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Αυτός ο οδηγός προορίζεται για τους λήπτες ενός κοχλιακού 
εμφυτεύματος Cochlear οι οποίοι χρησιμοποιούν επεξεργαστές 
ήχου Cochlear Nucleus CP910 ή CP920, καθώς και για τα άτομα 
που είναι υπεύθυνα για τη φροντίδα τους. 

Το τηλεχειριστήριο είναι συμβατό με τον επεξεργαστή 
ήχου CP810. 

Το τηλεχειριστήριο παρέχει πρόσβαση σε σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με τον επεξεργαστή σας, 
συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με την 
κατάσταση (π.χ. κατάσταση μπαταρίας) και την 
αντιμετώπιση προβλημάτων.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για την 
προσαρμογή των ρυθμίσεων του επεξεργαστή σας. Εάν 
είστε αμφίπλευρος χρήστης, το τηλεχειριστήριο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και των δύο επεξεργαστών.

Εάν είστε γονέας ή υπεύθυνος φροντίδας, μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για την παρακολούθηση 
και τη διαχείριση του επεξεργαστή ενός παιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 
επεξεργαστή σας, ανατρέξτε στον Οδηγό Χρήστη των 
επεξεργαστών Cochlear™ Nucleus® CP910 και CP920.

Γενικές πληροφορίες
Το τηλεχειριστήριο Cochlear™ Nucleus® CR230 
είναι μια συσκευή χειρός η οποία παρέχει τη 
δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης των 
επεξεργαστών ήχου Cochlear™ Nucleus® CP910 
ή CP920 («σειρά CP900»).

ΣΗμΕΙωΣΗ
Για προειδοποιήσεις και συστάσεις 
προσοχής αναφορικά με τη χρήση 
του τηλεχειριστηρίου CR230 και των 
εξαρτημάτων του, ανατρέξτε στην 
ενότητα «Προειδοποιήσεις».

ii

Σημειώσεις
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Πλήκτρο 
προγράμματος

Οθόνη

Πλήκτρο 
προγράμματος

Πλήκτρο αριστερού 
βέλους

Πλήκτρο OK

Πλήκτρο κάτω 
βέλους

Τηλεχειριστήριο CR230
Μπροστινή όψη

Πίσω όψη

Ετικέτα προσωπικών 
στοιχείων

Ηχείο

Οδηγός πηνίου  
για ζεύξη

Πλήκτρο επαναφοράς
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Πλήκτρο προγράμματος

Διακόπτης κλειδώματος-
ξεκλειδώματος

Πλήκτρο αρχικής σελίδας

Πλήκτρο πάνω βέλους

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Πείρος για τη σύνδεση 
του κορδονιού λαιμού

Κουμπί τηλεπηνίου

Ετικέτα στοιχείων 
προϊόντος

Υποδοχή καλωδίου USB

Πλήκτρο προγράμματος
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Κράτημα και χρήση
Κρατήστε το τηλεχειριστήριο στην παλάμη του χεριού σας. Διατηρήστε το 
σε απόσταση εντός δύο μέτρων από τον επεξεργαστή ήχου. Εάν η απόσταση 
υπερβεί τα δύο μέτρα, ενδέχεται να έχετε πιο παρατεταμένους χρόνους 
απόκρισης ή απώλεια της επικοινωνίας.

Σε περίπτωση παρεμβολών στην επικοινωνία μεταξύ του επεξεργαστή και του 
τηλεχειριστηρίου, δοκιμάστε τα εξής:

•	 Κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε μια διαφορετική θέση.
•	 Απομακρυνθείτε από κάθε ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να δημιουργεί 

παρεμβολές.

2 μέτρα ή λιγότερο
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Πλοήγηση

Πατήστε το πλήκτρο 
αρχικής σελίδας, για  
να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο μενού 
ή στην Αρχική οθόνη

Μετά από τη σχετική 
προτροπή στην οθόνη, 

πατήστε τα πλήκτρα 
πάνω και κάτω βέλους, 
για να ορίσετε επιλογές 

στα μενού ή να 
αλλάξετε ρυθμίσεις

Πατήστε το πλήκτρο 
αριστερού βέλους,  
για κύλιση στις 
προηγούμενες οθόνες

Πατήστε το πλήκτρο  
OK, για να ορίσετε μια 
επιλογή σε μια οθόνη ή  
να εισέλθετε σε ένα μενού

Πατήστε το πλήκτρο 
δεξιού βέλους, για κύλιση 

στις επόμενες οθόνες

Γεν
ικ

ες π
λ

η
ρο
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ο
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Κλείδωμα και 
ξεκλείδωμα
Το τηλεχειριστήριο μπορεί να κλειδωθεί,  
ώστε να αποτραπεί το ακούσιο πάτημα 
των πλήκτρων.

Σύρετε το διακόπτη κλειδώματος-
ξεκλειδώματος προς τα κάτω για να 
κλειδώσετε το τηλεχειριστήριο ή προς  
τα πάνω για να το ξεκλειδώσετε.
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ςΥΜΒοΥλη
Χρησιμοποιήστε το 
διακόπτη κλειδώματος-
ξεκλειδώματος, για 
την εμφάνιση του 
επιπέδου μπαταρίας στο 
τηλεχειριστήριό σας.

Ανάλογα με τη θέση του διακόπτη, θα εμφανιστούν οι ενδείξεις 
Ξεκλείδωτα ή Κλειδωμένα στην οθόνη.

Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο όταν 
είναι κλειδωμένο.
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Σύμβολα

Σημείωση
Σημαντικές πληροφορίες ή συμβουλές.  

Συμβουλή
Υπόδειξη για την εξοικονόμηση χρόνου. 

Προσοχή (για μη επιβλαβή κατάσταση)
Πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για την ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητα. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στον 
εξοπλισμό.

Προειδοποίηση (για επιβλαβή κατάσταση)
Πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια και σοβαρές παρενέργειες. 
Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον ανθρώπινο οργανισμό.

ςηΜειωςη
Ανατρέξτε στο φυλλάδιο Σημαντικές 
πληροφορίες: Προειδοποιήσεις, Προφυλάξεις 
και Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, για 
σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει 
να γνωρίζετε σχετικά με τα συστήματα 
κοχλιακών εμφυτευμάτων.
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Φόρτιση
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Φόρτιση της μπαταρίας
Η Cochlear συνιστά να φορτίζετε πλήρως την μπαταρία:
•	 πριν από τη χρήση του επεξεργαστή για πρώτη φορά
•	 όταν η οθόνη Κατάστασης μπαταριών του 

τηλεχειριστηρίου δείχνει ότι το επίπεδο της μπαταρίας είναι 
χαμηλό

•	 μία φορά την εβδομάδα, ακόμα και αν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου δεν δείχνει ότι το επίπεδο της μπαταρίας 
είναι χαμηλό ή ότι η μπαταρία είναι άδεια.

Η πλήρης φόρτιση μιας μπαταρίας που έχει αδειάσει τελείως 
μπορεί να διαρκέσει δύο έως τέσσερις ώρες. Με το πέρασμα 
του χρόνου, μπορεί να απαιτείται περισσότερος χρόνος για την 
πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαρκεί κανονικά για μία έως δύο 
εβδομάδες. Ωστόσο, η διάρκεια της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τα εξής:
•	 πόσο τη χρησιμοποιείτε
•	 αν απενεργοποιείτε το τηλεχειριστήριο όταν δεν το χρησιμοποιείτε
•	 αν με το τηλεχειριστήριο χειρίζεστε έναν ή δύο επεξεργαστές ήχου

Η συνολική διάρκεια ζωής της μπαταρίας ισοδυναμεί με 400 κύκλους  
φόρτισης τουλάχιστον.

ςΥΜΒοΥλη
Όταν εκτελείται σωστά η φόρτιση, 
εμφανίζεται η οθόνη Φόρτιση και κατόπιν 
η οθόνη Φορτίστηκε, όταν η μπαταρία 
φορτιστεί πλήρως.

ςΥΜΒοΥλη
Το τηλεχειριστήριο διαθέτει 
μια ενσωματωμένη 
μπαταρία η οποία 
μπορεί να αφαιρεθεί 
μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό της Cochlear. 
Για την αντικατάσταση της 
μπαταρίας, θα πρέπει να 
στείλετε το τηλεχειριστήριό 
σας σε ένα κέντρο 
επισκευών της Cochlear.

προςοχη
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
αποκλειστικά εξοπλισμό φόρτισης 
μπαταριών που παρέχεται από την 
Cochlear για τη φόρτιση της μπαταρίας του 
τηλεχειριστηρίου.
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Υπάρχουν τρεις επιλογές για τη φόρτιση:

α Χρήση του φορτιστή μπαταρίας 
Cochlear™ Nucleus® και του σετ φόρτισης 
μπαταρίας Cochlear™ Nucleus®.

Β Χρήση του σετ φόρτισης Cochlear™ 
Nucleus® της σειράς CR200.

Γ Χρήση της θύρας USB σε έναν 
υπολογιστή. Για τη φόρτιση του 
τηλεχειριστηρίου, αφήστε τον υπολογιστή 
ενεργοποιημένο.

ςηΜειωςη
Δεν μπορείτε να 
απενεργοποιήσετε το 
τηλεχειριστήριο όταν είναι 
συνδεδεμένο στην πρίζα.



