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Denne veiledningen er beregnet for brukere av Cochlear-
implantat, og deres foreldre/støttepersonell, som benytter 
Cochlear™ Kanso®-lydprosessoren (modellnummer: CP950). 

Prosessoren fungerer sammen med implantatet for å overføre 
lyd til øret. Den er en selvstendig enhet som inneholder 
prosessorenheten, mikrofonene, magneten og batteriene.

Du kan betjene prosessoren ved å trykke på knappen, som 
vist i denne veiledningen. 

Du kan også bruke fjernkontrollen Cochlear Nucleus® CR210 
og Cochlear Nucleus CR230 Remote Assistant. De gir også 
ekstra feilsøkingsfunksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, 
kan du se brukerveiledningen. 

MERKNADER 
•	 Se avsnittene Forholdsregler og Advarsler for råd om 

sikkerhet i forbindelse med bruk av Kanso-lydprosessoren 
samt batterier og komponenter.

•	 Se også dokumentet Viktig informasjon for viktige råd som 
gjelder Cochlear-implantatsystemer.

Symboler som brukes i denne veiledningen
MERK
Viktig informasjon eller råd.

TiPS
Tidsbesparende tips.

FORSiKTiG (ikke farlig)
Vær spesielt forsiktig for å garantere sikkerhet og 
effektivitet. Kan medføre skade på utstyret.

ADVARSEL (farlig)
Potensiell sikkerhetsfare og alvorlige skadelige 
bivirkninger. Kan medføre personskade.
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Batterier
Til daglig bruk benytter Kanso-lydprosessoren to høyeffekts 
675-luft/sink-engangsbatterier (PR44) utviklet for bruk med 
cochleaimplantater.

MERK 
Du trenger bare å bruke andre typer batterier når du bruker Cochlear 
Nucleus Aqua+ for Kanso-tilbehøret. Se brukerveiledningen for mer 
informasjon.

Batterilevetid
Batterier byttes etter behov på samme måte som med enhver 
annen elektronisk enhet. Batteriets levetid varierer i henhold 
til hvilke programmer som brukes hver dag, implantattypen 
og tykkelsen på huden som dekker implantatet. 

Kanso-lydprosessoren er utformet for å gi de fleste brukere 
en batterilevetid på mer enn 16 timer for typisk bruk med 
luft/sink-batterier. Dette vil imidlertid variere avhengig av 
systeminnstillingene og høresituasjoner. 

For å hjelpe deg å få lengst mulig batterilevetid vil 
lydprosessoren slå seg av to minutter etter at du har tatt 
den av implantatet.
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Låse/låse opp batteridekselet
Batteridekselet har en barnesikker lås for å hindre at 
barn åpner batteridekselet. 

1. For å låse skrur du 
låseskruen med urviseren 
ved hjelp av låseverktøyet 
for batteridekselet til den 
står i horisontal posisjon.

LÅST

2. For å låse opp skrur du låseskruen mot urviseren til 
den står i vertikal posisjon.

LÅST OPP

FORSIKTIG 
Kontroller alltid at låseskruen er låst opp før du kobler til 
eller tar av batteridekselet.

STRØ
M
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Bytte batteriene

1. Hvis batteridekselet er 
låst, vrir du låseskruen 
mot klokken for å låse 
det opp. 

2. Ta av batteridekselet.
Bruk fingrene på sidene 
til å trekke av dekselet.

TIPS 
Dekselet skal sitte godt, 
så trekk skikkelig til.

3. Trykk ned på hvert batteri med tommelen i den 
utstansede delen på siden. Batteriene spretter opp.  
Dra batteriene ut.
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STRØ
M

4. Ta de nye batteriene ut  
av pakken, og la dem stå  
i noen få sekunder.

Se Batterier på side 4.

5. Sett batteriene inn i 
batteriholderen med siden 
med hull i (pluss-siden) 
vendt ut. 

6. Sett batteridekselet på 
plass.
Lås dekselet hvis nødvendig.
Prosessoren slår seg på 
automatisk.

MERK 
Hvis du ikke setter lydprosessoren på implantatet, vil den slå 
seg av automatisk etter to minutter.
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Slå på og av

1. Trykk på knappen  
for å slå den på.

2. Slå av ved å trykke  
på og holde knappen 
nede til lampen lyser  
konstant oransje.

MERK 
Lydprosessoren vil også slå seg av automatisk etter å ha vært 
koblet fra implantatet i to minutter.
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Koble til fjernkontroll
Du må koble lydprosessoren til en CR210-fjernkontroll  
eller CR230 Remote Assistant for å bruke kontroll- og 
overvåkingsfunksjonene. 

Se brukerveiledningen for fjernkontrollen for mer 
informasjon.

BRU
K

iNDiKATORLYS HVA DE BETYR

 
 

  

Grønne blink

Slår på prosessoren. 
Antall blink indikerer nummeret til det 
gjeldende programmet.

      
Oransje blink

Prosessoren er koblet fra implantatet.

     … 
Raske grønne blink

Prosessoren blinker når den mottar lyd 
fra mikrofoner (bare barnemodus).
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Skifte program
Du kan velge mellom programmer for å forandre hvordan 
lydprosessoren håndterer lyd, f.eks. på støyende eller  
stille steder. Vanligvis trenger du to programmer, men 
klinikkpersonalet kan gi deg opptil fire programmer.

1. Trykk på knappen  
for å bytte mellom 
programmer.

MERK  
Hvis klinikkpersonalet har aktivert SCAN, kan lydprosessoren 
velge det beste programmet automatisk.

iNDiKATORLYS HVA DE BETYR

 
 

 
 

Grønne blink

Bytter program  
(bare barnemodus). 
Antall blink indikerer nummeret til det 
gjeldende programmet.
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Justere volum og følsomhet
Hvis den er konfigurert av klinikkpersonalet, kan du 
kontrollere nivåene for volum eller følsomhet (hvis 
tilgjengelig) ved hjelp av CR210-fjernkontrollen eller 
CR230 Remote Assistant. 

Se brukerveiledningen for fjernkontrollen for mer 
informasjon.

MERK  
Du må koble lydprosessoren til fjernkontrollen først.  
Se brukerveiledningen for fjernkontrollen for mer informasjon.
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Streame lyd
Prosessoren kan streame lyd fra eksterne lydkilder.

Telespole (tilleggsutstyr)
Klinikkpersonalet kan aktivere telespole hvis du vil lytte til 
teleslynger.

MERK 
Telespole anbefales ikke for bruk av telefon med Kanso-
lydprosessoren. Vi anbefaler at du bruker Cochlear Wireless 
Phone Clip.

