drugi elektronski 
napravi. Avtonomija baterije je odvisna od programov, ki jih 
vsakodnevno uporabljate, vrste vašega vsadka in debeline 
kože, ki prekriva vaš vsadek. 

Zvočni procesor Kanso je zasnovan tako, da pri večini 
uporabnikov v povezavi s cink-zračnimi baterijami ob 
običajni uporabi nudi avtonomijo, daljšo od 16 ur. To je 
odvisno od nastavitev sistema in okoliščin pri poslušanju. 

Za zagotavljanje najdaljše možne avtonomije baterije se 
zvočni procesor izklopi dve minuti po odstranitvi zvočnega 
procesorja z vsadka.



NAVODiLA ZA UPORABO ZVOČNEGA PROCESORJA KANSO™ 5

Zaklepanje/odklepanje pokrova 
za baterijo
Pokrov za baterijo ima zaklep proti nepooblaščenemu 
poseganju, ki otrokom preprečuje odpiranje pokrova za 
baterijo. 

1. Za zaklepanje morate z 
orodjem za zaklep pokrova 
baterije zavrteti zaklepni 
vijak v smeri urinega 
kazalca, tako da bo 
obrnjen vodoravno.

ZAKLENJENO

2. Za odklepanje morate zaklepni vijak zavrteti v nasprotni 
smeri urinega kazalca, tako da bo obrnjen navpično.

ODKLENJENO

POZOR  
Pred nameščanjem ali odstranjevanjem pokrova za baterijo 
vedno preverite, ali je zaklepni vijak v odklenjenem položaju.

N
A

PA
JA

N
JE
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Zamenjava baterij

1. Če je pokrov za baterijo 
zaklenjen, ga odklenite 
tako, da zaklepni vijak 
obrnete v nasprotni 
urnega kazalca. 

2. Odstranite pokrov za 
baterijo. 
S prsti primite za stran 
in odstranite pokrov.

NAMIG 
Pokrov se tesno prilega, 
zato močno povlecite.

3. S palcem potisnite obe bateriji navzdol v spodnjem, 
izrezanem delu ob robu ohišja. Bateriji izskočita. izvlecite 
bateriji.
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N
A

PA
JA
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JE

4. iz paketa vzemite novi 
bateriji in pustite, da nekaj 
sekund stojita.

Glejte Bateriji na strani 4.

5. Bateriji vstavite v baterijsko 
držalo tako, da bo stran z 
odprtinami (pozitivni pol) 
obrnjena navzven. 

6. Znova namestite pokrov za 
baterijo.
Po potrebi pokrov zaklenite.
Vaš procesor se samodejno 
vklopi.

OPOMBA 
Če zvočnega procesorja ne namestite na vsadek, se ta po 
dveh minutah znova samodejno izklopi.
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Vklop in izklop

1. Za vklop pritisnite 
gumb.

2. Za izklop, pritisnite 
gumb in ga držite, 
dokler lučka ne sveti 
oranžno.

OPOMBA  
Če zvočni procesor ni nameščen na vsadek, se ta po dveh 
minutah znova samodejno izklopi.
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Povezovanje z napravami za daljinsko 
upravljanje
Zvočni procesor morate povezati z daljinskim upravljalnikom 
CR210 ali daljinskim pomočnikom CR230, da boste lahko 
uporabljali njune funkcije za upravljanje in nadziranje. 

Podrobnosti so navedene v navodilih za uporabo daljinskega 
pomočnika ali upravljalnika.

U
PO

RA
BA

iNDiKACiJSKE LUČKE POMEN

 
 

  

Utripanje zelene

Vklop procesorja. 
Število utripov pomeni številko 
trenutnega programa.

      
Utripanje oranžne

Procesor ni na vsadku.

     … 
Hitro utripanje zelene

Procesor utripa med sprejemanjem 
zvoka iz mikrofonov  
(samo pri načinu za otroke).



10 NAVODiLA ZA UPORABO ZVOČNEGA PROCESORJA KANSO™

Zamenjava programov
S spreminjanjem različnih programov lahko zamenjate 
način zaznavanja zvoka svojega zvočnega procesorja, na 
primer v hrupnem ali tihem okolju. Običajno potrebujete 
dva programa, vaš zdravnik pa vam bo omogočil uporabo 
do štirih programov.

1. Za preklapljanje  
med programi 
pritisnite gumb.

OPOMBA  
Če je klinični zdravnik omogočil možnost za pregledovanje, 
lahko zvočni procesor samodejno izbere najprimernejši 
program.

iNDiKACiJSKA LUČKA POMEN

 
 

 
 

Utripanje zelene

Spreminjanje programa  
(samo pri načinu za otroke). 
Število utripov pomeni številko 
trenutnega programa.



NAVODiLA ZA UPORABO ZVOČNEGA PROCESORJA KANSO™ 11

U
PO

RA
BA

Sprememba glasnosti in občutljivosti
Če to možnost nastavi vaš klinični zdravnik, lahko glasnost 
ali občutljivost (če je mogoče) prilagajate z daljinskim 
upravljalnikom CR210 ali daljinskim pomočnikom CR230. 

Podrobnosti so navedene v navodilih za uporabo daljinskega 
pomočnika ali upravljalnika.

OPOMBA  
Zvočni procesor morate najprej povezati s pripomočkom za 
daljinsko upravljanje. Podrobnosti so navedene v navodilih za 
uporabo daljinskega pomočnika ali upravljalnika.
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Pretakanje zvoka
Procesor omogoča pretakanje zvoka iz zunanjih virov 
zvoka.

Telefonska tuljava (opcijska)
Če želite, lahko vaš klinični zdravnik lahko omogoči 
telefonsko tuljavo za poslušanje sobnih slušnih zank.

OPOMBA  
Telefonske tuljave ni priporočeno uporabljati za telefoniranje z 
zvočnim procesorjem Kanso. Priporočamo uporabo Cochlear 
Wireless Phone Clip (telefonska zaponka).

Brezžični dodatki
Dodatki Cochlear True Wireless™ zagotavljajo pretakanje 
zvoka v vaš procesor.

• Mini mikrofon ali naprava za pretočni prenos zvoka 
se upravljata prek procesorja

• Za telefoniranje uporabljajte telefonsko zaponko.

OPOMBA 
Brezžične dodatke morate najprej povezati z vašim zvočnim 
procesorjem. Podrobnosti so navedene v pripadajočih 
navodilih za uporabo.
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Upravljanje pretakanja
NAMIG 
Pretakanje zvoka lahko upravljate tudi s pripomočkom za 
daljinsko upravljanje. Podrobnosti so navedene v priloženih 
navodilih za uporabo. 

S pritiskanjem gumba zvočnega procesorja se pomikate po 
virih zvoka, in sicer v naslednjem vrstnem redu:

PRiTiSK OMOGOČENA 
TELEFONSKA TULJAVA

BREZ TELEFONSKE 
TULJAVE

1 Telefonska tuljava Brezžični dodatek 1
2 Brezžični dodatek 1 Brezžični dodatek 2
3 Brezžični dodatek 2 Brezžični dodatek 3
4 ... Telefonska tuljava ... Brezžični dodatek 1 ...

