
Käyttöohje miniRITE T

Oticon CROS



Yhteenveto
Tämä käyttöohje käsittelee Oticon CROSia ja kattaa sekä CROS- että 
BiCROS-ratkaisut.

 CROS
 BiCROS

Oticon CROS on tarkoitettu käytettäväksi yhteensopivan Oticon-
kuulokojeen kanssa, jossa on joko yksi painike tai kaksoispainike 
äänenvoimakkuuden säätöön.

 Yksi painike
 Kaksoispainike

Yhteenvedon Oticon CROSin kanssa yhteensopivista kuulokojeista 
löytyy osoitteesta www.oticon.global/cros-compatibility



Johdanto
Tämä käyttöohje opastaa teitä uuden lähettimenne käytössä ja 
huollossa. Lukekaa käyttöohje huolella, mukaan lukien Varoitukset. 
Näin saatte parhaan hyödyn uudesta lähettimestänne.

Kuuloalan ammattilainen on säätänyt lähettimen vastaamaan juuri 
teidän tarpeitanne. Jos teillä on lisäkysymyksiä, ottakaa yhteyttä 
kuuloalan ammattilaiseen.

  Tietoa    Aloitus    Käyttö    Varoitukset    Lisätiedot  

Käytettävyyden parantamiseksi käyttöohje sisältää navigointipalkin, 
jonka avulla voit liikkua osioiden välillä vaivattomasti.

Käyttötarkoitus
Lähetin on tarkoitettu välittämään ääntä heikommalta korvalta 
paremmalle korvalle asetettuun kuulokojeeseen.

Lähetin on tarkoitettu aikuisten ja yli 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi 
yhdessä kuulokojeen kanssa.

TÄRKEÄÄ
Tiedot kuulokojeen toiminnoista löytyvät kuulokojeen käyttöohjeesta.
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CROS-järjestelmä
CROS- tai BiCROS-järjestelmä koostuu lähettimestä ja kuulokojeesta. 
Lähetin asetetaan heikommalle korvalle. Se lähettää ääntä langattomasti 
heikommalta korvalta paremmalle korvalle asetettuun kuulokojeeseen. 
Lähetin toimii vain tiettyjen Oticon-kuulokojeiden kanssa.

CROS (kontralateraalinen signaalin reititys) on ratkaisu käyttäjille, 
joilla on rajallinen kuulo tai kuurous toisessa korvassa ja normaali kuulo 
vastakkaisessa korvassa.

BiCROS (bilateraalinen kontralateraalinen signaalin reititys) on ratkaisu 
käyttäjille, joilla on rajallinen kuulo tai kuurous toisessa korvassa ja 
kuulonalenema vastakkaisessa korvassa.

Tietoa 

KuulokojeLähetin

Välitettävä äänisignaali
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 Avoin tippi
60 85

Lue lisää tipin vaihtamisesta osiossa:  
Korvaosan vaihtaminen* Vain 60-kuulokkeeseen

6 mm5 mm* 8 mm 10 mm

Dummy-kuulokkeella ei ole 
akustista käyttötarkoitusta. 
Kuulokkeen koon valinta riippuu 
siitä, mikä istuu korvaanne 
parhaiten.

Dummy-kuulokkeet

Dummy-kuulokkeessa on avoin 
tippi, kuten alla olevassa kuvassa. 
Tämä auttaa lähetintä pysymään 
korvassa.

Korvaosa

Tippikoot

Lähetin 
Mikä se on ja mitä se tekee

Paristokotelo 
Sisältää pariston ja 
toimii virtakytkimenä

Vahasuoja
Vahasuoja

Dummy-kuuloke
Ei ääntä

Korvapidike
Pitää dummy- 
kuulokkeen  
paikallaan  
(valinnainen)

Mikrofonit
Ääni sisään

Painike
Äänenvoimak-

kuuden säätö  
ja vaimennus

Uloke
Avaa paristokotelon
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PUNAINEN merkitsee OIKEAN