Trådløst tilbehør
Cochlear True Wireless™-tilbehør kan streame lyd trådløst 
til prosessoren:

•	 Mini Microphone eller TV Streamer styres fra 
prosessoren

•	 Phone Clip-kontrollene brukes til telefonsamtaler.

MERK 
Først må du koble det trådløse tilbehøret til lydprosessoren.  
Se brukerveiledningen for mer informasjon.
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Styre streaming
TIPS 
Du kan også bruke fjernkontrollen til å styre streaming av lyd. 
Se brukerveiledningen for mer informasjon. 

Hver gang du trykker på lydprosessorknappen, blar du 
gjennom de tilgjengelige lydkildene etter hverandre:

TRYKK TELESPOLE AKTiVERT iNGEN TELESPOLE
1 Telespole Trådløst tilbehør 1
2 Trådløst tilbehør 1 Trådløst tilbehør 2
3 Trådløst tilbehør 2 Trådløst tilbehør 3
4... Telespole ... Trådløst tilbehør 1 ...

1. Trykk på og hold nede 
knappen i to sekunder, og 
slipp for å streame lyd. 

Trykk og slipp på nytt 
hvis du vil bla til neste 
lydkilde.

Blå: streamer lyd.

2. Trykk på knappen for  
å avslutte streamingen.
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Bruke prosessoren
Sett prosessoren på implantatet med knappen/lyset vendt 
opp og batterirommet vendt ned.

FORSIKTIG 
Det er viktig å plassere prosessoren riktig for at den skal gi best 
mulig ytelse, og slik at den ikke faller av implantatet.

Knapp/lampe 
vender opp 

Batterirommet 
vender ned

iNDiKATORLYS HVA DE BETYR

      
Oransje blink hvert sekund

Prosessoren er ikke på hodet  
(eller den er koblet til feil implantat).
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For brukere med to implantater
Be klinikkpersonalet om å få fargede klistremerker (rødt  
for høyre, blått for venstre) for å gjøre det enklere å skille 
mellom venstre og høyre prosessor. 

FORSIKTIG 
Hvis du har to implantater, må du passe på at du setter riktig 
prosessor på riktig implantat.
MERK 
Lydprosessoren gjenkjenner implantatets iD, slik at det ikke 
fungerer på feil implantat.

BRU
K
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Feste en SoftWear-pad
Cochlear SoftWear™-paden er valgfri. Hvis du opplever 
ubehag når du bruker prosessoren, kan du feste denne 
selvklebende paden til baksiden av prosessoren.

MERK 
Det kan hende du må bytte til en sterkere magnet etter 
montering av en SoftWear-pad.

1. Riv av strimmelen på den 
klebende siden av paden.

2. Fest paden til baksiden av 
prosessoren – trykk godt ned.
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3. Riv av de to halvsirkelformede 
dekslene på den polstrede 
siden av paden.

4. Bruk prosessoren som vanlig.

MERK 
SoftWear-paden kan påvirke lydprosessorens ytelse. Oppsøk 
lege hvis du oppdager endringer.

BRU
K
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Feste en sikkerhetssnor

Standard og lang sikkerhetssnor
Du kan feste en sikkerhetssnor med klips til klærne dine, 
slik at det ikke blir så lett å miste prosessoren:

•	 Nucleus-sikkerhetssnor – standard lengde

•	 Cochlear-sikkerhetssnor (lang) 

1. Ta tak i løkken i enden av 
snoren mellom fingeren 
og tommelen.

2. Før løkken gjennom 
festehullet i lydproses-
soren forfra og bakover. 

TIPS 
Bruk festehullet som vil 
være bak på prosessoren 
når du har den på hodet.
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3. Før klipsen gjennom 
løkken, og stram 
snoren. 

4. Løft fliken for å åpne 
klipsen. 

5. Plasser klipsen på 
klærne, og trykk ned 
for å lukke. 

6. Plasser prosessoren 
på implantatet.

ADVARSEL  
Festesnorer som er lengre enn sikkerhetssnoren (standard 
lengde), anbefales ikke for barn, ettersom som de kan medføre 
fare for kvelning.
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Kort sikkerhetssnor med dobbel løkke
Du kan feste en sikkerhetssnor med klemme til håret ditt, 
slik at det ikke blir så lett å miste prosessoren:

1. Ta tak i løkken i den ene enden 
av snoren mellom fingeren og 
tommelen.

2. Før løkken gjennom festehullet  
i hårklemmen.

TIP  
Bruk det venstre hullet for prosessoren 
på venstre side og det høyre hullet for 
prosessoren på høyre side.

3. Før enden av snoren gjennom 
løkken, og stram snoren.
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4. Før løkken gjennom festehullet 
i prosessoren forfra og bakover. 

TIPS  
Bruk festehullet som vil være 
bak på prosessoren når du har 
den på hodet.

5. Før klipsen gjennom løkken, 
og stram snoren. 

6. Trykk endene opp for å åpne 
klemmen. 

7. Med tennene vendt opp 
og mot håret ditt presser 
du klemmen opp i håret ditt.

8. Trykk ned på endene for 
å lukke klemmen.

9. Plasser prosessoren 
på implantatet. 

BRU
K
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Bruke hodebåndet
Cochlear-hodebåndet er et valgfritt tilbehør som holder 
prosessoren på plass på implantatet. Dette er nyttig for 
barn eller ved fysisk aktivitet.

Størrelse på hodebånd
Når du skal velge et hodebånd, måler du hodeomkretsen:

STØRRELSE OMKRETS STØRRELSE OMKRETS

XXS 41–47 cm M 52–58 cm

XS 47–53 cm L 54–62 cm

S 49–55 cm

MERK 
Hodebåndet kan påvirke lydprosessorens ytelse. 
Oppsøk lege hvis du oppdager endringer. 

Sette på hodebåndet

1. Åpne hodebåndet, og legg det flatt med 
prosessorlommene vendt opp.

BorrelåsAntiskli (for pannen) LommeLommeBorrelås

 

2. Dra ut lommeinnleggene.

Høyre prosessorlommeVenstre prosessorlomme
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3. Sett inn prosessoren(e) i riktig lomme:
•	 venstre prosessor i venstre lomme, høyre prosessor  

i høyre lomme
•	 toppen av prosessoren øverst i lommen
•	 siden av prosessoren som passer til implantatet, vent 

opp mot deg

4. Brett lommeinnleggene tilbake over prosessorene.

5. Ta tak i endene av hodebåndet, og plasser antisklidelen 
mot pannen.

6. Fest endene bak hodet. Juster borrelåsen slik at 
hodebåndet sitter godt fast, med prosessorene over 
implantatene.

7. Trykk bestemt på endene for å sørge for at de festes.
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Bytte magneten
Hvis Kanso-magneten er for svak, kan prosessoren falle  
av. Hvis den er for sterk, kan det forårsake ubehag. 
Magnetstyrker varierer fra ½ (svakest) til 6 (sterkest) for 
standardmagneter og ½(I) (svakest) til 4(I) (sterkest) for 
(I)-magneter.

