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Tämän oppaan symbolit
HUOMAUTUS
Tärkeitä tietoja tai ohjeita.

VINKKI
Aikaa säästävä vinkki.

VAROITUS (ei vahinkoa)
Huolellisuutta noudatettava turvallisuus- ja 
tehokkuussyistä. Voi aiheuttaa laitevaurioita.

VAKAVA VAROITUS (vahingollinen)
Mahdollinen turvallisuusriski ja vakavia haittavaikutuksia. 
Voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

Tämä opas on tarkoitettu Cochlear™ Nucleus® 7 -puheprosessoria 
käyttäville Cochlear-sisäkorvaistutekäyttäjille ja heidän huoltajilleen 
(mallinumero: CP1000). Prosessori siirtää äänen korvaasi yhdessä 
istutteen kanssa. Se koostuu prosessointiyksiköstä, korvakoukusta, 
kelasta ja sen johdosta, magneetista sekä akku- tai 
paristomoduulista. 

Prosessorin virtalähteenä voi käyttää kertakäyttöisiä paristoja tai 
ladattavia akkuja. 

Prosessoria voi ohjata painamalla sen painiketta tai käyttämällä 
Cochlear-kauko-ohjainta tai Nucleus Smart -sovellusta. 

Ihmiset, joilla on tietyntyyppinen kuulonalenema, voivat käyttää 
prosessoria Hybrid™-tilassa yhdistämällä siihen akustisen 
komponentin, joka lähettää korvakäytävään vahvistettua akustista 
ääntä. 

Prosessorisi mukana toimitetaan lukuisia työkaluja ja lisävarusteita.

HUOMAUTUKSET 
• Katso Nucleus 7 -puheprosessorien, akkujen/paristojen ja 

osien käyttöön liittyviä varoituksia Varoitukset- ja Vakavat 
varoitukset -osioista.

• Saat tärkeää tietoa Cochlear-istutejärjestelmistä myös 
Tärkeitä tietoja -asiakirjasta.
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Nucleus 7 -puheprosessori
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Paristot ja akut
Nucleus 7 -puheprosessorissa voi käyttää kolmenlaisia 
paristoja tai akkuja:

Paristomoduuli, jossa on seuraavat 
osat:

• Cochlear-paristosuojus
• Cochlear-paristopidike
Moduuli käyttää kahta kertakäyttöistä 
paristoa, ja siinä on lapsiturvallinen 
lukko.

Ladattava Cochlear-vakioakkumoduuli

Kompakti ladattava Cochlear-
akkumoduuli
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Paristojen kesto
Kuten kaikissa elektronisissa laitteissa, paristot on 
vaihdettava tarvittaessa. Pariston tai akun kestoikä 
määräytyy päivittäin käytettävien ohjelmien, istutteen 
tyypin, istutetta ympäröivän ihon paksuuden sekä pariston 
tai akun koon ja tyypin mukaan. 

Ladattavan akun oletetaan kestävän vähintään 
400 latauskertaa. Täysin tyhjän akun lataaminen kestää 
noin neljä tuntia.

Ladattavien akkujen lataaminen voi ajan myötä kestää 
kauemmin. Lataa ladattavat akut aina ennen käyttöä, 
jolloin ne kestävät pidempään.

Jotta paristot tai akut kestäisivät mahdollisimman pitkään, 
klinikkasi voi määrittää puheprosessorin sammumaan 
kahden minuutin kuluttua siitä, kun se on irrotettu 
istutteesta. V

iRTA
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Akku- tai paristomoduulin 
lukitseminen prosessoriin
Voit parantaa akku- tai paristomoduulin 
lapsiturvallisuutta lukitsemalla sen puheprosessoriin. 

1. Lukitse akku- tai 
paristomoduuli 
painamalla lukko 
vasempaan reunaan. 

2. Vapauta akku- tai 
paristomoduuli 
painamalla lukko 
oikeaan reunaan.

VAKAVA VAROITUS
Jotkin puheprosessorin ja paristomoduulin väliin asennettavat 
lisävarusteet estävät paristomoduulia lukittumasta 
puheprosessoriin. Tämä tarkoittaa, että paristomoduulin 
voi irrottaa, mikä aiheuttaa tukehtumis- tai nielemisvaaran. 
Valvo aina alle 3-vuotiaita lapsia ja muita sellaisia henkilöitä, 
joille lisävarusteet voivat aiheuttaa pienten osien vuoksi 
tukehtumis- tai nielemisvaaran.
VAROITUS 
Tarkista aina ennen akku- tai paristomoduulin kiinnittämistä 
tai irrottamista, että lukko on auki.
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Kertakäyttöisiä paristoja 
käyttävän paristomoduulin suojuksen 
lukitseminen
Kertakäyttöisiä paristoja käyttävässä paristomoduulissa 
on lapsiturvallinen lukko, jonka tarkoitus on estää lapsia 
avaamasta paristosuojusta. 

LUKITSEMINEN Kierrä lukitusruuvia myötäpäivään 
paristosuojuksen lukitusvälineellä, 
kunnes ruuvi on vaakasuorassa.

LUKITUKSEN 
AVAAMINEN

Kierrä lukitusruuvia vastapäivään, 
kunnes se on pystysuorassa.

VAROITUS
Tarkista aina ennen paristosuojuksen kiinnittämistä tai 
irrottamista, että lukitusruuvi on auki.

V
iRTA
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Akku- tai paristomoduulin vaihtaminen
Akku- tai paristomoduulin irrottaminen

1. Vapauta 
prosessointiyksikköön 
kiinnitetty akku- tai 
paristomoduuli 
kiertämällä sitä kuvan 
mukaisesti. 

2. Irrota akku- tai 
paristomoduuli 
prosessointiyksiköstä. 

VAROITUS
Tarkista aina ennen akku- tai paristomoduulin irrottamista, että 
lapsiturvallinen lukko on auki (katso ohjeet sivulta 6).
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Akku- tai paristomoduulin kiinnittäminen

1. Sovita osat yhteen kohdistamalla akku- tai 
paristomoduuli prosessorin liitäntään hieman vinottain. 

Ladattava akkumoduuli: kohdista 
akkumoduulin hieman ulkoneva 
kohdistusmerkki ja nuoli 
prosessointiyksikön takaosaan

Kertakäyttöisiä paristoja 
käyttävä paristomoduuli: 
kohdista paristomoduulin lovet 
ja lukko prosessointiyksikön 
takaosaan

2. Kiinnitä osat toisiinsa 
kiertämällä akku- tai 
paristomoduulia kuvan 
mukaisesti.  
 
Prosessori käynnistyy 
automaattisesti.

HUOMAUTUS
Jos et kiinnitä puheprosessoria istutteeseen, se sammuu 
automaattisesti kahden minuutin kuluttua, mikäli klinikkasi on 
ottanut automaattisen virrankatkaisun käyttöön.

V
iRTA
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Kertakäyttöisten paristojen vaihtaminen
Paristomoduulissa käytetään kahta kertakäyttöistä, 
tehokasta sinkki-ilmaparistoa. Cochlear suosittelee 
sisäkorvaistutteisiin suunniteltujen 675 (PR44) -sinkki-
ilmaparistojen käyttöä. Hopeaoksidi- tai alkaliparistojen 
käyttäminen on kielletty.

1. Sammuta prosessori 
pitämällä painiketta 
painettuna 5 sekunnin 
ajan ja vapauttamalla 
painike sen jälkeen.

2. Työnnä avattua 
paristosuojusta poispäin 
paristopidikkeestä. 

3. Poista paristot 
paristopidikkeestä.
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V
iRTA

4. Poista uudet paristot 
pakkauksesta ja odota 
muutaman sekunnin ajan.

5. Aseta paristot 
paristopidikkeeseen 
tasainen puoli 
(positiivinen napa) 
ylöspäin. 

6. Laita paristosuojus 
paikalleen liu'uttamalla 
sitä ylös 
prosessointiyksikköä 
kohden.  
 
Lukitse suojus 
tarvittaessa. 
 
Prosessorisi käynnistyy 
automaattisesti.

HUOMAUTUS
Jos et kiinnitä puheprosessoria istutteeseen, se sammuu 
automaattisesti kahden minuutin kuluttua, mikäli klinikkasi on 
ottanut automaattisen virrankatkaisun käyttöön.
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Ladattavien akkujen lataaminen
Ladattavien akkumoduulien kanssa voi käyttää kahta eri 
laturia:

• Cochlear-akkulaturi (Y-muoto) (katso sivu 14)
• Cochlear-USB-akkulaturi (katso sivu 16).

Ennen käytön aloittamista
Ladattavassa akkumoduulissa on sisäänrakennettuja 
turvallisuus- ja tarkkailutoimintoja. Lue tämä osio ennen 
akkulaturin käytön aloittamista.

UUDET AKUT
Uudet akut on ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa. 
TOIMINTAOHJEET 
• Ennen käyttöönottoa uusi akkumoduuli on liitettävä akkulaturiin 

ja sen on annettava latautua täyteen.

LATAUSLÄMPÖTILA
Akkulaturissa on sisäänrakennettu lämpötila-anturi. Akkuja 
ladattaessa lämpötilan on oltava 0 °C - +40 °C (+32 °F - +104 °F). 
Jos akkumoduulin lämpötila on tämän arvoalueen ulkopuolella, 
merkkivalo vilkkuu oranssina (virheen merkiksi).
TOIMINTAOHJEET 
• Lataa ladattava akkumoduuli tilassa, jonka lämpötila on 

0 °C - +40 °C (+32 °F - +104 °F).

AKKUJEN TOIMINNAN ITSETARKASTUS
Ladattavassa akkumoduulissa on toiminnan itsetarkastustoiminto. 
Jos ladattu akku havaitsee ongelman, se sammuttaa 
puheprosessorin. Prosessori käynnistyy jälleen, kun ongelma on 
korjattu.
TOIMINTAOHJEET 
• Jos akku sammuttaa prosessorin, irrota se prosessorista ja liitä se 

takaisin paikalleen. Jos virta ei palaudu, ota yhteys klinikkaasi.
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V
iRTA

TÄYSIN PURKAUTUNEET AKUT
Useasti käytetyt tai liian pitkään säilytetyt akut voivat olla 
purkautuneet niin täydellisesti, ettei niitä voi enää ladata.
TOIMINTAOHJEET 
• Jos ladattava akkumoduuli on purkautunut niin, ettei sitä voi 

enää ladata, merkkivalo vilkkuu oranssina (virheen merkiksi). 
Vaihda akkumoduuli.

AKKUJEN SÄILYTTÄMINEN
Ladattavan akkumoduulin varaus purkautuu jonkin verran, ellei 
moduulia käytetä hetkeen.
TOIMINTAOHJEET 
• Lataa akkumoduuli ennen sen asettamista säilytykseen.

LISÄVARUSTEIDEN KIINNITTÄMINEN
Jotkin lisävarusteet (kuten tarkkailukuulokkeiden sovitin ja 
Roger™ 20 -vastaanotin) asetetaan ladattavan akkumoduulin ja 
prosessointiyksikön väliin.
Jos tällaiset lisävarusteet jätetään paikoilleen käytön päätyttyä, ne 
kuluttavat akun varausta.
TOIMINTAOHJEET 
• Älä jätä akkumoduuliin kiinni lisävarusteita, joita ei enää käytetä.
• Älä kiinnitä ladattavaan akkumoduuliin lisävarusteita, kun 

moduuli on liitettynä akkulaturiin. 
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Akkulaturin (Y-muoto) käyttäminen
Akkulaturilla (Y-muoto) voi ladata samanaikaisesti kahta 
ladattavaa akkumoduulia.

