Kanso® 2-lydprosessor

CP1150

Tilkoblingsveiledning (for Android™ P1285539 versjon 3.0)
Denne veiledningen viser deg hvordan du kobler Cochlear™ Kanso® 2 -lydprosessor(er) med Nucleus Smart-appen på en kompatibel
Android-smarttelefon*, slik at du kan bruke appen til å styre og overvåke lydprosessor(er).
*Hvis du vil ha kompatibilitetsinformasjon, kan du besøke www.cochlear.com/compatibility.
MERK
For å bruke Android-versjonen av appen må lydprosessoren din ha den nyeste fastvaren installert. Ta kontakt med klinikkpersonalet.

Koble til prosessoren(e).

MERKNADER
• Hvis du har lydprosessor(er) som allerede er tilkoblet, må du koble dem fra først. Se side 2 for instruksjoner om frakobling.
• Radiointerferens: Når du prøver å koble sammen en lydprosessor med en app, kan det være at du opplever interferens fra enkelte enheter
(f.eks. mikrobølgeovner, trådløse rutere og TV Streamer-enheter). Hvis dette skjer, beveger du deg bort fra apparatet, før du prøver igjen.
1 Slå på Bluetooth på Android-smarttelefonen din.
2 Kjør Nucleus Smart-appen.

5 Ha din(e) prosessor(er) klar(e) og

trykk Start oppsett.

3 Sveip gjennom velkomstskjermbildene.
4 Opprett din Cochlear-konto (eller logg inn hvis

og deretter PÅ.
Hvis du har to prosessorer, gjør du
dette på begge to etter hverandre.
Enheten din søker etter din(e)
lydprosessor(er) ...
MERK
Hvis du bruker en lydprosessor og et
kompatibelt høreapparat, kan du
også koble dem sammen på denne
måten.

du har en konto allerede).

7 Trykk på Fortsett.

6 Slå lydprosessoren(e) AV,

8 Når prosessoren(e) din(e) vises,

trykker du én gang for å starte
sammenkoblingen.

9 Denne skjermen vises når

sammenkoblingen er fullført.
Trykk på Verifiser prosessorer.

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ...
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10 Følg instruksjonene på skjermen for å

Bekrefte lydprosessoren(e) din(e).
Skjermbildet Klargjøre prosessoren(e) vises
i opp til 30 sekunder.

12 Når oppsettet er ferdig, vises

dette skjermbildet.
Trykk på Start.

MERK
For å koble sammen ytterligere kompatible
enheter må du først deaktivere Bluetooth på
enhetene som allerede er koblet.

Nå kan du bruke Nucleus Smart-appen! Se
brukerveiledningen for Nucleus Smart-appen
for mer informasjon.

11 Trykk på et alternativ på skjermbildet

Lydprosessor(er) . Hvis du blir bedt om det,
angir du brukerinformasjon.

Smarttelefoner med lydoverføring for høreapparater
Hvis smarttelefonen din støtter lydoverføring til høreapparater, kan du motta lyd fra telefonen din rett til prosessoren din.
Gjør som følger for å sette opp lydoverføring:
1 Når skjermbildet Lydoverføring vises,

trykker du på Aktiver.
Lydprosessoren(e) din(e) vil slås av for
et øyeblikk.

2 Hvis en annen / andre lydprosessor(er)

allerede er koblet sammen eller
overfører lyd til smarttelefonen din,
må du glemme dem nå.
Følg instruksjonene på skjermen for å
glemme prosessoren(e), og deretter
trykker du på tilbake-knappen for å gå
tilbake til Nucleus Smart-app.

3 Vent mens skjermbildet Kobler til

prosessor vises.

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ...
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4 Hvis systemlyder er aktivert på

smarttelefonen, vil skjermbildet
Systemlyder vises.
Følg instruksjonene på skjermen for å
deaktivere systemlyder. Trykk deretter
på tilbake-knappen for å gå tilbake til
Nucleus Smart-appen.

5 Når skjermbildet Oppsett er fullført

vises, trykker du på Fortsett.

6 Du kan bruke Nucleus Smart-appen!

Se brukerveiledningen for Nucleus
Smart-appen for mer informasjon.

MERK
For å koble sammen ytterligere kompatible enheter må du først deaktivere Bluetooth på enhetene som allerede er koblet.

Koble fra prosessoren(e)
Hvis du bytter ut lydprosessor(er), f.eks. når du får en ny lydprosessor fra reparasjonssenteret, må du gjøre følgende:
• Først må du koble fra de(n) gamle lydprosessoren(e).
• Deretter må du koble sammen de(n) nye lydprosessoren(e).
1 Åpne appens Innstillinger-

skjermbilde.

2 Trykk Prosessorinnstillinger.

3 Trykk på Koble fra

prosessoren(e) din(e).

3

4 Trykk på Ja.

Sjekk lydoverføringsstatus
For å sjekke din lydoverføringsstatus:
1 Åpne appens meny.

2 Trykk på Innstillinger.

3 Trykk på Lydoverføring.

4 Hvis lydoverføringen ikke

er aktivert, kan du se
informasjonen på skjermen
og trykke på de tilgjengelige
koblingene.

• Se brukerveiledningen for Kanso 2 Nucleus Smart-appen for mer informasjon om appen.
• Se brukerveiledningen for Kanso 2-lydprosessoren for mer informasjon om lydprosessoren.
• Besøk oss på Internett for tips, instruksjonsvideoer og mye mer:
www.cochlear.com
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