MERK 
Hvis klinikkpersonalet har gitt deg en Kanso-magnet med 
omvendt polaritet, bruker du den som beskrevet her for en 
vanlig magnet.

1. Hvis batteridekselet er låst, vrir du låseskruen mot 
klokken for å låse det opp.

2. Ta av batteridekselet, og fjern batteriene som vist i Bytte 
batteriene på side 6.

3. Bruk tommelfingerneglen til 
å fjerne toppdekselet.

4. Trykk ned med fingeren og 
vri magneten mot klokken til 
pilen og flikene på siden er 
på linje med de firkantede 
hakkene i prosessorhuset.
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5. Bruk en annen magnet  
for å dra magneten fra 
prosessoren.

6. Sett den nye magneten inn  
i prosessoren med flikene  
på siden i de firkantede 
hakkene i prosessorhuset.

7. Trykk ned med fingeren  
og vri magneten med 
klokken for å låse fliken  
på magneten under 
prosessorhuset.

8. Sett toppdekselet på plass. 
9. Sett inn nye batterier, og sett på batteridekselet igjen. 

Lås dekselet om nødvendig, som vist i Bytte batteriene 
på side 6.
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Sport og trening
TIPS 
Pass alltid på at batteridekselet er låst når du trener eller 
driver med idrett.
MERK  
Hvis du vil bruke prosessoren mens du bader, svømmer 
eller dusjer, må du spørre klinikkpersonalet om Cochlear 
Aqua+ for Kanso.

1. Bruk tilleggsutstyr, for eksempel sikkerhetssnor eller 
Cochlear-hodebånd, for å holde prosessoren på plass 
når du driver med idrett eller trener. 

2. Etter trening må du tørke av prosessoren med en myk 
klut for å fjerne svette eller smuss. 

3. Kontroller deretter om mikrofonbeskyttelsene er 
skitne.

Se Bytte mikrofonbeskyttelse på side 30.

Mikrofonbeskyttelse



BRUKERVEiLEDNiNG FOR KANSO®-LYDPROSESSOR  27

Reise
MERK  
Besøk www.cochlear.com/clinic-finder for å finne nærmeste 
klinikk på steder du reiser.

•	 Få en utskrift fra klinikkpersonalet av det nyeste 
programmet ditt i tilfelle du trenger hjelp med 
prosessoren. 

•	 Hvis du har en lydprosessor i reserve, må du sjekke at 
den er programmert riktig, og ta den med deg.

•	 Det går greit å bevege seg gjennom metalldetektorer 
og kroppsskannere med lydprosessoren på. Slå av 
telespolen for å unngå eventuelle summelyder i øret. 

•	 Be klinikkpersonalet om å få et pasientidentifikasjonskort. 
Hvis implantatet ditt mot formodning starter en 
metalldetektor, vil iD-kortet hjelpe deg å forklare at  
du har implantert en medisinsk enhet. 

•	 Hvis du trenger å fjerne lydprosessoren når du går 
gjennom sikkerhetskontrollen, plasserer du den i et  
etui i håndbagasjen. 

•	 Lydprosessoren forstyrrer ikke navigasjonssystemet  
i et fly, så det er ikke nødvendig å slå den av under 
takeoff og landing. Hvis du bruker en fjernkontroll for 
prosessoren, må du slå den av før takeoff fordi den 
sender høyfrekvente radiobølger når den er slått på.

BRU
K
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Regelmessig vedlikehold
FORHOLDSREGLER 
•	 ikke bruk rengjøringsmidler eller alkohol til å rengjøre 

prosessoren.
•	 Slå av prosessoren før rengjøring eller vedlikehold.

Hver dag
•	 Kontroller alle deler og tilbehør du bruker (f.eks. 

SoftWear-pad, sikkerhetssnor) for smuss og fuktighet. 
Tørk av prosessoren med en myk, tørr klut. 

•	 Hold prosessoren tørr ved å tørke den hver kveld i 
tørkesettet. 

•	 Sjekk mikrofonbeskyttelsene for støv eller smuss, og bytt 
dem ved behov. Se Bytte mikrofonbeskyttelse på side 30.

Hver måned
•	 Ta ut batteriene, og se etter skitt og smuss. Tørk 

kontaktene med en myk, tørr klut.

•	 Bytt ut en SoftWear-pad (hvis det brukes) hvis den er 
slitt eller skadet eller det finnes skitt eller fukt som ikke 
kan tørkes av. Hvis du opplever problemer med komfort 
som ikke løses når du bytter SoftWear-paden, må du ta 
kontakt med klinikkpersonalet. Se Feste en SoftWear-
pad på side 16.

•	 Kontroller om sikkerhetssnoren (hvis du bruker den) 
viser tegn på slitasje. Bytt ved behov. Se Feste en 
sikkerhetssnor på side 18.
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Hver andre måned
•	 Bytt tørkebrikken i tørkesettet.

Hver tredje måned
•	 Bytt mikrofonbeskyttelsene. Dette er svært viktig for 

lydkvaliteten. Se Bytte mikrofonbeskyttelse på side 30.

Oppbevaring

Tørkesett
Om natten må du oppbevare 
prosessoren i tørkesettet  
som Cochlear leverer. 
Oppbevar prosessoren helt 
sammenmontert i 8 timer  
for optimal tørkeeffekt.

Oppbevaringsetui
Ved langvarig oppbevaring 
må batteriene tas ut og 
oppbevares slik at de  
ikke berører hverandre. 
Oppbevaringsetuier kan 
leveres fra Cochlear.

PLEIE
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Bytte mikrofonbeskyttelse
Bytt mikrofonbeskyttelse hver tredje måned eller hvis de 
ser skitne ut, eller når du opplever dårligere lydkvalitet. 
Bytt alltid begge mikrofonbeskyttelsene samtidig ved hjelp 
av Kanso-mikrofonbeskyttelsessettet.