Se liitetään mukana toimitetulla USB-kaapelilla

• pistorasiaan käyttämällä Cochlear-USB-virta-
adapteria tai

• USB-liitäntään (eli esimerkiksi tietokoneeseen).*

1

3

3

2

2

1 USB-kaapeli
2 Ladattavan akkumoduulin liitäntä
3 Merkkivalo

* USB-liitäntöjen on oltava vähintään high power USB 1.0 
-standardin mukaisia. Jos samaan USB-liitäntään liitetään 
useita laitteita USB-keskittimen kautta, on suositeltavaa 
valita erillistä virransyöttöä käyttävä keskitin.
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V
iRTA

1. Aseta ladattava 
akkumoduuli laturin 
liitäntään hieman 
vinottain. Kiinnitä se 
paikalleen kiertämällä.

2. Liitä USB-kaapeli pistorasiaan tai USB-liitäntään. 
Merkkivalo vilkkuu latauksen aikana vihreänä.

HUOMAUTUS
Jos virtalähteenä toimii pistorasia, liitä USB-kaapeli ensin 
virta-adapteriin ja liitä sitten adapteri pistorasiaan.

USB

3. Merkkivalo palaa 
tasaisesti vihreänä, kun 
moduuli on ladattu 
täyteen.
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USB-akkulaturin käyttäminen
USB-akkulaturilla voi ladata yhden ladattavan 
akkumoduulin kerrallaan. 

Se liitetään USB-liittimellä

• pistorasiaan käyttämällä Cochlear-USB-virta-
adapteria tai

• USB-liitäntään (eli esimerkiksi tietokoneeseen).*

1

3
2

1 USB-liitin
2 Ladattavan akkumoduulin liitäntä
3 Merkkivalo

* USB-liitäntöjen on oltava vähintään high power USB 1.0 
-standardin mukaisia. Jos samaan USB-liitäntään liitetään 
useita laitteita USB-keskittimen kautta, on suositeltavaa 
valita erillistä virransyöttöä käyttävä keskitin.
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V
iRTA

1. Poista laturin liitäntöjen suojukset.

2. Aseta ladattava 
akkumoduuli laturin 
liitäntään hieman 
vinottain. 
Kiinnitä se paikalleen 
kiertämällä.

3. Liitä laturi pistorasiaan tai USB-liitäntään. 
Merkkivalo vilkkuu latauksen aikana vihreänä.

HUOMAUTUS
Jos virtalähteenä toimii pistorasia, liitä USB-kaapeli ensin 
virta-adapteriin ja liitä sitten adapteri pistorasiaan.

USB

4. Merkkivalo palaa 
tasaisesti vihreänä, 
kun moduuli on 
ladattu täyteen.
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Pariliittäminen etälaitteisiin
Ennen kuin käytät puheprosessoria yhteensopivan 
Apple®- tai Android™-laitteen tai Cochlear-kauko-ohjaimen 
kanssa, sinun on pariliitettävä puheprosessori ja etälaite.

Katso lisätietoja sovelluksen tai kauko-ohjaimen käyttäjän 
oppaasta.

VAKAVA VAROITUS
Kiinnitä huomiota turvallisuuteen, kun liität puheprosessorin 
älypuhelimen tai taulutietokoneen kaltaiseen laitteeseen. 
Prosessorin saa liittää ainoastaan suojattuihin laitteisiin, joiden 
käyttö edellyttää esimerkiksi salasanaa tai PIN-koodia. Älä liitä 
prosessoria laitteisiin, joiden käyttöjärjestelmää on muokattu.

Made for iPhone -yhteensopivuus
Nucleus 7 -puheprosessori on Made for iPhone® / iPod® / 
iPad® -yhteensopiva kuulolaite. Tämä tarkoittaa, että 
laitetta voi ohjata käyttämällä yhteensopivien Apple-
laitteiden hallintatoimintoja ja äänen 
suoratoistotoimintoja.

Jos käytät yhdessä korvassa puheprosessoria ja toisessa 
yhteensopivaa kuulokojetta, voit ohjata niitä molempia ja 
suoratoistaa ääntä molempiin käyttämällä yhteensopivaa 
Apple-laitetta. Voit pyytää klinikkaasi tarkistamaan 
yhteensopivuuden ja määrittämään toiminnon käyttöösi.

Android
Nucleus 7 -puheprosessori on ASHA (Audio Streaming for 
Hearing Aid [Kuulokojeiden äänen suoratoisto]) 
-standardin mukainen. Tämä tarkoittaa, että laitetta voi 
ohjata käyttämällä yhteensopivien Android-laitteiden 
äänen suoratoistotoimintoja.
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Nucleus Smart -sovellus
Jos käytössäsi on yhteensopiva Apple- tai Android-laite, 
voit käyttää Nucleus Smart -sovellusta puheprosessorin 
hallintaan ja tarkkailuun. Katso lisätietoja sovelluksen 
käyttäjän oppaasta.

Hallintavaihtoehdot
Alla olevassa taulukossa vertaillaan kolmea eri tapaa, joilla 
puheprosessoria voi hallita.

HUOMAUTUS
Joitakin toimintoja voi käyttää vain, jos klinikkasi on ottanut ne 
käyttöön.

TOIMINTO
PROSESSORIN 

PAINIKE
KAUKO-
OHJAIN

NUCLEUS
SMART 

-SOVELLUS

Sulkeminen/
käynnistäminen X

Ohjelma X X X

Äänenvoimakkuus X X

Herkkyys X X

Puhelinkela X X X

Langattomat 
lisälaitteet X X X

Yleisäänen-
voimakkuuden
raja

X

Basso/diskantti X

ForwardFocus X

TO
iM

iN
N

O
T
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Ohjauspainikkeen lukitseminen
Puheprosessorin ohjauspainikkeen voi lukita Nucleus 
Smart -sovelluksen kautta.

Katso lisätietoja sovelluksen käyttäjän oppaasta.

Käynnistäminen ja sammuttaminen

1. Voit käynnistää laitteen 
jollakin seuraavista 
tavoista:

• Liitä akku/paristo 
paikalleen (katso 
sivu 9) tai

• Jos akku on jo liitetty, 
paina painiketta 
lyhyesti.

2. Voit sammuttaa laitteen 
jollakin seuraavista 
tavoista:

• Irrota akku/paristo 
(katso sivu 8) tai

• Pidä painiketta 
painettuna 5 sekunnin 
ajan. Merkkivalo palaa 
tasaisesti oranssina, 
kun prosessori 
sammuu.

HUOMAUTUS
Puheprosessori sammuu automaattisesti kahden minuutin 
kuluttua siitä, kun se on irrotettu istutteesta, mikäli klinikkasi 
on ottanut automaattisen virrankatkaisun käyttöön.
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MERKKIVALOT MITÄ SE MERKITSEE

 
 

  

Vilkkuva vihreä

Prosessorin käynnistäminen. 
Vilkkumismäärä vastaa nykyisen 
ohjelman numeroa.

     …
Nopeasti vilkkuva vihreä

Prosessori vilkkuu, kun se 
vastaanottaa ääntä mikrofoneista 
(vain Lapsi-tilassa).

     ...
Vilkkuva oranssi

Prosessori on irrotettu istutteesta.

  
Hitaasti vilkkuva oranssi

Prosessori sammuu.

TO
iM

iN
N

O
T
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Ohjelman vaihtaminen
Ohjelmia vaihtamalla voit muuttaa tapaa, jolla 
puheprosessori käsittelee ääntä (esimerkiksi meluisissa ja 
hiljaisissa paikoissa). Yleensä riittää kaksi ohjelmaa, mutta 
klinikkasi voi tarjota sinulle jopa neljä ohjelmaa.

1. Paina painiketta 
lyhyesti, kun haluat 
vaihtaa ohjelmasta 
toiseen.

HUOMAUTUS
Jos klinikkasi on ottanut käyttöön SCAN-toiminnon, 
puheprosessorisi reagoi ääniympäristöön automaattisesti, eikä 
sinun tarvitse itse vaihtaa ohjelmaa.

MERKKIVALO MITÄ SE MERKITSEE

 
 

 
 

Vilkkuva vihreä

Ohjelman vaihtaminen 
(vain Lapsi-tilassa).
Vilkkumismäärä vastaa nykyisen 
ohjelman numeroa. 

Äänenvoimakkuuden ja herkkyyden 
säätäminen
Klinikkasi asetusten mukaan sinun voi olla mahdollista 
säätää äänenvoimakkuutta tai herkkyyttä (jos 
käytettävissä) kauko-ohjaimella tai Nucleus Smart 
-sovelluksella. 

Katso lisätietoja kunkin laitteen käyttäjän oppaasta.
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Puhelinkela
Klinikkasi voi ottaa käyttöön puhelinkelan, jonka avulla voit 
hyödyntää tiloihin asennettuja induktiosilmukoita.

HUOMAUTUS
Puhelinkela on optimoitu tiloihin asennettuja 
induktiosilmukoita varten. Jos haluat käyttää puhelinta, on 
suositeltavaa käyttää Cochlear Wireless Phone Clip 
(puhelinlisälaite) -laitetta (katso sivu 24)  tai yhteensopivaa 
älypuhelinta (katso sivu 18).
VINKKI
Puhelinkelaa voi ohjata myös kauko-ohjaimella tai Nucleus 
Smart -sovelluksella. Katso lisätietoja niiden mukana 
toimitetuista käyttäjän oppaista. 

1. Käynnistä puhelinkela 
pitämällä painiketta 
painettuna 2 sekunnin 
ajan ja vapauttamalla 
painike sen jälkeen.

Sininen: puhelinkela on 
toiminnassa.

2. Paina painiketta 
lyhyesti, kun haluat 
sulkea puhelinkelan.
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Langattomat lisälaitteet
Cochlear True Wireless™ -lisälaitteet voivat suoratoistaa 
ääntä langattomasti prosessoriisi:

• Voit hallita pienoismikrofonia tai TV-lähetintä 
prosessorillasi.

• Puheluihin käytetään puhelinlisälaitteen ohjaimia.
HUOMAUTUS
Langattomat lisälaitteet on ensin pariliitettävä 
puheprosessoriisi. Katso lisätietoja niiden mukana toimitetuista 
käyttäjän oppaista.
VINKKI
Langattomia lisälaitteita voi ohjata myös kauko-ohjaimella tai 
Nucleus Smart -sovelluksella. Katso lisätietoja niiden mukana 
toimitetuista käyttäjän oppaista.

Joka kerta, kun painat painiketta, siirryt laitteesta toiseen: 
ensin puhelinkelaan (jos se on käytössä) ja sitten 
langattomiin lisälaitteisiin (siinä järjestyksessä, jossa 
laitteet on pariliitetty prosessoriin).

Tilanne 1: Puhelinkela käytössä

PAINA SUORATOISTON ÄÄNILÄHDE
1 Puhelinkela
2 Langaton lisälaite 1 (esim. pienoismikrofoni)
3 Langaton lisälaite 2 (esim. TV-lähetin)
4... Puhelinkela...

Tilanne 2: Ei puhelinkelaa
PAINA SUORATOISTON ÄÄNILÄHDE
1 Langaton lisälaite 1 (esim. pienoismikrofoni)
2 Langaton lisälaite 2 (esim. TV-lähetin)
3 Langaton lisälaite 3 (esim. ylimääräinen 

pienoismikrofoni)
4... Langaton lisälaite 1...
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1. Suoratoista ääntä 
pitämällä painiketta 
painettuna 2 sekunnin 
ajan ja vapauttamalla se 
sen jälkeen.  
 
Pidä painiketta 
painettuna uudelleen, 
jos haluat siirtyä 
seuraavaan 
äänilähteeseen.

Sininen: suoratoisto käynnissä.

2. Paina painiketta 
lyhyesti, kun haluat 
keskeyttää suoratoiston.
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Tarkkailukuulokkeiden käyttäminen
Tarkkailukuulokkeilla huoltajat voivat tarkistaa, että 
Cochlear-istutteen käyttäjä kuulee ääntä ja että 
puhelinkelan tai langattomien lisälaitteiden kaltaiset 
ominaisuudet toimivat oikein. 

