
Kanso®-lydprosessor
Hurtigveiledning

 Komme i gang
 Hurtigreferanse

CP950



Om

Cochlear™ Kanso®-lydprosessor (modell-
nummer: CP950) fungerer sammen med 
cochleaimplantatet for å overføre lyd til øret.

MERK  
Mer informasjon og advarsler i Brukerveiledning for 
Kanso-lydprosessor.
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Lydprosessor

Mikrofon- 
porter

Indikatorlys
Kontroll- 

knapp

Luftspalter

Kanso- 
toppdeksel

Kanso- 
batterideksel

DENNE SIDEN OPP

O
M
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LÅST OPP

LÅST

Låse og låse opp batteridekselet

Vri skruen med urviseren til 
den er vannrett, for å låse.

For å låse opp vrir 
du til den står 
loddrett.
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Bytte batterier

STRØ
M

1. Vri låseskruen mot 
urviseren for å låse 
opp batteridekselet 
(vri den med urviseren 
for å låse).

2. Skyv for å åpne.
Bruk fingrene på 
sidene til å trekke av 
dekselet.
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3. Sett inn to nye p675 
høyeffekts luft/sink- 
engangsbatterier  
med den flate siden 
vendt opp. 

4. Sett batteridekselet  
på plass.
Vri låseskruen med 
klokken for å låse.
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Feste prosessoren

Knapp/lampe 
vender opp 

Batterirommet 
vender ned

FORHOLDSREGLER
• Pass på å plassere lydprosessoren riktig. Dette er viktig for å få 

best mulig ytelse og for at den ikke skal falle av implantatet.
• Hvis du har to implantater, må du passe på at du setter 

riktig prosessor på riktig implantat.

BRU
K
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Feste en SoftWear-pad

Hvis du opplever ubehag, kan du feste en selvklebende  
Cochlear SoftWear™-pad til baksiden av prosessoren.
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Ta tak i løkken og før den gjennom et festehull forfra 
og bakover. Før klipsen gjennom løkken, og stram til.

Sikre prosessoren

Du kan feste en Nucleus®-sikkerhetssnor for å redusere 
risikoen for å miste prosessoren.

BRU
K
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Trykk på 
knappen

Slå av og på

Trykk på knappen for 
å slå på.

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

MERK 
Lydprosessoren slår seg av automatisk når den har vært 
koblet fra implantatet i to minutter.



9HURTIGVEILEDNING

Skifte program

Trykk på knappen for å 
bytte programmet.

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

Trykk på 
knappen

BRU
K
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Streame lyd

Trykk på og hold inne 
knappen (to sekunder) for å 
streame lydkilder.

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

Blå: streame lyd.

Trykk på knappen for å 
avslutte streamingen.
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BRU
K

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 ...
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Lys

Daglig bruk

LYS HVA DET BETYR

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

 
 

  

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

     … Prosessoren blinker når den mottar lyd fra en 
lydkilde (bare barnemodus).
Slår av prosessoren. 
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Alarmer

LYS HVA DET BETYR

     … Prosessoren er ikke på hodet  
(eller den er koblet til feil implantat).

     Prosessorbatteriene er nesten utladet.  
Bytt batteriene.
Feil. Ta kontakt med klinikkpersonalet.  
Lyser til problemet er løst.

LYS
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