Trinn 1: Fjerne mikrofonbeskyttelsen
Mikrofonbeskyttelse

1. Hvis batteridekselet er låst, 
vrir du låseskruen mot 
klokken for å låse det opp.

2. Ta av batteridekselet.
Bruk fingrene på sidene til  
å trekke av dekselet.

3. Bruk tommelfingerneglen til 
å fjerne toppdekselet.
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PLEIE

4. Skyv spissen på verktøyet 
godt inn midt på 
mikrofonbeskyttelsen.

5. Trykk bestemt og drei 
deretter verktøyet 90° 
med klokken.

6. Løft ut den brukte 
mikrofonbeskyttelsen.

7. Trekk den brukte 
mikrofonbeskyttelsen  
av verktøyet og kast den.

8. Gjenta trinn 4 til 7 for  
å fjerne den andre 
mikrofonbeskyttelsen.
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Trinn 2: Sette i ny mikrofonbeskyttelse

1. Trekk applikatoren for mikrofonbeskyttelse ut av hylsen. 

2. Med mikrofonbeskyttelsen 
vendt nedover legger du 
applikatoren over 
prosessoren, med 
beskyttelsene over 
mikrofonene. 

3. Trykk mikrofonbeskyttelsene 
ned med fingeren. 

4. Fjern applikatoren forsiktig 
ved å løfte den opp fra siden.

5. Sett toppdekselet på plass.
6. Sett batteridekselet på plass. Lås dekselet hvis nødvendig.
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Vann, sand og smuss
Prosessoren er beskyttet mot funksjonsfeil som skyldes 
støv eller vannsprut (iP54-godkjent). 

Den er imidlertid fortsatt en elektronisk presisjonsenhet,  
så du bør ta følgende forholdsregler.

Hvis prosessoren blir våt, tørker 
du den med en myk klut.

Deretter må du ta ut batteriene, 
tørke dem og kontaktene med en 
myk klut og sette dem tilbake. 

Bytt mikrofonbeskyttelsene, og 
legg prosessoren i tørkesettet 
som leveres av Cochlear, i åtte 
timer.

Se Bytte batteriene på side 6.

Se Bytte mikrofonbeskyttelse på side 30.

Hvis det kommer sand eller 
smuss i prosessoren, må du 
fjerne det ved forsiktig å børste 
alle fordypninger og hull i 
prosessoretuiet.

PLEIE
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Lys
Klinikkpersonalet kan stille inn prosessoren slik at den viser 
noen eller alle de følgende indikatorlysene.

Slå på og av

LYS HVA DE BETYR

     …
Korte grønne blink

Prosessoren blinker når den mottar lyd fra 
mikrofoner (bare barnemodus).

 
 

  

Korte grønne blink

Slås på og bytter programmer.  
Antall blink indikerer nummeret til det 
gjeldende programmet.

Lange oransje blink

Slår av prosessoren. 

Alarmer

LYS HVA DE BETYR

     …
Oransje blink  
hvert sekund

Prosessoren blinker når du ikke har den på 
hodet (eller den er koblet til feil implantat).

     
Oransje blink

Prosessorbatteriene er nesten utladet.  
Bytt batteriene.

Konstant oransje lys

Feil. Ta kontakt med klinikkpersonalet.  
Lyser til problemet er løst.
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Lydkilder

LYS HVA DE BETYR

 
Raskt blå blink

Prosessoren blinker når tilkoblingen til det 
trådløse tilbehøret er vellykket.

     …
Korte blå blink

Prosessoren blinker når den mottar lyd fra 
en lydkilde (bare barnemodus).

LYS O
G

 PIPETO
N

ER
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Pipetoner
Klinikkpersonalet kan stille inn prosessoren slik at du kan 
høre følgende pipetoner. Pipetonene kan bare høres av 
brukeren.

Slå på og av

PiPETONE HVA DE BETYR

 
  
   
   

Korte høye pipetoner

Bytter programmet. Antall pipetoner 
indikerer nummeret til det valgte 
programmet.

Kort høy pipetone

Endre volum eller følsomhetsnivå  
(hvis tilgjengelig).

 
Kort høy, deretter kort  
lav pipetone

Når du endrer volum eller følsomhet, 
indikerer det at øvre eller lavere grense  
for volum/følsomhet er nådd.

Trådløst tilbehør

PiPETONE HVA DE BETYR

3-toners kiming

Kobler til trådløst tilbehør for å begynne å 
overføre lyd.

Kort pipetone

Når overføringen stopper.

Telespole

PiPETONE HVA DE BETYR

Lang høy pipetone

Skifter mellom å bruke mikrofonene og 
telespolen.
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Alarmer

PiPETONE HVA DE BETYR

 
2 korte lave pipetoner

Prosessorbatteriene er nesten 
utladet. Bytt batteriene.

         
Korte lave pipetoner i fire sekunder

Batteriene er utladet, og 
prosessoren slår seg av.  
Bytt batteriene.

   
Fire lange lave pipetoner i  
fire sekunder

Generell feil.  
Kontakt klinikkpersonalet.

Justerer bass og diskant*

PiPETONE HVA DE BETYR

Høy middels pipelyd

Justerer master-volum nivået.

Høy lang, høy pipetone

Justerer diskantnivået.

 
Høy lang lav pipetone

Justerer bassnivået.

*Hvis tilgjengelig. Gjelder bare Remote Assistant.

LYS O
G

 PIPETO
N

ER
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Feilsøking
Kontakt klinikkpersonalet hvis du har spørsmål om bruken 
av eller sikkerheten ved lydprosessoren.

PROBLEM LØSNiNG

Prosessoren 
slår seg ikke på/
knappen reagerer 
ikke.

1. Prøv å slå prosessoren på igjen. Se Slå på 
og av på side 8. 

2. Bytt batteriene. Se Bytte batteriene på 
side 6.

3. Hvis du har to implantater, må du passe 
på at du bruker riktig lydprosessor på 
riktig implantat.

4. Hvis problemet vedvarer, kontakter du 
klinikkpersonalet.

Prosessoren slår 
seg av.

1. Dette er normalt, ettersom prosessoren 
slår seg av automatisk når den ikke er 
tilkoblet implantatet i mer enn to 
minutter.

2. Bytt batteriene. Se Bytte batteriene på 
side 6.

Prosessoren slår 
seg ikke av.

Ta ut batteriene fra prosessorenheten.  
Se Bytte batteriene på side 6.

Du vil utføre en 
regelmessig sjekk 
av prosessoren.

Se Regelmessig vedlikehold på side 28.
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PROBLEM LØSNiNG

Du er ikke sikker 
på hva pipetonene 
eller blinkingen på 
prosessoren betyr.

Se Lys på side 34 og Pipetoner på 
side 36. 

Du vil bekrefte at 
prosessoren 
mottar lyd.