VAKAVA VAROITUS
Käytettäessä tarkkailukuulokkeiden sovitinta paristomoduulia 
ei voi lukita puheprosessoriin. Tämä tarkoittaa sitä, että 
paristomoduulin voi irrottaa, mikä aiheuttaa tukehtumis- tai 
nielemisvaaran. Valvo aina alle 3-vuotiaita lapsia ja muita 
sellaisia henkilöitä, joille tarkkailukuulokkeiden sovitin voi 
aiheuttaa pienten osien vuoksi tukehtumis- tai nielemisvaaran.
VAROITUKSET
• Cochlearin tarkkailukuulokkeiden sovittimen kanssa saa 

käyttää ainoastaan Cochlearin hyväksymiä kuulokkeita. 
Nappikuulokkeita SAA käyttää. Melua vaimentavia 
kuulokkeita EI SAA käyttää.

• Useita tarkkailukuulokkeiden sovittimia ei saa yhdistää 
sarjakytkennällä.

• Tarkkailukuulokkeiden sovitinta ei saa liittää muihin äänen 
lähtöliitäntöihin, kuten tietokoneen liitäntöihin.

1. Irrota akku- tai 
paristomoduuli 
kiertämällä sitä ja poista 
se paikaltaan.

2. Aseta 
tarkkailukuulokkeiden 
sovitin paikalleen ja 
yhdistä osat toisiinsa 
kiertämällä.
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3. Aseta akku- tai 
paristomoduuli paikalleen 
ja yhdistä osat toisiinsa 
kiertämällä.

4. Liitä kuulokkeet 
tarkkailukuulokkeiden 
sovittimen liitäntään.

VAROITUS
Käytä ainoastaan Cochlearin 
hyväksymiä kuulokkeita. 

5. Tarkista kuulokkeilla, että käyttäjä kuulee ääntä.

6. Poista kuulokkeet ja sovitin heti, kun olet lopettanut 
tarkkailun.

HUOMAUTUS
• Älä aseta puheprosessoria käyttäjän istutteeseen 

tarkkailukuulokkeiden sovittimen käytön aikana, sillä signaali 
ei kulje kelaan sovittimen ollessa liitettynä.

• Muista yhdistää paristomoduuli uudelleen ja lukita se 
puheprosessoriin lapsiturvallisella lukolla.
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Phonakin Roger™ 20 -laitteen 
käyttäminen

VAKAVA VAROITUS
Käytettäessä Roger 20 -laitetta paristomoduulia ei voi lukita 
puheprosessoriin. Tämä tarkoittaa sitä, että paristomoduulin 
voi irrottaa, mikä aiheuttaa tukehtumis- tai nielemisvaaran. 
Valvo aina alle 3-vuotiaita lapsia ja muita sellaisia henkilöitä, 
joille Roger 20 -laite voi aiheuttaa pienten osien vuoksi 
tukehtumis- tai nielemisvaaran.

1. Yhdistä Roger 20 
puheprosessoriin.

2. Yhdistä paristomoduuli.

3. Irrota Roger 20 käytön jälkeen.

HUOMAUTUS
Muista yhdistää paristomoduuli uudelleen ja lukita se 
puheprosessoriin lapsiturvallisella lukolla.
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Huomautukset
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Prosessorin käyttäminen

1. Aseta prosessori 
korvallesi ja jätä kela 
riippumaan.

2. Siirrä kelaa sivuttain 
istutteesi päälle.

MERKKIVALOT MITÄ SE MERKITSEE

     
Vilkkuva oranssi kerran 
sekunnissa

Prosessori vilkkuu, kun kela on 
irrotettuna  
(tai liitettynä väärään istutteeseen).
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Henkilöt, joilla on kaksi istutetta
Pyydä klinikaltasi värillisiä tarroja (oikea puoli punainen, 
vasen puoli sininen) helpottamaan oikean ja vasemman 
prosessorin tunnistamista.

VAROITUS
Jos sinulla on kaksi istutetta, muista käyttää kullekin istutteelle 
siihen kuuluvaa prosessoria.
HUOMAUTUS
Uudemmissa istutteissa on tunnukset, jotka puheprosessori 
tunnistaa, joten prosessori ei toimi väärässä istutteessa.
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Käyttäjät, joilla on CI600-sarjan istutteet
Jos sinulla on CI600-sarjan istute, älä liu’uta prosessoria 
sivusuunnassa istutteen päälle. Prosessorin magneetti ei 
silloin välttämättä asetu kohdakkain istutteen kanssa. 
Laske prosessori aina istutteen päälle.

Aseta prosessori päähäsi seuraavasti:

1.  Pitele prosessoria hieman päässäsi olevan istutteen 
sijainnin yläpuolella.

2.  Kierrä prosessoria hieman molempiin suuntiin (myötä- ja 
vastapäivään).

3 Kun tunnet voimakasta vetoa, aseta prosessori istutteen 
päälle.

4. Käännä prosessoria niin, että mikrofonit ovat ylöspäin.
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Korvakoukkujen vaihtaminen
Cochlear-korvakoukuista on saatavana pieniä, keskikokoisia 
ja suuria malleja. 

Jos haluat varmistaa, että prosessori pysyy käytön aikana 
paikallaan vieläkin tukevammin ja varmemmin, katso 
kohta Kiinnityslisävarusteet sivulla 34.

HUOMAUTUS
Poista korvakoukku ainoastaan tarvittaessa. Se voi löystyä, jos 
se irrotetaan liian usein.

1. Irrota korvakoukku 
vetämällä sitä 
ylöspäin.

2. Napsauta uusi 
korvakoukku 
paikalleen.

K
ÄYTTÄ
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EN
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Kiinnityslisävarusteet
Saatavana on useita valinnaisia Cochlear-lisävarusteita, 
jotka auttavat pitämään puheprosessorin tukevasti ja 
varmasti paikallaan.

VAKAVA VAROITUS
Käytä ainoastaan Cochlearin hyväksymiä kiinnityslisävarusteita.
HUOMAUTUKSET
• Hybrid-tilaa ei voi käyttää kiinnityslisävarusteiden kanssa. 

Niitä käytettäessä puheprosessori on irti korvalta tai käytössä 
on räätälöity korvakoukku, joten akustisen komponentin 
kiinnittäminen ei onnistu.

• Katso lisätietoja kunkin lisävarusteen mukana toimitetuista 
käyttäjän oppaista.

Lapsiturvallinen Cochlear-korvakoukku 
 Lapsille tarkoitettu pieni 

korvakoukku. Ylimääräinen koukku 
pitää lisävarusteen paikallaan, 
jotta se ei aiheuttaisi 
tukehtumisvaaraa. 

Cochlear Snugfit 
 Lisävaruste auttaa puheprosessoria 

pysymään paikallaan varmemmin 
kuin pelkkää korvakoukkua 
käytettäessä. 

 Saatavana on pieni, keskikokoinen 
ja suuri malli.
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Cochlear Hugfit™

 Lisävaruste auttaa lapsen 
puheprosessoria pysymään 
paikallaan varmemmin kuin 
pelkkää korvakoukkua 
käytettäessä. 

 Huoltaja pääsee käsiksi ohjaimiin 
ja lisävarusteisiin.

 Saatavana on kolme pienille 
korville sopivaa kokoa.

Cochlearin korvakappaleen sovitin 
 Sovittimen avulla voi kiinnittää 

räätälöidyn korvakappaleen 
tavallisen korvakoukun tilalle, jos 
käyttäjä näin haluaa. 

HUOMAUTUS
Cochlear ei toimita räätälöityjä 
korvakappaleita.

Cochlearin Koala-kiinnike
 Kiinnikkeen avulla puheprosessorin 

voi kiinnittää vaatteisiin. Tätä 
lisävarustetta voi käyttää pienillä 
lapsilla, kunnes prosessorin voi 
kiinnittää korvalle.

HUOMAUTUS
Tällöin on käytettävä kelaa, jossa 
on pidempi johto.

K
ÄYTTÄ
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Cochlearin Headworn-adapteri
 Adapterin avulla puheprosessoria 

ja kelaa voi käyttää päähän 
kiinnitettynä.

HUOMAUTUKSET 
• Headworn-adapterista on 

saatavana vasemmalla ja 
oikealla puolella päätä 
käytettävät mallit. Prosessorin 
on oltava kohdistettuna 
samaan suuntaan kuin korvalla 
käytettäessä.

• Headworn-adapteri toimii 
parhaiten 6, 8 tai 11 cm pitkän 
kelajohdon ja kompaktin 
ladattavan akkumoduulin 
kanssa käytettynä.

• Päähän kiinnitetty Headworn-
adapteri voi kääntyä eri 
asentoon. Jos näin käy, sinun 
on ehkä käytettävä 
voimakkaampaa magneettia.

Cochlear-turvanauha
 Vaatteisiin kiinnitettävä nauha 

auttaa estämään lapselle tai 
aktiivisesti liikkuvalle aikuiselle 
kiinnitettyä puheprosessoria 
häviämästä.

 Saatavana on yksipäinen ja 
kaksipäinen malli (käyttäjille, joilla 
on kaksi prosessoria).
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SoftWear-pehmusteen kiinnittäminen
Cochlear SoftWear™ -pehmuste on lisävaruste. Jos kela 
tuntuu epämukavalta, voit kiinnittää tämän tarrapintaisen 
pehmusteen sen taustapuolelle päätä vasten.  

1. Irrota pehmusteen 
tarrapuolen yhtenäinen 
suojaliuska.

2. Kiinnitä pehmuste kelan 
taustapuolelle päätä 
vasten ja paina sitä 
napakasti.

3. Irrota pehmusteen 
pehmustepuolen 
puoliympyrän muotoiset 
suojaliuskat.

4. Käytä prosessoria 
normaalisti.

HUOMAUTUKSET
• SoftWear-pehmuste voi vaikuttaa puheprosessorisi 

toimintaan. Jos huomaat jonkin muutoksen, ota yhteys 
klinikkaasi.

• Älä käytä SoftWear-pehmustetta Cochlear Nucleus 7 Aqua+ 
-kelan tai Cochlear-kelan välikappaleen kanssa.

K
ÄYTTÄ
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EN
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Urheilu ja liikunta
VINKKI
Varmista aina, että paristosuojus ja akku- tai 
paristomoduuli ovat lukittuina, kun harrastat urheilua tai 
liikuntaa.
HUOMAUTUS
Jos haluat käyttää prosessoria vedessä tai veden äärellä, 
kysy klinikaltasi lisätietoja Cochlear Nucleus 7 Aqua+ 
-suojasta.

1. Snugfitin tai turvanauhan kaltaiset 
kiinnityslisävarusteet auttavat pitämään prosessorisi 
paikallaan urheilun tai liikunnan aikana. 
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2. Pyyhi 
urheilusuorituksen 
jälkeen prosessoristasi 
hiki ja lika pehmeällä 
liinalla. 

3. Tarkasta sitten, ettei 
mikrofonisuojuksissa 
ole likaa. 

Katso kohta Mikrofonisuojuksen 
vaihtaminen sivulla 48.
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Matkustaminen
HUOMAUTUS
Katso sivulta www.cochlear.com/clinic-finder lähin klinikkasi 
matkan aikana.

• Ota mukaan tuloste klinikkasi antamasta 
viimeisimmästä äänikartastasi siltä varalta, että satut 
tarvitsemaan apua prosessorin kanssa. 

• Jos sinulla on varaprosessori, tarkista, että se on oikein 
ohjelmoitu ja ota se matkalle mukaan.

• Voit huoletta mennä läpi metallinpaljastimista ja 
läpivalaisinlaitteista puheprosessorin ollessa paikallaan. 
Sammuta puhelinkela, jotta et kuule surinaa. 

• Pyydä klinikaltasi potilastietokortti. Jos istutteesi jostain 
syystä laukaisee metallinpaljastimen, voit 
potilastietokortin avulla todistaa kyseessä olevan 
implantoitu lääkinnällinen laite. 

• Jos sinun on poistettava puheprosessorisi, kun kuljet 
lentokentän turvatarkastuksen läpi, aseta se kotelossa 
käsimatkatavaroihisi. 

