Kullanım kılavuzu

Oticon CROS

Modele genel bakış
Bu kitapçık Oticon CROS için geçerlidir ve hem CROS hem de BiCROS'u
kapsar.
 CROS
 BiCROS

Oticon CROS, ses kontrolü için tek veya çift dokunmatik düğmeye sahip
uyumlu bir Oticon işitme cihazı ile kullanılmalıdır.
 Tek dokunmatik düğme
 Çift dokunmatik düğme

Oticon CROS'un uyumlu olduğu işitme cihazlarına genel bir bakış için
lütfen www.oticon.global/compatibility adresine gidin

Bu kitapçığa giriş

Kullanım amacı

Bu kitapçık, yeni vericinizin kullanımı ve bakımı konusunda size rehberlik
sunar. Lütfen Uyarılar bölümünü dahil ederek, bu kitapçığı dikkatlice
okuyun. Bu, yeni vericinizden tam olarak yararlanmanıza yardımcı
olacaktır.

Bu verici, sesi daha zayıf olan kulaktan daha iyi durumda olan kulakta
bulunan bir işitme cihazına aktarmak için tasarlanmıştır.

İşitme uzmanınız, vericinizi ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde
ayarlamıştır. Başka herhangi bir sorunuz varsa, lütfen işitme uzmanınızla
irtibata geçin.

Bu verici, bir işitme cihazı ile birlikte 36 aydan büyük çocuklar ve
yetişkinler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Hakkında Başlangıç Kullanım Özellikler Uyarılar Daha fazla bilgi

Size kolaylık olması amacıyla bu kitapçık, farklı bölümlerde kolayca
gezinmenize yardımcı olmak için bir gezinti çubuğu içerir.
ÖNEMLI UYARI
İşitme cihazının işlevselliğine ilişkin ayrıntılı bilgi için, lütfen işitme
cihazınızın Kullanım kılavuzuna başvurun.
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Ek bilgiler

CROS çözümü
CROS veya BiCROS çözümü bir verici ve bir işitme cihazından oluşur.
Verici daha zayıf olan kulakta bulunur. Daha zayıf olan kulağın
etrafındaki sesi kablosuz olarak daha iyi durumda olan kulakta bulunan
işitme cihazına gönderir. Bu verici yalnızca belirli Oticon işitme cihazları
ile çalışır.

Ses iletimi

CROS (Kontralateral Sinyal Yönlendirme), bir kulağı duymayan veya
sınırlı duyan, diğer kulağı ise normal şekilde duyan kişiler için bir
çözümdür.
BiCROS (Çift Yönlü Kontralateral Sinyal Yönlendirme), bir kulağı
duymayan veya sınırlı duyan, diğer kulağında işitme kaybı olan kişiler
için bir çözümdür.
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Hakkında

Başlangıç

Kullanım

Uyarılar

Daha fazla bilgi

Verici

İşitme cihazı
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Vericiniz
Nedir - ne işe yarar

Kulak kulpu
Sahte hoparlörü
yerinde tutar
(opsiyonel)

Mikrofonlar
Ses girişi

Pil yuvası
Pili içerir ve bir
açma/kapatma
düğmesi gibi çalışır

Tırnak çukuru
Pil yuvasını açın

Hakkında

Başlangıç

Sahte hoparlörde aşağıda
gösterildiği gibi bir açık kubbe
kullanılır. Bu, vericinin kulağınızda
kalmasına yardımcı olur.

Sahte hoparlörler

Kulaklık

60

85

Kulak kiri
filtresi
Kulak kirinden
koruma

Düğme
Ses seviyesini
değiştirin ve
sessize alın
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Sahte hoparlör akustik amaçlı
değildir. Boyut seçiminde,
kulağınıza en iyi şekilde oturması
dikkate alınır.

