Bruksanvisning

Denne bruksanvisningen gjelder for:
Trådløse modeller
Phonak CROS II-312 Custom
Phonak CROS II-13 Custom

CE-merket
2015
2015

Denne bruksanvisningen gjelder kun CROS-enheten.
Se bruksanvisningen for høreapparatet for å få
instruksjoner om høreapparatet.

CROS-enheten din
Spør din audiograf dersom ingen av avkrysningsrutene
er merket av og du ikke kjenner til modellen til
CROS-enheten.
Modell
c		 Phonak CROS II-312 Custom
c		 Phonak CROS II-13 Custom

Batteritype
312
13

Din audiograf:
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CROS-enheten din er utviklet av Phonak – verdens
ledende selskap innen hørselsløsninger. Phonak har sitt
hovedsete i Zürich, Sveits.
Dette produktet er et resultat av flere tiår med forskning
og kompetanse, og er designet for å gi deg en best mulig
opplevelse av lyd.
Les bruksanvisningen nøye for å være sikker på at du
forstår og får det beste ut av CROS-enheten. Kontakt din
audiograf for mer informasjon om funksjoner og fordeler.
Phonak – life is on
www.phonak.com
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1. Hurtigveiledning
Merking på venstre og høyre CROS-enhet
Blått merke for
venstre enhet.
Rødt merke for høyre
enhet.
Venstre

Høyre

Bytte batterier

1
Fjern tapen fra
det nye
batteriet.
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2
Åpne
batteriskuffen.

3
Plasser batteriet
i batteriskuffen med
”+”-symbolet vendt
opp.

På/av

På

Av

Trykknapp
Trykknappen på enheten kan ha ulike
funksjoner.

Volumkontroll
Kun modeller med dette alternativet:
For å øke volumet skru
volumkontrollen fremover.
For å redusere volumet skru
volumkontrollen bakover.
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2. Beskrivelse av CROS-enheten
Bildene nedenfor viser modellene som beskrives i denne
bruksanvisningen. Du kan identifisere din modell ved
å gjøre følgende:
• Kontrollere ”CROS-enheten din” på side 3.
• Eller sammenligne CROS-enheten din med følgende
modeller. Se på formen til CROS-enheten og om det har
volumkontroll eller ikke.
Phonak CROS-enheten er et apparat for permanent
hørselstap på den ene siden, hørselstap på én side
eller asymmetrisk hørselstap. Den settes på øret med
hørselstap og sender lydsignaler trådløst til Phonak
høreapparatet på det andre øret.
Phonak CROS II Custom-enhet
+ Phonak Virto V høreapparat = Phonak CROS IIsystemet
Phonak CROS II Custom fungerer bare sammen
med et Phonak Virto V høreapparat eller nyere
som mottaker.
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CROS II-312 Custom
Trykknapp
Volumkontroll
(tilleggsvalg)

Spesialtilpasset
skall
Batteriskuff

CROS II-13 Custom
Spesialtilpasset skall

Volumkontroll
(tilleggsvalg)

Trykknapp
Batteriskuff
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3. M
 erking på venstre og høyre
CROS-enhet
Rødt eller blått merke forteller deg om det er venstre eller
høyre CROS-enhet. Det er en fargekode på skallet (teksten
er trykt i rødt eller blått), eller dekselet er farget rødt eller
blått.

Blått merke for venstre enhet.

Rødt merke for høyre enhet.
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4. På/av
Batteriskuffen fungerer også som en av/på-bryter.

1
Lukket batteriskuff =
CROS-enheten er på

2
Åpnet batteriskuff =
CROS-enheten er av
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5. Batterier

1

2

Fjern tapen
fra det nye
batteriet.

Åpne
batteriskuffen.