1. Sjekk lampen øverst på prosessoren  
(hvis aktivert). Se Lys på side 34.

2. Hvis du bruker en CR230 Remote 
Assistant, skal du sjekke lydmåleren på 
statusskjermbildet.

3. Hvis problemet vedvarer, kontakter du 
klinikkpersonalet.

Prosessoren blir 
varm.

Fjern prosessoren fra hodet umiddelbart, og 
ta kontakt med klinikkpersonalet.

Du opplever 
stramming, 
ubehag eller 
utvikler en 
hudirritasjon på 
implantatstedet.

1. Prøv å bruke en selvklebende SoftWear-
pad. Se Feste en SoftWear-pad på 
side 16. 

2. Hvis du bruker et festehjelpemiddel,  
for eksempel et hodebånd, kan dette 
legge press på prosessoren. Juster 
festehjelpemiddelet, eller prøv et annet 
hjelpemiddel.

3. Prosessormagneten kan være for sterk. Be 
klinikkpersonalet om å bytte til en svakere 
magnet (og bruk et festehjelpemiddel, for 
eksempel sikkerhetssnor, hvis nødvendig). 
Se Bytte magneten på side 24.

4. Hvis problemet vedvarer, kontakter du 
klinikkpersonalet.

FEILSØ
K

E
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PROBLEM LØSNiNG

Du hører ingen 
lyd, eller lyden 
kommer med 
ujevne 
mellomrom.

1. Prøv et annet program. Se Skifte program 
på side 10.

2. Bytt batteriene. Se Bytte batteriene på 
side 6.

3. Kontroller at du bruker riktig magnet for 
implantatet. Hvis du er i tvil, kan du ta 
kontakt med klinikkpersonalet.

4. Kontroller at lydprosessoren er plassert 
riktig på hodet. Se Bruke prosessoren på 
side 14. 

5. Hvis problemet vedvarer, kontakter du 
klinikkpersonalet.

Du hører ikke lyd 
fra det trådløse 
tilbehøret.

1. Kontroller at det trådløse tilbehøret er 
ladet og slått på.

2. Kontroller at det trådløse tilbehøret er 
koblet til prosessoren.

3. Kontroller volumet på det trådløse 
tilbehøret.

4. Hvis du bruker en CR230 Remote 
Assistant, skal du bruke 
overføringsmenyen for å sjekke 
tilkoblingen til tilbehøret.

5. Hvis du bruker en CR230 Remote 
Assistant, skal du sjekke og justere 
mikseforholdet for tilbehør/mikrofon.

6. Prøv en annen prosessor hvis du har en 
tilgjengelig.

7. Hvis du vil ha mer informasjon om 
feilsøking, kan du se brukerveiledningen 
for True Wireless-tilbehør.
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PROBLEM LØSNiNG

Du hører lyd 
med ujevne 
mellomrom, en 
summende lyd 
eller forvridd tale.

1. Sjekk om det er noe som forårsaker 
interferens, som f.eks. radio- og 
TV-sendertårn (innenfor ca. 1,6 km eller 
1 mile), kjøpesentre, sikkerhetssystemer 
på flyplasser og mobiltelefoner.

2. Forsøk å bevege deg bort fra potensielle 
kilder til magnetisk eller elektrisk 
interferens.

3. Hvis problemet vedvarer, kontakter du 
klinikkpersonalet.

Lyden er for høy 
og ubehagelig.

1. Prøv et annet program. Se Skifte program 
på side 10.

2. Hvis du bruker en CR210-fjernkontroll, 
skur du ned volumet. 

3. Hvis du har to lydprosessorer (én for  
hver side), må du sørge for at de er på 
riktig side.

4. Hvis problemet vedvarer, må du fjerne 
det eksterne utstyret umiddelbart 
(lydprosessor osv.) og ta kontakt med 
klinikkpersonalet.

Lyden er for svak 
eller dempet.

1. Prøv et annet program. Se Skifte program 
på side 10.

2. Hvis du bruker en CR210-fjernkontroll, 
skur du opp volumet. 

3. Prøv å bytte mikrofonbeskyttelsen. Se 
Bytte mikrofonbeskyttelse på side 30.

4. Hvis problemet vedvarer, kontakter du 
klinikkpersonalet.

FEILSØ
K

E
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PROBLEM LØSNiNG

Prosessoren blir våt. Tørk prosessoren med en myk klut, bytt 
mikrofonbeskyttelsene og legg den i 
tørkesettet som leveres av Cochlear,  
i åtte timer. Se Vann, sand og smuss  
på side 33.

Batteriene varer ikke 
så lenge som vanlig.

1. Rengjør batterikontaktene forsiktig uten 
å bøye dem. Bruk rengjøringsbørsten, 
og tørk deretter av prosessoren med en 
myk klut.

2. Hvis du bruker et festehjelpemiddel 
som ikke er anbefalt, og som dekker 
lydprosessoren, bør du bytte det ut 
med et hjelpemiddel som anbefales 
av Cochlear.

3. Kontroller at du bruker de anbefalte 
batteriene. Se Batterier på side 4.

4. Kontroller at du bruker riktig magnet 
for implantatet. Hvis du er i tvil, kan 
du ta kontakt med klinikkpersonalet.

5. ikke glem at nye batterier må stå  
i noen sekunder før de settes inn  
i lydprosessoren. 

6. Hvis problemet vedvarer, kontakter 
du klinikkpersonalet.
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Forholdsregler 
FO

RH
O

LD
SREG

LER

•	 Små barn som holder på å utvikle de motoriske ferdighetene 
sine, har større risiko for å slå hodet mot en hard gjenstand 
(f.eks. et bord eller en stol). Støt mot lydprosessoren kan 
forårsake skade på prosessoren eller dens deler. Et slag 
mot hodet i nærheten av cochleaimplantatet kan skade 
implantatet og føre til at det ødelegges.

•	 De fleste brukere kan dra nytte av elektriske stimuleringsnivåer 
som anses som trygge. Dette er basert på dyreforsøk. Den 
langsiktige effekten av slik stimulering hos mennesker er 
ukjent.
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Advarsler 
For foreldre og pleiere
•	 Deler som kan fjernes fra systemet (f.eks. mikrofonbeskyttelse, 

batterier, magneter, batterideksel, sikkerhetssnor), kan mistes, 
eller de kan utgjøre kvelningsfare. Oppbevar dem utilgjengelig 
for barn, eller lås den barnesikre skruen på batteridekselet.

•	 Hold tørkebrikken fra tørkesettet unna små barn. Hvis dette 
materialet svelges, kan det medføre alvorlige indre skader. 

