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Microsoft, Windows 10, Windows 8, Windows 7 ja Explorer ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
HI-PRO on GN Otometrics A/S:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
Noah on HIMSA II K/S:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.
Yhdysvaltain ulkopuolella Noah on HIMSA II K/S:n tavaramerkki.
NOAHlink on HIMSA II K/S:n rekisteröity tavaramerkki Tanskassa.
Tanskan ulkopuolella NOAHlink HIMSA II K/S.n tavaramerkki.
BLUETOOTH on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
EXPRESSLINK on Sonic Innovations Inc:n rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
FittingLINK on SBO Hearing A/S:n tuote.
Lisäksi tässä asiakirjassa käytetyt järjestelmien ja tuotteiden nimet ovat yleisesti
kehittäjiensä tai valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Merkkejä ™ ja ® ei kuitenkaan ole käytetty tässä asiakirjassa kaikissa tapauksissa.
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1. Johdanto
Nämä käyttöohjeet koskevat Oasis 26.2:ta.
Oasis on sovitusohjelmisto, jota käytetään Juna ja vanhempien
kuulokojemallien kanssa.
Kopio tästä asiakirjasta on saatavana osoitteesta
www.bernafon.com.
Tulostetun kopion saa paikalliselta jakelijalta.
Huomaa
Luettavuuden parantamiseksi oppaassa on kirjoitettu Oasis 26.2:n
sijaan Oasis.
Käyttötarkoitus
Sovitusohjelmisto on tarkoitettu kuuloratkaisujen sovittamiseen ja
päivittämiseen.
Sovitusohjelmiston avulla voidaan käyttää REM-mittauslaitteistoa.
Käyttöaiheet
Ei käyttöaiheita.
Kohdekäyttäjä
Kuuloalan ammattilainen.
Käyttöympäristö
Kuuloalan ammattilaisten käyttöön kliinisessä ympäristössä.
Käytön esteet
Ei käytön esteitä.
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2. Asennus
Asennuspakkaus sallii Bernafon Oasis sovitusohjelman
asennuksen tietokoneelle. Jos koneellasi on jo aiempi versio
asennettuna, voit päivittää asennuksen.
Tietokoneen valmisteleminen
Ennen asennuksen aloittamista varmista, että tietokoneen
laitteisto ja ohjelmisto täyttävät järjestelmän vähimmäisvaatimukset ja että Windows-järjestelmääsi on päivitetty uusin
julkaistu huoltopäivitys. Varmista lisäksi, että sinulla on tietokoneen järjestelmänvalvojan oikeudet.
Jotkin virusohjelmistot voivat häiritä asennusta, ja saatat
joutua poistamaan virustorjunnan käytöstä, jotta voit suorittaa
asennuksen.
Asennus
Ole hyvä ja lataa sekä pura tiedostopaketti tietokoneellesi.
Avaa tiedostovalikko, avaa purettu tiedosto ja ja valitse
setup.exe. Asennuksen käynnistyttyä, seuraa näytön ohjeita.
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3. Järjestelmävaatimukset

OHJELMISTO

LAITTEISTO

Varmista, että tietokoneesi täyttää seuraavat järjestelmän
vähimmäisvaatimukset.
Prosessori

Vähintään 1 GHz, suositus 2 GHz

RAM-muisti

4 Gt tai enemmän

Vapaa kiintolevytila

Vähintään 8 Gt

Grafiikka

1 280 x 1 024 kuvapistettä

Portit

USB 2.0 USB-asennusta ja laitteiden ohjelmointia
varten

Ääni

(SoundStudiolle) 5.1 surround -äänikortti

Käyttöjärjestelmä

Windows® 10 (32/64 bit), kaikki tuoteversiot paitsi
ARM-alusta ja Windows® 10 S
Windows® 8 (32/64 bit), kaikki tuoteversiot paitsi RT
Windows® 7 SP1 (32/64 bit), kaikki tuoteversiot

Noah

Noah 4 (vähintään)
Huomaa: NOAH-pohjaisten sovitusjärjestelmien on
oltava HIMSA-sertifioituja

Huomaa: Ohjelmiston asentaminen tietokoneisiin, jotka eivät
täytä yllä ilmoitettuja järjestelmävaatimuksia, voi johtaa järjestelmän toimimattomuuteen.