14



15

Ενεργοποίηση

 Ενεργοποίηση 16
 Επιλογή γλώσσας 16
 Ζεύξη 17
 Απενεργοποίηση 19
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Ενεργοποίηση
Για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 
OK, μέχρι να εμφανιστούν οι δύο οθόνες Έναρξης. Η οθόνη Κατάστασης 
μπαταριών και η Αρχική σας οθόνη θα εμφανιστούν μετά από τις οθόνες 
Έναρξης.

Επιλογή γλώσσας
Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, θα εμφανιστεί 
μια προτροπή για την επιλογή γλώσσας:

1. Μόλις εμφανιστεί η οθόνη Επιλογή γλώσσας, πατήστε το πλήκτρο πάνω 
ή κάτω βέλους, για να επισημάνετε τη γλώσσα που προτιμάτε.

Οθόνη Έναρξης Οθόνη Κατάστασης 
μπαταριών

2. Πατήστε το πλήκτρο OK για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή.

ςΥΜΒοΥλη
Αν επιλέξετε λάθος γλώσσα, μπορείτε να κάνετε 
επαναφορά του τηλεχειριστηρίου και να ξεκινήσετε 
ξανά από την αρχή (ανατρέξτε στην ενότητα 
Επαναφορά τηλεχειριστηρίου στη σελίδα 66).

ςηΜειωςη
Την πρώτη φορά που 
θα χρησιμοποιήσετε 
το τηλεχειριστήριο, 
θα εμφανιστεί η οθόνη 
Επιλογή γλώσσας αντί για 
την Αρχική οθόνη.

ςηΜειωςη
Το τηλεχειριστήριο απομνημονεύει τη 
γλώσσα που έχετε επιλέξει, όταν το 
απενεργοποιείτε.
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Ζεύξη
Η ζεύξη επιτρέπει στο τηλεχειριστήριο να επικοινωνεί με τον επεξεργαστή.

Εάν έχει δεν γίνει ζεύξη ενός επεξεργαστή με το τηλεχειριστήριο, θα εμφανιστεί 
η οθόνη Κανείς επεξεργ. σε ζεύξη. Τοποθετήστε το πηνίο του επεξεργαστή στο 
πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου για να πραγματοποιηθεί ζεύξη μεταξύ τους.

Εάν έχει ήδη γίνει ζεύξη ενός επεξεργαστή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ξανά 
ζεύξη με έναν άλλον επεξεργαστή ανά πάσα στιγμή.

Πριν από τη ζεύξη, βεβαιωθείτε ότι ο επεξεργαστής είναι ενεργοποιημένος:

1. Τοποθετήστε το πηνίο πάνω στους οδηγούς πηνίου στο πίσω μέρος του 
τηλεχειριστηρίου.



18

ςΥΜΒοΥλη
Μπορεί να γίνει ζεύξη αρκετών 
τηλεχειριστηρίων με έναν 
επεξεργαστή. Για τους χρήστες 
που μετακινούνται συχνά, αυτή 
η δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν 
χρειάζονται ένα τηλεχειριστήριο 
σε δύο διαφορετικά μέρη, π.χ. στο 
σχολείο και στο σπίτι ή στο σπίτι 
και στην κλινική.

Θα εμφανιστεί η οθόνη Ζεύξη επεξεργαστή.

2. Πατήστε το πλήκτρο OK για να γίνει η ζεύξη.

Μόλις ολοκληρωθεί η ζεύξη, θα εμφανιστεί η οθόνη Επεξεργαστής σε ζεύξη 
και κατόπιν η Αρχική οθόνη. 

ςηΜειωςη
Αν είστε αμφίπλευρος 
χρήστης, θα χρειαστεί να 
επαναλάβετε τα βήματα 
1 και 2 για τον δεύτερο 
επεξεργαστή σας.
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Απενεργοποίηση
Για να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο:

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο OK, μέχρι να εμφανιστεί το μενού.

Η επιλογή Απενεργοποίηση θα είναι ήδη επισημασμένη.

2. Πατήστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.



2020



2121

Χρήση

 Ενδείξεις κατάστασης 22
 Προγράμματα στην αρχική σας οθόνη 24
 Λειτουργία εξάσκησης 28
 Προηγμένη λειτουργία 31
 Χρήση του τηλεπηνίου 32
 Πρόσθετα ακουστικά εξαρτήματα 34
 Οθόνες και στοιχεία ελέγχου αμφίπλευρου επεξεργαστή 35



22

Ενδείξεις κατάστασης
Στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να δείτε σημαντικές πληροφορίες για τον 
επεξεργαστή σας, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης της μπαταρίας.

Έλεγχος κατάστασης επεξεργαστή

Για να ελέγξετε την κατάσταση του επεξεργαστή σας, πατήστε το πλήκτρο OK 
στην Αρχική οθόνη. Θα εμφανιστούν δύο οθόνες  Κατάσταση:

Η ράβδος ηχόμετρου εμφανίζει τον ήχο που ακούγεται από τον επεξεργαστή.

Απαλός ήχος 
(20–50 dBA)

Μέτριος ήχος 
(50–70 dBA)

Δυνατός ήχος 
(70–100 dBA)

Η πρώτη οθόνη  Κατάσταση θα προβάλλει την 
ένδειξη κατάστασης του επεξεργαστή. Εάν το 
χρώμα είναι πράσινο, όλα λειτουργούν σωστά.

Η δεύτερη οθόνη  Κατάσταση θα προβάλλει 
πληροφορίες για το επίπεδο της μπαταρίας και 
της έντασης του επεξεργαστή.

Ράβδος ηχόμετρου
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Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας

Η οθόνη Κατάστασης μπαταριών εμφανίζεται την πρώτη φορά που 
ενεργοποιείτε το τηλεχειριστήριό σας.

Εάν υπάρχουν προβλήματα με τον επεξεργαστή ή με την 
μπαταρία, θα εμφανιστεί μια οθόνη ειδοποίησης. Ανατρέξτε 
στην ενότητα Οθόνες ειδοποίησης στη σελίδα 62.

ςΥΜΒοΥλη
Στη δεύτερη οθόνη  Κατάσταση ενδέχεται 
να εμφανιστεί σύντομα μια κλεψύδρα αντί 
για την μπαταρία. Αυτό υποδηλώνει ότι το 
τηλεχειριστήριο αναμένει ενημέρωση από  
τον επεξεργαστή. 

χ
ρη

ςη
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Προγράμματα στην αρχική σας οθόνη
Αν και οι περισσότεροι χρήστες έχουν δύο προγράμματα στο τηλεχειριστήριό 
τους, ο ιατρός σας μπορεί να ρυθμίσει έως και τέσσερα προγράμματα ανάλογα 
με τις προσωπικές σας ανάγκες ακοής. Αυτά τα προγράμματα θα εμφανίζονται 
στην Αρχική σας οθόνη. 

Για παράδειγμα:

Η καρτέλα που αντιστοιχεί στο ενεργό πρόγραμμα θα είναι 
μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες.

Το χρώμα του προγράμματος θα είναι 
ίδιο με το χρώμα φόντου της οθόνης.

Η εικόνα στην οθόνη θα εμφανίζει το 
ενεργό πρόγραμμα.

Αρχική οθόνη με δύο 
προγράμματα

SCAN

2

ςΥΜΒοΥλη
Η εικόνα του φόντου και το χρώμα στην 
Αρχική οθόνη αλλάζουν ανάλογα με το 
ενεργό πρόγραμμα. 

SCAN
2

Αρχική οθόνη με τέσσερα 
προγράμματα
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Πρόγραμμα SCAN
Το πρόγραμμα SCAN (διατίθεται μόνο αν έχει γίνει η σχετική ρύθμιση από τον 
ιατρό σας) ανιχνεύει και προσαρμόζει αυτόματα τον επεξεργαστή σας στον 
εκάστοτε ήχο του περιβάλλοντος.

Εικονίδια που σχετίζονται με το πρόγραμμα SCAN

χ
ρη

ςη

SCAN

Ομιλία σε θόρυβο

Ησυχία

Αέρας

Θόρυβος

Μουσική

Ομιλία

ςηΜειωςη
Μπορείτε να αποκρύψετε τα εικονίδια SCAN, 
μεταβαίνοντας στην οθόνη Ρυθμίσεις και, στη 
συνέχεια, στην οθόνη Εικονίδια SCAN. Όταν τα 
εικονίδια SCAN είναι σε απόκρυψη, η λειτουργία 
SCAN εξακολουθεί να εκτελείται κανονικά, αλλά 
δεν βλέπετε τα εικονίδια να αλλάζουν στην Αρχική 
οθόνη.
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Προσαρμοσμένα εικονίδια
Ο ιατρός σας μπορεί να ρυθμίσει το εικονίδιο που θα εμφανίζεται για κάθε 
προσαρμοσμένο πρόγραμμά σας. Αυτά τα εικονίδια υποδεικνύουν ποιο 
πρόγραμμα είναι ενεργό.

Τηλεόραση Εργασία

Καφετέρ. Αυτοκίν.

Μουσική

Ψώνια

Σπίτι

1 σε 1

Εξωτερ.Ομάδες

Σχολείο

Απόσταση



1
2

3 4
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Αλλαγή προγραμμάτων
Ο ιατρός σας μπορεί να ρυθμίσει έως τέσσερα προγράμματα. 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα προγραμμάτων για εναλλαγή 
μεταξύ των προγραμμάτων.