3
Plasser batteriet
i batteriskuffen
med “+”-symbolet
vendt opp.

Hvis det er vanskelig å lukke batteriskuffen, gjør
du følgende: Kontroller at batteriet er satt inn
riktig, og at ”+”-symbolet vender opp. Hvis batteriet
er satt inn feil, virker ikke CROS-enheten,
og batteriskuffen kan bli skadet.
Lavt batterinivå: Du hører to pip etterfulgt av en
melodi
når batterinivået på CROS-enheten er lavt.
Du har omtrent 30 minutter på å bytte batteri (dette
kan variere avhengig av batteriet). Vi anbefaler at du
alltid har et nytt batteri for hånden.
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Erstatningsbatteri
Denne CROS-enheten bruker sink-luft-batterier. Finn riktig
batteristørrelse (312 eller 13) ved å gjøre følgende:
• Kontrollere ”CROS-enheten din” på side 3.
• Kontrollere merkingen på innsiden av batteriskuffen.
• Se følgende tabell.

Model
Phonak CROS
CROS II-312 Custom
CROS II-13 Custom

Luft-sink- Fargemerking IEC
batteripå pakningen kode
størrelse

ANSI
kode

312
13

7002ZD
7000ZD

brun
oransje

PR41
PR48

Pass på at du bruker riktig type batteri i CROSenheten (sink-luft). Les også kapittel 15.2 for
ytterligere informasjon om produktsikkerhet.
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6. Sette inn CROS-enheten
(alle modeller)
Ta CROS-enheten
opp til øret og
plasser øregangdelen
i øregangen.
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7. Ta ut CROS-enheten
1
Hold tommelen bak øreflippen
og trykk forsiktig øret oppover
for å presse CROS-enheten ut av
øregangen. For å hjelpe til kan
du gjøre tyggebevegelser med
kjeven.

2
Ta tak i CROS-enheten og dra
det ut.
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8. Trykknapp
Trykknappen på CROSenheten kan ha ulike
funksjoner eller ikke være
aktiv. Dette er avhengig
av programmeringen
av CROS-enheten
og er indikert
i bruksanvisningen
til høreapparatet.
Spør din audiograf
dersom du ønsker
utskrift av denne.
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9. Volumkontroll
Kun modeller med
dette alternativet:
For å øke volumet skru
volumkontrollen
fremover. For å redusere
volumet skru volum
kontrollen bakover.
Volumkontrollen kan
deaktiveres av din
audiograf.
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10. Pleie og vedlikehold
Grundig og jevnlig pleie av CROS-enheten bidrar til god
ytelse og lang levetid.
Bruk disse spesifikasjonene som en veiledning. Se kapittel
15.2 for mer informasjon angående produktsikkerhet.
Generell informasjon
Før du bruker hårspray eller sminke, bør du ta ut
CROS-enheten, dette fordi slike produkter kan skade
høreapparatet.
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Daglig
Daglig renhold og bruk av tørkesystemer anbefales.
C&C line fra Phonak er et komplett sett med
renseprodukter. Audiografen kan gi deg råd om dette.
Bruk aldri vaskemidler (vaskepulver, såpe osv.) til å
rengjøre CROS-enheten.
Hvis CROS-enheten ikke virker etter korrekt rengjøring av
voksfiltersystemet og nye batterier er satt inn, må du
kontakte audiografen din for råd.
Ukentlig
Hvis du vil ha mer dyptgående informasjon om
vedlikehold eller rengjøring, skal du høre med
audiografen.
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11. Service og garanti
Lokal garanti
Vennligst spør din audiograf om betingelsene for
lokal garanti ved mottak/kjøp av dine CROS-enheter.
Internasjonal garanti
Phonak tilbyr en ett års begrenset internasjonal
garanti som er gyldig fra og med mottaks-/
kjøpsdato. Denne begrensede garantien dekker
produksjonsfeil og feil på materiell på selve CROSenheten, men ikke feil på tilbehør som batterier,
slanger, ørepropper og eksterne mottakere. Garantien
er bare gyldig ved fremlegging av garantikort eller
kvittering.
Den internasjonale garantien påvirker ikke juridiske
rettigheter du har i henhold til nasjonal lovgivning
som regulerer salg av forbruksvarer.
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Garantibegrensning
Garantien dekker ikke skader som følge av feil bruk eller
vedlikehold, eksponering for kjemikalier eller unødig
belastning. Garantien gjelder ikke skader forårsaket av
tredjepart eller uautoriserte servicesentre. Garantien
gjelder ikke service som er utført av en audiograf på
hans/hennes kontor.
Serienummer
(venstreside):