•	 Pleiere må rutinemessig sjekke om enheten viser tegn  
på overoppheting og om det er tegn på ubehag eller 
hudirritasjon der implantatet sitter. Fjern prosessoren 
umiddelbart hvis den oppleves ubehagelig eller smertefull 
(f.eks. hvis enheten blir varm, eller hvis lyden er ubehagelig 
høy), og informer klinikkpersonalet. 

•	 Pleiere må se etter tegn til ubehag eller hudirritasjon 
hvis det brukes et festehjelpemiddel (f.eks. hodebånd) 
som trykker mot lydprosessoren. Fjern hjelpemiddelet 
umiddelbart hvis det forekommer ubehag eller smerte,  
og informer klinikkpersonalet.

•	 Kvitt deg med brukte batterier med en gang og i henhold 
til lokale forskrifter. Oppbevares utilgjengelig for barn.

•	 La ikke barn skifte batterier uten tilsyn av voksne.
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Prosessorer og deler
•	 Hver prosessor er spesielt programmert for hvert implantat. 

Bruk aldri en prosessor som tilhører en annen person. Du 
skal heller ikke låne bort din prosessor til en annen person.

•	 Bruk cochleaimplantatsystemet bare med de godkjente 
enhetene og tilbehøret.

•	 Hvis du opplever en betydelig endring i ytelsen, skal du 
fjerne prosessoren og ta kontakt med klinikkpersonalet.

•	 Prosessoren og andre deler av systemet inneholder 
komplekse elektroniske deler. Disse delene er holdbare, 
men må behandles forsiktig.

•	 Det er ikke tillatt å modifisere dette utstyret. Garantien blir 
gjort ugyldig hvis den modifiseres. 

•	 Hvis du opplever stramming eller smerte på implantatstedet, 
eller du utvikler betydelig hudirritasjon, må du slutte å bruke 
lydprosessoren og kontakte klinikkpersonalet. 

•	 ikke utsett prosessoren for vedvarende trykk når den er  
i kontakt med huden (f.eks. sove/ligge på prosessoren eller 
bruke tettsittende hodeplagg). 

•	 ikke ha volumet for høyt, i tilfelle det inntreffer en høy lyd  
i nærheten. 
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•	 Hvis du må justere volumet ofte, eller hvis justering av 
volum forårsaker ubehag, må du kontakte klinikkpersonalet. 

•	 ikke legg prosessoren eller deler i noen form for 
husholdningsutstyr (f.eks. mikrobølgeovn, tørketrommel). 

•	 ikke bruk tørkeboks som har ultrafiolett C (UVC)-lampe 
(f.eks. Freedom™ Dry and Store). 

•	 Det magnetiske tilbehøret til lydprosessoren til implantatet 
kan påvirkes av andre magnetiske kilder. 

•	 Reservemagneter skal oppbevares på et trygt sted unna 
kort med magnetstripe (f.eks. kredittkort, busskort). 

•	 Enheten inneholder magneter som skal holdes unna 
livsopprettholdene enheter (f.eks. pacemakere, implanter-
bare defibrillatorer og magnetiske ventrikkelshunter), fordi 
magnetene kan påvirke funksjonen til slike enheter. Hold 
prosessoren minst 15 cm (6 tommer) fra slike enheter. 
Kontakt produsenten av den spesifikke enheten hvis du vil 
ha mer informasjon.

•	 Lydprosessoren og fjernkontrollen utstråler elektromagnetisk 
energi som kan forårsake forstyrrelser på livsopprettholdene 
enheter (f.eks. pacemakere og implanterbare defibrillatorer). 
Hold prosessoren og fjernkontrollen minst 15 cm (6 tommer) 
fra slike enheter. Kontakt produsenten av den spesifikke 
enheten hvis du vil ha mer informasjon.

•	 ikke legg enheten eller tilbehøret inne i en kroppsdel  
(f.eks. nese, munn).
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•	 Oppsøk lege før du går inn i et miljø som kan påvirke 
funksjonen til cochleaimplantatet på en negativ måte, 
inkludert områder merket med en advarsel mot at 
pacemaker-brukere går inn i området.

•	 Enkelte typer digitale mobiltelefoner (f.eks. GSM-systemet 
(Global System for Mobile communications) som benyttes 
i enkelte land), kan forstyrre driften av det eksterne utstyret. 
Du kan høre en forvrengt lyd når du befinner deg i nærheten, 
dvs. 1–4 m (~3–12 fot), av en digital mobiltelefon som er  
i bruk.

•	 Den maksimale dykkedybden ved bruk av Cochlear 
Nucleus-cochleaimplantater er på 40 m (~131 fot). Søk 
medisinsk rådgivning før du dykker, for å sikre at du ikke 
har noen lidelser som kan bety at dykking er kontraindisert 
(f.eks. en mellomøreinfeksjon). Når du bruker en maske, 
må du unngå trykk over implantatstedet.

•	 Før aktiviteter som skaper ekstrem elektrostatisk utlading 
(f.eks. lek på plastsklier), må prosessoren tas av. i sjeldne 
tilfeller kan en utlading av statisk elektrisitet skade de 
elektriske komponentene i cochleaimplantatet eller skade 
programmet i prosessoren. Hvis du er i kontakt med statisk 
elektrisitet (f.eks. når du tar på klær over hodet, eller når 
du går ut av en bil), bør du berøre noe ledende, som et 
dørhåndtak i metall, før cochleaimplantatsystemet kommer 
i kontakt med en gjenstand eller person.
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Batterier
•	 Bruk bare 675 (PR44) luft/sink-batterier som leveres eller 

anbefales av Cochlear til daglig bruk. Andre batterier kan 
bare brukes med tilbehøret Aqua+ for Kanso  
(se brukerveiledningen for detaljer).

•	 Sett inn batteriene i riktig retning. 

•	 ikke bland engangsbatterier som har forskjellig produsent, 
merke, type, alder, eller som er brukt tidligere.

•	 Batterier må ikke kortsluttes (polene på batteriene må 
f.eks. ikke komme i kontakt med hverandre og batteriene 
må ikke ligge løse i lommer, etc.)

•	 Hvis batteriene kortsluttes, vil ikke prosessoren fungere, 
og temperaturene kan nå 42 °C. Fjern prosessoren 
umiddelbart, og kontakt klinikkpersonalet.

•	 Batterier må ikke demonteres, deformeres, legges i vann 
eller brennes. 

•	 Ubrukte batterier skal oppbevares i originalemballasjen på 
et rent og tørt sted. 

•	 Når prosessoren ikke er i bruk, skal batteriene tas ut og 
oppbevares separat på et rent og tørt sted. 

•	 Tørk av batteriene med en ren, tørr klut hvis de er skitne. 

•	 ikke eksponer batterier for varme (la for eksempel aldri 
batteriene ligge i sollys, i et vindu eller i en bil). 

