
Zestaw do pływania to wodoodporne rozwiązanie dla procesora mowy Neuro 2, umożliwiające zanurzenie w wodzie na 2 godziny 
do głębokości 3 metrów. Akcesorium to utrzymuje procesor w suchości podczas aktywności w wodzie, takich jak pływanie, 
pływanie łódką lub kajakami.

Przeznaczenie
Zestaw do pływania to akcesorium zapewniające zwiększoną ochronę procesora mowy Neuro 2, gdy używamy go będąc w 
wodzie lub w wilgotnym i zapylonym otoczeniu.

Obudowa wodoodporna przeznaczona jest do użytku przez rok lub 50-krotnie w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze. 
Zawsze dokładnie sprawdzaj obudowę wodoodporną przed i po użyciu. Jeśli zauważysz jakiekolwiek zmiany w materiale lub 
szczelności rękawa, przestań go używać i zamów nowy zestaw (obudowa wodoodporna). 

Informacje zawarte w tej Skróconej instrukcji obsługi nie zastępują Instrukcji obsługi zestawu do pływania. Zapoznaj się  
z zestawem do pływania, czytając instrukcję obsługi.

System implantu ślimakowego

Neuro 2 Zestaw do pływania
Skrócona instrukcja obsługi 

	Otwórz pokrywę obudowy wodoodpornej.

	Sprawdź obudowę wodoodporną, aby upewnić się, że w 
otworze złącza anteny do pływania oraz w otworze i 
pokrywie służącej do wkładania procesora nie ma brudu, 
kurzu i fragmentów włosów.

	Całkowicie włóż procesor mowy do wnętrza obudowy 
wodoodpornej. Podczas wkładania zegnij obudowę i 
ostrożnie umieść rożek procesora mowy we właściwym 
miejscu, aby uniknąć zakleszczenia po bokach.

Jak wkładać procesor mowy do osłonki do pływania

  Uwaga: Zawsze używaj akumulatorów do zasilania procesora mowy podczas korzystania z zestawu do pływania.  
Baterie cynkowo-powietrzne wykorzystują dopływ świeżego powietrza, aby wytwarzać energię, dlatego nie można ich  
używać w obudowie wodoodpornej.



 Upewnij się, że procesor mowy jest całkowicie umieszczony w 
obudowie, tak aby złącze anteny było idealnie dopasowane do 
otworu w obudowie wodoodpornej.

 Przytrzymaj wygiętą wtyczkę anteny do pływania razem z 
kablem ustawionym prostopadle do obudowy wodoodpornej  
i całkowicie włóż ją do procesora mowy oraz obudowy.  
Czerwony pierścień uszczelniający musi dotykać obudowy.

 Obróć wtyczkę o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek  
zegara, aby ją zablokować. W rezultacie przewód anteny  
powinien znaleźć się w pozycji równoległej do obudowy.

	Zamknij pokrywę obudowy wodoodpornej.

 Umieść system za uchem.
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Stwierdzenia zawarte w niniejszej  Skróconej instrukcji obsługi są prawdziwe w dniu publikacji. Ilustracje nie są zobowiązujące 
prawnie. Dostępność produktów zależy od lokalnej rejestracji. 
 Ilustracje nie są zobowiązujące prawnie. Dostępność produktów zależy od lokalnej rejestracji.

Oticon Medical (  NEURELEC) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, charakterystyce i modelach bez 
wcześniejszego powiadomienia. Jedyną gwarancją Oticon Medical(  NEURELEC) jest wyraźna pisemna gwarancja udzielona na 
sprzedaż lub na wynajem jej produktów.