Προβολή αριθμών αντί των ονομάτων 
προγραμμάτων
Αν προτιμάτε να βλέπετε αριθμούς αντί για τα ονόματα των προγραμμάτων 
στην Αρχική οθόνη: 

1.  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο OK, για να εμφανιστεί το μενού. 

2.  Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους, για να επισημάνετε την επιλογή 
Ενεργοποίηση αριθ. προγράμμ.

3.  Πατήστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

ςΥΜΒοΥλη
Για να επαναφέρετε την 
προβολή των ονομάτων 
προγραμμάτων, 
επαναλάβετε αυτά τα 
βήματα, αλλά επιλέξτε 
Απενεργοποίηση αριθ. 
προγράμ. 

Πρόγραμμα 3 

Πρόγραμμα 2 
(επιλεγμένο)

Πρόγραμμα 4

Πρόγραμμα 1
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Λειτουργία εξάσκησης
Η λειτουργία εξάσκησης σάς επιτρέπει να εξοικειωθείτε με 
το τηλεχειριστήριο, πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε.

Για να εισέλθετε στη Λειτουργία εξάσκησης:

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο OK. 

2. Μόλις εμφανιστεί το μενού, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους, για να 
επισημάνετε την επιλογή Απλή εξάσκηση ή Προηγμένη εξάσκηση.

ςηΜειωςη
Στη Λειτουργία εξάσκησης, 
τυχόν προσαρμογές ή 
αλλαγές στις ρυθμίσεις 
δεν αποθηκεύονται και 
δεν αποστέλλονται στον 
επεξεργαστή.
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3. Πατήστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Θα εμφανιστεί σύντομα η οθόνη Έναρξη λειτουργ. εξάσκησης και κατόπιν 
η Αρχική οθόνη της Λειτουργίας εξάσκησης.

ςΥΜΒοΥλη
Στην οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου 
εμφανίζεται ένας κύβος 
όταν είναι επιλεγμένη η 
Απλή λειτουργία εξάσκησης 
και δύο κύβοι όταν είναι 
επιλεγμένη η Προηγμένη 
λειτουργία εξάσκησης.
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Τερματισμός λειτουργίας εξάσκησης

Για να τερματίσετε τη Λειτουργία εξάσκησης:

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο OK, για να εμφανιστεί το μενού.

Η επιλογή Τερματ. λειτ. εξάσκησης θα είναι ήδη επισημασμένη.

2. Πατήστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Θα εμφανιστεί σύντομα η οθόνη Τερματ λειτ. εξάσκησης, 
ακολουθούμενη από την Αρχική οθόνη.



31ΤηλεχειρισΤηριο Nucleus® cR230 οδηγοσ χρησΤη

χ
ρη

ςη

Προηγμένη λειτουργία
Το τηλεχειριστήριο είναι ρυθμισμένο στην Απλή λειτουργία βάσει προεπιλογής. 
Η Απλή λειτουργία παρέχει πρόσβαση στις πιο σημαντικές λειτουργίες για τις 
προσωπικές σας ανάγκες ακοής. 

Αν χρειαστεί, μπορείτε να μεταβείτε στην Προηγμένη λειτουργία, για να 
προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του επεξεργαστή και του τηλεχειριστηρίου.

Για να μεταβείτε στην Προηγμένη λειτουργία:

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο OK, για να εμφανιστεί το μενού. 

2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους, για να επισημάνετε την επιλογή 
Προηγμένη λειτουργία.

3. Πατήστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Για να προσαρμόσετε την ακοή ή να αλλάξετε ρυθμίσεις όταν βρίσκεστε στην 
Προηγμένη λειτουργία, μεταβείτε στις παρακάτω οθόνες.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ένταση ήχου στη σελίδα 43 και στην 
ενότητα Ρυθμίσεις στη σελίδα 46.

ςηΜειωςη
Η οθόνη Ρύθμιση ακοής 
εμφανίζεται μόνο εάν έχει 
γίνει σχετική ρύθμιση από 
τον ιατρό σας. 
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Χρήση του τηλεπηνίου
Με το τηλεπηνίο, μπορείτε να ακούτε μέσω κλειστών κυκλωμάτων ή να ακούτε 
τη φωνή του συνομιλητή σας στο τηλέφωνο. Ο ιατρός σας μπορεί να ρυθμίσει 
τον επεξεργαστή με χειροκίνητη και επίσης με αυτόματη λειτουργία τηλεπηνίου. 
Η αυτόματη λειτουργία τηλεπηνίου ανιχνεύει αυτόματα το σήμα του τηλεπηνίου 
κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ένα συμβατό τηλέφωνο ή κινείστε εντός της 
εμβέλειας ενός κλειστού κυκλώματος.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεπηνίο όταν έχετε συνδέσει ένα 
πρόσθετο ακουστικό εξάρτημα στον επεξεργαστή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεπηνίο ή την 
αυτόματη λειτουργία τηλεπηνίου: 

1. Πατήστε μία φορά το κουμπί τηλεπηνίου, 
για να ενεργοποιήσετε το τηλεπηνίο.

2. Πατήστε ξανά το κουμπί τηλεπηνίου (εντός 
5 δευτερολέπτων), για να ενεργοποιήσετε 
την αυτόματη λειτουργία τηλεπηνίου.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί τηλεπηνίου, για 
να απενεργοποιήσετε το τηλεπηνίο ή την 
αυτόματη λειτουργία τηλεπηνίου.

ςΥΜΒοΥλη
Αν είστε αμφίπλευρος χρήστης και 
έχετε συνδέσει κάποιο πρόσθετο 
εξάρτημα στον επεξεργαστή, μπορείτε 
να ελέγχετε το πρόσθετο εξάρτημα 
πατώντας το κουμπί τηλεπηνίου στο 
τηλεχειριστήριο ή στον επεξεργαστή.
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Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεπηνίο ή την αυτόματη λειτουργία τηλεπηνίου, 
ενδέχεται να εμφανίζονται τα παρακάτω εικονίδια στην Αρχική σας οθόνη: 

Τηλεπηνίο
Τηλεπηνίο ενεργό
Το τηλεπηνίο είναι ενεργό στον επεξεργαστή σας.

Αυτόματη λειτουργία τηλεπηνίου
Αυτόματη λειτουργία τηλεπηνίου ενεργή (σε λήψη)
Η αυτόματη λειτουργία τηλεπηνίου είναι ενεργή και ο 
επεξεργαστής βρίσκεται εντός της εμβέλειας και ανιχνεύει 
ένα κλειστό κύκλωμα ή ένα τηλέφωνο.

Αυτόματη λειτουργία τηλεπηνίου ενεργή (σε αναμονή) 
Η αυτόματη λειτουργία τηλεπηνίου είναι ενεργή, αλλά 
ο επεξεργαστής δεν ανιχνεύει κλειστό κύκλωμα ή τηλέφωνο.

Τηλεπηνίο ή αυτόματη λειτουργία τηλεπηνίου ανενεργά
Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται σύντομα στην οθόνη, όταν 
απενεργοποιείτε το τηλεπηνίο ή την αυτόματη λειτουργία 
τηλεπηνίου.

προςοχη
Ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές ή μηχανήματα ενδέχεται να 
ενεργοποιήσουν αυτόματα το τηλεπηνίο, όταν χρησιμοποιείτε την 
αυτόματη λειτουργία τηλεπηνίου (μπορεί να ακούσετε ένα βουητό). Αν συμβεί 
αυτό, απομακρυνθείτε από τη συσκευή ή το μηχάνημα και περιμένετε μερικά 
δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί μόνη της η αυτόματη λειτουργία 
τηλεπηνίου ή απενεργοποιήστε την χειροκίνητα.
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Πρόσθετα ακουστικά εξαρτήματα
Αν συνδέσετε ένα πρόσθετο ακουστικό εξάρτημα στον επεξεργαστή σας, θα 
εμφανιστεί σύντομα ένα αναδυόμενο παράθυρο στο τηλεχειριστήριο. Όσο 
παραμένει συνδεδεμένο το πρόσθετο εξάρτημα, ένα μικρό εικονίδιο θα 
εμφανίζεται σε υπέρθεση στην Αρχική οθόνη. Όταν το πρόσθετο εξάρτημα 
αποσυνδεθεί, θα εμφανιστεί σύντομα ένα άλλο αναδυόμενο παράθυρο.

Για παράδειγμα:

Αμέσως μόλις συνδεθεί ένα πρόσθετο εξάρτημα, 
αποστέλλει ήχο στον επεξεργαστή.

Όταν το πρόσθετο εξάρτημα είναι ενεργοποιημένο 
ή βρίσκεται σε ενεργή κατάσταση, ένα μικρό 
εικονίδιο με μια πράσινη κουκκίδα εμφανίζεται 
στην Αρχική οθόνη.

Αν έχετε συνδέσει ένα πρόσθετο εξάρτημα στον 
επεξεργαστή σας, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε 
χειροκίνητα την είσοδο του πρόσθετου εξαρτήματος, 
αν θέλετε να ακούτε ήχο από τα μικρόφωνα του 
επεξεργαστή. Χρησιμοποιήστε το κουμπί τηλεπηνίου 
για τον έλεγχο του πρόσθετου εξαρτήματος 
(ενεργοποίηση και απενεργοποίηση) όσο είναι 
συνδεδεμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του 
τηλεπηνίου, στη σελίδα 32.