1. Za pretakanje zvoka 
pritisnite in držite gumb 
2 sekundi ter ga nato 
spustite. 

Če se želite pomakniti do 
naslednjega vira zvoka, 
znova pritisnite in 
spustite.

Modra: pretakanje zvoka.

2. Če želite prekiniti 
pretakanje, tapnite gumb.
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Nošenje procesorja
Procesor namestite na vsadek tako, da sta gumb in lučka 
na zgornji strani, prostor za bateriji pa na spodnji.

POZOR 
Pravilna namestitev procesorja je bistvenega pomena za 
najboljše možno delovanje in pravilno pritrditev, da ne pade  
z vsadka.

Gumb/lučka  
na zgornji 

strani 

Prostor za 
bateriji na 

spodnji strani

iNDiKACiJSKE LUČKE POMEN

      
Utripanje oranžne vsako 
sekundo

Procesor utripa, ko je tuljava 
izklopljena (ali priključena na 
napačen vsadek).
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Za uporabnike z dvema vsadkoma
Klinični zdravnik naj vam priskrbi barvne nalepke (rdečo za 
desno stran, modro za levo), da boste lažje identificirali levi 
in desni procesor. 

POZOR 
Če imate dva vsadka, morate uporabiti pravilni zvočni procesor 
za posamezen vsadek.
OPOMBA 
Zvočni procesor prepoznava iD vsadka, zato z napačnim 
vsadkom ne bo deloval.

N
O

ŠEN
JE
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Namestitev blazinice SoftWear
Blazinica Cochlear SoftWear™ je opcijska. Če med nošenjem 
procesorja občutite nelagodje, lahko na hrbtno stran 
procesorja namestite lepilno blazinico.

NAMIG  
Po namestitvi blazinice SoftWear boste morali morda začeti 
uporabljati močnejši magnet.

1. Odlepite zaščitni sloj 
lepljive strani blazinice.

2. Blazinico namestite na 
hrbtno stran procesorja  
in močno pritisnite.
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3. Odlepite obe polkrožni 
hrbtni prevleki na blažilni 
strani blazinice.

4. Procesor nosite kot 
običajno.

OPOMBA 
Blazinica SoftWear lahko vpliva na delovanje zvočnega 
procesorja. Če opazite spremembe, se obrnite na kliničnega 
zdravnika.

N
O

ŠEN
JE
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Namestitev varnostne vrvice

Standardne in dolge varnostne vrvice
Nevarnost izgube procesorja lahko zmanjšate z varnostno 
vrvico, ki jo pripnete na oblačila:

• varnostna vrvica Nucleus – standardna dolžina;

• varnostna vrvica Cochlear (dolga).

1. Zanko na koncu vrvice 
stisnite med enega od 
prstov in palec.

2. Zanko speljite skozi 
namestitveno odprtino  
v zvočnem procesorju s 
sprednje proti hrbtni 
strani. 

NAMIG  
Uporabite odprtino, ki je 
po namestitvi procesorja 
na glavo na hrbtni strani.
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N
O

ŠEN
JE

3. Sponko speljite skozi 
zanko in zategnite. 

4. Dvignite jeziček in 
odprite sponko. 

5. Sponko namestite na 
oblačilo in jo zaprite  
s pritiskom jezička 
navzdol. 

6. Procesor namestite na 
vsadek. 

OPOZORILO  
Pri otrocih se odsvetuje uporaba zadrževalnih vrvic, daljših od 
varnostne vrvice (standardne dolžine), saj lahko te predstavljajo 
tveganje zadušitve.
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Varnostna vrvica – kratka z dvojno zanko
Nevarnost izgube procesorja lahko zmanjšate z varnostno 
vrvico, ki jo zapnete za lase:

1. Zanko na enem koncu vrvice 
stisnite med enega od prstov  
in palec.

2. Zanko speljite skozi namestitveno 
odprtino v sponki za lase.

NAMIG  
Za levi procesor uporabite levo 
odprtino, za desnega pa desno.

3. Konec vrvice speljite skozi zanko 
in jo zategnite.
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4. Drugo zanko speljite skozi 
namestitveno odprtino v 
procesorju s sprednje proti 
hrbtni strani. 

NAMIG  
Uporabite odprtino, ki je po 
namestitvi procesorja na glavo 
na hrbtni strani.

5. Sponko speljite skozi zanko in 
zategnite. 

6. Odprite sponko, tako da jo ob 
straneh potisnete navzgor. 

7. Sponko obrnite tako, da bodo 
zobčki obrnjeni navzgor proti 
lasem, nato pa jo vpnite v lase.

8. Zaprite sponko, tako da jo ob 
straneh potisnete navzdol.

9. Procesor namestite na vsadek. 
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Nošenje naglavnega traku
Naglavni trak Cochlear je opcijski dodatek za ohranjanje 
procesorja na vsadku. Še posebej je primeren za otroke in 
za nošenje med fizično aktivnostjo.

Določanje velikosti naglavnega traku
Pri izbiri naglavnega traku si najprej izmerite obseg glave:

VELiKOST OBSEG VELiKOST OBSEG

XXS 41–47 cm M 52–58 cm

XS 47–53 cm L 54–62 cm

S 49–55 cm

OPOMBA 
Naglavni trak lahko vpliva na delovanje zvočnega procesorja. 
Če opazite spremembe, se obrnite na kliničnega zdravnika. 

Namestitev naglavnega traku
1. Odprite naglavni trak in ga položite na ravno površino 

tako, da bosta žepka za procesor obrnjena navzgor.

JežekProtizdrsna podloga (za čelo) ŽepekŽepekJežek

 

2. izvlecite podlogo žepkov.

Žepek za desni procesorŽepek za levi procesor
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3. Procesor pravilno vstavite v ustrezni žepek:
• levi procesor v levi žepek, desni pa v desnega;
• zgornji del procesorja v zgornji del žepka;
• stran procesorja, ki se namesti na vsadek, obrnjena 

proti vam.

4. Podlogo žepka zapognite čez procesor.

5. Naglavni trak dvignite na obeh koncih ter ga namestite 
tako, da se protizdrsna podloga dotika čela.

6. Spnite konca za glavo. Ježek nastavite tako, da se naglavni 
trak tesno prilega in je procesor nameščen nad vsadkom.

7. Trdno pritisnite oba konca, da se združita.
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Zamenjava magneta
Če je magnet Kanso prešibek, lahko procesor odpade, če pa 
je premočan, lahko povzroča nelagodje. Moč magneta ima 
stopnje od ½ (najšibkejša) do 6 (najmočnejša).

OPOMBA 
Če ste od kliničnega zdravnika dobili magnet Kanso z nasprotno 
polarnostjo, ga uporabljajte v skladu z navodili za običajen 
magnet.

1. Če je pokrov za baterijo zaklenjen, ga odklenite tako,  
da zaklepni vijak obrnete v nasprotni urnega kazalca.

2. Odstranite pokrov za baterijo.
S prsti primite za stran in odstranite pokrov.

3. S palcem odstranite zgornji 
pokrov zvočnega procesorja.

4. S prstom pritisnite navzdol in 
magnet obračajte v nasprotni 
urinega kazalca, dokler se 
puščica in stranska jezička ne 
poravnajo s pravokotnima 
utoroma v ohišju procesorja.
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5. Z drugim magnetom izvlecite 
magnet iz procesorja.