Kullanım

Uyarılar

Daha fazla bilgi

Sahte hoparlör
Ses yok

Açık kubbe

Kubbe boyutları

5 mm* 6 mm

8 mm

10 mm

* Yalnızca sahte hoparlör 60 için

Kubbe değiştirme detayları için lütfen "Kulaklığı
değiştir" bölümüne bakın.
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Sol/sağ tanımlama

Temizleme ve pilleri tutmak için Çok Amaçlı Alet

Verici ile işitme cihazının ayırt edilmesi önemlidir. Sol/sağ renk
göstergeleri, sol ile sağ tarafı ayırt etmenize yardımcı olur.

Çok Amaçlı Alet, vericideki pilin değiştirilmesini kolaylaştıran bir
mıknatıs içerir. Ayrıca kulak kirini temizlemek ve gidermek için bir fırça
ve tel döngü de içerir. Yeni bir Çok Amaçlı Alet gerekirse, lütfen işitme
uzmanınızla irtibata geçin.

Vericide, sol/sağ renk göstergelerini pil yuvasında bulabilirsiniz.
Sahte hoparlör üzerinde, aşağıda gösterildiği gibidir.

Mıknatıs

Tel döngü

KIRMIZI, SAĞ tarafı gösterir
Fırça

MAVİ, SOL tarafı gösterir

ÖNEMLI UYARI
Çok Amaçlı Aletin içinde bir mıknatıs vardır. Çok Amaçlı Alet'i kredi kartı ve
diğer manyetik olarak hassas olan aletlerden 30 cm uzakta tutun.
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Hakkında

Başlangıç

Kullanım

Uyarılar

Daha fazla bilgi
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Vericiyi aç ve kapat

Pilin değiştirilme zamanı

Pil yuvası vericinizi açıp kapatmak için kullanılır. Pil ömründen tasarruf
etmek için kullanmadığınız zamanlarda vericiyi kapattığınızdan
emin olun. Standart ayarlara dönmek istiyorsanız, pil yuvasını açıp
kapatmanız yeterli olur.

Vericideki pilin değiştirilme zamanı geldiğinde, işitme cihazında art
arda üç tiz ton sesi duyacaksınız. Bunlar, kısa aralıklarla pil tamamen
tükenene kadar devam edecektir.
Art arda üç ton sesi
= Pil zayıflıyor

AÇIN
Pili yerleştirip
pil yuvasını
kapatın.
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Hakkında

Başlangıç

KAPATIN
Pil yuvasını
açın.

Kullanım

Uyarılar

Daha fazla bilgi

Azalan dört ton sesi
= Pil tükendi

Pille ilgili ipucu
Vericinizin her zaman çalışır durumda kalmasını sağlamak için her zaman
yanınızda yedek bir pil bulundurun.
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Pil değiştirme (boyut 312)
1. Çıkart

2. Band'tan ayır

3. Yerleştir

4. Kapat

İpucu

Çok Amaçlı Alet

Pil yuvasını tam açın.
Pili çıkartın.

Yeni pilin + işaretinin olduğu taraftaki
yapışkan bandı pilden
ayırın.

Yeni pili pil yuvasına
yerleştirin. + tarafın
yukarıya dönük olduğundan emin olun.

İpucu:

Onu üstten takın,
yandan DEĞİL.

Pilin hava alması ve en
iyi şekilde çalışmasını
sağlamak için 2 dakika
bekleyin.
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Hakkında

Başlangıç

Kullanım

Uyarılar

Daha fazla bilgi

Pil yuvasını kapatın.
Verici işitme cihazının
menzilindeyse, işitme
cihazında bir müzik
sesi duyulur.

Çok Amaçlı alet, pilleri çıkartmak ve
takmak için kullanılabilir. Pillerini
çıkartmak ve takmak için manyetik
ucu kullanın.
Çok Amaçlı Alet, işitme uzmanınız
tarafından sağlanır.
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Vericiyi takma
Adım 1

Vericinin bakımı
Adım 2

Vericinizin düşmesi durumunda zarar
görmesini önlemek için bakımını yumuşak
bir zemin üzerinde yapın.

Adım 3

Kulak
kulpu

(isteğe bağlı)

Vericiyi kulağınızın
arkasına yerleştirin.