Πρόσθετο 
εξάρτημα ενεργό

Πρόσθετο εξάρτημα 
ανενεργό

Πρόσθετο εξάρτημα 
αποσυνδεδεμένο

SCAN
2
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Οθόνες και στοιχεία ελέγχου 
αμφίπλευρου επεξεργαστή
Αν είστε αμφίπλευρος χρήστης, μερικές οθόνες στο τηλεχειριστήριο θα έχουν τα 
σύμβολα αριστερά (L) και δεξιά (R), τα οποία αντιπροσωπεύουν τον αριστερό 
και τον δεξιό επεξεργαστή. 

Για παράδειγμα:

Βάσει προεπιλογής, οποιαδήποτε προσαρμογή κάνετε στο τηλεχειριστήριό σας, 
επηρεάζει ταυτόχρονα τον αριστερό και τον δεξιό επεξεργαστή (μαζί). Ωστόσο, 
μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, ώστε να προσαρμόζετε χωριστά τον 
αριστερό και τον δεξιό επεξεργαστή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση 
αριστερά/δεξιά στη σελίδα 49.
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Αν είστε αμφίπλευρος χρήστης, μπορείτε να ελέγχετε χωριστά τους 
επεξεργαστές σας μέσω μιας επιλογής στην Προηγμένη λειτουργία. Όταν 
επιλέγετε Ξεχωριστά στην οθόνη Ρύθμιση αριστερά/δεξιά (πρόσβαση 
μέσω της οθόνης Ρυθμίσεις), ορισμένες οθόνες του τηλεχειριστηρίου 
επαναλαμβάνονται, ώστε να κάνετε χωριστά τις ρυθμίσεις για τον αριστερό 
και τον δεξιό σας επεξεργαστή.

Για παράδειγμα:

Αριστερή (L) και δεξιά (R) Αρχική 
οθόνη

Αριστερή (L) και δεξιά (R) οθόνη 
Ένταση ήχου

Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην οθόνη Ρύθμιση 
αριστερά/δεξιά στη σελίδα 49.
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Προσαρμογή
Ο ιατρός σας μπορεί να σας δώσει την ικανότητα να προσαρμόζετε την ένταση 
του ήχου, την ευαισθησία, τα μπάσα και τα πρίμα από το τηλεχειριστήριο.

Αν αυτά τα στοιχεία ελέγχου έχουν ρυθμιστεί στο τηλεχειριστήριό σας, μπορείτε 
να μεταβαίνετε στις αντίστοιχες οθόνες για τα προσαρμόζετε, πατώντας το 
πλήκτρο δεξιού βέλους στην Αρχική οθόνη.
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Ένταση και ευαισθησία
Η ένταση του ήχου καθορίζει την αντίληψή σας σχετικά με το πόσο δυνατά θα 
ακούγεται ο ήχος, ενώ η ευαισθησία καθορίζει το εύρος των ήχων που θα 
μπορείτε να ακούσετε (π.χ. απαλοί ήχοι, ήχοι υποβάθρου, κοντινοί ή μακρινοί 
ήχοι). Διατίθενται έως και 10 ρυθμίσεις έντασης ήχου και έως 21 ρυθμίσεις 
ευαισθησίας. 

Για να αλλάξετε τα επίπεδα της έντασης ήχου ή της ευαισθησίας:

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους, για να μεταβείτε 
στην οθόνη Ένταση ήχου ή Ευαισθησία.

2. Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω βέλους, για να αυξήσετε ή να μειώσετε 
αντίστοιχα την ένταση ή την ευαισθησία.

Αυτό υποδεικνύει την 
προεπιλεγμένη τιμή 
που έχει ορίσει ο 
ιατρός σας.

Αυτό υποδεικνύει το 
σημείο που βρίσκεστε 
σε σχέση με την 
Αρχική οθόνη.

ςΥΜΒοΥλη
Μπορείτε να προσαρμόσετε 
την ένταση του ήχου (ή την 
ευαισθησία, αν έχει ρυθμιστεί 
η συγκεκριμένη δυνατότητα) 
απευθείας από την Αρχική οθόνη, 
πατώντας τα πλήκτρα πάνω ή 
κάτω βέλους.
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Μπάσα και πρίμα
Αν έχει ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη δυνατότητα από τον ιατρό σας, μπορείτε 
να προσαρμόσετε τον αντιληπτό βαθμό οξύτητας των ήχων μέσω του 
τηλεχειριστηρίου σας. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν στις οθόνες 
Μπάσα ή Πρίμα:

Για να ρυθμίσετε τα επίπεδα των μπάσων ή των πρίμων:

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους, για να μεταβείτε 
στην οθόνη Μπάσα ή στην οθόνη Πρίμα.

2. Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω βέλους, για να αυξήσετε ή να μειώσετε 
αντίστοιχα τα επίπεδα των μπάσων ή των πρίμων.

Διατίθενται 60 επίπεδα μπάσων και πρίμων: από -30 έως +30.



προςοχη
Τα επίπεδα αυτά θα πρέπει να 
ρυθμίζονται μόνο όταν ακούτε ήχους 
ή ομιλίες. Η αύξηση της έντασης του ήχου 
σε υψηλά επίπεδα ενδέχεται να προκαλέσει 
ενοχλητικά δυνατούς ήχους. Αν συμβεί αυτό, 
αφαιρέστε αμέσως το πηνίο/τον επεξεργαστή. 
Μειώστε την ένταση του ήχου, πριν από την 
επανατοποθέτηση του πηνίου.

Μονο ςτην προηΓΜενη λειτοΥρΓια
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Ένταση ήχου
Αν ο ιατρός σας έχει ενεργοποιήσει τα στοιχεία ελέγχου των μπάσων και των 
πρίμων στο τηλεχειριστήριό σας, θα είναι επίσης ενεργοποιημένη η ρύθμιση της 
έντασης του ήχου. Η ένταση ήχου επιτρέπει τη ρύθμιση της συνολικής έντασης 
του επεξεργαστή ήχου. 

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης ήχου:

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους, για να μεταβείτε 
στην οθόνη Ρύθμιση ακοής.

2. Πατήστε το πλήκτρο OK.

3. Στην οθόνη Ένταση ήχου, πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω βέλους, για να 
αυξήσετε ή να μειώσετε αντίστοιχα την ένταση.

4. Όταν είστε ικανοποιημένοι με τις ρυθμίσεις σας, πατήστε το πλήκτρο 
αρχικής σελίδας, για να επιστρέψετε στην οθόνη Ρύθμιση ακοής.

Το εύρος των επιπέδων έντασης ήχου είναι από 0 έως 255. 
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Ρυθμίσεις

 Μείξη τηλεπηνίου 47
 Μείξη εξαρτήματος 48
 Ρύθμιση αριστερά/δεξιά 49
 Πλήκτρα επεξεργαστή 50
 Ηχητικά σήματα επεξεργαστή 50
 Φώτα επεξεργαστή 51
 Ηχητικά σήματα στο τηλεχειριστήριο 52
 Μηνύματα ειδοποίησης 53
 Εικονίδια SCAN 54



ςΥΜΒοΥλη
Για να μεταβείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις, 
πατήστε συνεχόμενα το πλήκτρο δεξιού 
βέλους από την Αρχική οθόνη.

Αφού κάνετε τις αλλαγές σας, πατήστε το 
πλήκτρο αρχικής σελίδας, για να επιστρέψετε 
στην οθόνη Ρυθμίσεις. Πατήστε ξανά το 
πλήκτρο αρχικής σελίδας, για να επιστρέψετε 
στην Αρχική οθόνη.

Μονο ςτην προηΓΜενη λειτοΥρΓια
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Ρυθμίσεις
Στην Προηγμένη λειτουργία, έχετε πρόσβαση σε ρυθμίσεις οι 
οποίες επιτρέπουν την πραγματοποίηση περαιτέρω αλλαγών 
στον τρόπο που λειτουργεί ο επεξεργαστής και το 
τηλεχειριστήριό σας. 

Οι επιλογές που διατίθενται στην οθόνη Ρυθμίσεις παρέχουν 
τις εξής δυνατότητες:
•	 ρύθμιση της αναλογίας μείξης τηλεπηνίου και μικροφώνου
•	 ρύθμιση της αναλογίας μείξης πρόσθετου εξαρτήματος και 

μικροφώνου
•	 ρύθμιση του αριστερού και του δεξιού επεξεργαστή (αν 

είστε αμφίπλευρος χρήστης)
•	 κλείδωμα/ξεκλείδωμα των πλήκτρων του επεξεργαστή
•	 ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων  

του επεξεργαστή
•	 ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των φώτων του 

επεξεργαστή
•	 ρύθμιση της έντασης των ηχητικών σημάτων στο 

τηλεχειριστήριο
•	 προβολή/απόκρυψη των μηνυμάτων ειδοποίησης στο 

τηλεχειριστήριο
•	 προβολή/απόκρυψη των εικονιδίων SCAN στο 

τηλεχειριστήριο
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Μείξη τηλεπηνίου
Η μείξη επιτρέπει το συνδυασμό των εισόδων πηνίου και 
μικροφώνου.