6. V procesor vstavite nov 
magnet tako, da stranska 
jezička sedeta v pravokotna 
utora v ohišju procesorja.

7. S prstom pritisnite navzdol  
in magnet obračajte v smeri 
vrtenja urinih kazalcev  
ter tako jeziček magneta 
zaklenite pod ohišje 
procesorja.

8. Znova namestite zgornji pokrov. 
9. Znova namestite pokrov za baterijo in ga po potrebi 

zaklenite.
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Šport in razgibavanje
NAMIG  
Med razgibavanjem ali ukvarjanjem s športnimi aktivnostmi 
mora biti pokrov za baterijo obvezno zaklenjen.
OPOMBA  
Če želite procesor uporabljati med kopanjem, plavanjem 
ali prhanjem, kliničnega zdravnika vprašajte za pripomoček 
Cochlear Aqua+ za Kanso.

1. Pri športnih aktivnostih ali rekreaciji uporabljajte 
dodatke za pritrditev procesorja, na primer varnostno 
vrvico ali naglavni trak Cochlear. 

2. Po razgibavanju svoj procesor obrišite z mehko krpo in 
odstranite pot ali umazanijo. 

3. Nato preverite umazanijo na zaščitah mikrofonov.

Glejte Zamenjava zaščit mikrofonov na strani 30.

Zaščiti mikrofonov
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Potovanje
OPOMBA  
Zdravstveno ustanovo, ki vam bo med potovanjem  
najbližje, lahko poiščete na spletnem mestu  
www.cochlear.com/clinic-finder.

• Če boste potrebovali pomoč pri upravljanju procesorja, 
natisnite zdravnikov načrt programa, ki ste ga nazadnje 
uporabljali. 

• Če imate nadomestni zvočni procesor, preverite, ali je 
pravilno programiran, in ga vzemite s seboj.

• Zvočni procesor je kompatibilen z detektorji kovin in 
telesnimi skenerji. Da bi preprečili brnenje v ušesu, 
izklopite telefonsko tuljavo. 

• Zdravnika povprašajte o identifikacijski kartici pacienta. 
V primeru, da bo vaš zvočni procesor sprožil detektor 
kovin, boste z identifikacijsko kartico dokazali, da nosite 
vsajen medicinski pripomoček. 

• Če morate med prehodom skozi točko varnostnega 
preverjanja na letališču odstraniti zvočni procesor,  
ga spravite v torbico v ročni prtljagi. 

• Vaš zvočni procesor ne moti navigacijskih sistemov 
letal, zato ga med vzletom in pristankom ni treba 
izklopiti. Če uporabljate daljinski upravljalnik za 
procesor, ga pred vzletom izklopite, saj med delovanjem 
oddaja visokofrekvenčne radijske valove.

N
O

ŠEN
JE
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Redna nega
OPOZORILA 
• Procesorja ne čistite s čistilnimi sredstvi ali alkoholom.
• Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli procesor izklopite.

Vsak dan
• Preglejte vse dele in dodatke, ki jih uporabljate (na primer 

blazinico SoftWear, varnostno vrvico), in se prepričajte, 
da niso umazani ali vlažni. Procesor obrišite z mehko in 
suho krpo. 

• S procesorja vsak večer odstranite vlago s sušenjem v 
kompletu za sušenje. 

• Preverite zaščite mikrofonov, ali so umazane, in jih po 
potrebi zamenjajte. Glejte Zamenjava zaščit mikrofonov 
na strani 30.

Vsak mesec
• Odstranite baterije in preverite, ali so umazane.  

Z mehko in suho krpo obrišite kontakte.

• Če je blazinica SoftWear (če jo uporabljate) obrabljena 
ali poškodovana oziroma z nje ne morete več odstraniti 
umazanije ali vlage, jo zamenjajte. Če nošenje tudi po 
zamenjavi blazinice SoftWear ni udobno, se obrnite  
na kliničnega zdravnika. Glejte Namestitev blazinice 
SoftWear na strani 16.

• Preverite, ali kaže varnostna vrvica (če jo uporabljate) 
znake obrabe. Po potrebi zamenjajte. Glejte Namestitev 
varnostne vrvice na strani 18.
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Vsaka dva meseca
• Zamenjajte sušilni vložek v kompletu za sušenje.

Vsake tri mesece
• Zamenjajte zaščiti za mikrofon – to bistveno vpliva na 

kakovost zvoka. Glejte Zamenjava zaščit mikrofonov na 
strani 30.

Shranjevanje

Komplet za sušenje
Čez noč shranite svoj 
procesor v komplet za sušenje 
Cochlear. Za optimalen 
učinek sušenja procesor v 
celoti shranite za 8 ur.

Torbica za shranjevanje
Pri daljšem shranjevanju 
odstranite baterije in jih 
shranite ločeno, tako da se  
ne dotikajo. Družba Cochlear 
ponuja torbice za 
shranjevanje.

N
EG

A
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Zamenjava zaščit mikrofonov
Zaščiti mikrofonov zamenjajte vsake tri mesece, ko sta 
videti umazani ali ko zaznate padec kakovosti zvoka. Vedno 
zamenjajte obe zaščiti za mikrofon in uporabite komplet za 
zaščito mikrofonov Kanso.

1. korak: Odstranjevanje zaščit mikrofonov
Zaščite 
mikrofonov

1. Če je pokrov za baterijo 
zaklenjen, ga odklenite tako, 
da zaklepni vijak obrnete v 
nasprotni urnega kazalca.

2. Odstranite pokrov za 
baterijo. 
S prsti primite za stran in 
odstranite pokrov.

3. S palcem odstranite zgornji 
pokrov zvočnega procesorja.
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4. Konico orodja za odstranitev 
trdno potisnite v sredino 
zaščite mikrofona.

5. Orodje trdno potisnite  
in obrnite za 90° v smeri 
urinega kazalca.

6. Odstranite uporabljeno 
zaščito mikrofona.

7. Rabljeno zaščito mikrofona 
povlecite z orodja in jo 
zavrzite.

8. Ponovite korake od 4 do 7 
in odstranite drugo zaščito 
mikrofona.
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2. korak: Vstavljanje novih zaščit mikrofonov

1. Pripomoček za nameščanje zaščite mikrofona izvlecite iz 
ovitka. 

2. Z zaščitama mikrofonov 
obrnjenima navzdol položite 
pripomoček za nameščanje na 
procesor tako, da sta zaščiti 
nad mikrofonoma. 

3. Zaščiti mikrofonov pritisnite 
navzdol s prsti. 

4. Previdno odstranite 
pripomoček tako, da ga 
odlepite navzgor s strani.

5. Znova namestite zgornji pokrov.
6. Znova namestite pokrov za baterijo. Po potrebi pokrov 

zaklenite.
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Voda, pesek in umazanija
Vaš procesor je zaščiten pred vdorom prahu in pljuski vode 
(razred zaščite iP54). 

Kljub temu je še vedno klasificiran kot precizna elektronska 
naprava, zato morate izpolnjevati naslednje previdnostne 
ukrepe.

Če se procesor zmoči, ga obrišite 
z mehko krpo.

Odstranite bateriji. Bateriji in 
kontakte nato obrišite z mehko 
krpo ter ju znova vstavite. 