4. Oasis käytön aloittaminen
Aloita sovitusistunto lisäämällä tai avaamalla olemassa oleva
asiakas sovitusjärjestelmään ja käynnistämällä Oasis.
Asiakas
Asiakas-valikon kautta voidaan antaa asiakkaan henkilötiedot,
sovitusparametrit, audiogrammi- ja REM-tiedot. Tarkista ja päivitä
audiometriset parametrit, jotta varmistetaan oikea vahvistussäätö.
Tämä on erityisen tärkeää, kun sovitetaan kuulokojeita pienille
lapsille.
Lifestyle Profile tarjoaa jäsennellyn tavan tunnistaa ja priorisoida
kuuntelun tavoitteitta erilaisissa kuunteluympäristöissä ja auttaa
tekemään kojeen ensimmäisestä sovituksesta yksilöllisen.
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Kuulokoje
Tässä voit nähdä kuulokojeen tiedot ja muuttaa akustisia
asetuksia. Kun asiakkaan ja kuulokojeen tiedot on määritetty,
aloitetaan sovitusistunto joko napsauttamalla <Tunnista> tai
<Simuloi>.
Sovitus
Sovitus-valikkoa käytetään tuotteen sovittamiseen asiakkaan
kuulonaleneman mukaan. Tästä valikosta löytyy sellaisia
sovitustyökaluja kuin Vahvistus, Ohjelmien valinta ja Asiakkaan
palaute -osio. Tuotteesta riippuen voidaan määrittää monia muita
ominaisuuksia (suuntaavuus, melunvaimennus jne.).
Katso lisätietoja tuotteidesi audiologisista ominaisuuksista
tuotetiedoista tai koulutusmateriaaleistamme.
Lopetus ja tallennus, Istunnon lopetusvaiheessa voidaan
määrittää säätimet ja merkkiäänet sekä päättää istunto.
Siirrä asetukset
Asetukset on mahdollista siirtää kuulokojeesta toiseen niin
tarkasti kuin kohdekojeen rajoitukset huomioiden on mahdollista. Asetukset kopioidaan ja säädetään uuteen akustiseen
kokoonpanoon. Siirto voidaan tehdä eri kuulokojeperheiden
välillä tai saman kuulokojeperheen sisällä. Siirto voidaan tehdä
simuloiden valintanäytön kautta tai kun kuulokoje on liitetty
Oasikseen tunnistusnäytön kautta.
Asetusten siirtoa ei ole tarkoitettu korvamaan normaalia
sovitusta.
Lisäohjeita Oasiksen käytöstä löytyy koulutusmateriaaleistamme
ja ohjetiedostosta.
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5. Varoitukset
Jotta asiakasta tai kuulokojetta ei vahingoitettaisi, oman
turvallisuutesi kannalta ja oikean käytön takaamiseksi, sinun
tulee tutustua huolellisesti seuraaviin yleisiin varoituksiin ennen
sovelluksen käyttämistä. Ota yhteyttä paikalliseen jakelijaasi jos
kohtaat odottamatonta toimintaa tai tapahtumia sovelluksen
käytön aikana, johtuen sen käytöstä. Odottamattomasta toiminnasta tulisi myös raportoida kansallisille viranomaisille.
Yleisiä turvallisuuteen liittyviä varotoimia
Turvallisuuden vuoksi lue aina sovitusohjelmiston
käyttötarkoitus.
Yhteys
Huolehdi, etteivät kaapeliyhteys tai langaton yhteys kuulokojeisiin katkea tai tiedonsiirtovirheet keskeytä sovituksen kulkua.
Tukehtumisvaara
Turvallisuuden vuoksi noudata erityistä varovaisuutta, kun teet
sovitusta alle 3-vuotiaalle lapselle. Alle 3-vuotiaiden lasten on
käytettävä aina lukittavaa paristokoteloa.
Turvallisuuden vuoksi käytä aina korvakappaleita, kun teet
sovitusta alle 3-vuotiaalle lapselle.
REM-järjestelmä
Kiinnitä huomiota REM-järjestelmän antamiin virheviesteihin,
joiden syynä on REM-järjestelmään lähetetyt väärät tai virheelliset tiedot.
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Tehokkaat kojeet
Turvallisuuden vuoksi on noudatettava erityistä varovaisuutta,
kun valitaan, sovitetaan ja käytetään kuulokojetta, jonka
äänenpainetaso ylittää 132 dB SPL (IEC 711), sillä on olemassa
riski, että kuulokojeen käyttäjän jäännöskuuloa vahingoitetaan.
Siirrä sovitusasetukset
Asiakas ei saa pitää kuulokojeita päässään asetuksia siirrettäessä.
In-situ-audiometria
In-situ-audiometriaa ei saa käyttää diagnostisiin tarkoituksiin.
Varmista, että lisäät audiogrammin NOAHiin tai Asiakas-vaiheessa Oasikseen ennen kuin käytät in-situ-audiometriaa.
Poista kaikki REMFit™-tulokset ennen kuin käytät in-situaudiometriaa.
Varmista, että in-situ-audiometria suoritetaan hiljaisessa
paikassa.
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Symboli

Kuvaus
Valmistaja
Tuotteen on tuottanut valmistaja, jonka nimi ja osoite
ilmoitetaan symbolin vieressä.
Ilmaisee lääketieteellisen laitteen valmistajan
EU-direktiivien 90/385/ETY, 93/42/ETY ja 98/79/EY
mukaisesti.

xxxx

CE-merkki
Tuote on lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY mukainen.
Nelinumeroinen luku ilmaisee ilmoitetun laitoksen
tunnisteen.
Varoitukset
Symbolilla merkitty teksti täytyy lukea ennen tuotteen
käyttöä.
Elektroniikkaromu (WEEE)
Kierrätä kuulokojeet, lisävarusteet ja paristot
paikallisten määräysten mukaisesti. Kuulokojeiden
käyttäjät voivat myös palauttaa elektroniikkaromun
kuuloalan ammattilaiselle hävitettäväksi. Elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE)
alainen elektroniikkalaite.

USB

Lue käyttöohjeet

6. Vastuuvapautus
Valmistaja ei ole vastuussa kuulokojeiden sovitukseen liittyvien
paikallisten vaatimusten mukaisuudesta. On yksin sinun
vastuullasi Oasiksen ja Oasisnxt:n käyttäjänä varmistaa, että sinulla
on vaadittava koulutus ja/tai lupa kuulokojeiden sovittamiseen.
Valmistaja ei vastaa seurauksista, jotka johtuvat sovitusohjelman
käytöstä vastoin varoituksia.
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