SININEN merkitsee VASEMMAN

MultiTool-työkalu paristoihin ja puhdistukseen
MultiToolissa on magneetti, jonka ansiosta paristojen vaihtaminen 
lähettimeen on helpompaa. Työkalu sisältää myös harjan ja 
metallilangasta tehdyn lenkin korvavahan poistoa ja kojeen 
puhdistamista varten. Jos tarvitsette uuden MultiTool-työkalun,  
ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

Harja

SilmukkalenkkiMagneetti

TÄRKEÄÄ
MultiTool-työkalussa oleva magneettipää helpottaa paristojen käsittelyä. 
Pidä MultiTool vähintään 30 cm etäisyydellä luottokorteista ja muista 
magneetille herkistä laitteista.  

Vasen/oikea-tunnistus
Lähetin ja oikea kuulokoje on tärkeää erottaa, vasen/oikea-värimerkit 
auttavat teitä erottamaan ne toisistaan.

Lähettimen vasen/oikea-värimerkki löytyy paristokotelosta.  
Dummy-kuulokkeessa se löytyy kuvan osoittamasta paikasta. 



14 15  Tietoa    Aloitus    Käyttö    Varoitukset    Lisätiedot  

Lähettimen kytkeminen päälle ja pois päältä
Paristokotelo toimii lähettimen virrankatkaisijana. Pariston säästämiseksi 
avatkaa paristokotelo aina, kun lähetin ei ole käytössä. Jos haluatte 
palata lähettimen alkuperäisasetuksiin, tarvitsee teidän vain avata ja 
sulkea paristokotelo.

Milloin vaihtaa paristo
Lähettimen paristo on aika vaihtaa, kun kuulette kolme vuorottelevaa 
korkeaa ääntä kuulokojeestanne. Tämä ennakkovaroitus toistuu 
kohtuullisin väliajoin, kunnes paristo on tyhjä.

Kolme vuorottelevaa ääntä 
= Paristoteho on alhainen

Neljä laskevaa sointua 
= Paristo on tyhjä

Paristovinkki
Pitäkää varaparisto aina mukananne varmistaaksenne lähettimen 
jatkuvan toimivuuden.

PÄÄLLE
Sulje 
paristokotelo

POIS PÄÄLTÄ
Avaa 
paristokotelo

Aloitus
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Pariston vaihtaminen (tyyppi 312)
2. Poista tarra 3. Aseta

Avatkaa paristokotelo 
kokonaan auki. Poista-
kaa vanha paristo.

Poistakaa tarra uuden 
pariston +-puolelta.

Vinkki:
Varmistakaa optimaali-
nen toiminta odottamalla 
2 minuuttia, jotta paristo 
ehtii vetämään ilmaa

Asettakaa uusi paristo 
paristokoteloon. Var-
mistakaa, että paristo 
on +-puoli ylöspäin. 

Paristo tulee asettaa 
yläpuolelta, EI sivulta.

1. Irrota

MultiTool

Sulkekaa paristokotelo. Voit käyttää MultiTool-työkalua 
pariston vaihtoon. Käytä työkalun 
magneettipäätä pariston käsittelyyn.

MultiTool-työkalun saat kuuloalan  
ammattilaiselta.

4. Kiinni Vinkki
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Lähettimen asettaminen

Korvapidike
(valinnainen) 

Asettakaa lähetin 
korvan taakse.

Pitäkää dummy-
kuulokkeen 
kaarta peukalon ja 
etusormen välissä. 
Korvaosan on 
osoitettava kohden 
korvakäytävän aukkoa.

Työnnä korvaosa 
varovasti korvakäy-
tävään niin syvälle, 
että kuulokkeen johto 
on lähellä päätä. Jos 
dummy-kuulokkeessa 
on korvapidike, aseta 
se korvaan niin että se 
myötäilee korvaa.

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3

Käyttö

Lähettimen huolto
Käsitelkää lähetintä pehmeän pinnan 
yläpuolella, jotta se ei vahingoitu 
pudotessaan.