Zamenjajte zaščiti mikrofonov  
in procesor za 8 ur namestite  
v komplet za sušenje družbe 
Cochlear.

Glejte Zamenjava baterij na strani 6.

Glejte Zamenjava zaščit mikrofonov na 
strani 30.

Če prah ali voda vdreta v 
procesor, ju odstranite tako, da 
previdno skrtačite vse vdolbine  
in odprtine v ohišju procesorja.

N
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A



34 NAVODiLA ZA UPORABO ZVOČNEGA PROCESORJA KANSO™

Lučke
Zdravnik lahko procesor nastavi tako, da so prikazane vse 
naslednje indikacijske lučke ali samo nekatere.

Vklop in izklop

LUČKA POMEN

     …
Hitro utripanje zelene

Procesor utripa med sprejemanjem zvoka 
iz mikrofonov (samo pri načinu za otroke).

 
 

  

Hitro utripanje zelene

Vklop in spreminjanje programov.  
Število utripov pomeni številko 
trenutnega programa.

Počasno utripanje 
oranžne

izklop procesorja. 

Opozorila

LUČKA POMEN

     …
Utripanje oranžne 
vsako sekundo

Procesor utripa, ko ni nameščen na vaši 
glavi (ali je povezan z napačnim vsadkom).

     
Utripanje oranžne

Bateriji procesorja sta skoraj prazni.  
Zamenjajte bateriji.

Enakomerna oranžna

Napaka. Stopite v stik s svojim kliničnim 
zdravnikom.  
Sveti, dokler težava ni odpravljena.
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Viri zvoka

LUČKA POMEN

 
Hitro utripanje modre

Procesor utripa ob uspešni povezavi z 
brezžičnim dodatkom.

     …
Hitro utripanje modre

Procesor utripa med sprejemanjem zvoka iz 
vira zvoka (samo pri načinu za otroke).

LU
Č

K
E IN

 PISK
I
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Piski
Klinični zdravnik lahko nastavi vaš procesor, tako da boste 
slišali naslednje piske. Piske sliši samo prejemnik.

Vklop in izklop

PiSK POMEN

 
  
   
   

Kratki visoki piski

Spreminjanje programov. Število piskov 
pomeni številko izbranega programa.

Kratek visok pisk

Spremenite glasnost ali občutljivost  
(če je na voljo).

 
Kratek visok, nato  
kratek nizek pisk

Ob zamenjavi glasnosti ali občutljivosti 
označuje zgornjo ali spodnjo mejo 
glasnosti/občutljivosti.

Brezžični dodatki

PiSK POMEN

  
3-tonsko zvonjenje

Povezovanje z brezžičnim dodatkom za 
začetek pretakanja zvoka.

Kratek pisk

Ob ustavitvi pretakanja.

Telefonska tuljava

PiSK POMEN

Dolg visok pisk

Preklapljanje med mikrofonoma in 
telefonsko tuljavo.
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Opozorila

PiSK POMEN

 
2 kratka nizka piska

Bateriji procesorja sta skoraj 
prazni. Zamenjajte bateriji.

         
Kratki nizki piski po 4 sekunde

Bateriji sta prazni in procesor 
se izklaplja. Zamenjajte 
bateriji.

   
4 dolgi piski po 4 sekunde

Splošna napaka.  
Posvetujte se s kliničnim 
zdravnikom.

Nastavitev nizkih in visokih tonov (bas in treble)*

PiSK POMEN

Glasen srednji pisk

Nastavljanje splošne 
glasnosti.

Glasen dolg visok pisk

Nastavljanje nivoja visokih 
tonov.

 
Glasen dolg nizek pisk

Nastavljanje nivoja nizkih 
tonov.

* Če je na voljo, samo daljinski pomočnik

LU
Č
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E IN

 PISK
I
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Odpravljanje težav
V primeru dvomov glede delovanja ali varnosti zvočnega 
procesorja se obrnite na svojega kliničnega zdravnika.

TEŽAVA REŠiTEV

Procesor se ne 
vklopi/gumb se  
ne odziva

1. Procesor poskusite znova vklopiti. Glejte 
Vklop in izklop na strani 8. 

2. Zamenjajte bateriji. Glejte Zamenjava 
baterij na strani 6.

3. Če imate dva vsadka, se prepričajte, ali 
uporabljate pravilni zvočni procesor za 
posamezen vsadek.

4. Če težava ne izgine, se obrnite na svojega 
kliničnega zdravnika.

Procesor se izklopi 1. To je običajno, saj se procesor samodejno 
izklopi dve minuti po odstranitvi z vsadka.

2. Zamenjajte bateriji. Glejte Zamenjava 
baterij na strani 6.

Procesor se ne 
izklopi

1. iz procesne enote odstranite bateriji. 
Glejte Zamenjava baterij na strani 6.

Želite izvesti reden 
pregled svojega 
procesorja

Glejte Redna nega na strani 28.
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TEŽAVA REŠiTEV

Niste prepričani, 
kaj pomenita 
piskanje ali 
utripanje lučke 
vašega procesorja

Glejte Lučke na strani 34 in Piski na  
strani 36. 

Želite se 
prepričati,  
ali procesor 
sprejema zvok

1. Preverite lučko na vrhu procesorja (če je 
omogočen). Glejte Lučke na strani 34.

2. Če uporabljate daljinski upravljalnik 
CR230, preverite merilnik zvoka na 
zaslonu stanja.

3. Če težava ne izgine, se obrnite na svojega 
kliničnega zdravnika.

Procesor  
postane vroč

1. Procesor nemudoma odstranite z glave in 
se obrnite na svojega kliničnega zdravnika.

Na mestu vsadka 
čutite stiskanje, 
nelagodje ali  
pa se pojavi 
razdraženost kože

1. Poskusite uporabiti lepljivo blazinico 
SoftWear. Glejte Namestitev blazinice 
SoftWear na strani 16. 

2. Če uporabljate nosilni pripomoček, na 
primer naglavni trak, lahko ta pritiska na vaš 
procesor. Prilagodite nosilni pripomoček ali 
uporabite drug pripomoček.

3. Magnet procesorja je morda premočan. 
Kliničnega zdravnika prosite, naj namesti 
šibkejši magnet (in po potrebi uporabite 
nosilni pripomoček, na primer varnostno 
vrvico). Glejte Zamenjava magneta na 
strani 24.

4. Če težava ne izgine, se obrnite na svojega 
kliničnega zdravnika.
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TEŽAVA REŠiTEV

Ne slišite zvoka ali 
pa je ta prekinjen

1. Poskusite uporabiti drug program. Glejte 
Zamenjava programov na strani 10.

2. Zamenjajte bateriji. Glejte Zamenjava 
baterij na strani 6.

3. Prepričajte se, da je zvočni procesor na 
vaši glavi pravilno obrnjen, glejte Nošenje 
procesorja na strani 14. 

4. Če težava ne izgine, se obrnite na svojega 
kliničnega zdravnika.

Ne slišite zvoka  
iz brezžičnega 
dodatka

1. Preverite, ali je brezžični dodatek 
napolnjen in vklopljen.

2. Preverite, ali je brezžični dodatek povezan 
s procesorjem.

3. Preverite glasnost brezžičnega dodatka.
4. Če uporabljate daljinski pomočnik 

CR230, v meniju za pretakanje preverite 
stanje povezave z dodatkom.