•	 ikke bruk skadde eller deformerte batterier. Hvis huden 
eller øynene kommer i kontakt med batterivæske, må du 
vaske med vann og oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.

•	 Ha aldri batterier i munnen. Hvis de svelges, må du kontakte 
lege eller giftinformasjonssentralen. 
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Medisinske behandlinger 
Magnettomografi (MR)

Kanso-lydprosessoren, fjernkontrollen og relatert 
tilleggsutstyr (som den trådløse 
programmeringspoden) er MR-usikre.

Fullstendig informasjon om MR-sikkerhet fås på  
www.cochlear.com/warnings eller ved å ringe 
det regionale Cochlear-kontoret (du finner 
kontaktnumre mot slutten av dette 
dokumentet).

MR
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Medisinske behandlinger som genererer indusert 
strømstyrke, varme og vibrasjoner

Det å ha et cochleaimplantat betyr at man må utvise ekstra 
forsiktighet ved enkelte medisinske behandlinger. Før 
medisinsk behandling skal informasjonen i dette avsnittet 
drøftes med brukerens lege.

Lydprosessoren må fjernes før du starter på noen av de 
medisinske behandlingene som er oppført i dette avsnittet.

Enkelte medisinske behandlinger genererer induserte 
strømmer som kan forårsake vevsskader eller permanent 
skade på cochleaimplantatet. Deaktiver enheten før noen  
av de følgende behandlingene starter.

Advarsler for spesielle behandlinger er gitt under.

FORHOLD ADVARSEL
Diatermi ikke bruk terapeutisk eller medisinsk diatermi 

(termopenetrering) ved hjelp av elektromagnetisk 
stråling (magnetiske induksjonsspoler eller 
mikrobølge). Høye strømmer som induseres til 
elektrodeledningen, kan forårsake vevsskade på 
cochlea/hjernestammen eller permanent skade 
på implantatet. Medisinsk diatermi ved bruk av 
ultralyd kan brukes nedenfor hodet og halsen.

Behandling med 
elektrosjokk

Behandling med elektrosjokk må ikke under noen 
omstendighet forekomme på en pasient med et 
implantat. Behandling med elektrosjokk kan 
forårsake vevsskade eller skade på implantatet.
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FORHOLD ADVARSEL
Elektrokirurgi Elektrokirurgiske instrumenter kan forårsake 

radiofrekvensbølger som kan strømme gjennom 
elektroden.
Monopolare elektrokirurgiske instrumenter må 
ikke brukes på hodet eller halsen til en pasient 
med et implantat, da induserte strømmer kan 
forårsake skade på cochleavev/nervevev eller 
permanent skade på implantatet.
Når bipolare elektrokirurgiske instrumenter 
brukes på hodet og halsen til pasienten, må ikke 
kauterisasjonselektrodene komme i kontakt med 
implantatet, og de må holdes mer enn 1 cm  
(½ tomme) unna elektrodene.

Behandling med 
ioniserende 
stråling

ikke bruk ioniserende stråleterapi direkte over 
implantatet. Det kan forårsake skade på 
implantatet.

Nevrostimulering ikke bruk nevrostimulering direkte over 
implantatet. Høye strømmer som induseres  
til elektrodeledningen, kan forårsake vevsskade  
på cochlea/hjernestammen eller permanent 
skade på implantatet.

Terapeutisk 
ultralyd

ikke bruk ultralydenergi med terapeutisk nivå 
direkte over implantatet. Det kan utilsiktet 
konsentrere ultralydfeltet og forårsake skade  
på vevet eller skade på implantatet.
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Fysisk konfigurasjon
Prosessorenheten omfatter:

•	 To omnidireksjonelle mikrofoner for mottak av lyd.

•	 En intern telespole for å motta magnetfelter som utstråles 
av teleslynger.

•	 Tilpassede analoge og digitale integrerte kretser med 
digital signalprosessering (DSP) og mulighet for 
bidireksjonell trådløs kommunikasjon.

•	 En trefarget visuell indikering av prosessorfunksjon eller 
problem.

•	 Brukeren kan styre viktige funksjoner med én knapp.

Batteriene gir strøm til prosessoren, som overfører energi og 
data til implantatet.

Materialer
•	 Prosessorenhet: polyamid.

•	 Magnetetuiet er laget av akrylonitril butadien styren (ABS).

Batterier
Sjekk batteriprodusentens anbefalte driftsbetingelser for 
engangsbatterier som er brukt i prosessoren.

Annen informasjon
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Trådløs kommunikasjonsforbindelse
Den trådløse kommunikasjonsforbindelsen til fjernkontrollen/
Remote Assistant opererer på 2,4 GHz iSM-båndet med GFSK 
(Gaussian Frequency Shift Keying) på 5 kanaler. Koblingen bruker 
en intern bidireksjonell kommunikasjonsprotokoll og fungerer 
på en avstand på opptil 2 meter fra prosessoren. Når det er 
interferens, veksler den trådløse kommunikasjonskoblingen 
mellom de 5 kanalene for å finne en kanal der interferensen  
i minst grad påvirker funksjonen til koblingen. Fjernkontrollene 
indikerer via displayet om prosessoren ikke befinner seg innenfor 
rekkevidde, og når koblingen er brutt på grunn av interferens  
(se den aktuelle brukerveiledningen for mer informasjon).

Miljømessige forhold

FORHOLD MiNiMUM MAKSiMUM

Temperatur ved lagring og transport -10 °C (14 °F) +55 °C (131 °F)

Fuktighet ved lagring og transport 0% RH 90% RH

Driftstemperatur +5 °C (41 °F) +40 °C (104 °F)

Relativ fuktighet ved drift 0 % RH 90 % RH

Driftstrykk 700 hPa 1060 hPa

Produktdimensjoner (Typiske verdier)

KOMPONENT LENGDE BREDDE TYKKELSE

Kanso-prosessorenhet 40,9 mm 35,2 mm 11,4 mm
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Produktets vekt (typiske verdier)

KOMPONENT VEKT

Kanso-prosessorenhet (uten batteri og magnet) 8,3 g

Kanso-prosessorenhet (inkludert 1M-magnet) 11,6 g

Kanso-prosessorenhet (inkludert 1M-magnet og 
to luft/sink-batterier)

13,9 g

Spole
KARAKTERiSTiKKER VERDi

Driftsspenning 2,0 V

Driftsfrekvens 5 MHz

Driftskarakteristikker
KARAKTERiSTiKKER VERDi/OMRÅDE

Frekvensområde lydinngang 100 Hz til 8 kHz

Trådløs teknologi intern toveis trådløs overføring med  
lav effekt

Radiofrekvens 2,4 GHz

Driftsspenning 2,0 V til 3,1 V

Effektforbruk 20 mW til 60 mW

Knappefunksjoner Slå prosessoren av og på, slå trådløst 
tilbehør av og på, endre programmet

Rekkevidde for ekstern 
kommunikasjon

Opptil 2 m

Batterier To PR44-knappecellebatterier  
(luft/sink), 1,45 V (nominell) hver.
Cochlear anbefaler 675-luft/
sink-batterier utviklet for bruk med 
cochleaimplantater.