Puhdistakaa mikrofoniaukot. 
Harjatkaa MultiTool-työkalun harjalla 
varovasti jäänteet aukoista. Harjatkaa  
myös huolellisesti pinta aukkojen ympäriltä.

Varmistakaa, että mitään osaa  
MultiTool-työkalusta ei työnnetä  
mikrofoniaukkoihin väkisin. Tämä  
voi vahingoittaa lähetintä.

TÄRKEÄÄ
Käyttäkää lähettimen puhdistamiseen pehmeää, kuivaa liinaa. Lähetintä  
ei saa koskaan pestä tai upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.

Mikrofoni- 
aukot
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TÄRKEÄÄ
Jos korvaosa ei ole dummy-kuulokkeessa, kun kuuloke poistetaan korvasta, 
se voi olla yhä korvakäytävässä. Ottakaa tällöin yhteyttä kuuloalan 
ammattilaiseen.

Korvaosan vaihtaminen
Korvaosaa ei puhdisteta. Jos se täyttyy vahasta, vaihtakaa se uuteen. 

Pitäkää dummy-kuu-
lokkeesta kiinni ja 
irrottakaa korvaosa 
vetämällä.

Asettakaa kuuloke 
täsmälleen korvaosan 
keskelle kunnollisen 
kiinnityksen varmista-
miseksi.

Painakaa lujasti  
varmistaaksenne,  
että korvaosa kiinnittyy 
kunnolla.

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3



22 23  Tietoa    Aloitus    Käyttö    Varoitukset    Lisätiedot  

TÄRKEÄÄ
Käyttäkää aina saman tyyppistä vahasuojaa lähettimessä alun perin olleen 
suojan kanssa. Jos haluatte lisätietoja vahasuojan käytöstä tai vaihdosta, 
ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseesi.

ProWax miniFit -vahasuoja
Dummy-kuulokkeen korvaosan päähän on 
kiinnitetty valkoinen vahasuoja. Vahasuoja 
pitää vahan ja lian pois kuulokkeesta. 
Sillä ei ole akustista käyttötarkoitusta. 
Vaihtakaa vahasuoja hygieenisistä syistä, 
kun se tukkeutuu.

Irrottakaa korvaosa dummy-kuulokkeesta 
ennen vahasuojan vaihtamista.

Vahasuoja

Lähettimen äänenvoimakkuuden säätäminen
Lähettimen painike auttaa teitä säätämään lähetettävän äänen 
voimakkuutta. Kuulette korkeataajuisen piippauksen kuulokojeesta,  
kun äänenvoimakkuutta joko nostetaan tai lasketaan.

MAKSIMI

ALOITUSTASO 

MINIMI 

Painakaa lisätäksenne 
voimakkuutta

Painakaa alentaaksenne 
voimakkuutta

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Vain CROS-käyttäjille
Kuulokojeen mikrofonit ovat poissa käytöstä. Tämä tarkoittaa,  
että kuulokojeesta ei tule ääntä.

Kuulokoje, jossa on yksi painike
Kuulokojeen painikkeella ei voi säätää äänenvoimakkuutta. 
Säätääksenne lähetettävän äänen voimakkuutta tarvitsette 
ConnectClipin, Oticon ON App -sovelluksen, kaukosäätimen tai 
iPhone®:n.

Kuulokoje, jossa on kaksoispainike
Jos kuuloalan ammattilainen on aktivoinut voimakkuussäätimen, 
kuulokojeen painike säätää lähetettävän äänen voimakkuutta.

Vain BiCROS-käyttäjille
Kuulokojeen ääni säilyy muuttumattomana, kun säädätte lähetettävän 
äänen voimakkuutta.

Kuulokoje, jossa on yksi painike
Kuulokojeen painikkeella ei voi säätää äänenvoimakkuutta. 
Säätääksenne lähettimen ja kuulokojeen yhdistettyä ääntä tarvitsette 
ConnectClipin, Oticon ON App -sovelluksen, kaukosäätimen tai iPhonen.