5. Če uporabljate daljinski pomočnik 
CR230, preverite in nastavite mešalno 
razmerje dodatka/mikrofona.

6. Če je na voljo, poskusite drug procesor.
7. Dodatne informacije o odpravljanju težav 

najdete v navodilih za uporabo dodatkov 
True Wireless.
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TEŽAVA REŠiTEV

Slišite zvok s 
prekinitvami, 
brnenje ali 
nerazločen govor

1. Preverite vzroke motenj, kot so radijski in 
televizijski stolpi (v oddaljenosti približno 
1,6 km oziroma 1 milje), nakupovalni 
centri, varnostni sistemi na letališčih in 
mobilni telefoni.

2. Poskusite se odmakniti od potencialnih 
virov magnetnih ali elektronskih motenj.

3. Če težava ne izgine, se obrnite na svojega 
kliničnega zdravnika.

Zvok je preglasen 
ali neprijeten

1. Poskusite uporabiti drug program. Glejte 
Zamenjava programov na strani 10.

2. Če uporabljate daljinski upravljalnik 
CR210, zmanjšajte glasnost. 

3. Če imate dva zvočna procesorja (za vsako 
stran enega), preverite, ali sta na pravi 
strani.

4. Če težav ne odpravite, nemudoma 
odstranite zunanjo opremo (zvočni 
procesor, ...) in se obrnite na kliničnega 
zdravnika.

Zvok je pretih ali 
pridušen

1. Poskusite uporabiti drug program. Glejte 
Zamenjava programov na strani 10.

2. Če uporabljate daljinski upravljalnik 
CR210, povečajte glasnost. 

3. Poskusite zamenjati zaščiti mikrofonov. 
Glejte Zamenjava zaščit mikrofonov na 
strani 30.

4. Če težava ne izgine, se obrnite na svojega 
kliničnega zdravnika.
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TEŽAVA REŠiTEV

Procesor je moker 1. Procesor posušite z mehko krpo, 
zamenjajte zaščiti mikrofonov in ga 
za 8 ur namestite v komplet za 
sušenje družbe Cochlear. Glejte Voda, 
pesek in umazanija na strani 33.

Bateriji se izpraznita 
hitreje kot običajno

1. Previdno očistite kontakte baterije,  
ne da bi jih pri tem zvili. Najprej 
uporabite krtačko, nato pa procesor 
obrišite z mehko krpo.

2. Če uporabljate nepriporočene nosilne 
pripomočke, ki prekrivajo vaš zvočni 
procesor, jih zamenjajte s 
priporočenimi pripomočki Cochlear.

3. Preverite, ali uporabljate priporočene 
baterije. Glejte Bateriji na strani 4.

4. Ne pozabite, da morajo nove baterije 
nekaj sekund stati, preden jih vstavite 
v zvočni procesor. 

5. Če težava ne izgine, se obrnite na 
svojega kliničnega zdravnika.
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Opozorila 
SV

A
RILA

• Pri majhnih otrocih, ki še razvijajo svoje motorične 
sposobnosti, je večja verjetnost udarca trdega predmeta ob 
glavo (na primer miza ali stol). Udarci zvočnega procesorja 
lahko povzročijo poškodbe procesorja ali njegovih delov. 
Udarec v glavo v območju polževega vsadka lahko poškoduje 
vsadek in povzroči okvaro.

• Pri večini pacientov zadostujejo nivoji električne stimulacije, 
ki veljajo za varne glede na podatke iz poskusov na živalih. 
Dolgoročni učinki takšne stimulacije pri ljudeh niso znani.
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Opozorila 
Za starše in skrbnike
• Odstranljivi deli sistema (na primer zaščiti mikrofonov, 

bateriji, magneti, pokrov za baterijo in varnostna vrvica)  
se lahko izgubijo ali povzročijo zadušitev. Hranite zunaj 
dosega otrok ali zaklenite zaklepni vijak za zaščito pred 
nepooblaščenimi posegi na pokrovu procesorja.

• Kemikalije kompletov za sušenje hranite tako, da bodo 
otrokom nedosegljive. Zaužitje teh snovi lahko povzroči 
resne notranje poškodbe. 

• Skrbniki morajo redno preverjati, ali so vidni znaki pregretja 
in nelagodja ali prisotnost razdraženosti kože na strani 
vsadka. Če začutite neudobje ali bolečino (na primer če 
naprava postane vroča ali je zvok preglasen), nemudoma 
odstranite procesor ter o tem obvestite svojega kliničnega 
zdravnika. 

• V primeru uporabe nosilnih pripomočkov (na primer 
naglavnega traku), ki pritiskajo na zvočni procesor, morajo 
skrbniki redno preverjati, ali obstajajo znaki nelagodja ali se 
pojavi razdraženost kože. V primeru nelagodja ali bolečine 
nemudoma odstranite pripomoček in o tem obvestite 
kliničnega zdravnika.

• izrabljene baterije odstranite hitro in previdno ter v skladu 
z lokalnimi predpisi. Hranite izven dosega otrok.

• Otrokom ne dovolite zamenjati baterij brez nadzora 
odraslih.
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Procesorji in enote
• Vsak procesor je programiran specifično za vsak vsadek. 

Nikoli ne nosite procesorja druge osebe in svojega ne 
posojajte drugim.

• Sistem polževega vsadka uporabljajte samo z odobrenimi 
napravami in dodatki.

• Če opazite bistveno spremembo pri delovanju, odstranite 
procesor in se obrnite na svojega kliničnega zdravnika.

• Vaš procesor in drugi deli sistema vsebujejo kompleksne 
elektronske dele. Ti deli so trajni in z njimi je treba ravnati 
pazljivo.

• Spreminjanje te opreme ni dovoljeno. Ob izvedenih 
spremembah bo garancija neveljavna. 

• Če na mestu vsadka občutite tiščanje ali bolečino ali če 
postane koža močno razdražena, nemudoma prenehajte 
uporabljati zvočni procesor in se posvetujte s svojim 
kliničnim zdravnikom. 

• Pazite, da pri stiku s kožo ne pritiskate dlje časa na procesor 
(na primer med spanjem/ležanjem na procesorju ali v 
primeru nošenja tesnega pokrivala). 

• Glasnosti ne zvišujte preveč, saj se v bližini lahko pojavi hrup. 



46 NAVODiLA ZA UPORABO ZVOČNEGA PROCESORJA KANSO™

• Če morate velikokrat prilagajati glasnost ali če postane 
prilagajanje glasnosti neudobno, se posvetujte s svojim 
kliničnim zdravnikom. 

• Procesorja ali delov ne nameščajte v gospodinjske aparate 
(na primer mikrovalovna pečica, sušilnik). 

• Ne uporabljajte kompleta za sušenje z ultravijolično 
svetilko C (UVC) (ne uporabljajte na primer pripomočka 
Freedom™ Dry and Store). 

• Na magnetni nastavek med vašim procesorjem in vsadkom 
lahko vplivajo drugi viri magnetnih polj. 

• Rezervne magnete hranite na varnem mestu, proč od kartic, 
ki morda vsebujejo magnetni trak (na primer kreditne 
kartice, vozovnice za avtobus, itd.). 