Autorisert audiograf
(stempel/signatur):

Serienummer
(høyreside):

Mottak/kjøpsdato:
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12. Informasjon om overholdelse
Europa:
Samsvarserklæring
Herved erklærer Phonak AG at dette produktet er i
overensstemmelse med kravene i direktiv 93/42/EØF,
og direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminalutstyr.
Du kan få hele Samsvarserklæringen fra produsenten eller
din lokale Phonak-representant. Adressene til disse finner
du i listen på www.phonak.com (globale Phonak kontorer).
Australia:
Leverandørkode		
New Zealand:
Leverandørkode		
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N15398
Z1285

De trådløse modellene listet på side 2 er sertifisert
under:
Phonak CROS II-312 Custom & Phonak CROS II-13 Custom
USA
FCC ID: KWC-ITEV13
Canada
IC: 2262A-ITEV13
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Merknad 1:
Dette systemet samsvarer med del 15 i FCC-reglene og
med RSS-210 for Industry Canada. Bruk av dette systemet
er underlagt følgende to vilkår:
1) utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens
2) utstyret må tillate all interferens som mottas, også
interferens som kan forårsake uønsket drift.
Merknad 2:
Endringer eller modifikasjoner av dette systemet som ikke
er uttrykkelig godkjent av Phonak, kan ugyldiggjøre
FCC-autorisasjonen for bruk av dette systemet.
Merknad 3:
Dette systemet er blitt testet og samsvarer med kravene
til et digitalt system av klasse B slik kravene er fastsatt
i del 15 av FCC-reglene og i ICES-003 for Industry Canada.
Disse begrensningene er utformet for å gi rimelig
beskyttelse mot skadelig interferens ved montering
i bolighus. Dette systemet genererer, benytter seg av og
sender ut radiobølger og kan, hvis det ikke er installert
og brukes i henhold til instruksene, forårsake skadelig
24

forstyrrelse i radiokommunikasjon. Det foreligger derimot
ingen garanti mot at forstyrrelse kan forekomme i visse
installasjoner. Hvis systemet forårsaker skadelig
interferens i mottak av radio- eller fjernsynssignaler, noe
som oppdages ved å skru systemet av og på, oppfordres
brukeren til å korrigere interferensen ved hjelp av en eller
flere av disse tiltakene:
• Vri eller flytt på mottakerantennen.
• Øk avstanden mellom systemet og mottakeren.
• Koble enheten til et uttak med en annen strømkrets
enn det som mottakeren er koblet til.
• Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/
TV-tekniker for å få hjelp.
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13. S
 ymbolinformasjon og
symbolbeskrivelse
Med CE-symbolet bekrefter Phonak AG at dette
Phonak-produktet, inkludert dets tilbehør,
oppfyller kravene i direktiv 93/42/EØF (direktiv
for medisinsk utstyr) samt 1999/5/EF (direktiv
for radio- og teleterminalutstyr). Tallet etter
CE-symbolet er koden for de sertifiserte
organene som ble rådspurt i forbindelse med
ovennevnte direktiver.
Dette symbolet angir at produktet som
beskrives i denne bruksanvisningen overholder
kravene for en B-del i samsvar med standarden
EN 60601-1. Overflaten til enheten er spesifisert
som en del av typen B.
Indikerer produsenten av det medisinske
apparatet, som definert i EU-direktiv 93/42/EØF.
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Samsvarsmerking for EMC og
radiokommunikasjon i Australia.
Dette symbolet angir at det er viktig at brukeren
leser og forstår den relevante informasjonen
i disse bruksanvisningene.
Dette symbolet angir at det er viktig at brukeren
retter oppmerksomheten mot de relevante
advarslene i disse bruksanvisningene.
Viktig informasjon om håndtering og
produktsikkerhet.
Betjeningsbetingelser