Sahte hoparlör
kablosunun kıvrımını
başparmağınızla işaret
parmağınızın arasında
tutun. Kulaklığın kulak
kanalı deliğine dönük
olması gerekir.

Sahte hoparlör kablosu
başınıza dayanana
kadar, kulaklığı nazikçe
kulak kanalınıza doğru
itin. Sahte hoparlörün
kulak kulpu varsa,
kulak kepçesi kıvrımına
oturacak şekilde onu
kulağa yerleştirin.

Mikrofon deliklerini temizleyin
Deliklerdeki kalıntıları dikkatli bir şekilde
fırçalamak için Çok Amaçlı Aletin fırçasını
kullanın. Deliklerin etrafındaki yüzeyi dikkatli
bir şekilde fırçalayın.

Mikrofon
delikleri

Kuvvet uygulanmasından dolayı
Çok Amaçlı Aletin hiçbir parçasının
mikrofon deliklerine sıkışmadığından
emin olun. Bu, vericide hasara
neden olabilir.
ÖNEMLI UYARI
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Hakkında

Başlangıç

Kullanım

Uyarılar

Daha fazla bilgi

Vericiyi temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın. Verici asla su veya
başka sıvılarla yıkanmamalı veya bunlara batırılmamalıdır.

Kulaklığı değiştir
Kulaklık temizlenmemelidir. Kulak kiriyle dolduğunda, yenisiyle
değiştirin.
Adım 1

Adım 2

Adım 3

Sahte hoparlörü tutun
ve ardından kulaklığı
çekerek çıkartın.

Güvenli bir bağlantı
için sahte hoparlörü
kulaklığın tam ortasına
takın.

Kulaklığın sağlam
takıldığından emin
olmak için sıkıca itin.
ÖNEMLI UYARI
Kulağınızdan çıkartırken kulaklık, sahte hoparlörün üstünde değilse, kulaklık
halen kulak kanalında kalmış olabilir. Daha ayrıntılı talimatlar için işitme
uzmanınıza danışın.
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Hakkında

Başlangıç

Kullanım

Uyarılar

Daha fazla bilgi
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ProWax miniFit filtresi

Verici üzerinden ses seviyesini değiştir

Sahte hoparlörün kulaklık takılı olan ucunda
beyaz bir kulak kiri filtresi bulunur. Kulak
kiri filtresi kulak kiri ve artıkların sahte
hoparlöre girmesini önler. Akustik amaçlı
değildir. Tıkandığında, hijyen amacıyla
filtreyi değiştirin.

Verici üzerindeki dokunmatik düğme, iletilen sesin seviyesini
ayarlamanıza izin verir. Ses seviyesini yükselttiğinizde ya da
azalttığınızda, işitme cihazında tiz bir uyarı sesi duyacaksınız.
Kulak kiri
filtresi

Kulak kiri filtresini değiştirmeden önce,
kulaklığı sahte hoparlörden çıkartın.

MAKSİMUM

Ses seviyesini
yükseltmek için
düğmeye basın

AÇILIŞ SES SEVİYESİ

Ses seviyesini azaltmak
için düğmeye basın

ÖNEMLI UYARI

MİNİMUM

Her zaman vericiyle birlikte sağlanan orijinal kulak kiri filtresiyle aynı tipte
filtre kullanın. Kulak kiri filtresinin değişimi veya kullanımı hakkında sormak
istediğiniz bir şey olursa, işitme uzmanınızla iletişime geçin.
22

Hakkında

Başlangıç

Kullanım

Uyarılar

Daha fazla bilgi

Devamı arka sayfada
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Yalnızca CROS kullanıcıları
İşitme cihazındaki mikrofonlar devre dışı bırakılmıştır. Bu, işitme
cihazından ses gelmediği anlamına gelir.

Yalnızca BiCROS kullanıcıları
İletilen sesin seviyesini ayarladığınızda, işitme cihazından gelen ses
aynı kalır.

