
Hurtigveiledning  
til lydprosessorene  
Nucleus®  
CP910 og CP920

 Komme i gang
 Hurtigreferanse



Om

Lydprosessoren Cochlear™ Nucleus® 
CP910 eller CP920 virker sammen med 
Cochlear-implantatet for å overføre lyd 
til øret.  

MERK
Mer informasjon og advarsler 
i brukerveiledningen for 
lydprosessorene CP910 og CP920. 
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Lydprosessor

O
M

Mikrofoner  
og beskyttelse

Indikatorlys

Øverste knapp

Nederste knapp

Serienummer

Ørekrok

Spole

Spolemagnet

Spoleledning

Prosessor-
enhet 

Utstyrskon-
takt for 

innplugging 
(kun CP910)

Standard  
oppladbar 

batterimodul



4 LYDPROSESSORENE NUCLEUS® CP910 OG CP920

Låse / låse opp batteriet
Lås batteriet til prosessorenhetene CP910 eller CP920 
for barnesikring.

Åpne 
tilbehørsdekselet 
forsiktig  
(bare CP910).

Venstre for å 
låse / høyre for å 
låse opp.

Lukk ved å trykke 
inn hengselet  
først  
(bare CP910).

TIPS

1 2 3
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STRØ
M

Ta av / sette på  
det oppladbare batteriet

Ta av Sette på

Prosessoren slår seg 
automatisk på.



6 LYDPROSESSORENE NUCLEUS® CP910 OG CP920

Hold batteriet i vinkel og før det inn 
i kontakten på batteriladeren til 
Cochlear Nucleus. Vri med 
urviseren.

Lade oppladbar batterimodul
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Koble batteriladeren til 
strømadapteren, og koble 
til strømforsyningen.

STRØ
M

LYS HVA DET BETYR

 
Konstant oransje

Batterimodulen lader.

 
Konstant grønt

Batterimodulen er fulladet.



8 LYDPROSESSORENE NUCLEUS® CP910 OG CP920

Bytte engangsbatterier

Vri låseskruen mot 
klokken for å låse opp det 
barnesikre batteridekselet 
(vri den med klokken for å 
låse).

Skyv for å åpne.

1 2
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Sett inn to nye p675 
kraftige sink-luftbatterier 
(ikke sølvoksidbatterier 
eller alkaliske batterier), 
med den flate siden vendt 
opp. 

Prosessoren slår seg 
automatisk på.

3

STRØ
M



10 LYDPROSESSORENE NUCLEUS® CP910 OG CP920

Slå på og av

Nederste 
knapp

Koble enten til batteriet 
eller trykk på den 
nederste knappen for å 
slå på.

Trykk og hold inne den 
nederste knappen  
(i omtrent to sekunder) 
for å slå av.
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BRU
K

Låse tastene  
på prosessoren

Trykk kort

TIPS

Trykk kort på begge 
knappene samtidig for å 
låse eller låse opp 
knappene. (Oransje lys 
betyr at knappene er 
låst.)



12 LYDPROSESSORENE NUCLEUS® CP910 OG CP920

Skifte programmer

Trykk kort

Trykk kort på den 
nederste knappen for å 
bytte programmer.
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BRU
K

Antall pipetoner eller 
grønne blink (hvis  
satt opp av legen) 
indikerer 
programnummeret.



14 LYDPROSESSORENE NUCLEUS® CP910 OG CP920

Trådløst tilbehør

Bruk trådløst Cochlear-tilbehør (Mini Microphone, TV 
Streamer, Phone Clip) for å motta trådløse lydsignaler 
med lydprosessoren.

MERK
Før du kan overføre lyd, må du først koble 
det trådløse tilbehøret til prosessoren. Se 
Cochlears brukerveiledning for trådløst 
tilbehør hvis du vil ha mer informasjon. 

MERK
Du kan bruke kontrollene på Phone 
Clip for å ringe og ta i mot samtaler. 
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Trykk og hold 
inne: slå på
Trykk kort:  

slå av

Trykk på og hold inne den 
øverste knappen for å 
begynne å overføre lyd fra 
Mini Microphone eller TV 
Streamer. 

Trykk kort for å slå av.

Blå: Trådløst tilbehør  
overfører lyd. 
Grønn: Mikrofonene virker. TIPS

Trykk og hold inne igjen for 
å bytte til neste tilkoblede 
trådløse tilbehør.

BRU
K



16 LYDPROSESSORENE NUCLEUS® CP910 OG CP920

Sett den andre  
enden av 
tilbehørs-
ledningen inn i den 
kompatible 
enheten, f.eks. 
musikkspiller. 

Sett tilbehørs-
kontakten inn i 
utstyrskontakten. 

Åpne 
tilbehørsdekselet 
forsiktig. Ikke vri 
dekselet.

 

Tilleggsutstyr for innplugging 
(bare CP910)

1 2 3
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TIPS
Når tilleggsutstyret er tilkoblet, 
kan du trykke kort på den øverste 
knappen for å veksle mellom 
tilleggsutstyr for innplugging og 
mikrofoner.

BRU
K



18 LYDPROSESSORENE NUCLEUS® CP910 OG CP920

Telespole

Med telespolen kan du lytte til teleslynger og høre 
stemmer på telefonen. Legen kan stille inn prosessoren 
med manuell telespole og også auto telespole. Auto 
telespolen oppdager telespolesignalene automatisk. 
Når du bruker en telespole-kompatibel telefon eller 
beveger deg innenfor rekkevidden til en teleslynge, vil 
auto telespolen koble seg til. Når det ikke er signal, f.
eks. når du er ute av området til teleslyngen, vil auto 
telespolen gå i standbymodus (frakoblet).
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Trykk kort

Trykk kort på den øverste 
knappen for å slå den 
manuelle telespolen på 
og av.

Blå: Telespolen/tilbehøret  
virker. 
Grønn: Mikrofonene 
virker.

BRU
K



20 LYDPROSESSORENE NUCLEUS® CP910 OG CP920

Lys
Daglig bruk

LYS HVA DET BETYR

     … Prosessoren blinker når den mottar 
lyd fra telespolen/tilleggsutstyret 
(hvis dette er satt opp av legen).

     … Prosessoren blinker når den mottar 
lyd fra mikrofoner  
(hvis dette er satt opp av legen).

 
 

  

Slå på og bytte programmer.  
Antall blink indikerer nummeret til 
det gjeldende programmet.

Slår av prosessoren. 
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LYS 

Låse knapper

LYS HVA DET BETYR

 Låser knapper på prosessoren. 

 Låser opp knapper på prosessoren. 

Knappene på prosessoren er låst. 
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Trådløst tilbehør

LYS HVA DET BETYR
Koblet til trådløst tilleggsutstyr.

Telespole / tilleggsutstyr for innplugging

LYS HVA DET BETYR

Bytte fra mikrofoner til telespole / 
tilleggsutstyr for innplugging.

Bytte fra telespole / tilleggsutstyr for 
innplugging til mikrofon.
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Alarmer

LYS HVA DET BETYR

     … Prosessoren blinker når spolen er av  
(eller koblet til feil implantat).

     Prosessorbatteriet er utladet.  
Lad batteriet.
Feil. Ta kontakt med legen.  
Lyser til problemet er løst.

LYS 
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