Produktet skal fungere problemfritt og uten
restriksjoner så lenge det brukes slik det er
tiltenkt, med mindre noe annet er angitt i disse
bruksanvisningene.
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Temperatur under transport og lagring: –20 °C
til +60 °C (–4 °F til +140 °F)
Luftfuktighet under transport: Inntil 90 %
(ingen kondens).
Luftfuktighet under lagring: 0 til 70 % når
apparatet ikke er i bruk. Se instruksjoner
i kapittel 15.2 om tørking av enheten
etter bruk.
Atmosfærisk trykk: 200 hPA til 1500 hPa
Symbolet med utkrysset søppelbøtte er der
for å gjøre deg oppmerksom på at denne
enheter ikke skal behandles som vanlig
husholdningsavfall. Kast gamle eller ubrukte
enheter ved avfallsanlegg for elektronisk avfall,
eller gi enheten til din audiograf for kassering.
Korrekt kassering verner om miljø og helse.
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14. Problemløsning
Problem
CROS-enheten fungerer ikke

Årsaker
Flatt batteri
Batteriet er ikke satt inn riktig
CROS-enheten er slått av

Høreapparatet avgir to pipelyder

Indikasjon for lavt batterinivå på
høreapparatet

Høreapparatet avgir to pipelyder
etterfulgt av en melodi

Indikasjon for lavt batterinivå på
CROS-enheten

Høreapparatet slår seg på
og av (vekslende)

Fuktighet på batteriet eller
høreapparatet og CROS-enheten

	Kontakt din audiograf dersom problemet vedvarer
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Gjør følgende
Bytt batteri (kapittel 1 + 5)
Sett inn batteri riktig (kapittel 1 + 5)
Slå på høreapparatet ved å lukke batteriskuffen helt
(kapittel 4)
Bytt batteri på høreapparat innen de neste 30 minuttene
(se bruksanvisningen for høreapparatet ved behov)
Bytt batteri på CROS-enheten innen de neste 30 minuttene
(kapittel 1 + 5)
Tørk batteriene, kassen på høreapparatet og CROS-enheten
med en tørr klut
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15. Viktig sikkerhetsinformasjon
Les gjennom informasjonen på de neste sidene før du bruker
CROS-enheten.
En CROS-enhet gjør ikke at normal hørsel gjenopprettes,
og den verken hindrer eller forbedrer hørselsnedsettelse
som oppstår av naturlige årsaker. Uregelmessig bruk av en
CROS-enhet gjør at brukeren ikke får de fullstendige
fordelene av det. Bruken av en CROS-enhet er bare en del
av hørselsrehabiliteringen og må muligens suppleres med
lydøvelser og instruksjoner i å lese på leppene.
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15.1 Advarsler
Formålet med å bruke en
CROS-enhet er å sende lyd
til et høreapparat på øret
med bedre hørsel og
deretter kompensere for
nedsatt hørsel. CROSsystemet (spesielt
programmert for et
spesifikt hørselstap)
må bare brukes av den
tiltenkte personen. De må
ikke brukes av noen annen
person, da de kan skade
hørselen.
Endringer eller modifikas
joner av CROS-systemet
som ikke er uttrykkelig
godkjent av Phonak, er ikke
tillatt. Slike endringer kan
skade øret eller CROSsystemet.

Ikke bruk CROS-systemet i
eksplosive områder (gruver
eller industriområder med
eksplosjonsfare, oksygenrike miljøer eller områder
der brennbare anestesimidler håndteres).
Batterier i CROS-enheten
er giftige ved svelging.
Oppbevares utilgjengelig for
barn, personer med nedsatt
psykisk funksjonsevne
og kjæledyr. Kontakt lege
omgående hvis batterier er
blitt svelget.
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Hvis du får vondt i eller
bak øret, hvis øret er
betent eller hvis det
oppstår irritasjoner på
huden og raskt tiltakende
ørevoks, må du ta kontakt
med din audiograf.
Lytteprogrammer med
retningsmikrofonteknologi
reduserer bakgrunnsstøy.
Merk at varselsignaler eller
støy bakfra, f.eks. biler, blir
helt eller delvis dempet.