• Puheprosessorisi lähettää käynnissä ollessaan 
korkeataajuisia radioaaltoja, joten se on ehkä asetettava 
lentotilaan lentokoneen nousun ja laskeutumisen ajaksi. 
Jos olet epävarma, kysy asiasta lentoyhtiön 
henkilöstöltä ennen lennon lähtöä.
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Lentotila
HUOMAUTUS
Lentotilassa ohjelmia voi vaihtaa normaalisti prosessorin 
painikkeella. Äänen suoratoistoon voi käyttää ainoastaan 
puhelinkelaa, sillä True Wireless -lisälaitteet eivät ole 
käytettävissä.

Lentotilaan siirtyminen:

1. Irrota akku tai paristo.

2. Pidä painiketta (1) 
painettuna ja liitä 
samalla akku/paristo (2) 
takaisin paikalleen. 
 
Vapauta painike, kun 
vihreä valo syttyy.

Lentotilasta poistuminen:

1. Irrota akku tai paristo ja 
liitä se uudelleen.
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Säännöllinen kunnossapito
VAROITUKSET 
• Älä käytä prosessorin tai lisävarusteiden puhdistamiseen 

puhdistusaineita tai alkoholia. 
• Sammuta prosessori ennen puhdistusta tai huoltoa.

Joka päivä
• Tarkista kaikki osat ja käyttämäsi lisävarusteet (kuten 

Snugfit ja SoftWear-pehmuste) lian ja kosteuden 
varalta. Pyyhi prosessori, kela ja sen johto, korvakoukku 
ja lisävarusteet pehmeällä, kuivalla liinalla. 
(Lisävarusteita ei tarvitse irrottaa prosessorista 
puhdistuksen ajaksi.)

• Vältä prosessorin kostuminen kuivaamalla se joka yö 
Dry Aid Kit -kuivauspakkauksessa. 

• Irrota akku- tai paristomoduuli ja varmista, että kaikki 
kontaktipinnat ovat puhtaita. Napauta tai puhalla ne 
puhtaaksi liasta. Pyyhi kontaktipinnat pehmeällä, 
kuivalla liinalla.

• Pidä lisävarusteet puhtaina. Poista mahdollinen pöly 
puhaltamalla lisävarusteliittimiin ja puhdista 
lisävarusteet pehmeällä, kuivalla liinalla. 

• Tarkista mikrofonisuojukset lian tai pinttymien varalta 
ja vaihda suojukset tarvittaessa. Katso kohta 
Mikrofonisuojuksen vaihtaminen sivulla 48.
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Kerran kuussa
• Tarkista, etteivät korvakoukut tai kiinnityslisävarusteet 

ole löystymässä ja ettei niissä ole kulumisen merkkejä. 
Vaihda tarvittaessa. Katso lisätietoja kohdasta 
Korvakoukkujen vaihtaminen sivulla 33 tai käyttämäsi 
kiinnityslisävarusteen käyttäjän oppaasta.

• Vaihda SoftWear-pehmuste (jos käytössä), jos se on 
kulunut tai vaurioitunut tai jos siinä on likaa tai 
kosteutta, jota ei voi pyyhkiä pois. Ota yhteys 
klinikkaasi, jos SoftWear-pehmuste käyttö on 
epämukavaa eikä tilanne korjaannu pehmustetta 
vaihtamalla. Katso kohta SoftWear-pehmusteen 
kiinnittäminen sivulla 37.

• Jos käytät kertakäyttöisiä paristoja, tarkista, onko 
paristosuojus irtoamassa paikoiltaan. Jos on, vaihda 
Cochlear-paristopidikkeen O-rengas.

Kerran kahdessa kuukaudessa
• Vaihda Dry Aid Kit -kuivauspakkauksen kuivauspala.

Kerran kolmessa kuukaudessa
• Vaihda mikrofonisuojus. Se on erittäin tärkeää äänen 

laadun kannalta. Katso kohta Mikrofonisuojuksen 
vaihtaminen sivulla 48.
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Akkulaturin kunnossapito
Joka päivä
• Varmista, että akkulaturi on puhdas. Jos huomaat pölyä 

tai likaa:
1. Irrota akkulaturi virtalähteestä ja poista kaikki 

akkumoduulit.

2. Pidä akkulaturia ylösalaisin ja napauta sitä kevyesti, 
jotta lika irtoaa akkulaturin liittimistä. Myös varovainen 
puhaltaminen liittimiin saattaa auttaa irrottamaan lian.

3. Pyyhi akkulaturin liittimet pehmeällä, kuivalla liinalla.

• (Akkulaturi, Y-muoto) Vaihtele käytettävää akkulaturin 
liitintä joka latauskerralla, jotta liittimet kuluvat 
tasaisesti.

Jos laturi kastuu
• Jos akkulaturiin roiskuu nestettä, ravista neste varovasti 

ulos ja kuivaa akkulaturia 24 tuntia. Älä käytä 
akkulaturia, ennen kuin se on kuivunut.
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Säilytys

Dry Aid Kit -kuivauspakkaus
Säilytä prosessoriasi öisin 
Cochlearin toimittamassa 
Dry Aid Kit -kuivauspakkauksessa:

• Jos prosessorissa on 
kertakäyttöiset paristot, 
säilytä sitä täysin koottuna.

• Jos prosessorissa on ladattava 
akku, poista akkumoduuli ja 
lataa akku tarvittaessa. Jätä kela 
kiinni prosessointiyksikköön ja 
säilytä sitä Dry Aid Kit 
-kuivauspakkauksessa.it 
-kuivauspakkauksessa.

Säilytyskotelo
Pitkäaikainen säilytys:

• Poista paristot ja varmista, 
etteivät ne ole kosketuksissa 
toisiinsa.

• Irrota ladattavat akkumoduulit 
ja säilytä ne täyteen ladattuina. 

Säilytyskoteloita saat Cochlearilta.
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Vesi, hiekka ja lika
Prosessorisi on veden-, hiekan- ja lianpitävä. Se on 
kuitenkin tarkka elektroninen laite, joten noudata 
seuraavia varotoimenpiteitä.

Jos prosessorisi kastuu, kuivaa se 
pehmeällä liinalla. 

Poista sen jälkeen akku- tai 
paristomoduuli (ja mahdollisesti 
käytettävät kertakäyttöiset 
paristot), kuivaa ne ja 
kontaktipinnat pehmeällä liinalla ja 
aseta osat takaisin paikoilleen. 

Vaihda mikrofonisuojukset ja aseta 
prosessori Cochlearin toimittamaan 
Dry Aid Kit -kuivauspakkaukseen 
8 tunniksi.
Katso kohta Paristot ja akut sivulla 4. 
 
Katso kohta Mikrofonisuojuksen 
vaihtaminen sivulla 48.

Jos prosessoriin pääsee hiekkaa tai 
likaa, poista se ravistamalla osia 
varovasti.
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Prosessorisi on suojattu pölyn ja väliaikaisen vedessäolon 
aiheuttamia vahinkoja vastaan (IP57-luokka), kun käytät 
sitä

• ladattavan akkumoduulin 
kanssa

• kelan kanssa
• ilman akustista 

komponenttia.

Jos käytät kertakäyttöistä paristomoduulia ladattavan 
akkumoduulin sijasta tai jos käytät prosessoria korvassa 
pidettävän akustisen komponentin kanssa, laite on 
suojattu pölyn tunkeutumisen ja roiskeveden 
aiheuttamia vahinkoja vastaan (kotelointiluokka IP54).
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Mikrofonisuojuksen vaihtaminen
Vaihda mikrofonisuojukset kolmen kuukauden välein sekä 
aina, kun ne näyttävät likaisilta tai kun huomaat 
äänenlaadun heikkenemistä. Mikrofonien suojukset ovat 
kiinteä osa Cochlear-mikrofonisuojusta, joka vaihdetaan 
kokonaisuudessaan.

Mikrofonisuojukset

Mikrofonisuojus

Vaihe 1: Vanhan mikrofonisuojuksen 
irrottaminen

1. Pidä kiinni kelajohdon 
liitinosasta ja vedä sitä 
napakasti prosessorista 
poispäin.  
Varo nykäisemästä kelajohdon 
joustavaa osaa. 

VAROITUS
Älä kierrä kelajohtoa, kun vedät 
sen pois prosessorista.

2. Nosta mikrofonisuojuksen 
alareunaa ylöspäin ja nosta 
koko suojus pois.
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Vaihe 2: Uuden mikrofonisuojuksen 
asettaminen paikalleen

1. Aseta uusi mikrofonisuojus 
prosessoriin.

2. Paina mikrofonisuojusta 
sormilla napakasti 
kummastakin päästä, kunnes 
tunnet sen napsahtavan 
paikalleen.

3. Työnnä kelajohtoa 
prosessoriin, kunnes se 
napsahtaa paikalleen.  
Älä kierrä sitä.
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Kelan vaihtaminen
Cochlear Slimline™ -kelaan on valittavissa neljä johdon 
pituutta (6, 8, 11 ja 25 cm), joista voit valita itsellesi 
sopivimman. 

Tietyt kiinnityslisävarusteet, kuten Koala-kiinnike, 
saattavat edellyttää vaihtamista erimittaiseen johtoon.

HUOMAUTUS
Irrota kela puheprosessorista ainoastaan tarvittaessa.

1. Pidä kiinni kelajohdon 
liitinosasta ja vedä sitä 
napakasti prosessorista 
poispäin.  
Varo vetämästä kelajohdon 
joustavaa osaa. 

VAROITUS
Älä kierrä kelajohtoa, kun vedät 
sen pois prosessorista.

2. Työnnä uutta kelajohtoa 
prosessoriin, kunnes se 
napsahtaa paikalleen.  
Älä kierrä sitä.
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Kelamagneetin vaihtaminen
Valitse voimakkuudeltaan sopiva Cochlear-magneetti. Jos 
magneetti on liian heikko, kela voi pudota, ja jos se on liian 
voimakas, se voi aiheuttaa epävoimakkuutta. 

Magneettien voimakkuudet ovat väliltä ½ (heikoin) ja 
6 (voimakkain) tavallisilla magneeteilla ja ½(I) (heikoin) ja 
5(I) (voimakkain) (I)-magneeteilla.

Tietyt kiinnityslisävarusteet, kuten Headworn-adapteri, 
saattavat edellyttää vaihtamista voimakkaampaan 
magneettiin.

HUOMAUTUS
Jos saat klinikaltasi Cochlear-magneetin, jonka napaisuus on 
käänteinen, käytä sitä tavallisen magneetin tavoin seuraavien 
ohjeiden mukaisesti.

1. Irrota magneetti kiertämällä 
sitä vastapäivään kuvioidun 
sormitartuntapuolen 
osoittaessa ylöspäin.

2. Poista magneetti.

3. Aseta uusi magneetti 
paikalleen ja kierrä sitä 
myötäpäivään, kunnes se 
pysähtyy.

4. Kierrä magneettia vielä 
hieman, kunnes tunnet sen 
napsahtavan paikalleen.

VINKKI
Lapsiturvallisen lukon merkki 
asettuu kelajohdon kohdalle, 
kun kiinnitys on lukittu.
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Merkkivalot
Klinikkasi voi ohjelmoida prosessorin siten, että jotkin tai 
kaikki seuraavista merkkivalotoiminnoista ovat käytössä.

Käynnistäminen ja sammuttaminen

MERKKIVALO MITÄ SE MERKITSEE

     …
Nopeasti vilkkuva  
vihreä

Prosessori vilkkuu, kun se vastaanottaa 
ääntä mikrofoneista (vain Lapsi-tilassa).

 
 

  

Nopeasti vilkkuva  
vihreä

Käynnistäminen ja ohjelmien vaihtaminen. 
Vilkkumismäärä vastaa nykyisen ohjelman 
numeroa.

Hitaasti vilkkuva  
oranssi

Prosessorin sammuttaminen. 

Painikkeen lukitus

VALO MITÄ SE MERKITSEE

 
Vilkkuva vihreä, jota 
seuraa oranssi

Prosessorin painike lukitaan.

     
Vilkkuva oranssi, jota 
seuraa vihreä

Prosessorin painikkeen lukitus avataan.