Για να ρυθμίσετε την αναλογία μείξης τηλεπηνίου και 
μικροφώνου:

1. Μεταβείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις και πατήστε το πλήκτρο 
OK.

2. Μόλις εμφανιστεί η οθόνη Μείξη τηλεπηνίου, πατήστε το 
πλήκτρο πάνω ή κάτω βέλους, για να αλλάξετε τη μείξη.

Ο αριθμός που εμφανίζεται στην οθόνη υποδεικνύει την 
αναλογία ήχου του τηλεπηνίου προς τον ήχο μικροφώνου 
στη μείξη.

ΑΡιθΜόΣ ΜΕιΞη ηχόυ

100 Μόνο τηλεπηνίο (100 %)

6 6 μέρη τηλεπηνίο προς 1 μέρος μικρόφωνο

5 5 μέρη τηλεπηνίο προς 1 μέρος μικρόφωνο

4 4 μέρη τηλεπηνίο προς 1 μέρος μικρόφωνο

3 3 μέρη τηλεπηνίο προς 1 μέρος μικρόφωνο

2 2 μέρη τηλεπηνίο προς 1 μέρος μικρόφωνο

1 1 μέρος τηλεπηνίο προς 1 μέρος μικρόφωνο

ςΥΜΒοΥλη
Για να εστιάσετε περισσότερο 
στην είσοδο του τηλεπηνίου 
και να μειώσετε τους ήχους 
υποβάθρου, αυξήστε τον 
αριθμό που εμφανίζεται στην 
οθόνη Μείξη τηλεπηνίου. 
Για να ακούτε περισσότερους 
ήχους υποβάθρου κατά 
τη χρήση του τηλεπηνίου, 
μειώστε τον αριθμό.
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Μείξη εξαρτήματος
Για να προσαρμόσετε την αναλογία μείξης του πρόσθετου 
εξαρτήματος προς το μικρόφωνο (π.χ. όταν χρησιμοποιείτε το 
ατομικό ακουστικό καλώδιο Cochlear Nucleus για να ακούσετε 
μουσική):

1. Μεταβείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις και πατήστε το πλήκτρο 
OK.

2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους, για να μεταβείτε στην 
οθόνη Μείξη εξαρτήματος.

3. Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω βέλους, για να αλλάξετε 
τη μείξη.

Ο αριθμός που εμφανίζεται στην οθόνη υποδεικνύει την 
αναλογία ήχου του πρόσθετου εξαρτήματος προς τον ήχο 
μικροφώνου στη μείξη.

ΑΡιθΜόΣ ΜΕιΞη ηχόυ

100 Μόνο πρόσθετο εξάρτημα (100%)

6 6 μέρη πρόσθετο εξάρτημα προς 1 μέρος 
μικρόφωνο

5 5 μέρη πρόσθετο εξάρτημα προς 1 μέρος 
μικρόφωνο

4 4 μέρη πρόσθετο εξάρτημα προς 1 μέρος 
μικρόφωνο

3 3 μέρη πρόσθετο εξάρτημα προς 1 μέρος 
μικρόφωνο

2 2 μέρη πρόσθετο εξάρτημα προς 1 μέρος 
μικρόφωνο

1 1 μέρος πρόσθετο εξάρτημα προς 1 μέρος 
μικρόφωνο

ςΥΜΒοΥλη
Για να εστιάσετε 
περισσότερο στην 
είσοδο του πρόσθετου 
εξαρτήματος και να 
μειώσετε τους ήχους 
υποβάθρου, αυξήστε τον 
αριθμό που εμφανίζεται 
στην οθόνη Μείξη 
εξαρτήματος. Για να 
ακούτε περισσότερους 
ήχους υποβάθρου κατά 
τη χρήση του πρόσθετου 
εξαρτήματος, μειώστε τον 
αριθμό.
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Ρύθμιση αριστερά/δεξιά
Αν είστε αμφίπλευρος χρήστης, το τηλεχειριστήριο επιτρέπει 
την πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τους επεξεργαστές σας 
είτε μαζί (ταυτόχρονα) είτε ξεχωριστά.

Για να προσαρμόσετε αυτή τη ρύθμιση:

1. Μεταβείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις και πατήστε το πλήκτρο 
OK.

2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους, για να μεταβείτε στην 
οθόνη Ρύθμιση αριστερά/δεξιά.

3. Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω βέλους, για να 
επισημάνετε την επιλογή Μαζί ή την επιλογή Ξεχωριστά.

4. Πατήστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, 
ανατρέξτε στην ενότητα Οθόνες και στοιχεία ελέγχου 
αμφίπλευρου επεξεργαστή στη σελίδα 35.

ςηΜειωςη
Αυτή η λειτουργία είναι 
διαθέσιμη μόνο για τους 
αμφίπλευρους χρήστες.
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Πλήκτρα επεξεργαστή
Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα του επεξεργαστή σας, 
προκειμένου να αποτρέπεται το ακούσιο πάτημα των 
πλήκτρων, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις προτιμώμενες 
ρυθμίσεις σας.

Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα του επεξεργαστή:

1. Μεταβείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις και πατήστε το πλήκτρο 
OK.

2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους, για να μεταβείτε στην 
οθόνη Πλήκτρα επεξεργαστή.

3. Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω βέλους, για να 
επισημάνετε την επιλογή Ενεργά ή την επιλογή 
Κλειδωμένα.

4. Πατήστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Ηχητικά σήματα επεξεργαστή
Τα ηχητικά σήματα του επεξεργαστή μπορούν να 

ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν.

Για να αλλάξετε τα ηχητικά σήματα του επεξεργαστή:

1. Μεταβείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις και πατήστε το πλήκτρο 
OK.

2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους, για να μεταβείτε στην 
οθόνη ηχητικά σήματα επεξεργαστή.

3. Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω βέλους, για να 
επισημάνετε την επιλογή Off ή την επιλογή On.

4. Πατήστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
ςηΜειωςη
Τα ηχητικά σήματα 
του επεξεργαστή 
θα είναι αντιληπτά 
μόνο στους λήπτες 
του κοχλιακού 
εμφυτεύματος. 
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Φώτα επεξεργαστή
Οι διάφορες λυχνίες ελέγχου στον επεξεργαστή σας μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να 
απενεργοποιηθούν. Στον παρακάτω πίνακα επεξηγούνται οι διάφορες διαθέσιμες επιλογές.

Για να αλλάξετε τις λυχνίες ελέγχου στον επεξεργαστή:

1. Μεταβείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις και πατήστε το πλήκτρο 
OK.

2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους, για να μεταβείτε στην 
οθόνη Φώτα επεξεργαστή.

3. Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω βέλους, για να 
επισημάνετε μία από τις επιλογές Παιδί, Επιτηρητής, 
Ενήλικος ή Αναστολή.

4. Πατήστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

ΤυΠόΣ ΛυχνιΑΣ ΕΛΕγχόυ

  
Πάτημα 

πλήκτρου

 
Ειδοποίηση

 
Δραστηριότητα 

μικροφώνου

 
Τηλεπηνίο/
Πρόσθετο 

εξάρτημα/FM

ΕΠιΛόγη ΕΜΦΑνιΖΕΤΑι;

Παιδί Ναι Ναι Ναι Ναι

Επιτηρητής
Όταν ο επεξεργαστής είναι 
συνδεδεμένος στο εμφύτευμα
Όταν ο επεξεργαστής είναι 
αποσυνδεδεμένος από το εμφύτευμα

Ναι
 

Ναι

Ναι
 

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Ενήλικος
Όταν ο επεξεργαστής είναι 
συνδεδεμένος στο εμφύτευμα
Όταν ο επεξεργαστής είναι 
αποσυνδεδεμένος από το εμφύτευμα

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Αναστολή Όχι Όχι Όχι Όχι

ςηΜειωςη
Η Αναστολή είναι μια 
προσωρινή λειτουργία. Όταν ο 
επεξεργαστής απενεργοποιείται 
και ενεργοποιείται ξανά, 
οι λυχνίες ελέγχου στον 
επεξεργαστή επανέρχονται στη 
λειτουργία που έχει ρυθμιστεί 
από τον ιατρό σας.
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Ηχητικά σήματα στο 
τηλεχειριστήριο
Η Προηγμένη λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζετε 
την ένταση ήχου των ηχητικών σημάτων των ειδοποιήσεων και 
των πατημάτων των πλήκτρων.

Για να ρυθμίσετε τα ηχητικά σήματα στο τηλεχειριστήριό σας:

1. Μεταβείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις και πατήστε το πλήκτρο 
OK.

2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους, για να μεταβείτε στην 
οθόνη Ήχοι τηλεχειρισμού.

3. Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω βέλους, για να 
επισημάνετε μία από τις επιλογές Off, Απαλά ή Δυνατά.

4. Πατήστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
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Μηνύματα ειδοποίησης
Τα μηνύματα ειδοποίησης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 
πιθανά προβλήματα με τον επεξεργαστή ή το τηλεχειριστήριο, 
π.χ. χαμηλή μπαταρία. Μπορείτε ωστόσο να αλλάξετε τη 
ρύθμιση, ώστε να γίνεται απόκρυψη ή προβολή των 
μηνυμάτων ειδοποίησης.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση των μηνυμάτων ειδοποίησης:

1. Μεταβείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις και πατήστε το πλήκτρο 
OK.

