
Svømmekittet er en vandtæt løsning til Neuro 2-lydprocessoren, der kan tåle nedsænkning i vand i 2 timer på op til 3 meters 
dybde. Dette tilbehør holder processoren tør under vandaktiviteter som svømning, roning eller kajaksejlads.  

Tilsigtet brug
Svømmekittet er tilbehør, der giver udvidet beskyttelse af Neuro 2-lydprocessoren, når den anvendes i vand eller fugtige eller 
støvede omgivelser.

Svømmecoveret er konstrueret til brug i et år eller 50 gange afhængigt af, hvad der indtræffer først. Efterse altid svømmecoveret 
omhyggeligt før brug. Hvis du opdager forandringer i covermaterialet eller materialets stramhed, skal du holde op med at bruge 
coveret og bestille nye (svømmecoverkit). 

Oplysningerne i denne kvikreferencevejledning erstatter ikke brugervejledningen til svømmekittet. Sørg for at blive bekendt  
med svømmekittet ved at læse brugervejledningen.

Cochlearimplantat-system

Neuro 2 Svømmekit
Kvikreferencevejledning

	Åbn låget på svømmecoveret.

	Efterse svømmecoveret for at sikre, at der ikke sidder snavs, 
støv og hår i åbningen til svømmespolestikket eller åbningen  
og låget til processorindstikket.

	Sæt lydprocessoren helt ind i svømmecoveret. Under isætning 
skal coveret bøjes og lydprocessor-hooken forsigtigt føres på 
plads for at undgå, at den skubbes til side.

Sådan sættes lydprocessoren i svømmecoveret

  Bemærk: Brug altid genopladelige batterier til at drive lydprocessoren, når du bruger svømmekittet. Zink-luftbatterier er 
afhængige af frisk luft-tilførsel for at kunne producere energi, og de kan således ikke bruges inde i et svømmecover.



 Sørg for, at lydprocessoren er helt i, så spolestikket er rettet 
perfekt ind efter åbningen i svømmecoveret.

 Hold det vinklede svømmespolestik med kablet vinkelret  
på svømmecoveret, og sæt stikket helt ind i lydprocessoren  
og coveret. Den røde pakningsring skal berøre coveret.

 Drej stikket 90 grader med uret for at låse det på plads.  
Spolekablet skal ende med at være parallelt med coveret.

	Luk låget på svømmecoveret.

 Sæt systemet på øret.
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Udsagnene i denne Kvikreferencevejledning menes at være korrekte på datoen for publikation. Billederne er ikke kontraktligt 
bindende. Produkternes tilgængelighed afhænger af den lokale registrering.

Oticon Medical (  NEURELEC) forbeholder sig ret til at foretage ændringer i design, karakteristika og modeller uden 
forudgående varsel. Den eneste garanti Oticon Medical (  NEURELEC) giver, er den udtrykkelige, skriftlige garanti givet ved 
salget eller udlejningen af deres produkter.