Vilkkuva oranssi  
painiketta painettaessa

Prosessorin painike on lukittu.
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Äänen suoratoisto

VALO MITÄ SE MERKITSEE

            
Vilkkuva sininen 
4 sekunnin ajan

Prosessori vilkkuu, kun pariliittäminen 
langattomaan lisälaitteeseen onnistuu.

     …
Nopeasti vilkkuva 
sininen

Prosessori vilkkuu, kun se vastaanottaa ääntä 
äänilähteestä (vain Lapsi-tilassa).

ForwardFocus *

VALO MITÄ SE MERKITSEE

Nopeasti vilkkuva 
vihreä

ForwardFocus on käynnistymässä tai 
sammumassa (vain Lapsi-tilassa).

* Jos käytettävissä; vain Nucleus Smart -sovelluksen kautta 

Hälytykset

MERKKIVALO MITÄ SE MERKITSEE

     …
Vilkkuva oranssi  
kerran sekunnissa

Prosessori vilkkuu, kun se on irrotettuna (tai 
liitettynä väärään istutteeseen).

     
Vilkkuva oranssi

Prosessorin paristot ovat heikot.  
Vaihda paristot.

Tasainen oranssi

Virhe. Ota yhteyttä klinikkaasi.  
Valo palaa, kunnes ongelma on ratkaistu.
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Akun lataaminen

MERKKIVALO MITÄ SE MERKITSEE

… Akkumoduuli latautuu.

Akkumoduuli on ladattu täyteen.

… Virhe (katso kohta Vianetsintä sivulla 58).
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Merkkiäänet
Klinikkasi voi ohjelmoida prosessorin siten, että kuulet 
seuraavat merkkiäänet (muut ympärilläsi eivät kuule niitä).

Käynnistäminen ja sammuttaminen

MERKKIÄÄNI MITÄ SE MERKITSEE

 
  
   
   

Lyhyitä korkeita 
piippauksia

Ohjelman vaihtaminen. Piippausmäärä 
vastaa valitun ohjelman numeroa.

Lyhyt korkea piippaus

Äänenvoimakkuus tai herkkyystaso 
(jos käytettävissä) muuttuu.

 
Lyhyt korkea, sitten 
lyhyt matala piippaus

Kun muutat äänenvoimakkuutta tai 
herkkyyttä, ilmaistaan 
äänenvoimakkuuden tai herkkyyden ylä- 
tai alaraja.

Painikkeen lukitus

MERKKIÄÄNI MITÄ SE MERKITSEE

Lyhyt matala piippaus painiketta 
painettaessa

Prosessorin painike on 
lukittu.

 
Lyhyt korkea, sitten lyhyt matala  
piippaus

Prosessorin painike 
lukitaan.

  
Lyhyt matala, sitten lyhyt korkea  
piippaus

Prosessorin painikkeen 
lukitus avataan.

V
A

LO
T JA

 M
ERK

K
iÄ

Ä
N

ET



56 NUCLEUS 7 -PUHEPROSESSORIN KÄYTTÄJÄN OPAS

Puhelinkela

MERKKIÄÄNI MITÄ SE MERKITSEE

Pitkä korkea piippaus

Vaihto mikrofonien ja puhelinkelan 
käytön välillä.

Langattomat lisälaitteet

MERKKIÄÄNI MITÄ SE MERKITSEE

    
5 piippausta, joiden 
aikana sävelkorkeus 
nousee

Yhdistäminen langattomaan 
lisälaitteeseen äänen suoratoiston 
aloittamista varten.

Lyhyt matala piippaus

Äänentoiston pysäyttäminen.

Hälytykset

MERKKIÄÄNI MITÄ SE MERKITSEE

 
2 lyhyttä korkeaa piippausta

Prosessorin paristot ovat 
heikot. Vaihda paristot.

         
Lyhyitä matalia piippauksia 
4 sekunnin ajan

Paristot ovat tyhjät ja 
prosessori sammuu. Vaihda 
paristot.

   
4 pitkää matalaa piippausta 
4 sekunnin aikana

Yleinen virhe. Ota yhteyttä 
klinikkaasi.
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Yleisäänenvoimakkuuden rajan, basson ja diskantin säätö*

MERKKIÄÄNI MITÄ SE MERKITSEE

Kova pitkä keskikorkea  
piippaus

Yleisäänenvoimakkuuden rajan 
säätäminen.

Kova pitkä korkea piippaus

Diskantin säätäminen

 
Kova pitkä matala piippaus

Basson säätäminen.

ForwardFocus *

MERKKIÄÄNI MITÄ SE MERKITSEE

Lyhyt korkea piippaus

ForwardFocus on käynnistymässä 
tai sammumassa.

* Jos käytettävissä; vain Nucleus Smart -sovelluksen kautta
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Vianetsintä
Ota yhteys klinikkaasi, jos sinulla on puheprosessorisi 
käyttöä tai turvallisuutta koskevia kysymyksiä.

ONGELMA RATKAISU

Prosessori ei 
käynnisty / painike 
ei reagoi

1. Kokeile käynnistää prosessori uudelleen. 
Katso kohta Käynnistäminen ja 
sammuttaminen sivulla 20. 

2. Yritä avata painikkeen lukitus. Katso kohta 
sivulla 20.

3. Vaihda paristot/akku. Katso kohta 
Akku- tai paristomoduulin vaihtaminen 
sivulla 8 tai Kertakäyttöisten paristojen 
vaihtaminen sivulla 10.

4. Jos käytössä on uusi ladattava akku, jota 
ei ole vielä ladattu, akku voi olla edelleen 
lepotilassa. Katso kohta Ladattavien 
akkujen lataaminen sivulla 12.

5. Jos sinulla on kaksi istutetta, tarkista, että 
käytät kummankin istutteen kanssa siihen 
kuuluvaa prosessoria.

6. Tarkasta pariston/akun kontaktien 
puhtaus. Katso kohta Vesi, hiekka ja lika 
sivulla 46.

7. Ota yhteyttä klinikkaasi, jos ongelma ei 
ratkea.

Prosessori 
sammuu

1. Kysy klinikaltasi, onko automaattinen 
virrankatkaisu mahdollistettu. Jos näin on, 
prosessori sammuu, kun se on ollut irti 
istutteesta kahden minuutin ajan.

2. Vaihda paristot/akku. Katso kohta 
Akku- tai paristomoduulin vaihtaminen 
sivulla 8 tai Kertakäyttöisten paristojen 
vaihtaminen sivulla 10.
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ONGELMA RATKAISU

Prosessori ei sammu 1. Tarkista, ettei prosessori ole lukittu. Katso 
kohta sivulla 20.

2. Irrota akku- tai paristomoduuli 
prosessointiyksiköstä. Katso kohta Akku- tai 
paristomoduulin irrottaminen sivulla 8.

Et ole varma 
prosessorin 
merkkiäänten tai 
vilkkuvien valojen 
merkityksestä

Katso kohta Merkkivalot sivulla 52 ja 
Merkkiäänet sivulla 55.

Et kuule ääntä tai 
ääni on katkonaista

1. Varmista, että kelajohto on kunnolla 
paikallaan prosessorin liitännässä. 

2.  Varmista, että käytät istutteelle sopivaa 
kelamagneettia. Jos et ole varma, ota 
yhteys klinikkaasi.

3 Varmista, että kela on suunnattu oikein, 
kun se on päässäsi. Lisätietoja on kohdassa 
Prosessorin käyttäminen sivulla 30.

4. Jos käytät kauko-ohjainta, lisää 
äänenvoimakkuutta. 

5. Jos käytät Nucleus Smart -sovellusta, lisää 
äänenvoimakkuutta tai herkkyyttä. 

6. Kokeile toista ohjelmaa. Katso kohta 
Ohjelman vaihtaminen sivulla 22.

7. Vaihda paristot/akku. Katso kohta Akku- tai 
paristomoduulin vaihtaminen sivulla 8 
tai Kertakäyttöisten paristojen vaihtaminen 
sivulla 10.

8. Ota yhteyttä klinikkaasi, jos ongelma ei 
ratkea.

Kuulet katkonaista 
ääntä, surinaa tai 
vääristynyttä 
puhetta

1. Tarkasta mahdolliset häiriölähteet, 
esimerkiksi radion ja television lähetintornit 
(noin 1,6 km:n [1 mailin] etäisyydellä), 
kauppakeskukset, lentokentän 
turvallisuusjärjestelmät ja matkapuhelimet.

2. Yritä siirtyä kauemmaksi magneettisesta 
tai elektronisesta häiriölähteestä.

3. Ota yhteyttä klinikkaasi, jos ongelma ei 
ratkea.
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ONGELMA RATKAISU

Ääni on liian 
voimakas tai 
epämiellyttävä

1. Jos käytät kauko-ohjainta, vähennä 
äänenvoimakkuutta. 

2. Jos käytät Nucleus Smart -sovellusta, 
vähennä äänenvoimakkuutta tai 
herkkyyttä.

3. Kokeile toista ohjelmaa. Katso kohta 
Ohjelman vaihtaminen sivulla 22.

4. Jos sinulla on kaksi puheprosessoria (yksi 
kummallakin puolella), varmista, että ne 
ovat oikeilla puolilla.

5. Jos ongelma ei ratkea, irrota prosessori ja 
kela päästäsi välittömästi ja ota yhteys 
klinikkaasi.

Ääni on liian 
hiljainen tai vaimea

1. Jos käytät kauko-ohjainta, lisää 
äänenvoimakkuutta. 

2. Jos käytät Nucleus Smart -sovellusta, 
lisää äänenvoimakkuutta tai herkkyyttä. 

3. Kokeile toista ohjelmaa. Katso kohta 
Ohjelman vaihtaminen sivulla 22.

4. Kokeile mikrofonisuojusten vaihtamista. 
Katso kohta Mikrofonisuojuksen 
vaihtaminen sivulla 48.

5. Ota yhteyttä klinikkaasi, jos ongelma ei 
ratkea.

Kela ei kiinnity yhtä 
napakasti kuin 
tavallisesti

Varmista, että kela on suunnattu oikein, kun 
se on päässäsi. Lisätietoja on kohdassa 
Prosessorin käyttäminen sivulla 30.
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ONGELMA RATKAISU

Haluat varmistaa, 
että prosessori 
vastaanottaa 
ääntä

1. Tarkista valo prosessorin päällä (jos 
käytössä). Katso kohta Merkkivalot 
sivulla 52.

2. Jos sinulla on tarkkailukuulokkeiden 
sovitin, kuuleva henkilö voi kuunnella 
prosessorin kautta vastaanottamiasi 
ääniä. Katso kohta Tarkkailukuulokkeiden 
käyttäminen sivulla 26.

3. Jos käytät Nucleus Smart -sovellusta, 
tarkista tilanäytöstä, että prosessori 
vastaanottaa ääntä.

4. Ota yhteyttä klinikkaasi, jos ongelma ei 
ratkea.

Prosessori tai kela 
kuumenee

Irrota prosessori, kela ja mahdolliset kaapelit 
päästäsi välittömästi, irrota akku- tai 
paristomoduuli ja ota yhteys klinikkaasi.

Tunnet kireyttä, 
epämukavuutta 
tai ihoärsytystä 
istutteen kohdalla

1. Kelamagneetti voi olla liian voimakas tai 
koskettaa ihoasi. Vaihda heikompaan 
magneettiin. Katso kohta Kelamagneetin 
vaihtaminen sivulla 51.

2. Kokeile tarrapintaista SoftWear-
pehmustetta. Katso kohta SoftWear-
pehmusteen kiinnittäminen sivulla 37.

3. Jos käytössä on jokin kiinnitysväline (esim. 
pääpanta), se voi painaa prosessoriasi. 
Säädä kiinnitysvälinettä tai kokeile vaihtaa 
se johonkin toiseen välineeseen.