2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους, για να μεταβείτε στην 
οθόνη Μηνύματα ειδοποίησης. 

3. Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω βέλους, για να 
επισημάνετε την επιλογή Απόκρυψη ή την επιλογή 
Προβολή.

4. Πατήστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Οθόνες 
ειδοποίησης στη σελίδα 62.
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Εικονίδια SCAN
Αν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα SCAN, τα σχετικά εικονίδια θα 
εμφανίζονται στην Αρχική οθόνη, ώστε να σας ενημερώνουν 
για τον τύπο του περιβάλλοντος ήχου που έχει ανιχνεύσει ο 
επεξεργαστής. 

Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, ώστε να γίνεται 
απόκρυψη ή προβολή των εικονιδίων SCAN.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση για τα εικονίδια SCAN:

1. Μεταβείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις και πατήστε το πλήκτρο 
OK.

2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους, για να μεταβείτε στην 
οθόνη Εικονίδια SCAN.

3. Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω βέλους, για να 
επισημάνετε την επιλογή Απόκρυψη ή την επιλογή 
Προβολή.

4. Πατήστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
Πρόγραμμα SCAN στη σελίδα 25.
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Καθαρισμός
Διατηρείτε το τηλεχειριστήριο στεγνό.

Για να διατηρείτε το τηλεχειριστήριο καθαρό, σκουπίζετε την 
οθόνη και τα πλήκτρα με ένα μαλακό και στεγνό πανί.

Αν το τηλεχειριστήριο βραχεί:

1. Απενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο.

2. Σκουπίστε το με ένα μαλακό και στεγνό πανί.

3. Αφήστε το τηλεχειριστήριο να στεγνώσει για 12 ώρες 
περίπου.

ςηΜειωςη
Μη χρησιμοποιείτε 
οινόπνευμα, οικιακά 
καθαριστικά ή διαβρωτικά 
υλικά για τον καθαρισμό 
του τηλεχειριστηρίου.

προειδοποιηςη
Μη χρησιμοποιείτε 
φούρνο, μικροκύματα 
ή άλλη ηλεκτρική συσκευή 
ή συσκευή θέρμανσης 
για το στέγνωμα του 
τηλεχειριστηρίου.
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Αποθήκευση
Για την προστασία του τηλεχειριστηρίου σας από τα χτυπήματα και τις 
γρατσουνιές, η Cochlear συνιστά τη χρήση της προστατευτικής θήκης 
Cochlear™ Nucleus® της σειράς CR200.

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο μέσα σε προστατευτική θήκη, 
ενδέχεται να παρατηρήσετε μια μικρή μείωση στην εμβέλεια λειτουργίας.  
Αν συμβεί αυτό, είτε κρατήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στον επεξεργαστή 
είτε αφαιρέστε το τηλεχειριστήριο από την προστατευτική θήκη, όταν το 
χρησιμοποιείτε.
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Αντιμετώπιση 
προβλημάτων
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Οθόνες ειδοποίησης
Το τηλεχειριστήριο προβάλλει οθόνες ειδοποίησης, όταν προκύπτουν 
προβλήματα. Αυτές οι οθόνες περιλαμβάνουν πληροφορίες αντιμετώπισης,  
για να σας διευκολύνουν στην επίλυση των προβλημάτων:

Ορισμένες ειδοποιήσεις είναι προειδοποιητικές (π.χ. χαμηλή μπαταρία), ενώ 
άλλες ειδοποιήσεις υποδεικνύουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να 
μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριό σας (π.χ. άδεια μπαταρία).

Περιγραφή προβλήματος

Τρόπος επίλυσης προβλήματος

ςΥΜΒοΥλη
Το μέρος όπου 
εντοπίζεται το πρόβλημα 
θα αναβοσβήνει με 
κίτρινο χρώμα, π.χ. 
πηνίο, μπαταρία, μονάδα 
επεξεργασίας.
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Ειδοποίηση ενώ η οθόνη είναι κλειδωμένη
Αν προκύψουν ειδοποιήσεις ενώ το τηλεχειριστήριο είναι 
κλειδωμένο, το τηλεχειριστήριο θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα 
και η οθόνη θα «αφυπνιστεί», με αποτέλεσμα να παραμείνει 
Κλειδωμένη, αλλά να προβάλει επίσης την ειδοποίηση. Για την 
αντιμετώπιση της ειδοποίησης, ξεκλειδώστε το τηλεχειριστήριο.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων ενώ βρίσκεστε εκτός 
εμβέλειας
Αν δοκιμάσετε να πραγματοποιήσετε κάποια ρύθμιση στον 
επεξεργαστή ενώ είστε εκτός εμβέλειας, η ειδοποίηση «Εκτός 
εμβέλειας» θα εμφανιστεί σε πλήρη οθόνη. Μπορείτε να 
αγνοήσετε την ειδοποίηση, πατώντας το πλήκτρο OK. Στη 
συνέχεια, θα μεταφερθείτε στην τελευταία οθόνη στην οποία 
βρισκόσασταν.

Ειδοποίηση «Εκτός εμβέλειας»
Αν βρεθείτε εκτός εμβέλειας, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση 
στην Αρχική οθόνη, καθώς και στο κάτω μέρος όλων των 
επόμενων οθονών. Ωστόσο, δεν θα ακουστεί ηχητική 
ειδοποίηση.

SCAN2



64

Προβολή λεπτομερειών 
συστήματος
Η Προηγμένη λειτουργία επιτρέπει την προβολή λεπτομερειών 
του συστήματος, όπως:
•	 την έκδοση του τηλεχειριστηρίου
•	 την έκδοση του επεξεργαστή
•	 τους αριθμούς σειράς

Για να δείτε τις λεπτομέρειες του συστήματος:

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους, 
για να μεταβείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις.

2. Πατήστε το πλήκτρο OK.

3. Συνεχίστε να πατάτε το πλήκτρο δεξιού βέλους, μέχρι να 
εμφανιστεί η οθόνη Στοιχεία επεξεργαστή και η οθόνη 
Στοιχεία τηλεχειριστηρίου.

ςΥΜΒοΥλη
Πατήστε το πλήκτρο 
αρχικής σελίδας, για να 
επιστρέψετε στην οθόνη 
Ρυθμίσεις. Πατήστε ξανά το 
πλήκτρο αρχικής σελίδας, 
για να επιστρέψετε στην 
Αρχική οθόνη.

Μονο ςτην προηΓΜενη λειτοΥρΓια
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Επαναφορά ρυθμίσεων επεξεργαστή
Αν θέλετε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις που είχαν γίνει στον επεξεργαστή από τον ιατρό 
σας, μπορείτε να ορίσετε την επιλογή Επαναφορά ρυθμίσεων στο τηλεχειριστήριο. Αυτή η 
επιλογή επαναφέρει τις ρυθμίσεις έντασης ήχου, ευαισθησίας και όλες τις ρυθμίσεις της 
Προηγμένης λειτουργίας.

Για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του επεξεργαστή:

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο OK, μέχρι να εμφανιστεί το μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω βέλους, για να επισημάνετε την επιλογή Επαναφορά 

ρυθμίσεων.

3. Πατήστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

ςηΜειωςη
Αν δεν έχει γίνει ζεύξη του τηλεχειριστηρίου 
με έναν επεξεργαστή, μπορείτε να μεταβείτε 
στην οθόνη Επαναφορά ρυθμίσεων, 
αλλά η επαναφορά θα αφορά μόνο τους 
Ήχους τηλεχειρισμού και τα Μηνύματα 
ειδοποίησης.
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Επαναφορά τηλεχειριστηρίου
Αν το πλήκτρο αρχικής σελίδας δεν λειτουργεί ή αν το 
τηλεχειριστήριο έχει «παγώσει», μπορείτε να επαναφέρετε τις 
αρχικές ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου, χρησιμοποιώντας ένα 
μυτερό αντικείμενο για να πατήσετε το πλήκτρο επαναφοράς 
στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου. 

Αυτή η ενέργεια θα επαναφέρει το τηλεχειριστήριο στις αρχικές 
του ρυθμίσεις.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να κάνετε τα εξής:
•	 να επιλέξετε ξανά την προτιμώμενη γλώσσα σας
•	 να ρυθμίσετε ξανά την ένταση των ηχητικών σημάτων του 

τηλεχειριστηρίου (η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Δυνατά)
•	 να επαναλάβετε τη ζεύξη του τηλεχειριστηρίου με έναν 

επεξεργαστή 
•	 να ρυθμίσετε ξανά αν τα μηνύματα ειδοποίησης θα 

προβάλλονται ή θα είναι σε απόκρυψη (η προεπιλεγμένη 
ρύθμιση είναι Προβολή)

•	 να ρυθμίσετε ξανά αν τα εικονίδια SCAN θα προβάλλονται 
ή θα είναι σε απόκρυψη (η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 
Προβολή)

•	 να ρυθμίσετε ξανά την Απλή ή την Προηγμένη λειτουργία 
(η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Απλή λειτουργία)

•	 αν είστε αμφίπλευρος χρήστης, να ορίσετε ξανά τις 
ρυθμίσεις αριστερά/δεξιά (η προεπιλεγμένη ρύθμιση  
είναι Μαζί) 
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Άλλα προβλήματα

ΠΡόβΛηΜΑ ΕΠιΛυΣη

Ο επεξεργαστής δεν είναι 
διαθέσιμος

1. Βεβαιωθείτε ότι ο επεξεργαστής είναι ενεργοποιημένος 
και βρίσκεται εντός 2 μέτρων από το τηλεχειριστήριο. 
Ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση, σελίδα 16.

2. Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει ζεύξη του επεξεργαστή  
με το τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στην ενότητα Ζεύξη, 
σελίδα 17.

3. Μετακινηθείτε σε μια διαφορετική θέση.
4. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη ζεύξη του επεξεργαστή 

με το τηλεχειριστήριο.
5. Αν είστε αμφίπλευρος χρήστης, βεβαιωθείτε ότι είναι 

επιλεγμένη και προβάλλεται η σωστή πλευρά για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα 
Ρύθμιση αριστερά/δεξιά, σελίδα 49.

6. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον  
ιατρό σας.

Πατάτε ένα πλήκτρο, αλλά 
δεν συμβαίνει τίποτα

1. Αν πατήσετε κάποιο πλήκτρο ενώ το τηλεχειριστήριο είναι 
κλειδωμένο, θα εμφανιστεί η οθόνη Κλειδωμένα και θα 
ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Ξεκλειδώστε τη συσκευή. 
Ανατρέξτε στην ενότητα Κλείδωμα και ξεκλείδωμα,  
σελίδα 4.

2.  Δοκιμάστε να επιλέξετε ένα διαφορετικό πρόγραμμα. 
Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή προγραμμάτων,  
σελίδα 27.

3.  Δοκιμάστε να πατήσετε άλλα πλήκτρα.
4. Βεβαιωθείτε ότι πατάτε σωστά το πλήκτρο.
5. Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς στο πίσω μέρος του 

τηλεχειριστηρίου. Ανατρέξτε στην ενότητα Επαναφορά 
τηλεχειριστηρίου, σελίδα 66.

6. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας.
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ΠΡόβΛηΜΑ ΕΠιΛυΣη

Η μπαταρία του 
τηλεχειριστηρίου σας 
αποφορτίστηκε πιο 
σύντομα από ό,τι συνήθως

1. Ελέγξτε μήπως τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου 
πατιούνται από κάποιο αντικείμενο μέσα στην τσάντα 
ή στην τσέπη σας. Κλειδώνετε το τηλεχειριστήριο για 
εξοικονόμηση της ενέργειας της μπαταρίας.

2. Κατά τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται στην οθόνη 
το σημάδι ελέγχου της μπαταρίας, πριν την αποσύνδεση.

3. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας.

Το τηλεχειριστήριο  
δεν φορτίζεται

1. Ελέγξτε τις συνδέσεις.
2. Ελέγξτε το βύσμα USB στο τηλεχειριστήριο και βεβαιωθείτε 

ότι δεν έχει υποστεί ζημιά ή φθορά.
3. Αν φορτίζετε το τηλεχειριστήριο μέσω υπολογιστή, 

βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής δεν βρίσκεται σε αναστολή 
λειτουργίας και ότι είναι ενεργοποιημένος.

4. Δοκιμάστε να φορτίσετε το τηλεχειριστήριο 
χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB και τον γενικό 
προσαρμογέα τροφοδοσίας Cochlear (παρέχεται με το σετ 
φόρτισης Cochlear Nucleus της σειράς CR200). Ανατρέξτε 
στην ενότητα Φόρτιση της μπαταρίας, σελίδα 12.

5. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας.
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Προειδοποιήσεις 
•	 Μη χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο αν 

ζεσταθεί ασυνήθιστα. Ενημερώστε αμέσως 
τον ιατρό σας.

•	 Χρησιμοποιείτε μόνο εξοπλισμό φόρτισης 
μπαταριών που παρέχεται από την Cochlear 
για τη φόρτιση του τηλεχειριστηρίου.

•	 Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο μέσα 
σε οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας 
(π.χ. στόμα).

•	 Αποφύγετε την εμπλοκή του επεξεργαστή 
ήχου, του πηνίου ή του αγκίστρου αυτιού 
με οποιοδήποτε μηχάνημα ή κόσμημα, π.χ. 
σκουλαρίκια.

•	 Μη χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο 
με τρόπο που να παρεμποδίζει τις 
αναπνευστικές σας οδούς (π.χ. μη φοράτε 
το καλώδιο USB γύρω από το λαιμό σας).

•	 Μη χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο κατά 
την οδήγηση.

•	 Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε  
τη συσκευή σε σκονισμένες ή ακάθαρτες 
περιοχές ή σε υπερβολικά υψηλές ή 
χαμηλές θερμοκρασίες (π.χ. μην την 
αποθηκεύετε σε μέρος άμεσα εκτεθειμένο 
στην ηλιακή ακτινοβολία, πίσω από ένα 
παράθυρο ή μέσα στο αυτοκίνητο για 
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα).

•	 Προσέξτε όταν βάζετε το τηλεχειριστήριο 
στην τσάντα ή στην τσέπη σας μαζί με 
άλλα αντικείμενα, καθώς μπορεί να 
γρατσουνιστεί η οθόνη. Μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε προστατευτικά 
καλύμματα οθόνης που διατίθενται στο 
εμπόριο, για την προστασία της οθόνης 
του τηλεχειριστηρίου από τις γρατσουνιές.

•	 Προστατεύστε το τηλεχειριστήριο όταν 
βρίσκεστε σε περιβάλλοντα με υπερβολική 
υγρασία και ρύπους, όπου υπάρχει 
κίνδυνος να υποστεί ζημιά. 

•	 Διατηρείτε το τηλεχειριστήριο στεγνό.
•	 Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό και 

στεγνό πανί για τον καθαρισμό της 
επιφάνειας του τηλεχειριστηρίου σας.

•	 Μη χρησιμοποιείτε επαγγελματικές 
ή οικιακές συσκευές για το στέγνωμα 
του τηλεχειριστηρίου.

•	 Μην κάμπτετε και μη συμπιέζετε την οθόνη 
του τηλεχειριστηρίου.

•	 Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη 
σύνδεση ή την αποσύνδεση του καλωδίου 
USB ή κατά τη χρήση των πλήκτρων του 
τηλεχειριστηρίου.

•	 Μην αποσυναρμολογείτε, μην αλλοιώνετε 
και μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Αν το 
τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί, επιστρέψτε 
το στον ιατρό σας. Αν το τηλεχειριστήριο 
ανοιχθεί, θα καταστεί άκυρη η εγγύησή 
του.

•	 Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την 
μπαταρία. Η αφαίρεση της μπαταρίας θα 
πρέπει να γίνεται μόνο από το προσωπικό 
του σέρβις.

•	 Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα θα πρέπει να 
απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς.

•	 Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή για τη 
φόρτιση του τηλεχειριστηρίου, βεβαιωθείτε 
ότι ο υπολογιστής φέρει την απαιτούμενη 
σήμανση βάσει των κανονισμών που 
ισχύουν στην περιοχή σας, η οποία 
υποδεικνύει ότι συμμορφώνεται με το 
πρότυπο ασφάλειας IEC 60950 για τον 
εξοπλισμό πληροφορικής.

•	 Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση αυτού 
του εξοπλισμού.
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Διάταξη των εξαρτημάτων

Το τηλεχειριστήριο περιλαμβάνει: 
•	 Ενσωματωμένα αναλογικά και ψηφιακά 

κυκλώματα βασισμένα σε σχεδίαση 
μικροεπεξεργαστή, με ικανότητες 
αμφίδρομης επικοινωνίας.

•	 Πλήκτρα και έναν διακόπτη για τον έλεγχο 
των λειτουργιών του επεξεργαστή και του 
ίδιου του τηλεχειριστηρίου.

•	 Μια οθόνη για την ένδειξη της κατάστασης 
και των δραστηριοτήτων του συστήματος.

•	 Ένα ηχείο για τις ηχητικές ειδοποιήσεις.
•	 Έναν αισθητήρα πηνίου μέσω του οποίου 

ελέγχετε αν το πηνίο λαμβάνει σήματα ήχου 
από τον αισθητήρα και πραγματοποιείτε τη 
ζεύξη.

•	 Ενσωματωμένο κύκλωμα φόρτισης 
μπαταρίας.

•	 Έναν αισθητήρα θερμοκρασίας για την 
ασφάλεια των μπαταριών.

•	 Ένα μικρο-βύσμα USB με δακτύλιο από 
φερρίτη, για τη φόρτιση του 
τηλεχειριστηρίου και την ενημέρωση του 
υλικολογισμικού. 

