
De Swimkit is een waterdichte oplossing voor de Neuro 2 soundprocessor, waardoor hij 2 uur kan worden ondergedompeld  
in water tot op een diepte van 3 meter. Dit accessoire houdt uw processor droog tijdens wateractiviteiten, zoals zwemmen,  
varen of kajakken. 

Beoogd gebruik
De Swimkit is een accessoire dat de Neuro 2 soundprocessor extra beschermt bij gebruik in water of vochtige en stoffige 
omgevingen.

Het zwemhoesje is ontworpen om gedurende één jaar of 50 keer gebruikt te worden, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. 
Inspecteer het zwemhoesje altijd zorgvuldig vóór en na gebruik. Als u wijzigingen in het materiaal of de bevestiging van het 
hoesje waarneemt, stop dan met het gebruik van het hoesje en bestel nieuwe hoesjes (kit met zwemhoesjes).

De informatie in deze snelgids vervangt niet de gebruiksaanwijzing van de Swimkit. Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met  
de Swimkit door de gebruiksaanwijzing te lezen.

Cochleair implantaatsysteem
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	Open het dekseltje van het zwemhoesje.

	Controleer of het zwemhoesje vrij is van vuil, stof en haar in  
de opening voor de aansluiting voor de zwemantenne en in de 
opening en het dekseltje voor het plaatsen van de processor.

	Plaats de soundprocessor volledig in het zwemhoesje.  
Buig het hoesje tijdens het inbrengen en leid de haak van de 
soundprocessor voorzichtig naar zijn plaats om te voorkomen 
dat deze zich aan de zijkant bevindt.

De soundprocessor in de zwemhoes plaatsen

  Opmerking: Gebruik altijd oplaadbare batterijen om de soundprocessor van energie te voorzien wanneer u de Swimkit 
gebruikt. Zink-lucht batterijen zijn afhankelijk van de toevoer van verse lucht om energie te produceren en kunnen daarom 
niet worden gebruikt in een zwemhoesje.



 Zorg ervoor dat de soundprocessor volledig is geplaatst, zodat 
de antenne-aansluiting perfect is uitgelijnd met de opening in 
het zwemhoesje.

 Houd het gebogen stekkertje van de zwemantenne loodrecht  
op het zwemhoesje en steek het stekkertje volledig in de  
soundprocessor en het hoesje. De rode afdichtring moet het 
hoesje raken.

 Draai de plug 90 graden rechtsom om deze op zijn plaats te  
vergrendelen. De antennekabel moet zich nu evenwijdig aan het 
hoesje bevinden.

	Sluit het dekseltje van het zwemhoesje.

 Plaats het systeem op uw oor.
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De verklaringen in deze Snelgids worden geacht waar te zijn op de datum van publicatie. De afbeeldingen zijn niet contractueel 
bindend. Beschikbaarheid van de producten is afhankelijk van lokale registratie.

Oticon Medical (  NEURELEC) behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen 
in het ontwerp, de eigenschappen en modellen. De enige garantie die Oticon Medical (  NEURELEC) geeft is de uitdrukkelijke 
schriftelijke garantie die wordt gegeven bij de verkoop of het verhuur van haar producten.