4. Ota yhteyttä klinikkaasi, jos ongelma ei 
ratkea.
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ONGELMA RATKAISU

Et kuule ääntä 
langattomasta 
lisälaitteesta

1. Testauksessa on havaittu, että lähellä 
olevat elektroniset laitteet voivat 
aiheuttaa häiriöitä, jotka saattavat 
haitata äänen suoratoistoa 
langattomasta lisälaitteesta. Kokeile 
siirtyä kauemmas tällaisia häiriöitä 
mahdollisesti aiheuttavasta laitteesta.

2. Tarkista, että langaton lisälaite on 
ladattu ja käynnissä.

3. Tarkista, että langaton lisälaite on 
pariliitetty prosessoriin.

4. Tarkista langattoman lisälaitteen 
äänenvoimakkuus.

5. Jos käytät Nucleus Smart -sovellusta, 
tarkista tilanäytöstä, että prosessori 
vastaanottaa ääntä lisälaitteesta.

6. Jos käytät Nucleus Smart -sovellusta, 
tarkista lisälaitteen/mikrofonin 
äänenvoimakkuus ja säädä sitä.

7. Kokeile toista prosessoria, jos 
sellainen on käytettävissä.

8. Katso lisätietoja vianetsinnästä 
True Wireless -lisälaitteiden käyttäjän 
oppaasta.

Et kuule ääntä 
tarkkailukuulokkeista

1. Varmista, että tarkkailukuulokkeiden 
kaapeli on kunnolla paikallaan 
tarkkailukuulokkeiden sovittimessa.

2. Tarkista, että tarkkailukuulokkeiden 
sovitin on liitetty kunnolla 
prosessoriin ja akku- tai 
paristomoduuliin.

3. Jos käytät Nucleus Smart -sovellusta, 
tarkista prosessorin äänenvoimakkuus 
tilanäytöstä.

4. Kokeile toista prosessoria, jos 
sellainen on käytettävissä.

Tarkkailukuulokkeiden 
ääni on voimakas tai 
vääristynyt

Irrota tarkkailukuulokkeet liitännästä ja ota 
yhteys klinikkaasi.



63NUCLEUS 7 -PUHEPROSESSORIN KÄYTTÄJÄN OPAS

ONGELMA RATKAISU

Prosessori kastuu 1.  Kuivaa prosessori pehmeällä liinalla, 
vaihda mikrofonisuojukset ja aseta 
prosessori Cochlearin toimittamaan Dry 
Aid Kit -kuivauspakkaukseen 8 tunnin 
ajaksi. Katso kohta Vesi, hiekka ja lika 
sivulla 46.

Haluat testata 
prosessorin 
tavalliseen tapaan

Katso kohta Säännöllinen kunnossapito 
sivulla 42.

Paristot eivät kestä 
yhtä kauan kuin 
normaalisti

1. Puhdista kaikki paristomoduulin liitännät 
ja osat.

2. Puhdista kaikki prosessointiyksikön 
liitännät.

3.  Varmista, että käytät istutteelle sopivaa 
kelamagneettia. Jos et ole varma, ota 
yhteys klinikkaasi.

4. Varmista, että kela on suunnattu oikein, 
kun se on päässäsi. Lisätietoja on 
kohdassa Prosessorin käyttäminen 
sivulla 30.

5. Kokeile vaihtaa kela uuteen.
6. Tarkista, että käyttämäsi kertakäyttöiset 

paristot ovat suositusten mukaisia. Katso 
kohta Kertakäyttöisten paristojen 
vaihtaminen sivulla 10.

7. Muista odottaa muutama sekunti, ennen 
kuin asetat uudet kertakäyttöiset paristot 
puheprosessoriin.

8. Ota yhteyttä klinikkaasi, jos ongelma ei 
ratkea.

Akkulaturin 
merkkivalon 
mukaan täyteen 
ladattu akku on 
yhä latauksessa

Tämä ei vahingoita akkua, koska täyteen 
ladatun akun latausjakso on hyvin lyhyt.
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ONGELMA RATKAISU

Akkulaturin 
merkkivalo vilkkuu 
oranssina

1. Laturiin saa liittää ainoastaan ladattavia 
akkumoduuleja.

2. Kokeile toista ladattavaa akkumoduulia.
3. Jos käytössäsi on akkulaturi (Y-muoto), 

kokeile liittää ladattava akkumoduuli 
laturin toiseen liitäntään.

4. Huoneen lämpötila ei ehkä ole laturin 
sallitulla käyttölämpötila-alueella. 
Kokeile käyttää laturia toisessa paikassa.

5. USB-liitäntä voi olla väärää tyyppiä. 
Kokeile toista USB-liitäntää.

6. Jos käytössä on USB-keskitin, siihen on 
ehkä liitetty liian monta laitetta. Kokeile 
irrottaa osa keskittimeen liitetyistä 
laitteista. 

7. Jos käytössä on USB-keskitin, se voi olla 
väärää tyyppiä. Käytä keskitintä, jossa on 
erillinen virransyöttö.

Akkulaturin 
merkkivalo ei syty

1. Ladattavaa akkumoduulia ei ole liitetty 
oikein. Tarkista liitäntä.

2. Ladattava akkumoduuli on 
ylipurkautunut.

3. Ladattava akkumoduuli on viallinen. 
Kokeile toista moduulia.

4.  USB-liitäntä ei saa virtaa. Tarkista 
virransyöttö.
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Varoitukset
• Motorisia taitojaan vasta kehittävät pienet lapset saattavat 

muita käyttäjiä todennäköisemmin saada kovasta 
esineestä (esimerkiksi pöydästä tai tuolista) iskun 
päähänsä. Iskut voivat vahingoittaa puheprosessoria tai 
sen osia. Sisäkorvaistutteen alueelle päähän osuva isku voi 
vaurioittaa istutetta ja aiheuttaa siihen toimintahäiriöitä.

• Useimmat käyttäjät hyötyvät eläinkokeiden perusteella 
turvalliseksi katsotuista sähköstimulaatiotasoista. Tällaisen 
stimulaation pitkäaikaisvaikutuksia ihmisiin ei tunneta.
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Vakavat varoitukset
Vanhemmille ja huoltajille
• Järjestelmän irrotettavat osat (esimerkiksi 

mikrofonisuojukset, magneetit, akut/paristot, 
paristosuojus, O-rengas, korvakoukut ja lisävarusteet) 
voivat kadota tai aiheuttaa tukehtumis-, nielemis- tai 
kuristumisvaaran. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta ja 
lukitse lapsiturvallisella lukolla paristomoduuli 
puheprosessoriin sekä kansi paristopidikkeeseen.

• Jotkin puheprosessorin ja paristomoduulin väliin 
asennettavat lisävarusteet estävät paristomoduulia 
lukittumasta puheprosessoriin. Tämä tarkoittaa, että 
paristomoduulin voi irrottaa, mikä aiheuttaa tukehtumis- 
tai nielemisvaaran. Valvo aina alle 3-vuotiaita lapsia ja 
muita sellaisia henkilöitä, joille lisävarusteet voivat 
aiheuttaa pienten osien vuoksi tukehtumis- tai 
nielemisvaaran. 

• Vanhempien ja huoltajien on huomioitava, että pitkät 
johdot (kuten kela- tai lisävarustejohdot) saattavat 
aiheuttaa kuristumisvaaran.

• Huoltajan on säännöllisesti tarkastettava laite 
ylikuumenemisen ja istutteen kohta epämukavuuden tai 
ihoärsytyksen merkkien varalta. Poista prosessori, kela ja 
mahdolliset kaapelit välittömästi, jos laite aiheuttaa 
epämukavuutta tai kipua (esimerkiksi jos laite kuumenee 
tai ääni on epämiellyttävän voimakas) ja ota yhteys 
klinikkaasi. 

• Huoltajan on tarkkailtava lasta epämukavuuden tai 
ihoärsytyksen merkkien varalta, jos käytössä on 
puheprosessoria tai kelaa painava kiinnitysväline. Poista 
kiinnitysväline välittömästi, jos se aiheuttaa 
epämukavuutta tai kipua, ja ota yhteys klinikkaan. 

• Pidä Dry Aid Kit -kuivauspakkauksen kuivauspala poissa 
pienten lasten ulottuvilta. Tämän aineen nielaiseminen voi 
aiheuttaa vakavia vammoja. 
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• Älä anna lasten vaihtaa paristoja ilman aikuisen valvontaa. 
• Älä anna lasten käyttää akkulaturia ilman aikuisen 

valvontaa.

Prosessorit ja niiden osat
• Jokainen prosessori ohjelmoidaan yksilöllisesti kutakin 

istutetta varten. Älä koskaan käytä toisen henkilön 
prosessoria tai lainaa omaasi muille.

• Käytä Cochlear-istutejärjestelmää ainoastaan Cochlearin 
hyväksymien laitteiden ja lisävarusteiden kanssa.

• Jos järjestelmän toiminta muuttuu merkittävästi, irrota 
puheprosessori ja ota yhteys klinikkaasi.

• Prosessori ja järjestelmän muut osat sisältävät 
monimutkaisia elektronisia osia. Osat ovat kestäviä, mutta 
niitä tulee käsitellä varoen.

• Tämän laitteen muokkaaminen ei ole sallittua. Takuu ei ole 
voimassa, jos laitetta on muokattu.

• Ota tarkkailukuulokkeet välittömästi pois, jos äänitaso on 
epämiellyttävän voimakas. Ota yhteyttä klinikkaasi. 

• Jos kelamagneetti on liian voimakas tai se on kosketuksissa 
ihoon, istutteen kohtaan voi syntyä painehaavoja. Jos näin 
käy tai jos istutteen kohdassa tuntuu kireyttä tai kipua, 
lopeta puheprosessorin käyttö ja ota yhteys klinwikkaasi. 

• Vältä jatkuvaa kelaan kohdistuvaa painetta sen ollessa 
kosketuksissa ihoon (esim. nukkuminen kelapuolen päällä 
tai tiukan päähineen käyttö). 

• Huolehdi, ettet lisää äänenvoimakkuutta liikaa, jos 
lähistöllä sattuu kuulumaan äkillisiä kovia ääniä. 

• Ota yhteys klinikkaasi, jos joudut säätämään 
äänenvoimakkuutta usein tai jos säätäminen tuntuu 
epämukavalta.

• Älä käytä puheprosessoria räjähdysvaarallisessa tai 
runsashappisessa ympäristössä.
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• Varo, ettei prosessori tai mikään sen osa sotkeennu 
koruihin (esim. korvakoukku ja korvakorut) tai koneisiin. 

• Älä laita prosessoria tai sen osia kotitalouslaitteisiin (esim. 
mikroaaltouuniin tai kuivausrumpuun). 

• Älä altista prosessoria tai sen osia kuumuudelle 
(esimerkiksi jättämällä niitä auringonpaisteeseen, ikkunan 
eteen tai autoon). 

• Älä käytä kuivauspakkauksia, joissa on ultraviolettilamppu 
(UVC) (esimerkiksi Freedom™ Dry and Store). 

• Muut magnetismin lähteet voivat vaikuttaa 
puheprosessorin ja istutteen väliseen 
magneettikiinnitykseen. 

• Puheprosessorin ja istutteen välinen magneettikiinnitys 
saattaa vaikuttaa kuulokojeisiin.

• Metalliset tai magneettiset esineet voivat vaikuttaa 
puheprosessorin kelaan ja magneettiin. Pidä metalliset tai 
magneettiset esineet etäällä kelasta.

• Säilytä kelan varamagneetteja turvallisessa paikassa ja 
etäällä magneettiraitaisista korteista (kuten luottokorteista 
tai linja-autolipuista). 

• Laitteessasi on magneetteja, jotka on pidettävä etäällä 
elämää ylläpitävistä laitteista (kuten 
sydämentahdistimista, implantoitavista 
rytminsiirtolaitteista [ICD] ja magneettisista 
verisuonisunteista), koska magneetit voivat vaikuttaa 
niiden toimintaan. Pidä prosessori vähintään 15 cm:n 
(6 tuuman) päässä tällaisista laitteista. Kysy lisätietoja 
laitevalmistajalta.