Kuulokoje, jossa on kaksoispainike
Jos kuuloalan ammattilainen on aktivoinut voimakkuussäätimen, 
kuulokojeen painike säätää lähettimen ja kuulokojeen yhdistettyä ääntä.

Kysykää esim. kojeen hankintapaikasta lisätietoja.

Apple, Apple-logo, iPhone, iPad ja iPod touch ovat Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä 
tavaramerkkejä.
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Vaimennus
Käyttäkää vaimennustoimintoa, jos teidän täytyy hetkellisesti 
keskeyttää kuulokojeen äänten lähetys. Vaimennustoiminto vaimentaa 
vain lähettimen mikrofonit.

TÄRKEÄÄ
Lähetin ei mene pois päältä käytettäessä vaimennustoimintoa, vaan paristo 
kuluu koko ajan.

Äänimerkit
Erilaiset äänimerkit auttavat viestimään lähettimen tilasta.  
Äänet lähetetään kuulokojeeseenne. 

Voimakkuus Ääni

Aloitustaso 2 korkeataajuista piippausta

Minimi- / maksimivoimakkuus 3 korkeataajuista piippausta

Äänenvoimakkuus nousee / laskee 1 korkeataajuinen piippaus

Varoitukset Ääni

Matalan akkutehon merkki 3 korkeataajuista vaihtelevaa ääntä

Paristo on tyhjä 4 korkeataajuista laskevaa ääntä

Mikrofonihuoltoa tarvitaan 8 korkeataajuista piippausta toistuu 4 kertaa

Lähettimen vaimennus
Painakaa painikkeen jompaa kumpaa päätä 
vähintään neljä sekuntia. 

Palauttaaksenne äänet painakaa  
painikkeen jompaa kumpaa päätä lyhyesti.
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Henkilökohtaisen turvallisuutenne ja 
oikean käytön varmistamiseksi tutustukaa 
huolellisesti seuraaviin yleisiin varoituksiin 
ennen lähettimen käyttöä.
Huomioikaa, että lähetin ei palauta 
kuuloa normaaliksi eikä estä tai paranna 
luontaisesta syystä aiheutuvaa kuulon 
heikkenemistä. Useimmiten lähettimestä 
ei saa kaikkea mahdollista hyötyä, jos sitä 
käytetään epäsäännöllisesti.
Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilai-
seen, jos kohtaatte yllättävää toimintaa tai 
tilanteita lähettimen kanssa.

Tukehtumisvaara tai paristojen ja 
muiden pienten osien nielemisvaara
Lähetin, sen osat ja paristo on säilytettävä 
lasten ja kaikkien sellaisten ulottumatto-
missa, jotka saattavat niellä ne tai muutoin 
vahingoittaa itseään niillä.
Paristo on joskus vahingossa nielty lääk-
keenä. Tarkistakaa siis lääkkeenne aina 
ennen niiden ottamista.
Useimmat kuulokojeet voidaan haluttaessa 
varustaa lukittavalla paristokotelolla.  
Suosittelemme tätä erityisesti, kun ky-
seessä on pieni lapsi tai henkilö, josta  
on syytä epäillä, että hän ei ymmärrä 
kojeen käyttöä.
Jos joku nielaisee pariston tai lähettimen, 
hänen on otettava välittömästi yhteyttä 
lääkäriin. 

Paristojen käyttäminen
Käyttäkää aina laitteeseen suositeltuja 
paristoja. Huonolaatuiset paristot voivat 
vuotaa ja rikkoa kojeen tai aiheuttaa 
vammoja.
Älkää koskaan yrittäkö ladata paristoja tai 
hävittää niitä polttamalla. Paristot voivat 
räjähtää.

Toimintahäiriöt
Lähetin voi lakata toimimasta ilman 
varoitusta. Muistakaa tämä erityisesti 
liikenteessä tai sellaisissa tilanteissa, 
joissa varoitusäänten kuuleminen on 
tärkeää. Lähetin voi lakata toimimasta,  
jos esimerkiksi paristot ovat vanhentuneet.  