Tek dokunmatik düğmeli işitme cihazı
İşitme cihazındaki dokunmatik düğmede ses seviyesi işlevselliği
yoktur. İletilen sesi ayarlamak için ConnectClip, Oticon ON App,
Uzaktan Kumanda veya iPhone® gerekir.

Tek dokunmatik düğmeli işitme cihazı
İşitme cihazındaki dokunmatik düğmede ses seviyesi işlevselliği yoktur.
Vericiden ve işitme cihazından gelen birleştirilmiş sesi ayarlamak için
ConnectClip, Oticon ON App, Uzaktan Kumanda veya iPhone® gerekir.

Çift dokunmatik düğmeli işitme cihazı
İşitme uzmanınız ses seviyesi kontrolünü etkinleştirdiyse, işitme
cihazındaki dokunmatik düğme iletilen sesi ayarlayacaktır.

Çift dokunmatik düğmeli işitme cihazı
İşitme uzmanınız ses seviyesi kontrolünü etkinleştirdiyse, işitme
cihazındaki dokunmatik düğme vericiden ve işitme cihazından gelen
birleştirilmiş sesi ayarlayacaktır.

Daha fazla bilgi için işitme uzmanınızla irtibata geçin.

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
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Hakkında

Başlangıç

Kullanım

Uyarılar

Daha fazla bilgi
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Sessiz

Sesli uyarılar

İşitme cihazına ses iletimini geçici olarak kapatmanız gerektiğinde,
sessiz işlevini kullanın. Sessiz işlevi vericideki mikrofonları sessize alır.

Farklı sesli uyarılar vericinizin durumunu bildirmeye yardımcı olur. Sesler
işitme cihazınıza aktarılacaktır.

Vericiyi sessize almak için
Dokunmatik düğmenin herhangi bir
tarafına en az dört saniye basın.
Tekrar etkinleştirmek için düğmenin
herhangi bir tarafına kısa süreyle basın.

ÖNEMLI UYARI

Ses seviyesi

Ses

Açılış ses seviyesi

2 tiz uyarı sesi

Minimum / maksimum ses seviyesi

3 tiz uyarı sesi

Sesi artır / azalt

1 tiz uyarı sesi

Uyarılar

Ses

Pil zayıf gösterimi

Art arda 3 tiz ses

Pil tükendi

4 azalan tiz ses

Mikrofon servis kontrolü gerekli

Art arda 4 defa 8 tiz uyarı sesi

Bu modda verici pil tüketmeye devam ettiği için, bu işlevi vericiyi kapatmak
için kullanmayın.
26

Hakkında

Başlangıç

Kullanım

Uyarılar

Daha fazla bilgi
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Genel uyarılar
Kişisel güvenliğiniz ve doğru kullanımı
sağlamak için vericinizi kullanmadan önce
kendinizi aşağıdaki genel uyarılar hakkında
bilgilendirmelisiniz..
Lütfen vericinin normal işitme
duyunuzu geri getirmeyeceğini ve
organik koşullardan kaynaklanan bir
işitme sorununu önlemeyeceğini veya
gidermeyeceğini unutmayın. Ayrıca çoğu
durumda verici çok seyrek kullanıldığında,
kullanıcının vericinin tüm avantajlarından
yararlanamayacağını unutmayın.
Vericiniz ile beklenmedik işlem veya olaylar
yaşadığınızda işitme uzmanınıza danışın.

Boğulma tehlikesi ve pillerin veya diğer
küçük parçaların yutulma riski vardır
Verici, parçaları ve pili, bunları yutabilecek
kişi ve çocukların ulaşamayacakları
yerlerde saklanmalıdır; aksi takdirde
kendilerine zarar verebilirler.
Pillerin zaman zaman ilaçlar ile karıştırıldığı
görülmüştür. Bu nedenle hapınızı yutmadan
önce ilacınızı dikkatlice kontrol edin.
İşitme cihazlarının bir çoğunda isteğe
bağlı kurcalanmaya karşı dayanıklı pil
yuvası sağlanabilmektedir. Bu özelliğin
bebeklerde, küçük çocuklarda ve öğrenme
zorluğu yaşayan kişilerde ısrarla
kullanılması önerilir.
Pil veya verici yutulduğunda acil olarak bir
doktora görünün.