• Puheprosessorisi ja kauko-ohjaimesi säteilevät 
sähkömagneettista energiaa, joka voi häiritä elämää 
ylläpitäviä laitteita (kuten sydämentahdistimia ja 
implantoitavia rytminsiirtolaitteita [ICD]). Pidä prosessori 
ja kauko-ohjain vähintään 15 cm:n (6 tuuman) päässä 
tällaisista laitteista. Kysy lisätietoja laitevalmistajalta.
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• Laitetta tai lisävarusteita ei saa työntää sisälle kehoon 
(esim. nenään tai suuhun). 

• Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin menet ympäristöön, 
joka voi haitata Cochlear-istutteesi toimintaa. Tällaisia 
ympäristöjä ovat muun muassa alueet, joille 
sydämentahdistimen käyttäjiltä on pääsy kielletty erillisellä 
varoituksella.

• Tietyntyyppiset digitaaliset matkapuhelinjärjestelmät, 
esimerkiksi GSM (Global System for Mobile 
communications), saattavat häiritä ulkoisten laitteiden 
toimintaa. Ääni saattaa sen vuoksi vääristyä 1–4 m:n (noin 
3–12 jalan) säteellä käytössä olevasta digitaalisesta 
matkapuhelimesta.

• Cochlear Nucleus -sisäkorvaistutteen käyttäjät saavat 
sukeltaa enintään 40 m:n (noin 131 jalan) syvyyteen. 
Keskustele lääkärin kanssa ennen sukeltamista ja varmista, 
ettei sinulla ole sukelluksen estäviä sairauksia (kuten 
välikorvan tulehdusta). Varmista myös, ettei sukellusmaski 
paina istutteen kohtaa.

• Puheprosessori on poistettava ennen tilanteita, joissa 
muodostuu staattista sähköä (kuten lapsen leikkiessä 
muovisissa leikkitelineissä). Harvinaisissa tapauksissa 
staattisen sähkön purkaus voi vahingoittaa 
puheprosessoria tai saada sen sammumaan. Mikäli 
prosessori sammuu, sen pitäisi toimia jälleen normaalisti, 
kun se käynnistetään uudelleen. Jos staattista sähköä 
muodostuu (esimerkiksi vaatteita pään yli puettaessa tai 
ajoneuvosta noustaessa), sisäkorvaistutteen käyttäjän 
kannattaa koskettaa esimerkiksi metallista ovenkahvaa tai 
muuta sähköä johtavaa esinettä, ennen kuin Cochlear-
istutejärjestelmä koskettaa muita esineitä tai ihmisiä.
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Paristot ja akut
• Käytä ainoastaan Cochlearin toimittamia tai suosittelemia, 

sisäkorvaistutteisiin suunniteltuja 675 (PR44) -sinkki-
ilmaparistoja. Emme suosittele hopeaoksidi- tai 
alkaliparistojen käyttämistä.

• Aseta kertakäyttöiset paristot paikoilleen oikein päin. 
• Jos kertakäyttöiset paristot ovat oikosulussa, prosessori ei 

toimi ja sen lämpötila voi kohota +42 °C:seen (+107 F). 
Irrota prosessori ja kela välittömästi ja ota yhteys 
klinikkaasi.

• Älä sekoita kertakäyttöisiä paristoja, joiden valmistajat, 
mallit, tyypit, iät tai aiemmat käyttökerrat eroavat 
toisistaan.

• Älä jätä tyhjentyneitä kertakäyttöisiä paristoja 
puheprosessoriin.

• Vaihda molemmat kertakäyttöiset paristot samaan aikaan.
• Hävitä käytetyt paristot huolellisesti paikallisten säädösten 

mukaisesti. Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. 
• Älä oikosulje paristoja tai akkuja, (esim. älä anna paristojen 

napojen koskettaa toisiinsa, äläkä kuljeta paristoja irrallaan 
taskussa). 

• Paristoja ei saa purkaa, turmella, upottaa veteen tai 
hävittää polttamalla.

• Silloin, kun prosessori ei ole käytössä, poista paristot ja 
säilytä ne erikseen kuivassa ja puhtaassa paikassa. 
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• Pyyhi paristot puhtaalla kuivalla liinalla, jos ne likaantuvat. 
• Säilytä käyttämättömiä paristoja alkuperäispakkauksessa 

puhtaassa ja kuivassa paikassa. 
• Vaurioituneiden tai turmeltuneiden paristojen käyttäminen 

on kielletty. Jos iho tai silmät joutuvat kosketuksiin 
akkunesteen kanssa, pese ne vedellä ja hakeudu 
välittömästi lääkäriin.

• Älä altista akkuja tai paristoja kuumuudelle (esim. 
jättämällä niitä auringonpaisteeseen, ikkunan eteen tai 
autoon). 

• Älä koskaan aseta akkua tai paristoja suuhun. Jos akku tai 
paristo nielaistaan, ota välittömästi yhteys lääkäriin tai 
myrkytystietokeskukseen.

• Älä lataa kertakäyttöisiä paristoja.
• Käytä ainoastaan Cochlearin toimittamia tai suosittelemia 

paristoja, akkuja ja akkulatureita. Muiden paristojen, 
akkujen tai akkulatureiden käyttäminen voi aiheuttaa 
vahinkoja tai vaurioita.

• Lataa ladattava akku ennen käyttöä.
• Älä koske akkulaturin kontaktipisteisiin.

Lääketieteelliset hoidot
Magneettikuvaus (MRI)

MR
Nucleus 7 -puheprosessorin, kauko-ohjaimen ja 
sen lisävarusteiden, kuten langattoman 
ohjelmointilaitteen, käyttö 
magneettikuvausympäristössä on vaarallista. 

Lue täydelliset MRI-turvallisuustiedot verkossa 
osoitteesta www.cochlear.com/warnings tai 
soita paikalliseen Cochlearin toimistoon. 
(Yhteystiedot ovat tämän asiakirjan lopussa.)



72 NUCLEUS 7 -PUHEPROSESSORIN KÄYTTÄJÄN OPAS

Indusoituja virtoja, lämpenemistä ja värähtelyjä 
aiheuttavat lääketieteelliset hoidot

Joidenkin hoitotoimenpiteiden aikana on noudatettava 
erityistä varovaisuutta, jos potilaalla on sisäkorvaistute. On 
suositeltavaa keskustella käyttäjää hoitavan lääkärin kanssa 
tässä luvussa käsitellyistä asioista ennen lääketieteellisen 
hoidon aloittamista.

Puheprosessori on poistettava ennen tässä osassa käsiteltyjen 
hoitojen aloittamista.

Eräät lääketieteelliset hoitotoimenpiteet tuottavat indusoitua 
virtaa, joka voi aiheuttaa kudosvaurioita tai pysyviä vaurioita 
istutteeseen. Poista laite käytöstä ennen seuraavien 
hoitotoimien aloittamista.

Seuraavassa on eri hoitotoimenpiteitä koskevia vakavia 
varoituksia.

OLOSUHDE VAKAVA VAROITUS

Diatermia Terapeuttinen tai lääketieteellinen diatermia 
(syvälämpöhoito) käyttämällä sähkömagneettista 
säteilyä (magneettinen kela tai mikroaallot) on 
kielletty. Elektrodin johtoon indusoituvat korkeat 
virrat voivat aiheuttaa kudosvaurioita sisäkorvaan/
aivorunkoon tai pysyviä vaurioita istutteeseen. 
Ultraäänellä suoritettavaa lääketieteellistä 
diatermiaa voidaan käyttää pään ja niskan 
alapuolelle.

Sähköhoito Istutteen käyttäjille ei saa antaa sähköhoitoa 
missään olosuhteissa. Sähköhoito voi aiheuttaa 
kudosvaurioita tai istutevaurioita.
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OLOSUHDE VAKAVA VAROITUS

Sähkökirurgia Sähkökirurgiset instrumentit voivat indusoida 
radiotaajuusvirtoja, jotka voivat kulkea elektrodin 
läpi.
Yksinapaisia sähkökirurgisia instrumentteja ei saa 
käyttää istutepotilaiden pään tai niskan alueella, 
koska indusoitu virta voi vaurioittaa sisäkorvan 
kudoksia tai istutetta pysyvästi.
Polttoelektrodit eivät saa koskettaa istutetta, kun 
bipolaarisia sähkökirurgisia instrumentteja käytetään 
potilaan pään ja niskan alueella. Ne on pidettävä 
vähintään 1 cm:n (½ tuuman) päässä elektrodeista.

Ionisoiva  
sädehoito

Ionisoivaa sädehoitoa ei saa antaa suoraan istutteen 
kohdalle. Se voi vahingoittaa istutetta.

Hermostimulaatio Hermostimulaatiota ei saa antaa suoraan istutteen 
päälle. Elektrodin johtoon indusoituvat korkeat virrat 
voivat aiheuttaa kudosvaurioita sisäkorvaan/
aivorunkoon tai pysyviä vaurioita istutteeseen.

Ultraäänihoito Hoitotason ultraäänienergiaa ei saa käyttää suoraan 
istutteen päälle. Ultraäänikentät voivat tahattomasti 
keskittyä ja näin aiheuttaa kudos- tai istutevaurioita.
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Muita tietoja
Fyysinen kokoonpano
Prosessointiyksikkö koostuu

• kahdesta ääntä vastaanottavasta omni-mikrofonista
• sisäisestä puhelinkelasta, joka mahdollistaa 

kaulasilmukoiden ja tiloihin asennettujen 
induktiosilmukoiden luomien magneettikenttien 
vastaanottamisen

• analogisesta ja digitaalisesta sisäänrakennetusta piiristä, 
joissa on digitaalinen signaalinkäsittely ja kaksisuuntaiset 
langattomat tietoliikenneyhteydet.

• kolmivärisestä prosessorin toiminnan tai ongelmien 
visuaalisesta merkkivaloilmaisusta

• ohjauspainikkeesta, jolla voi hallita tärkeimpiä toimintoja
• kelajohdolle tarkoitetusta 4-nastaisesta liittimestä 
• erilaisista korvakoukuista ja erityisistä valinnaisista 

kiinnikkeistä.
Prosessori saa virtaa akusta tai paristoista. Kela toimii 
muuntoliitäntänä, joka siirtää energiaa ja tietoa istutteelle.
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Valmistusmateriaalit
• Prosessointiyksikkö: kopolyesteri.
• Akku- ja paristomoduulit (kaikki tyypit) on valmistettu 

kopolyesterista.
• Kela on valmistettu polypropeenista (PP), termoplastisesta 

elastomeerista (TPE).
• Kelamagneetin kotelon valmistusmateriaali on 

akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS-muovi).
• Kelajohdon suojuksen materiaali on polyvinyylikloridia 

(PVC).
• Kelajohdon liittimien valmistusmateriaalit ovat PP ja TPE.
• Kiinnitysvälineiden osat on valmistettu polyamidista (PA) 

ja nestemäisestä silikonikumista (LSR).

Akun tai paristojen kesto, lataussyklit ja 
käyttöikä
• Akun tai paristojen kesto merkitsee aikaa, jonka laite 

toimii, ennen kuin kertakäyttöiset paristot on vaihdettava 
tai ladattavat akut ladattava.

• Akun lataussykli tarkoittaa ladattavan akun täyteen 
latausta ja purkautumista.