BRUKERVEiLEDNiNG FOR KANSO®-LYDPROSESSOR  55

A
N

N
EN

 IN
FO

RM
A

SJO
N

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
ADVARSEL  
Bærbart og RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert eksternt 
utstyr som antennekabler og eksterne antenner) skal ikke 
brukes nærmere Kanso-lydprosessoren, inkludert kabler som 
er angitt av produsenten, enn 30 cm (12 tommer). Hvis ikke 
kan det føre til redusert ytelse på utstyret.

Det kan oppstå interferens i nærheten av utstyr merket med 
følgende symbol:

Miljøvern
Lydprosessoren inneholder elektroniske komponenter som  
er underlagt direktiv 2002/96/EF om kassert elektrisk og 
elektronisk utstyr. 

Hjelp til med å beskytte miljøet ved ikke å kaste lydprosessoren 
eller batteriene i husholdningsavfallet. Resirkuler lydprosessoren 
i henhold til lokale forskrifter.

Klassifisering av utstyr
Lydprosessoren er internt drevet utstyr type B anvendt del 
som beskrevet i den internasjonale standarden iEC 60601-
1:2005/A1:2012, Medical Electrical Equipment – Part 1: General 
Requirements for Basic Safety and Essential Performance.
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Sertifisering og gjeldende standarder
Kanso-lydprosessoren oppfyller de essensielle kravene i tillegg 
1 i EU-direktiv 90/385/EØF om aktive implanterbare 
medisinske enheter i henhold til samsvarsvurderingsprosedyren 
i tillegg 2.



Året for innvilgning av autorisasjon til å påføre CE-merket var 
2016.

Den oppfyller også de essensielle kravene i direktiv 2014/53/
EF om radioutstyr i henhold til samsvarsvurderingsprosedyren 
i tillegg ii. Samsvarserklæringen finnes på www.cochlear.com/
wps/wcm/connect/intl/about/company-information/
declaration-of-conformity

Samsvar med FCC (Federal Communications 
Commission) og Canadian iC
Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene og med 
RSS-210 av industry Canada. Bruken forutsetter at de følgende 
to betingelsene overholdes:

•	 Enheten forårsaker ikke skadelig interferens.

•	 Enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert 
interferens som kan forårsake uønsket drift.

Endringer eller modifikasjoner som er gjort på utstyret og som 
ikke er uttrykkelig godkjent av Cochlear Limited, kan oppheve 
FCC-autorisasjonen for å bruke utstyret.
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Dette utstyret er blitt testet og funnet å være i samsvar med 
begrensningene for en digital enhet i klasse B, og stemmer 
overens med del 15 i FCC-reglene. Disse begrensningene er 
utformet for å gi fornuftig beskyttelse mot skadelig støy i en 
boliginstallasjon. 

Dette utstyret genererer, bruker og kan stråle radiostøyenergi, 
og hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse  
med instruksjonene, kan det forårsake skadelig støy på 
radiokommunikasjonen. Det er imidlertid ingen garanti for  
at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. 

Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på 
mottakerforholdene til radio eller fjernsyn, hvilket man kan 
registrere ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren til å 
prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende 
tiltak: 

•	 Plasser mottaksantennen på et annet sted, eller snu litt  
på den. 

•	 Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. 

•	 Koble utstyret i en stikkontakt eller på en annen kurs enn 
den som benyttes for mottakeren. 

•	 Spør forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om 
hjelp.

FCC iD: WTO-CP950

iC: 8039A-CP950

CAN iCES-3 (B)/NMB-3(B)
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Radiokompatibilitet for Japan
Denne enheten er godkjent i overensstemmelse med den 
japanske radioloven ( ). 

Denne enheten skal ikke modifiseres (ellers vil det innvilgede 
betegnelsesnummeret bli ugyldig).

Radiokompatibilitet for Korea
1. Utstyrsnavn/modellnavn:

2. Registreringsnummer: MSIP-CRM-COH-CP950
3. Navn på selskap: Cochlear Limited
4. Produksjonsdato: 2015
5. Produsent/opprinnelsesland:  
Cochlear Limited/Australia

ADVARSEL  
Dette radioutstyret kan forårsake radiointerferens under bruk.

Dette utstyret egner seg for elektromagnetisk utstyr for 
hjemmemiljø (klasse B) og kan brukes alle steder

R 202-LSD088
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Merkesymboler 
Prosessoren eller eksterne komponenter og/eller emballasjen 
kan være merket med følgende symboler:

Se bruksanvisning

Spesifikke advarsler eller forholdsregler i forbindelse med 
enheten, som ikke ellers finnes på etiketten

Produsent

M/N Modellnummer

Autorisert representant i EU

Katalognummer

Serienummer

Batch-kode

Produksjonsdato

Bruk innen dato

Temperaturgrenser


CE-registreringsmerke med nummer 
på sertifiseringsorganisasjon

Radiosamsvarsertifisering for Australia og New Zealand

R 202-LSD088 Radiosamsvarsertifisering for Japan
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Radiosamsvarsertifisering for Korea

Rekvisisjonsbelagt

Resirkulerbart materiale

Deponer elektriske komponenter i overensstemmelse 
med lokale forskrifter

Type B anvendt del

Beskyttelsesklasse
•	 Beskyttet mot feil ved støvinntrenging
•	 Beskyttet mot feil ved vannsprut

Personvern og registrering av personlig 
informasjon
i forbindelse med mottak av en Cochlear-enhet vil vi registrere 
personlig informasjon om brukeren eller brukerens foreldre, 
foresatte, pleiepersonell og hørselhjelppersonell. Dette er kun 
til bruk av Cochlear og andre som er involvert i arbeidet med 
enheten.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du les Cochlears 
personvernerklæring på www.cochlear.com eller be om en 
kopi fra ditt nærmeste Cochlear-kontor.

Juridisk informasjon
informasjonen i denne boken er ment å være korrekt på 
utgivelsestidspunktet. Spesifikasjoner kan imidlertid endres 
uten varsel.

© Cochlear Limited 2018
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