Pil kullanımı
Her zaman işitme uzmanınızın önerdiği
pilleri kullanın. Düşük kaliteli piller sızıntı
yapabilir ve vücuda zarar verebilir.

tanımlanan insan vücuduna indüklenen
elektromanyetik güç ve gerilimler için
uluslararası kabul edilen SAR güvenlik
sınırlarının çok altındadır.

Asla pillerinizi yeniden şarj etmeye çalışmayın ve asla pilleri ateşe atmayın. Pillerin
patlama riski vardır.

Eğer aktif bir beyin implantı kullanmaktaysanız, rahatsızlık oluşma riskleri ile ilgili
bilgi almak için lütfen implantınızın üretici
veya temsilcileri ile iletişime geçin.

Bozukluk
Vericinizin haber vermeksizin durabileceğini unutmayın. Uyarı seslerine güvenirken
(örneğin trafikteyken) bunu unutmayın.
Örneğin, pil bittiğinde verici durabilir.
Aktif implantlar
Bu verici, insan vücuduna indüklenen
elektromanyetik güç ve gerilimlere insanların maruz kalmasıyla ilgili uluslararası
standartlara (Özgül Emilim Oranı – SAR)
göre insan sağlığı için geniş kapsamlı olarak
test edilmiş ve karakterize edilmiştir.
Maruz kalma değerleri, insan sağlığı ve kalp
pili ve kalp defibrilatörleri gibi aktif medikal
implantlarla bir arada olma standartlarında
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Hakkında

Başlangıç

Kullanım

Uyarılar

Daha fazla bilgi

Dahili bir mıknatıs içeren Çok Amaçlı Alet,
implanttan en az 30 cm uzakta tutulmalı,
örneğin göğüs cebinde taşınmamalıdır.
Genel olarak, implante edilebilir defibrilatör ve kalp pili üreticileri tarafından tavsiye
edildiği gibi, mıknatıs kullanımı ile ilgili
talimatlara uyun.

Devamı arka sayfada
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Genel uyarılar
X-ray/CT/MR/PET taramaları ve elektro
terapileri
Yüksek güçlü elektromanyetik alanlarda
zarar görebileceğinden, röntgen/CT/
MR/PET taramalarında, elektro terapilerde,
ameliyatlarda vs. vericinizi çıkartın.

Olası yan etkiler
Verici ve kulaklık kulak kiri birikiminin
hızlanmasına neden olabilir.

Isı ve kimyasallar
Verici asla aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır, örneğin güneşte park edilmiş bir araçta
bırakmayın.

Bu durumlar görülürse lütfen bir hekime
başvurun.

Vericinin mikrodalga fırınlarda veya diğer
fırınlarda kurutulmaması gerekir.
Saç spreyi, parfüm, sinek savar, tıraş losyonu, güneş kremi vb. kozmetik ürünlerin
içindeki kimyasal maddeler, vericiye zarar
verebilir. Bu tip ürünleri kullanmadan önce
vericinizi her zaman çıkartın ve kullanmadan önce kurumasını bekleyin.
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Hakkında

Başlangıç

Kullanım

Uyarılar

Vericide kullanılan alerjik olmayan ürünler
çok nadiren de olsa ciltte tahrişlere ve
diğer yan etkilere neden olabilir.

Parazit
Bu verici, uluslararası standartların en katı
kuralları ile uyumlu olacak şekilde zorlu
testlere tabi tutulmuştur. Ancak, verici ile
diğer cihazlar (örneğin bazı cep telefonları,
gümrük kontrol sistemleri, mağazaların
alarm sistemleri ve diğer cihazlar gibi)
arasında parazit oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda vericiyi parazite neden
olan aygıttan uzaklaştırın.