Aktiiviset implantit
Lähetin on testattu perusteellisesti ja 
todettu ihmisen terveydelle soveltuvaksi 
kansainvälisten ihmisten altistumista val-
vovien standardien mukaisesti, kuten SAR 
(ominaisabsorptionopeus), joka kertoo, 
kuinka paljon energiaa sähkömagneetti-
sesta kentästä imeytyy ihmiskehoon.

Altistumisarvot ovat selvästi alle 
kansainvälisesti hyväksyttyjen SAR-
arvojen, jotka kertovat, kuinka paljon 
energiaa sähkömagneettisesta kentästä 
imeytyy ihmiskehoon. Ne alittavat myös 
yhteiskäyttöä aktiivisten implantoitujen 
lääkinnällisten laitteiden, kuten 
sydämentahdistimien tai defibrillaattorien, 
kanssa säätelevien määräysten viitearvot.
Jos teillä on aktiivinen aivoimplantti, 
ottakaa yhteys valmistajaan ja kysykää 
tietoja implantin mahdollisista 
häiriötekijöistä.
MultiTool-työkalussa on sisäänrakennettu 
magneetti ja se tulee pitää vähintään 30 
cm:n päässä implantista. Älkää esimerkiksi 
säilyttäkö sitä rintataskussanne.
Oticon suosittelee seuraamaan niitä 
ohjeita, joita defibrillaatoreiden ja 
sydämentahdistimien valmistajat 
suosittelevat koskien magneetteja.

Yleisiä varoituksia 

Varoitukset

Jatkuu seuraavalla sivulla



  Tietoa    Aloitus    Käyttö    Varoitukset    Lisätiedot  30 31

Röntgen, CT, MR, PET ja sähköhoito  
Irrottakaa lähetin ennen röntgen/CT/MR/
PET-kuvausta, sähköhoitoa tai leikkausta, 
koska se voi vaurioitua altistuessaan voi-
makkaille sähkömagneettisille kentille.

Kuumuus ja kemikaalit
Lähetintä ei saa koskaan altistaa korkeille 
lämpötiloille, esim. jättää aurinkoiseen 
paikkaan pysäköityyn autoon.
Lähetintä ei myöskään saa kuivata mi-
kroaalto- tai muussa uunissa.
Kosmetiikan, hiuskiinteen, hajuveden, 
partaveden, aurinkovoiteen, hyönteiskar-
kotteen ym. kemikaalit voivat vahingoittaa 
lähetintänne. Poista lähetin aina ennen 
näiden aineiden käyttöä ja anna niiden 
kuivua ennen laitteen käyttöä.

Mahdollisia haittavaikutuksia
Lähettimen ja korvaosan käyttö voi aiheut-
taa lisääntynyttä vahan eritystä korvasta. 
Lähettimessä käytetyt allergiaa aiheut-
tamattomat materiaalit voivat joissain ta-
pauksissa aiheuttaa ihoärsytystä tai muita 
sivuvaikutuksia erittäin herkille henkilöille.
Ottakaa yhteys lääkäriin, mikäli tällaisia 
esiintyy.

Häiriöt
Lähettimen häiriönsietokyky on tarkoin 
tutkittu tiukimpien kansainvälisten 
standardien mukaisesti. Tästä huolimatta 
lähettimen ja muiden laitteiden, kuten 
matkapuhelinten, kauppojen hälytyslait-
teiden ja muiden langattomien laitteiden 
välillä saattaa esiintyä häiriöitä. Mikäli näin 
tapahtuu, loitonna häiriötä aiheuttava laite 
lähettimestä.

Yhteensopimattomat, ei mukana tulevat 
lisävarusteet
Käyttäkää ainoastaan laitteen valmistajan 
toimittamia lisävarusteita, antureita tai 
johtoja.  Yhteensopimattomat lisävarusteet 
voivat aiheuttaa lisääntyneitä päästöjä tai 
laskea häiriönsietoa.