Dette CROS-systemet er
ikke egnet for barn under
36 måneder. Det består
av små deler som kan føre
til kvelning hvis de svelges
av barn og kjæledyr.
Oppbevares utilgjengelig
for barn, personer med
nedsatt psykisk
funksjonsevne og kjæledyr.
Hvis deler svelges, kontakt
lege eller sykehus
øyeblikkelig.
Eksternt utstyr bør kun
kobles til hvis det er testet
i henhold til gjeldende
IECXXXXX-standarder.
Bruk kun tilbehør som er
godkjent av Phonak AG
for å unngå elektrisk støt.
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Følgende er kun aktuelt for
personer med aktivt,
implanterbart medisinsk
utstyr (dvs. pacemakere,
defibrillatorer osv.):
• Oppbevar det trådløse
høreapparatet eller
CROS-enheten minst 15 cm
fra det aktive implantatet.
Hvis du opplever
forstyrrelser, bør du ikke
bruke det trådløse
høreapparatet eller
CROS-enheten. Kontakt
produsenten av det aktive
implantatet. Merk at
forstyrrelser også kan være
forårsaket av kraftledninger,
elektrostatiske utladninger,
metalldetektorer osv.

• Hold magneter (dvs.
batteriverktøy, EasyPhonemagnet osv.) minst 15 cm
unna det aktive
implantatet.
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15.2 Informasjon om produktsikkerhet
Legg aldri CROS-enheten i
vann! Beskytt det mot høy
fuktighet. Ta alltid ut
CROS-enheten før du dusjer,
bader eller svømmer, fordi
CROS-enheten inneholder
følsomme elektroniske deler.

Beskytt CROS-enheten mot
varme (la det aldri ligge
ved et vindu eller i bilen).
Tørk aldri CROS-enheten
i mikrobølgeovn eller andre
varmeovner. Audiografen
kan fortelle deg hvordan
du skal tørke CROSenheten.
Når du ikke bruker
CROS-enheten, skal du la
batteriskuffen stå åpen, slik
at eventuell fuktighet kan
fordampe. CROS-enheten
skal alltid tørkes helt etter
bruk. Oppbevar det sikkert,
tørt og rent.
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CROS-enheten må ikke
mistes i bakken! Hvis du
mister det mot et hardt
underlag, kan det bli
skadet.
Bruk alltid nye batterier
i CROS-enheten. Dersom
batteriet lekker, skal det
umiddelbart erstattes med
et nytt batteri for å unngå
hudirritasjon. Du kan
levere inn brukte batterier
hos din audiograf.

Batteriene som brukes
i CROS-enheten, må ikke
overstige 1,5 volt. Ikke bruk
oppladbare sølvosid- eller
Li-ion-batterier. De kan
forårsake alvorlig skade på
CROS-enheten. Tabellen i
kapittel 5 forklarer
nøyaktig hvilken type
batteri som skal brukes for
CROS-enheten.
Ta ut batteriet hvis du ikke
skal bruke CROS-enheten
på en stund.
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Spesielle medisinske
undersøkelser eller
tannundersøkelser
inkludert stråling som
beskrevet nedenfor, kan
påvirke riktig funksjon av
CROS-enheten din.
Fjern høreapparatene
og hold dem utenfor
undersøkelsesrommet/området før du
gjennomfører:
• Medisinske undersøkelser
eller tannundersøkelser
med røntgen (også
CT-skanning)
• Medisinske undersøkelser
med MR-/NMR-skanner som
genererer magnetiske felt
CROS-enheten trenger ikke
tas av når du går gjennom
sikkerhetskontroller
(flyplasser osv.). Hvis det
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i det hele tatt brukes
røntgen, vil det være
i svært lave doser,
og det vil ikke påvirke
høreapparatene.
CROS-enheten må ikke
brukes i områder hvor
elektronisk utstyr er
forbudt.

www.phonak.com
Din audiograf:
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