Daha fazla bilgi

Uyumlu olmayan ve tedarik edilmeyen
aksesuarlar
Yalnızca bu cihazın üreticisi tarafından
sağlanan aksesuarları, dönüştürücüleri
veya kabloları kullanın. Uyumlu olmayan
aksesuarlar, emisyon değerlerinde artışa
veya bağışıklıkta azalmaya neden olabilir.
Vericide modifikasyona izin verilmez
Üreticinin açıkça onaylamadığı değişiklikler
ya da modifikasyonlar kullanıcının bu ürünü
kullanma hakkını geçersiz kılabilir.
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Sorun Giderme
Belirti

Olası nedenleri

Çözümleri

Pili bitmiş

Pili değiştirin

Verici mikrofonu sessizde

Verici mikrofonunu sessizden alın

Verici KAPALI

Vericiyi AÇIK konuma alın

Alıcı işitme cihazı KAPALI

İşitme cihazını AÇIK konuma alın

Alıcı işitme cihazı sessizde

İşitme cihazını sessizden alın

Aralıklı veya
kısık ses

Verici veya işitme cihazı pilinde nem

Pilleri kuru bir bezle silin

Sinyal sesi

Vericinizden 4 kez art arda 8 sinyal sesi geliyorsa, mikrofon servis
kontrolüne ihtiyacı vardır

İşitme uzmanınızla irtibata geçin

Vericiden ses gelmiyor

Yukarıda önerilen çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, yardım için işitme uzmanınıza danışın.
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Hakkında

Başlangıç

Kullanım

Uyarılar

Daha fazla bilgi
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Suya ve toza dayanıklıdır (IP68)
Vericiniz toza dayanıklı ve su girişine
karşı korumalıdır, yani tüm günlük yaşam
durumlarında kullanılabilecek şekilde
tasarlanmıştır. Dolayısıyla terlemeyi
veya yağmurda ıslanmayı dert etmeniz
gerekmez. Vericiniz suya temas ettiği ve
çalışmayı bıraktığı durumlarda lütfen bu
talimatlara uyun:

1. Üzerindeki tüm suları nazikçe silin.
2. Pil yuvasını açıp pili çıkartın ve pil
yuvasındaki tüm suları dikkatli bir
şekilde silin.
3. Pil yuvasını açık bırakıp, yaklaşık
30 dakika boyunca vericinizin
kurumasını bekleyin.

Kullanım koşulları
Çalıştırma koşulları

Sıcaklık: +1°C ile +40°C
Bağıl nem: %5 ile %93, yoğunlaşmamış

Saklama ve taşıma
koşulları

Sıcaklık ve nem, uzun süreli taşıma ve saklama sırasında aşağıdaki sınırları aşmamalıdır.
Sıcaklık: -25°C ile +60°C
Bağıl nem: %5 ile %93, yoğunlaşmamış

4. Yeni bir pil takın.

ÖNEMLI UYARI
Vericinizi duş alırken veya su içindeki faaliyetlere katılırken çıkartın.
Vericiyi asla su veya başka bir sıvıya batırmayın.
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Garanti

Uluslararası garanti

Sertifika

Vericiniz, teslimat tarihinden itibaren
12 aylık bir dönem için üreticisi
tarafından sağlanan uluslararası bir
sınırlı garanti kapsamındadır. Bu sınırlı
garanti sadece cihazın kendisinde
bulunan üretim ve malzeme hatalarını
kapsar, ancak örneğin pil, kablo, güç
kaynağı vs. gibi aksesuarları kapsamaz.
İşitme cihazının yanlış kullanım ve
bakımı, aşırı kullanımı, kazalar, yetkisiz
servislerce onarılması, paslandırıcı
koşullara maruz kalması, cihazın içine
yabancı madde girişine bağlı hasar veya
yanlış ayarlardan kaynaklanan sorunlar,
sınırlı garanti kapsamının DIŞINDA
olup, onu geçersiz kılabilir. Yukarıdaki
garanti tüketici mallarının satışına
ilişkin ulusal mevzuat kapsamında
sahip olabileceğiniz yasal haklarınızı
etkilemez. İşitme uzmanınız, bu sınırlı
garantinin şartlarını aşan bir garanti
vermiş olabilir. Lütfen daha ayrıntılı bilgi
için kendisine başvurun.

