
O Kit para água é uma solução à prova de água para o processador sonoro Neuro 2, permitindo a imersão em água por 2 horas  
a uma profundidades de até 3 metros. Este acessório mantém seu processador seco durante atividades na água, como natação, 
canoagem ou caiaque.

Uso previsto
O Kit para água é um acessório que oferece proteção estendida para o processador sonoro Neuro 2, quando usado na água ou 
em ambientes úmidos e com poeira.

A Capa para água foi desenvolvida para ser utilizada por um ano ou 50 vezes, dependendo de qual ocorrer primeiro. Sempre 
inspecione cuidadosamente a capa para água antes e após o uso. Se você observar qualquer alteração no material da capa, 
pare de usar a capa e solicite uma nova (Kit de capa para água). 

O Guia de Consulta Rápida não substitui as Instruções de Uso do Kit para água. Certifique-se de se familiarizar com o Kit para 
água lendo as Instruções de Uso.

Sistema de implante coclear
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	Abra a tampa da Capa para água.

	Inspecione a Capa para água para garantir que esteja livre de 
qualquer fragmento de sujeira, poeira e cabelo na abertura do 
conector da Antena para água e a abertura e tampa de inserção 
do processador.

	Insira o processador sonoro totalmente na Capa para água. 
Durante a inserção, dobre a capa e cuidadosamente leve o  
gancho do processador sonoro para seu lugar, para evitar que 
enrosque nas laterais.

Como inserir o processador sonoro na capa para água

Nota: Utilize sempre baterias recarregáveis para ligar o processador sonoro quando usar o Kit para água. As baterias zinco-ar 
contam com alimentação de ar fresco para produzir energia e, portanto, não podem ser usadas dentro de uma Capa para água.



 Certifique-se de que o processador sonoro esteja totalmente 
inserido e que o conector da antena esteja perfeitamente  
alinhado com a abertura da Capa para água.

 Segure o plug angulado da Antena para água com o cabo  
perpendicular à Capa para água e insira o plug totalmente  
dentro do processador sonoro e capa. O anel de vedação  
vermelho deve tocar a capa.

 Gire o plug em 90 graus no sentido horário para fixá-lo no lugar. 
O cabo da antena deve ficar paralelo à capa.

	Feche a tampa da Capa para água.

 Coloque o sistema em sua orelha.
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As declarações deste Guia de Consulta Rápida são consideradas verdadeiras na data de publicação. As imagens não são 
contratualmente vinculadas. A disponibilidade dos produtos depende do registro local.

Oticon Medical (  NEURELEC) reserva-se o direito de efetuar alterações ao design, características e modelos sem aviso prévio. 
A única garantia que a Oticon Medical (  NEURELEC) efetua, é a garantia expressa, por escrito, sobre a venda ou locação  
de seus produtos.