Lähettimen muutokset eivät ole 
sallittuja.
Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset 
tai lisäykset, jotka eivät ole todistettavasti 
valmistajan hyväksymiä, voivat purkaa 
käyttäjän oikeuden laitteen käyttämiseen.

Yleisiä varoituksia 
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Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu

Ei ääntä lähettimestä

Tyhjä paristo Vaihtakaa paristo

Lähettimen mikrofoni on vaimennettu Poistakaa vaimennus

Lähetin on pois päältä Kytkekää lähetin päälle

Vastaanottava kuulokoje on pois päältä Kytkekää kuulokoje päälle 

Vastaanottava kuulokoje on vaimennettu Poistakaa vaimennus

Katkonainen tai  
heikko ääni Kosteutta joko lähettimessä tai kuulokojeen paristossa Pyyhkikää paristo kuivalla liinalla

Äänimerkki Jos kuulette lähettimestä 8 piippausta 4 kertaa peräkkäin, 
kuulokojeenne tarvitsee mikrofonin huoltotarkistuksen Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen

Jos mikään yllä olevista ratkaisuista ei auta ongelmaan, ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

Vianmääritys

Lisätiedot
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Veden- ja pölynkestävyys (IP68)
Lähettimenne on pölynkestävä ja 
suojattu veden sisäänpääsyltä, mikä 
tarkoittaa, että se on suunniteltu 
käytettäväksi kaikissa arjen tilanteissa. 
Näin ollen teidän ei tarvitse huolehtia 
hikoilemisesta tai sateessa kastumises-
ta. Jos lähetin joutuu kosketuksiin veden 
kanssa ja lakkaa toimimasta, noudatta-
kaa näitä ohjeita:

1. Pyyhkikää kevyesti vesi kojeesta. 

2. Avatkaa paristokotelo, poistakaa 
paristo ja pyyhkikää paristokoteloon 
päässyt vesi.

3. Antakaa lähettimen kuivua 
paristokotelo auki noin  
30 minuutin ajan.

4. Asettakaa uusi paristo.

TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö lähetintä suihkussa tai muissa vesiaktiviteeteissa. Älkää 
upottako lähetintä veteen tai muihin nesteisiin.

Käyttöolosuhteet

Käyttöolosuhteet Lämpötila: +1 °C - +40 °C
Suhteellinen kosteus: 5–93 %, ei-tiivistyvä

Säilytys- ja  
kuljetusolosuhteet

Lämpötila ja kosteus eivät saa ylittää annettuja arvoja 
pitkiä aikoja kuljetuksen ja varastoinnin aikana:

Lämpötila: -25 °C - +60 °C
Suhteellinen kosteus: 5–93 %, ei-tiivistyvä
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Kansainvälinen takuu
Lähettimellä on valmistajan 
myöntämä rajoitettu kansainvälinen 
12 kuukauden takuu, joka alkaa sen 
ostopäivästä. Tämä rajoitettu takuu 
kattaa valmistus- ja materiaaliviat itse 
laitteessa, muttei siihen liittyvissä 
lisälaitteissa, kuten paristot, johdot, 
virtalähteet jne. Ongelmat, jotka 
johtuvat laitteen huolimattomasta 
käsittelystä tai hoidosta, käyttöohjeiden 
vastaisesta käytöstä tai muun 
kuin maahantuojan suorittamasta 
korjauksesta, altistumisesta korroosiota 
aiheuttaville olosuhteille, korvan 
fyysisistä muutoksista, vieraiden 
esineiden joutumisesta laitteeseen 
tai vääristä säädöistä, EIVÄT kuulu 
takuun piiriin ja saattavat poistaa 
takuuvastuun kokonaan. Tämä takuu 
ei vaikuta kansallisen lainsäädännön 
antamiin laillisiin oikeuksiin koskien 

kulutustavaroiden kauppaa. Kuuloalan 
ammattilaisella saattaa olla edellä 
olevaa takuuta laajempi takuu. Ota 
heihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja. 