Kullanıcının adı: ___________________________________________________
İşitme uzmanı:____________________________________________________
İşitme uzmanının adresi:____________________________________________
İşitme uzmanının telefonu: __________________________________________
Satın alma tarihi:__________________________________________________
Garanti süresi:__________________ Ay:_______________________________
Model:________________________ Seri no:____________________________
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Daha fazla bilgi

Servis gerektiğinde
Vericinizi ufak sorun ve ayarlarını hemen
halledebilecek olan işitme uzmanınıza
götürün.
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Teknik bilgi
Bu verici 3,84 MHz'de çalışan kısa
menzilli manyetik indüksiyon teknolojisinin kullanıldığı radyo alıcı-vericisi
içermektedir. Vericinin manyetik alan
kuvveti oldukça zayıftır ve her zaman
15 nW değerinin altındadır (tipik olarak
10 metre mesafede -40 dBμA/m
değerinin altında).

Verici üzerindeki sınırlı kullanılabilir alan
nedeniyle ilgili onay işaretlerinin çoğu
bu kitapçıkta bulunmaktadır.
Ek bilgileri www.oticon.global
adresindeki “Teknik Veriler
sayfası”nda bulabilirsiniz

Üretici, bu vericinin 2014/53/EU
Direktifinin temel gereksinimleri ve ilgili
diğer hükümleriyle uyumlu olduğunu
beyan eder.

Uygunluk Beyanı, üreticiden temin
edilebilir.
Üretici:

Danimarka

Verici, elektromanyetik uyumluluk ve
insan maruziyetiyle ilgili uluslararası
standartlara uygundur.

Elektronik ekipmanlara ait atıklar yerel
düzenlemelere göre
atılmalıdır.
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Bu kitapçıkta kullanılan simgelerin açıklamaları

Düzenleyici ambalaj etiketinde kullanılan simgelerin açıklaması

Uyarılar
Uyarı simgesi ile işaretlenen metin, cihaz kullanılmadan önce okunmalıdır.

Kuru tutun
Tıbbi cihazın nemden korunması gerektiğini belirtir.

Üretici
Cihaz, adı ve adresi simgenin yanında belirtilen üretici tarafından üretilir. AB Yönetmeliği
90/385/AET, 93/42/AET ve 98/79/AT’de tanımlandığı gibi, tıbbi cihaz üreticisini belirtir.

Dikkat işareti
Uyarılar ve ikazlar için kullanım kılavuzuna bakın.

CE işareti
Cihaz, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/AET’ye uygundur.
Dört basamaklı sayı, onaylanmış kuruluşun kimliğini gösterir.

IP kodu
Su ve katı parçacıkların zararlı girişine karşı koruma sınıfını, EN 60529:1991'e uygun
olarak belirtir.
IP6X tümüyle toz korumasını belirtir. IPX8 suya sürekli olarak daldırılmaya karşı korumayı
belirtir.
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Seri numarası
Üreticinin seri numarasını belirtir, böylece belirli bir tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.

210163TR / 2019.05.13

Mevzuata Uygunluk İşareti (RCM)
Bu cihaz, Avustralya veya Yeni Zelanda piyasası için sunulan cihazlar için elektriksel
güvenlik, EMC ve radyo frekansı gereksinimlerini karşılamaktadır.

210163TR / 2019.05.13

Elektronik atık (WEEE)
İşitme cihazlarını, aksesuarları veya pilleri yerel yönetmeliklere göre geri dönüştürün.
İşitme cihazı kullanıcıları aynı zamanda, atık elektrikli ve elektronik cihazlarını imha
edilmesi için işitme uzmanına geri verebilirler. Atık ve elektrikli ekipman (WEEE) hakkında
2012/19 / EU sayılı Direktif kapsamındaki elektronik ekipman.

Katalog numarası
Üreticinin katalog numarasını belirtir, böylece tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.

0000210163000001
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