Υλικά

Το περίβλημα του τηλεχειριστηρίου, 
συμπεριλαμβανομένων των μη μεταλλικών 
πλήκτρων, είναι κατασκευασμένο από 
πολυανθρακικό υλικό.
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Ζεύξη ασύρματης 
επικοινωνίας

Η ζεύξη ασύρματης επικοινωνίας του 
τηλεχειριστηρίου λειτουργεί σε ζώνη ISM των 
2,4 GHz με χρήση της διαμόρφωσης GFSK 
(Gaussian Frequency Shift Keying, Διαμόρφωση 
συχνότητας μέσω φίλτρου Gauss) σε 5 
κανάλια. Η ζεύξη χρησιμοποιεί ένα 
κατοχυρωμένο πρωτόκολλο αμφίδρομης 
επικοινωνίας και λειτουργεί σε απόσταση έως 
και 2 μέτρων από τον επεξεργαστή. Όταν 
υπάρχουν παρεμβολές, η ζεύξη ασύρματης 
επικοινωνίας αλλάζει μεταξύ των 5 καναλιών, 
για να εντοπίσει ένα κανάλι όπου οι 
παρεμβολές επηρεάζουν λιγότερο τη 
λειτουργία της. Το τηλεχειριστήριο υποδεικνύει 
μέσω της οθόνης του πότε ο επεξεργαστής δεν 
είναι εντός της απόστασης λειτουργίας και 
πότε η σύνδεση έχει διακοπεί λόγω 
παρεμβολών. 

Διάρκεια, συνολική διάρκεια 
ζωής και κύκλοι φόρτισης της 
μπαταρίας

•	 Διάρκεια της μπαταρίας είναι ο χρόνος 
λειτουργίας που παρέχει η μπαταρία 
σε μια συσκευή, μέχρι να καταστεί 
αναγκαία η αντικατάσταση (για τις μη 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) ή η φόρτισή 
της (για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες).

•	 Ο κύκλος φόρτισης της μπαταρίας 
ισοδυναμεί με μια πλήρη φόρτιση και 
αποφόρτιση της επαναφορτιζόμενης 
μπαταρίας.

•	 Συνολική διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
είναι ο συνολικός αριθμός των κύκλων 
φόρτισης μιας επαναφορτιζόμενης 
μπαταρίας, μέχρι η διάρκεια της μπαταρίας 
να μειωθεί στο 80% της αρχικής 
χωρητικότητάς της σε πλήρη φόρτιση.
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Διαστάσεις

ΕΞΑΡΤηΜΑ ΜηΚόΣ ΠΛΑΤόΣ βΑθόΣ

Τηλεχειριστήριο CR230 110,8 mm 46,3 mm 14,0 mm

Βάρος

ΕΞΑΡΤηΜΑ   βΑΡόΣ

Τηλεχειριστήριο CR230 66 g

Χαρακτηριστικά λειτουργίας

χΑΡΑΚΤηΡιΣΤιΚό ΤιΜη/ΕυΡόΣ

Ασύρματη τεχνολογία Κατοχυρωμένη αμφίδρομη ασύρματη ζεύξη 
χαμηλής ισχύος

Ραδιοσυχνότητα 2,4 GHz

Τάση λειτουργίας μπαταρίας 3,7 V

Τάση φόρτισης μπαταρίας 4,2 V

Χωρητικότητα μπαταρίας 680 mAh (εσωτερική μπαταρία ιόντων λιθίου)

Κύκλοι φόρτισης ≥ 80 % χωρητικότητα μετά από 400 κύκλους 
φόρτισης/εκφόρτισης σε θερμοκρασία 
δωματίου

Λειτουργίες πλήκτρων και διακόπτη Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
τηλεχειριστηρίου, ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση τηλεπηνίου/αυτόματης 
λειτουργίας τηλεπηνίου, κλείδωμα και 
ξεκλείδωμα, ορισμός επιλογών, πλοήγηση 
στις οθόνες, αλλαγές προγραμμάτων και 
ρυθμίσεων

Εύρος ασύρματης αναμετάδοσης Έως και 2 m

Οθόνη 128 x 128 pixel, έγχρωμη LCD
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Συνθήκες περιβάλλοντος

ΣυνθηΚη ΕΛΑχιΣΤό όΡιό ΜΕγιΣΤό όΡιό

Θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς -30 °C +50 °C

Σχετική υγρασία αποθήκευσης και μεταφοράς 0 % 90 %

Πίεση αποθήκευσης και μεταφοράς 250 hPa 1030 hPa

Θερμοκρασία λειτουργίας +5 °C +40 °C

Σχετική υγρασία λειτουργίας 0 % 90 %

Πίεση λειτουργίας 700 hPa  1030 hPa
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Ταξινόμηση εξοπλισμού

Το τηλεχειριστήριο αποτελεί παρελκόμενο 
ιατρικής συσκευής, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο IEC 60601-1:2005, Ιατρικός 
ηλεκτρικός εξοπλισμός – Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις βασικής ασφάλειας και 
στοιχειώδους απόδοσης.

Προστασία περιβάλλοντος

Το τηλεχειριστήριο περιέχει ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα που υπόκεινται στην ευρωπαϊκή 
οδηγία 2002/96/EΚ περί απορριμμάτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος 
απορρίπτοντας το τηλεχειριστήριο χωριστά 
από τα οικιακά απορρίμματα. Δώστε το παλιό 
τηλεχειριστήριο για ανακύκλωση σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανονισμούς της περιοχής σας.

Πιστοποίηση και 
εφαρμοσμένα πρότυπα

Το τηλεχειριστήριο CR230 ανταποκρίνεται στις 
βασικές απαιτήσεις που παρατίθενται στο 
Παράρτημα I της οδηγίας ΕΚ 90/385/ΕΟΚ για 
τις ενεργές εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές 
και στις απαιτήσεις της οδηγίας ΕΚ 1999/5/ΕΚ 
για τον ασύρματο και τερματικό τηλεπικοινω-
νιακό εξοπλισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία 
συμμόρφωσης του Παραρτήματος III.

 

Η εξουσιοδότηση για την επικόλληση της 
σήμανσης CE ελήφθη το έτος 2013.
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Συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ομοσπονδιακής Επιτροπής 
Επικοινωνιών (FCC) και τα πρότυπα IC Καναδά

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 
15 των κανόνων FCC και με το πρότυπο 
RSS-210 της Industry Canada. Η λειτουργία 
υπόκειται στις δύο παρακάτω προϋποθέσεις:
•	 Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να 

προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
•	 Η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται όλες 

τις παρεμβολές που λαμβάνει, 
συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών 
που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη 
λειτουργία.

Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε 
αυτόν τον εξοπλισμό οι οποίες δεν έχουν τη 
ρητή έγκριση της Cochlear Limited, ενδέχεται 
να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση FCC για 
λειτουργία αυτού του εξοπλισμού.

Η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε 
να πληροί τα όρια ψηφιακής συσκευής κλάσης 
B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών 
FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να 
παρέχουν ικανοποιητική προστασία έναντι 
επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακές 
εγκαταστάσεις. 

Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και 
μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων 
και αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει 
επιβλαβείς παρεμβολές σε ασύρματες 
επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία 
εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν 
παρεμβολές σε κάποια συγκεκριμένη 
εγκατάσταση. Αν η συσκευή αυτή προκαλέσει 
επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοφωνική 
ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να 
προσδιοριστούν με απενεργοποίηση και 
ενεργοποίηση της συσκευής, συνιστάται 
στο χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει 
τη δημιουργία τους λαμβάνοντας ένα 
ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:
•	 Αλλάζοντας τον προσανατολισμό ή τη θέση 

της κεραίας λήψης. 
•	 Αυξάνοντας την απόσταση μεταξύ της 

συσκευής και του δέκτη. 
•	 Συνδέοντας τη συσκευή σε μια πρίζα ενός 

διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο 
οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

•	 Ζητώντας τη συμβουλή της 
αντιπροσωπείας ή τη βοήθεια ενός 
έμπειρου τεχνικού ραδιοφώνου/
τηλεοράσεως. 

Αναγνωριστικό FCC: WTOR200FF
Αναγνωριστικό IC: 8039A-R200FF
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Σύμβολα ετικετών 

Πάνω στα εξαρτήματα του επεξεργαστή ή του τηλεχειριστηρίου σας ή/και στη συσκευασία τους 
ενδέχεται να υπάρχουν τα παρακάτω σύμβολα:

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

Κατασκευαστής

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στη Ευρωπαϊκή Ένωση

Αριθμός καταλόγου

Σειριακός αριθμός

Κωδικός παρτίδας

Ημερομηνία κατασκευής

Όριο θερμοκρασίας

Όριο υγρασίας

Σήμανση CE με αριθμό κοινοποιημένου φορέα. Υποδεικνύει τη συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις της Οδηγίας 90/385/ΕΟΚ για τις ενεργές εμφυτεύσιμες ιατρικές 
συσκευές
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Πιστοποίηση Αυστραλίας

Πιστοποίηση Νέας Ζηλανδίας

Πιστοποίηση Ιαπωνίας

Πιστοποίηση Κορέας

Πιστοποίηση Ταϊβάν

Να μην επαναχρησιμοποιείται

Κατόπιν ιατρικής συνταγής

Ανακυκλώσιμο υλικό

Να ανακυκλώνεται στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος ανακύκλωσης

Η απόρριψη των ηλεκτρικών εξαρτημάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα 
με τους τοπικούς κανονισμούς

Η απόρριψη των μπαταριών ιόντων λιθίου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα 
με τους τοπικούς κανονισμούς

Να διατηρείται στεγνό

Οδηγός πηνίου. Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του πηνίου στο βασικό 
τηλεχειριστήριο κατά τη ζεύξη.
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Νομική δήλωση 

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το 
εγχειρίδιο θεωρούνται αληθείς και ορθές κατά 
την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Ωστόσο, 
οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. 

© Cochlear Limited 2013
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Σημειώσεις