Jos laite tarvitsee huoltoa 
Ottakaa yhteyttä ensin kuuloalan 
ammattilaiseen, joka saattaa pystyä 
hoitamaan pienemmät ongelmat ja 
tehdä tarvittavia säätöjä.

Takuu 
Todistus

Omistajan nimi:  __________________________________________________

Kuuloalan ammattilainen: __________________________________________

Kuuloalan ammattilaisen osoite: _____________________________________

Kuuloalan ammattilaisen puhelinnro:  _________________________________

Ostopäivä: ______________________________________________________

Takuuaika: ____________________ Kuukausi: _________________________

Malli: ________________________ Sarjanro: _________________________
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Tekniset tiedot 
Lähettimessä on radiovastaanotin, joka 
käyttää lyhyen kantaman magneettista 
induktioteknologiaa taajuudella 3.84 
MHz. Lähettimen magneettikentän 
voimakkuus on hyvin heikko ja aina alle 
15 nW (tyypillisesti alle -40 dBμA/m 10 
metrin etäisyydellä).
 
Lähetin noudattaa kansainvälisiä sätei-
lyn ihmisaltistus- ja sähkömagneetti-
suusstandardeja. 

Lähettimen koon asettamista rajoituk-
sista johtuen kaikki asiaan liittyvät hy-
väksyntämerkinnät ovat tässä oppaassa.

Lisätietoa löydätte tuotteen Tekniset 
tiedot -esitteestä osoitteessa:  
www.oticon.fi. 

Elektroniikkalaitejäte 
on käsiteltävä paikal-
lisen lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla.

Valmistaja vakuuttaa, että tämä  
lähetin on yhteensopiva direktiivin  
2014/53/EU keskeisten vaatimusten  
ja muiden asiaankuuluvien lausekkeiden 
kanssa.

Yhteensopivuusvakuutus on saatavissa 
valmistajalta.

Valmistaja:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765
Tanska
www.oticon.global
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Tässä oppaassa käytettävien symbolien selitykset
Varoitukset
Varoituksen symbolin yhteydessä oleva teksti tulee lukea ennen laitteen käyttöä.
Valmistaja
Laitteen on valmistanut valmistaja, jonka nimi ja osoite ilmoitetaan symbolin vieressä. 
Osoittaa lääkinnällisten laitteiden valmistajan EU:n direktiivien 90/385/ETY, 93/42/ETY 
ja 98/79/EY mukaisesti.
CE-merkintä 
Laite noudattaa EU:n lääkinnällisten laitteiden direktiiviä 93/42/ETY. 
Neljä numeroa ovat ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) 
Kuulokojeet, lisätarvikkeet tai paristot on kierrätettävä paikallisen lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla. Kuulokojeen käyttäjät voivat myös palauttaa elektroniikkaromun 
kuuloalan ammattilaiselle hävitettäväksi. Direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta (WEEE) kattaa elektroniikkalaitteet.
Säädöstenmukaisuusmerkintä (RCM) 
Laite noudattaa Australian tai Uuden-Seelannin markkinoille saapuvien 
laitteiden sähköturvallisuus-, sähkömagneettinen yhteensopivuus- (EMC) ja 
radiotaajuussäädöksiä.
IP-luokitus 
Osoittaa suojausluokituksen veden ja pölyhiukkasten sisäänpääsyä vastaan EN 
60529:1991 -standardin mukaisesti.
IP6X osoittaa, että laite on pölytiivis. IPX8 osoittaa, että laite on suojattu jatkuvaa veteen 
upottamista vastaan.

Pakollisessa pakkausmerkinnässä käytettyjen symbolien selitykset

Pidä kuivana 
Osoittaa, että lääkinnällinen laite on suojattava kosteudelta.

Varoitusmerkki 
Tutustu käyttöohjeen varoituksiin.

Viitenumero 
Osoittaa valmistajan viitenumeron lääkinnällisen laitteen tunnistamiseksi.
Sarjanumero 
Osoittaa valmistajan sarjanumeron lääkinnällisen laitteen valmistuserän 
tunnistamiseksi.
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