• V napravo so vgrajeni magneti, ki ne smejo priti v stik s 
pripomočki za ohranjanje življenjskih funkcij (na primer 
srčni spodbujevalniki in naprave iCD (vsadni kardioverter-
defibrilator) ter magnetne ventrikularne drenaže), saj lahko 
vplivajo na delovanje teh pripomočkov. Procesor naj bo od 
takih pripomočkov odstranjen vsaj 15 cm (6 palcev). Za 
dodatne informacije se obrnite na proizvajalca zadevnega 
pripomočka.

• Zvočni procesor in daljinski upravljalnik oddajata 
elektromagnetno energijo, ki lahko moti delovanje 
pripomočkov za ohranjanje življenjskih funkcij (na primer 
srčnih spodbujevalnikov in naprav iCD). Procesor in daljinski 
upravljalnik naj bosta od takih pripomočkov odstranjena vsaj 
15 cm (6 palcev). Za dodatne informacije se obrnite na 
proizvajalca zadevnega pripomočka.

• Pripomočka in dodatkov ne vstavljajte v noben del telesa 
(na primer nos, usta).
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• Pred vstopom v okolje, ki bi lahko negativno vplivalo na 
delovanje polževega vsadka, vključno z območji, ki so 
prepovedana za osebe s srčnim spodbujevalnikom, se 
posvetujte z zdravnikom.

• Nekatere vrste mobilnih telefonov (na primer GSM 
(globalni sistem za mobilne komunikacije), ki se 
uporabljajo v nekaterih državah), lahko motijo delovanje 
zunanje opreme. Uporabniki lahko zaradi tega v bližini 
digitalnega mobilnega telefona v uporabi, in sicer v razdalji 
od 1–4 m (~3 do 12 palcev), zaznavajo popačen zvok.

• Le za prejemnike polževih vsadkov Cochlear Nucleus: 
največja globina potopitve je 40 m (~131 čevljev). Pred 
potapljanjem se posvetujte s svojim zdravnikom in se 
prepričajte, da vaše zdravstveno stanje to dopušča (da na 
primer nimate vnetja srednjega ušesa). Če uporabljate 
masko, naj ta ne pritiska na mesto vsadka.

• Pred aktivnostmi, ki lahko povzročijo elektrostatično 
razelektritev (ESD), na primer vožnja po plastičnih 
toboganih, je treba procesor odstraniti. V redkih primerih 
lahko statična razelektritev poškoduje električne dele 
polževega vsadka ali program procesorja. Če se pojavi 
statična elektrika (na primer pri oblačenju oblačil prek 
glave ali ob izstopu iz avtomobila), se morate, preden  
se polžev vsadek dotakne predmeta ali osebe, dotakniti 
prevodnega predmeta, na primer kovinskega ročaja vrat.
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Baterije
• Za vsakdanjo uporabo uporabljajte samo cink-zračne baterije 

baterije 675 (PR44), ki jih dobavi ali priporoča družba 
Cochlear. Druge vrste baterij je dovoljeno uporabljati samo v 
povezavi z dodatkom Aqua+ za Kanso (za podrobnosti glejte 
njegova navodila za uporabo).

• Baterije vstavljajte pravilno obrnjene. 
• Ne mešajte baterij za enkratno uporabo različnih 

proizvajalcev, znamk, tipa, starosti ali predhodnih uporab.
• Pazite, da se na baterijah ne pojavi kratki stik (na primer 

naj se kontakti baterij ne stikajo, ne nosite jih nezaščitenih 
v žepu itd.). 

• Če je pri baterijah prišlo do kratkega stika, procesor ne  
bo deloval in se lahko segreje do 42 °C. Nemudoma 
odstranite procesor in se obrnite na kliničnega zdravnika.

• Baterij ne razstavljajte, spreminjajte, potapljajte v vodo in 
jih ne odvrzite v ogenj. 

• Neuporabljene baterije shranite v originalni embalaži, na 
čistem in suhem mestu. 

• Če procesor ni v uporabi, odstranite baterije in jih shranite 
ločeno na čistem in suhem mestu. 

• Baterije obrišite s čisto in suho krpo, če so vlažne. 
• Baterij ne izpostavljajte toploti (nikoli jih na primer ne 

puščajte na soncu, za oknom ali v avtomobilu). 
• Ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih baterij.  

Če baterijska tekočina pride v stik s kožo ali očmi, temeljito 
izperite z vodo in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

• Baterij nikoli ne dajajte v usta. Če jih pogoltnete, se obrnite 
na svojega zdravnika ali lokalno službo za zastrupitve. 
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Medicinski postopki in zdravljenja 
Magnetno resonančno slikanje (MRi)

MRi se kontraindicira, razen pod določenimi 
pogoji. Pacient z vsadkom ne sme biti v sobi z 
MRi-skenerjem, razen pod posebnimi pogoji.

Vse informacije glede varnosti pri izvajanju MRi so vam na 
voljo na spletnem mestu www.cochlear.com/warnings ali če 
pokličete lokalno pisarno družbe Cochlear (telefonske številke 
najdete na koncu tega dokumenta).

Če ima pacient še druge vsadke, pred izvajanjem MRi preberite 
proizvajalčeva navodila za uporabo.
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Zdravljenja, pri katerih nastajajo inducirani tokovi, vročina 
in vibracije

Pri zdravljenju pacientov z vstavljenim polževim vsadkom  
velja posebna previdnost. Pred začetkom zdravljenja je treba z 
informacijami v tem poglavju seznaniti zdravnika prejemnika.

Zvočni procesor je treba odstraniti pred začetkom vseh zdravljenj, 
navedenih v tem razdelku.

Nekatere vrste zdravljenja proizvajajo inducirane tokove, ki 
lahko povzročijo poškodbe tkiva ali trajno škodo na vsadku. Pred 
izvajanjem vseh naslednjih terapij napravo izklopite.

Opozorila za posamezne vrste zdravljenja so navedena spodaj.

POGOJ OPOZORiLO
Diatermija Ne uporabljajte terapevtske ali medicinske 

diatermije (termopenetracije) z elektromagnetnim 
sevanjem (magnetne indukcijske tuljave ali 
mikrovalovne pečice). Visoki tokovi, inducirani v 
vod elektrode, lahko povzročijo poškodbe tkiva 
polžka/možganskega debla ali trajne poškodbe 
vsadka. Medicinska diatermija s pomočjo 
ultrazvoka se lahko uporablja pod glavo in vratom.

Elektrokonvulzivna 
terapija

Pri pacientih z vsadkom v nobenem primeru  
ne izvajajte elektrokonvulzivnih terapij. 
Elektrokonvulzivna terapija lahko poškoduje  
tkivo ali vsadek.
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POGOJ OPOZORiLO
Elektrokirurgija Elektrokirurški instrumenti lahko inducirajo 

radiofrekvenčne tokove, ki lahko stečejo skozi 
elektrodo.
Monopolarni elektrokirurški inštrumenti se ne 
smejo uporabljati na vratu ali glavi pacienta z 
vsadkom, saj lahko inducirani tok povzroči 
poškodbe polževega/živčnega tkiva ali trajno 
škodo na vsadku.
Bipolarne elektrokirurške instrumente lahko 
uporabljate na glavi ali vratu pacientov, vendar 
pa izžigalne elektrode ne smejo priti v stik z 
vsadkom in se temu ne smejo približati na manj 
kot 1 cm (½ palca).