• Akun elinaika merkitsee ladattavien akkujen 
kokonaislataussyklimäärää, ennen kuin kesto laskee 
80 %:iin sen alkuperäisestä kapasiteetista täyteen 
ladattuna.
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Toimintaominaisuudet
Prosessointiyksikkö
OMINAISUUS ARVO/VAIHTELUALUE

Äänitulon taajuusalue 100 Hz - 8 kHz

Langaton teknologia • Yksityinen matalatehoinen kaksisuuntainen 
langaton yhteys (etälaitteet ja langattomat 
lisälaitteet)

• Kaupallinen langaton yhteysprotokolla 
(Bluetooth Low Energy)

Radiotaajuus 2,4 GHz

Radiotaajuisen (RF) 
viestintälaitteen 
enimmäislähtöteho

1 dBm

Käyttöjännite 2,00 V - 4,25 V

Tehonkulutus 20 mW - 100 mW

Lataussyklit ≥80 %:n kapasiteetti 400 lataus-/purkaussyklin 
jälkeen huoneenlämmössä

Painiketoiminnot Prosessorin käynnistäminen ja sammuttaminen, 
äänen suoratoiston aloittaminen ja 
lopettaminen, ohjelman vaihtaminen

Tietoliikenneyhteyden 
kantavuusalue

• Vähintään 2 m (kauko-ohjain)
• Vähintään 3 m (puhelinlisälaite)
• Vähintään 7 m (pienoismikrofoni, TV-lähetin)
• Vähintään 2 m (Made for iPhone -ohjaus)
• Vähintään 7 m (Made for iPhone -suoratoisto)
• Vähintään 7 m (Android-suoratoisto*)
*   käytettävissä vain yhteensopivissa Android-laitteissa

Paristomoduuli
TYYPPI KAPASITEETTI/JÄNNITEALUE

Kertakäyttöisiä  
paristoja käyttävä 
paristomoduuli

Kaksi PR44 (sinkki-ilma) -nappiparistoa.  
1,45 V (nimellinen) / kpl.  
Cochlear suosittelee sisäkorvaistutteisiin 
suunniteltujen 675-sinkki-ilmaparistojen käyttöä.

Kompakti ladattava 
akkumoduuli 

91 mAh / 3,7 V

Ladattava 
vakioakkumoduuli 

183 mAh / 3,7 V
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Kela
OMINAISUUS ARVO/VAIHTELUALUE

Käyttöjännite 2,0 V - 2,6 V

Käyttötaajuus 5 MHz

Langaton tietoliikenneyhteys
Langaton tietoliikenneyhteys toimii 2,4 GHz:n ISM-
taajuudella käyttäen GFSK:ta (Gaussian Frequency Shift 
Keying) sekä yksityistä kaksisuuntaista 
tietoliikenneprotokollaa. Käytettävää yhteyskanavaa 
vaihdetaan jatkuvasti, jotta tietyn kanavan häiriöiltä 
vältytään. 

• Kauko-ohjain käyttää neljää kanavaa, ja sen kantavuusalue 
on vähintään 2 metriä prosessorista. Sen näytössä näkyy 
ilmaisin, jos prosessori ei ole toiminta-alueella (tai se on 
sammutettu) tai jos yhteys on katkennut laajakirjoisten 
häiriöiden vuoksi (lisätietoja on kauko-ohjaimen käyttäjän 
oppaassa). 

• True Wireless -lisälaitteet käyttävät 16:ta kanavaa. Niiden 
kantavuusalue on vähintään 3 metriä puhelinlisälaitetta 
käytettäessä ja 7 metriä pienoismikrofonia tai TV-lähetintä 
käytettäessä.

Bluetooth® Smart -yhteys toimii sekin 2,4 GHz:n ISM-
taajuudella. Se käyttää taajuushyppelytekniikkaa eli vaihtaa 
37 kanavan välillä häiriöiden välttämistä varten. Sen toiminta-
alue on vähintään 7 metriä. Sovellus ilmaisee, kun prosessori 
ei ole toiminta-alueella (tai se on sammutettu) tai kun yhteys 
on katkennut laajakirjoisten häiriöiden vuoksi.
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Tuotteen osien mitat (tyypilliset arvot)

OSA PITUUS LEVEYS SYVYYS HALKAISIJA

Nucleus 7 -prosessointiyksikkö keskikokoisen korvakoukun ja kompaktin 
ladattavan akkumoduulin kanssa

36,5 mm 9,0 mm 45,0 mm N/A

Kertakäyttöisiä paristoja käyttävä paristomoduuli

29,4 mm 9,0 mm 17,3 mm N/A

Kompakti ladattava akkumoduuli

18,0 mm 9,0 mm 17,3 mm N/A

Ladattava vakioakkumoduuli

24,8 mm 9,0 mm 17,3 mm N/A

Kela N/A N/A 5,8 mm 30,3 mm

Tuotteen paino (Tyypilliset arvot. Kaikki painot 
punnittu keskikokoisen korvakoukun kanssa.)
OSA PAINO

Nucleus 7 -prosessointiyksikkö (ei akku-  
tai paristomoduulia)

3,9 g

Nucleus 7 -prosessointiyksikkö kompaktin ladattavan 
akkumoduulin kanssa

7,9 g

Nucleus 7 -prosessointiyksikkö ladattavan 
vakioakkumoduulin kanssa

9,8 g

Nucleus 7 -prosessointiyksikkö ja kertakäyttöisiä 
paristoja käyttävä paristomoduuli (sisältää kaksi 
675-koon sinkki-ilmaparistoa)

10,1 g

Kela ja kelajohto (ei kelamagneettia) 3,9 g
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Ympäristöolosuhteet

OLOSUHDE MINIMI MAKSIMI

Säilytys- ja kuljetuslämpötila –10 °C (+14 °F) +55 °C (+131 °F)

Kosteus säilytyksen ja kuljetuksen 
aikana

0 % RH 90 % RH

Käyttölämpötila (puheprosessori) +5 °C (+41 °F) +40 °C (+104 °F)

Käyttölämpötila (akkulaturi) 0 °C (+32 °F) +40 °C (+104 °F)

Käyttö, suhteellinen  
ilmankosteus (RH)

0 % RH 90 % RH

Käyttöpaine 700 hPa 1060 hPa

Kertakäyttöiset paristot
Tarkasta pariston valmistajan suosittelemat käyttöolosuhteet 
prosessorissa käytettäville kertakäyttöparistoille.
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Yhdysvaltain telehallinnon (FCC) ja 
Kanadan Innovation, Science and Economic 
Development (ISED) -ministeriön hyväksyntä 
Tämä laite vastaa FCC-säädösten kohtaa 15 ja Innovation, 
Science and Economic Development Canadan RSS-210-
säädöksiä. Laitteen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

• Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
• Laitteen on kestettävä mahdollisesti ilmenevät häiriöt, 

myös laitteen toimintaan vaikuttavat häiriöt.
Jos laitetta muutetaan ilman Cochlear Limitedin erillistä 
lupaa, FCC-auktorisoinnin mukainen laitteen käyttö voidaan 
evätä.

Tämä laite on testattu ja todettu FCC-säädösten kohdassa  
15 luokan B digitaalisille laitteille määritettyjen rajojen 
mukaiseksi. Nämä rajat on suunniteltu suojaamaan 
kohtuullisesti haitallisilta häiriöiltä, kun laitetta käytetään 
asuinympäristössä. 

Tämä laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä 
radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä 
ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksille.  
Ei voida kuitenkaan taata, ettei häiriöitä esiintyisi tietyssä 
asennuksessa. 
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Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetyksille (voit 
tarkistaa asian sammuttamalla laitteen ja käynnistämällä sen 
uudelleen), häiriöitä voi yrittää poistaa seuraavilla tavoilla: 

• Käännä tai siirrä vastaanottavaa antennia. 
• Siirrä laitetta kauemmaksi vastaanottimesta. 
• Liitä laite eri pistokepiiriin kuin vastaanotin. 
• Kysy lisätietoa jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/

TV-asentajalta.

FCC ID: WTO-CP1000

IC-tunnus: 8039A-CP1000

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
VAKAVA VAROITUS
Kannettavia radiotaajuisia (RF) viestintälaitteita (ja 
oheislaitteita, kuten antennikaapeleita ja ulkoisia antenneja) ei 
saa käyttää lähempänä kuin 30 cm:n (12 in) päässä Nucleus 7 
-puheprosessorin mistään osasta, esimerkiksi valmistajan 
määrittämistä kaapeleista. Muutoin laitteen suorituskyky voi 
heikentyä.

Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla symbolilla merkittyjen 
laitteiden lähellä:

Ympäristönsuojelu
Puheprosessorissasi on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua 
koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisia elektronisia osia 

Autat ympäristön suojelemisessa, kun et hävitä 
puheprosessoria tai paristoja tavallisen talousjätteen mukana. 
Kierrätä puheprosessori paikallisten säädösten mukaan. 
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Sertifikaatit ja sovelletut standardit
Nucleus 7 -puheprosessori täyttää ne keskeiset vaatimukset, 
jotka on lueteltu aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä 
laitteita koskevan EY-direktiivin 90/385/ETY liitteessä 1. Tämä 
on osoitettu liitteen 2 mukaisella vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyllä.



CE-merkintä hyväksyttiin vuonna 2017.

Nucleus 7 -puheprosessori täyttää myös ne keskeiset 
vaatimukset, jotka on lueteltu radio- ja telepäätelaitteita 
koskevassa EY-direktiivissä 2014/53/EU. Tämä on osoitettu 
liitteen III mukaisella vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyllä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
verkossa osoitteessa www.cochlear.com.
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Symbolit
Prosessorin tai lisävarusteiden osissa ja/tai pakkauksissa 
saattaa olla seuraavia symboleita:

Katso käyttöopasta

Laitteeseen liittyvät erityiset varoitukset tai 
varotoimenpiteet, joita ei ole ilmaistu muuten 
laitemerkinnöissä

Valmistaja

Yhteensopivat puheprosessorit

Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä

Luettelonumero

Sarjanumero

Eränumero

Valmistuspäivämäärä

Lämpötilarajat


CE-rekisteröintimerkintä ja ilmoitetun laitoksen 
tunnusnumero

Radiovastaavuussertifikaatti, Australia ja Uusi-Seelanti
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203-JN0604R Radiovastaavuussertifikaatti, Japani

Radiovastaavuussertifikaatti, Korea

Vain lääkärin määräyksestä

Kierrätettäviä materiaaleja

Hävitä sähkölaitteet paikallisten säädösten mukaan

Tyypin B liityntäosa

Kotelointiluokka
• Suojattu halkaisijaltaan 1,0 mm:n kokoisilta tai sitä 

suuremmilta vierailta esineiltä.
• Suojattu pölyn tunkeutumisen aiheuttamia vahinkoja 

vastaan.
• Suojattu roiskeveden aiheuttamia vahinkoja vastaan.

Kotelointiluokka
• Suojattu halkaisijaltaan 1,0 mm:n kokoisilta tai sitä 

suuremmilta vierailta esineiltä.
• Suojattu pölyn tunkeutumisen aiheuttamia vahinkoja 

vastaan.
• Suojattu lyhytaikaisen vedessäolon aiheuttamia 

vahinkoja vastaan.
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Laiteluokitus
Puheprosessorisi on omavirtainen tyypin B liityntäosa 
kansainvälisen sähkökäyttöisiä lääkintälaitteita koskevan 
standardin IEC 60601-1:2005/A1:2012 osan 1 (Yleiset 
vaatimukset turvallisuudelle ja olennaiselle suorituskyvylle) 
mukaisesti. 

Oikeudellinen tiedote
Oppaan tiedot katsotaan oikeiksi julkaisuajankohtana. 
Valmistajalla on kuitenkin oikeus muuttaa tietoja ilman eri 
ilmoitusta. 

© Cochlear Limited 2020
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Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja





D817629 V5  
Finnish translation of 592753 V6 2020-05

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Bring Back the Beat, Button, 
Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Codacs, Contour, 
Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Hybrid, 
Invisible Hearing, Kanso, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, 
Nucleus, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Slimline, SmartSound, Softip, SPrint, True 
Wireless, soikea logo ja Whisper ovat Cochlear Limitedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä. Ardium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, DermaLock, EveryWear, SoundArc, 
Vistafix ja WindShield ovat Cochlear Bone Anchored Solutions AB:n tavaramerkkejä tai 
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bluetooth on Bluetooth SIG:n rekisteröity tavaramerkki. Apple, 
iPad, iPhone ja iPod touch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä 
tavaramerkkejä. Android on Google Inc:n tavaramerkki. Roger on Sonova AG:n tavaramerkki.
© Cochlear Limited 2020
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