Zdravljenje z 
ionizirajočim 
sevanjem

Zdravljenja z ionizirajočim sevanjem ne 
uporabljajte neposredno nad vsadkom. Lahko 
namreč poškoduje vsadek.

Nevrostimulacija Ne uporabljajte nevrostimulacije neposredno  
nad vsadkom. Visoki tokovi, inducirani v vod 
elektrode, lahko povzročijo poškodbe tkiva 
polžka/možganskega debla ali trajne poškodbe 
vsadka.

Terapevtski 
ultrazvok

Neposredno nad vsadkom ne uporabljajte 
terapevtskih stopenj ultrazvočne energije. Lahko 
povzroči nenamerno zgoščevanje ultrazvočnega 
polja in poškoduje tkivo ali vsadek.
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Fizična sestava
Procesno enoto sestavljajo:

• Dva večsmerna mikrofona za sprejemanje zvoka.
• Notranja telefonska tuljava za sprejemanje magnetnih polj, 

ki jih oddajajo sobne zanke.
• Prirejena analogna in digitalna integrirana vezja z digitalnim 

procesiranjem signalov (DSP) in zmožnostmi dvosmernega 
brezžičnega komuniciranja.

• Tribarvne indikacijske lučke za opozarjanje na delovanje 
procesorja ali težavo.

• En gumb, ki uporabniku omogoča upravljanje ključnih 
funkcij.

Bateriji skrbita za napajanje procesorja, ki nato energijo 
posreduje vsadku.

Materiali
• Procesorska enota: poliamid.
• Ohišje magneta je izdelano iz akrilonitril-butadien-

stirena (ABS).

Baterije
Preverite delovne pogoje, ki jih proizvajalec baterij 
priporoča za baterije za enkratno uporabo, uporabljene  
v vašem procesorju.

Druge informacije
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Brezžična komunikacijska povezava
Brezžična komunikacijska povezava daljinskega upravljalnika/
daljinskega pomočnika deluje v pasu 2,4 GHz iSM z uporabo 
modulacije GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying – frekvenčni 
pomik z Gaussovim filtriranjem) na 5 kanalih. Povezava 
uporablja lastniško zaščiteni dvosmerni komunikacijski protokol, 
deluje pa na razdalji do 2 metrov od procesorja. Kadar so 
prisotne motnje, brezžična komunikacijska povezava preklaplja 
med 5 kanali, da bi našla kanal, na katerem motnje najmanj 
vplivajo na delovanje povezave. Daljinski upravljalnik prek 
zaslona prikaže, kdaj procesor ni na delovni razdalji in kdaj je 
povezava prekinjena zaradi motenj (za več informacij glejte 
ustrezna navodila za uporabo pripomočka za daljinsko 
upravljanje).

Okoljski pogoji

POGOJ MiNiMUM MAKSiMUM

Temperatura za shranjevanje 
in transport

–10 °C (14 °F) +55 °C (131 °F)

Vlažnost pri shranjevanju in 
transportu

0 % RH  
(relativne vlažnosti)

90 % RH  
(relativne vlažnosti)

Delovna temperatura +5 °C (41 °F) +40 °C (104 °F)

Delovna relativna vlažnost 0 % RH  
(relativne vlažnosti)

90 % RH  
(relativne vlažnosti)

Delovni tlak 700 hPa 1060 hPa

Dimenzije izdelka (tipične vrednosti)

SESTAVNi DEL DOLŽiNA ŠiRiNA DEBELiNA

Procesna enota Kanso 40,9 mm 35,2 mm 11,4 mm
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Teža izdelka (tipične vrednosti)

SESTAVNi DEL TEŽA

Procesna enota Kanso (brez baterij ali magneta) 8,3 g

Procesna enota Kanso (z magnetom 1M) 11,6 g

Procesna enota Kanso (z magnetom 1M in dvema 
cink-zračnima baterijama)

13,8 g

Tuljava
ZNAČiLNOST VREDNOST

Delovna napetost 2,0 V

Delovna frekvenca 5 MHz

Delovne značilnosti
ZNAČiLNOST VREDNOST/RAZPON

Vhodno frekvenčno območje 100 Hz do 8 kHz

Brezžična tehnologija Lastniško zaščitena dvosmerna  
brezžična povezava z nizko porabo

RF-frekvenca 2,4 GHz

Delovna napetost 2,0 V do 3,1 V

Poraba energije 20 mW do 60 mW

Funkcije gumba Vklop in izklop procesorja, vklop in 
izklop virov zvoka, zamenjava 
programa

Domet daljinskega upravljanja Do 2 m

Baterije Dve gumbasti (cink-zračni) bateriji 
PR44, vsaka po 1,45 V (nazivno)
Cochlear priporoča cink-zračne baterije 
675, zasnovane za uporabo v polževih 
vsadkih
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Elektromagnetna združljivost (EMC)
OPOZORILO  
Prenosne opreme za RF-komunikacijo (vključno z zunanjimi 
napravami, kot so kabli antene in zunanje antene) ni dovoljeno 
uporabljati bližje kot 30 cm (12 palcev) od katerega koli dela 
zvočnega procesorja Kanso, vključno s kabli, ki jih določa 
proizvajalec. V nasprotnem primeru se lahko delovanje te 
opreme poslabša.

V bližini opreme, označene z naslednjim simbolom, se lahko 
pojavijo motnje:

Varovanje okolja
Zvočni procesor vsebuje elektronske komponente, ki jih  
je treba v skladu z Direktivo 2002/96/ES odstraniti med 
odpadno električno in elektronsko opremo. 

Zaščitite okolje in svojega zvočnega procesorja ali baterij ne 
odvrzite med običajne gospodinjske odpadke. Zvočni procesor 
odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Klasifikacija opreme
Vaš zvočni procesor je oprema tipa B z notranjim napajanjem, 
kot je opisano v mednarodnem standardu iEC 60601-1:2012, 
Medicinska električna oprema – 1. del: Splošne zahteve za 
osnovno varnost in bistvene tehnične lastnosti.
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Certifikati in uporabljeni standardi
Zvočni procesorji Kanso izpolnjujejo temeljne zahteve, 
navedene v Prilogi 1 Direktive ES 90/385/EGS o aktivnih 
medicinskih pripomočkih za vsaditev, v skladu s postopkom 
ugotavljanja skladnosti v Prilogi 2.



Pooblastitev za dodelitev znaka CE je bila podeljena leta 2016.

Zvočni procesor Kanso izpolnjuje tudi temeljne zahteve, 
navedene v Direktivi ES 1999/5/ES o radijski opremi in 
telekomunikacijski terminalski opremi v skladu s postopkom 
za oceno skladnosti, določenem v Prilogi iV. 

Združljivost s predpisi FCC (Zvezna komisija za 
komunikacije) in Canadian iC
Naprava je v skladu s 15. delom pravil FCC in RSS-210 
industry Canada. Uporaba je odvisna od naslednjih pogojev:

• Naprava ne sme povzročati škodljivih motenj.
• Naprava mora sprejeti vsakršne prejete motnje, vključno  

z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.
Spremembe ali modifikacije, opravljene na tej opremi,  
katerih Cochlear Limited ni izrecno odobril, lahko povzročijo 
prenehanje veljavnosti FCC avtorizacije za uporabo te opreme.
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Ta oprema je bila preskušena in ugotovljena kot skladna z 
omejitvami za digitalne naprave B razreda, po 15. delu pravil 
FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da nudijo razumno 
zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskem okolju. 

Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko seva energijo radijske 
frekvence, ter lahko, če ni nameščena in uporabljena v skladu z 
navodili, povzroča škodljive motnje radijskih komunikacij. Klub 
temu pa ni garancije, da v določenem okolju ne bo prihajalo do 
motenj. 

Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali 
televizijskem sprejemu, kar lahko preverite tako, da opremo 
izklopite in ponovno vklopite, se priporoča, da uporabnik 
poskusi odpraviti motnje na enega ali več sledečih načinov: 

• Spremenite lego sprejemne antene. 
• Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom. 
• Opremo priključite v drugo vtičnico ali drug tokokrog,  

kot je priključen sprejemnik. 
• Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim 

radijskim/TV tehnikom.
FCC iD: WTO-CP950 
iC: 8039A-CP950 
CAN iCES-3 (B)/NMB-3(B)
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Skladnost radijske opreme za Japonsko
Ta pripomoček je odobren v skladu z japonskim zakonom o 
radijski opremi ( ). 

Tega pripomočka ne smete spreminjati (v nasprotnem primeru 
odobrena označevalna številka izgubi svojo veljavnost).

Skladnost radijske opreme za Korejo
1. Ime opreme/ime opreme:

2. Registrska oznaka: MSIP-CRM-COH-CP950
3. Ime družbe: Cochlear Limited
4. Datum proizvodnje: 2015
5. Proizvajalec/država izvora:  
Cochlear Limited/Avstralija

OPOZORILO  
Radijska oprema lahko med delovanjem povzroča radijske 
motnje.

Oprema je primerna za elektromagnetno opremo za domačo 
uporabo (razred B) in jo lahko uporabljate v vseh območjih.

R 202-LSD088
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Simboli na oznakah 
Naslednji simboli se lahko pojavijo na vašem procesorju ali 
daljinskih komponentah in/ali embalaži:

Preberite priročnik z navodili

Posebna opozorila ali varnostni ukrepi za napravo, ki niso 
navedeni nikjer drugje na nalepki

Proizvajalec

M/N Številka modela

Pooblaščeni predstavnik v Evropski uniji

Kataloška številka

Serijska številka

Serijska koda

Datum izdelave

Rok uporabe

Omejitve temperature

 Registrska oznaka CE s številko priglašenega organa

Certifikat skladnosti radijske opreme za Avstralijo in Novo 
Zelandijo

R 202-LSD088 Certifikat skladnosti radijske opreme za Japonsko
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Certifikat skladnosti radijske opreme za Korejo

Po predpisu

Material z možnostjo recikliranja

Električne dele odstranite v skladu s krajevnimi predpisi

Uporabljen del tipa B

Kategorija zaščite pred vdorom

• Zaščiteno pred odpovedjo zaradi vdora prahu
• Zaščiteno pred odpovedjo zaradi pljuskajoče vode

Zasebnost in zbiranje osebnih podatkov
Med pripravo na prejem pripomočka Cochlear bo potekalo 
zbiranje osebnih podatkov uporabnika/prejemnika ali staršev, 
skrbnikov, negovalcev in specialistov za sluh, ki jih bodo 
družba Cochlear in druge stranke uporabljale v povezavi z 
napravo.

Za več informacij preberite pravila o zasebnosti družbe 
Cochlear na spletnem naslovu www.cochlear.com ali zaprosite 
za kopijo pri vam najbližjem naslovu družbe Cochlear.

Pravna izjava
Navedbe v tem priročniku so po vednosti avtorjev na datum 
izdaje publikacije resnične in pravilne. Kljub temu si pridržujemo 
pravico do nenapovedanih sprememb specifikacij.

© Cochlear Limited 2016





D701313 iSS1  
Slovenian translation of 552811 iSS2 MAR16

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Cochlear,  
コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom,  
Hear now. And always, Hybrid, inHear, invisible Hearing, MET, MP3000, myCochlear, NRT, 
Nucleus, 科利耳, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, eliptični logotip in Whisper so 
blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Cochlear Limited. Ardium, Baha, 
Baha Divino, Baha intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, BCDrive, DermaLock, Vistafix 
in WindShield so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Cochlear Bone 
Anchored Solutions AB. Bluetooth je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SiG.

© Cochlear Limited 2016

        Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia 
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia 
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA 
Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025
Cochlear Canada Inc 2500-120 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1T1, Canada 
Tel: +1 416 972 5082 Fax: +1 416 972 5083
Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland
Tel: +41 61 205 8204 Fax: +41 61 205 8205
             Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany 
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770
Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom
Tel: +44 1932 26 3400 Fax: +44 1932 26 3426
Cochlear Benelux NV Schaliënhoevedreef 20 i, B-2800 Mechelen, Belgium 
Tel: +32 15 79 55 11 Fax: +32 15 79 55 70
Cochlear France S.A.S. 135 Route de Saint-Simon, 31100 Toulouse, France 
Tel: +33 5 34 63 85 85 (International) or 0805 200 016 (National) Fax: +33 5 34 63 85 80
Cochlear Italia S.r.l. Via Larga 33, 40138 Bologna, Italy 
Tel: +39 051 601 53 11 Fax: +39 051 39 20 62
Cochlear Nordic AB Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden 
Tel +46 31 335 14 61 Fax +46 31 335 14 60
Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. 
Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad., Boğaziçi Plaza No: 6/1, Kavacık, TR-34805 Beykoz-Istanbul, Turkey 
Tel: +90 216 538 5900 Fax: +90 216 538 5919
Cochlear (HK) Limited Room 1204, 12/F, CRE Building, No 303 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong SAR
Tel: +852 2530 5773 Fax: +852 2530 5183
Cochlear Korea Ltd 1st floor, Cheongwon building, 828-5, Yuksam dong, Kangnam gu, Seoul, Korea 
Tel: +82 2 533 4663 Fax: +82 2 533 8408
Cochlear Medical Device (Beijing) Co., Ltd 
Unit 2208 Gemdale Tower B, 91 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R. China 
Tel: +86 10 5909 7800 Fax: +86 10 5909 7900
Cochlear Medical Device Company India Pvt. Ltd. 
Ground Floor, Platina Building, Plot No C-59, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051, India 
Tel: +91 22 6112 1111 Fax: +91 22 6112 1100
株式会社日本コクレア（Nihon Cochlear Co Ltd）〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル
Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245
Cochlear Middle East FZ-LLC 
Dubai Healthcare City, Al Razi Building 64, Block A, Ground Floor, Offices IR1 and IR2, Dubai, United Arab Emirates 
Tel: +971 4 818 4400 Fax: +971 4 361 8925
Cochlear Latinoamérica S.A. 
International Business Park, Building 3835, Office 103, Panama Pacifico, Panama 
Tel: +507 830 6220 Fax: +507 830 6218
Cochlear NZ Limited 
Level 4, Takapuna Towers, 19-21 Como St, Takapuna, Auckland 0622, New Zealand
Tel: + 64 9 914 1983 Fax: +61 2 8002 2800

www.cochlear.com


