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مالحظات

حول
يعمل معالج الصوت Cochlear™ Nucleus® CP910
أو “( CP920سلسلة  )”CP900مع غرسة القوقعة

الصناعية لنقل الصوت إلى األذن .يتكون املعالج من
وحدة معاجلة وخطاف أذن وملف وكابل ملف ووحدة
بطارية.
ميكنك االختيار من بني وحدة املعاجلة  CP910أو .CP920
ال حتتوي وحدة املعاجلة  CP920على مقبس ملحقات وهي
أصغر من وحدة املعاجلة .CP910
ميكنك تشغيل وحدة املعاجلة باالختيار ما بني ثالثة أنواع
من البطاريات .ميكن استخدام وحدة البطارية املقاومة
للعبث و التي حتتاج بطاريات تُستخدم ملرة واحدة فقط،
أووحدة بطارية مدمجة قابلة إلعادة الشحن ،أو وحدة
بطارية قياسية قابلة إلعادة الشحن ،وكابل ،LiteWear
يسمح بارتداء البطارية على اجلسم.
ميكنك التحكم مبعالج الصوت كجهاز مستقل عن طريق
استخدام األزرار املوجودة في املعالج .يحتوي هذا الدليل على
شرح جلميع الوظائف املستقلة.
هذا الدليل ُمعد ملتلقي غرسة القوقعة الصناعية
ومقدمي الرعاية الذين يستخدمون معالج الصوت
 Cochlear™ Nucleus® CP910أو .CP920

مالحظة

راجع قسم التحذيرات للتعرف على التحذيرات
واالحتياطات اخلاصة باستخدام معالج الصوت
والبطاريات واملكونات لسلسلة .CP900

ii

معالج الصوت CP910

مع وحدة البطارية القياسية القابلة إلعادة الشحن

امللف
مغناطيس امللف

امليكروفونات
وواقيات امليكروفون
ضوء املؤشر
زر علوي

كابل امللف
وحدة املعاجلة
CP910

خطاف األذن
رقم التسلسل

وحدة البطارية
القياسية القابلة
إلعادة الشحن

معالج الصوت CP920

مع وحدة البطارية املدمجة القابلة إلعادة الشحن

امللف
مغناطيس امللف

امليكروفونات
وواقيات امليكروفون
ضوء املؤشر

كابل امللف

زر علوي
زر سفلي

وحدة املعاجلة
CP920

خطاف األذن
رقم التسلسل

وحدة البطارية
املدمجة القابلة
إلعادة الشحن
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1

حول

مقبس امللحقات

زر سفلي

ميكنك اختيار وحدة التحكم عن بعد
 Cochlear™ Nucleus® CR210أو املساعد
البعيد  CR230للتحكم باملعالج .تسمح لك
أجهزة التحكم عن بعد بالتحكم بواحد
أو اثنني من املعاجلات في نفس الوقت
و توفر وظائف إضافية لتصويب األخطاء .ملعرفة
املزيد عن أجهزة التحكم عن بعد ،الرجاء الرجوع
إلى دليل مستخدم جهاز التحكم عن بعد.

مالحظة

يرجى الرجوع إلى كتيب املعلومات الهامة:
التحذيرات واالحتياطات والتوافق الكهرومغناطيسي
ملعرفة املعلومات الهامة التي تنطبق على أنظمة
غرسة القوقعة الصناعية.

األشخاص الذين يعانون من أنوع معينة من فقدان السمع ميكنهم ارتداء
املعالج في وضع  Hybridو ذلك من خالل إضافة مكون سمعي .يرسل املكون
السمعي إشارة صوتية ُمضخمة إلى قناة األذن.
يتم توفير عدد من األدوات وامللحقات مع معالج الصوت.

رموز
مالحظة
معلومة أو نصيحة هامة.
نصيحة
تلميح لتوفير الوقت.
تنبيه (ال يوجد ضرر)
يتطلب عناية خاصة لضمان األمان
والفعالية .قد يضر باجلهاز.
حتذير (ضار)
خطر على السالمة وردود فعل معاكسة
محتملة .قد يضر بالشخص.
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7

البطاريات

ميكنك االختيار من بني ثالثة أنواع من البطاريات مع معاجلات سلسلة :CP900

وحدة البطارية القياسية
القابلة إلعادة الشحن
لسلسلة ™Cochlear
.Nucleus® CP900

وحدة البطارية املدمجة
القابلة إلعادة الشحن
لسلسلة ™Cochlear
.Nucleus® CP900

وحدة البطارية القياسية
املقاومة للعبث لسلسلة

®Cochlear™ Nucleus

 ،CP900والتي تستخدم
بطاريتان تستعمالن ملرة
واحدة فقط وحتتوي على
قفل مقاوم للعبث.

عمر البطارية

ينبغي استبدال البطاريات عند احلاجة ،متاما ً كما تفعل مع أي جهاز إلكتروني آخر .يختلف عمر
البطارية وفقا ً للبرامج املستخدمة كل يوم ،وحسب سمك اجللد الذي يغطي الغرسة ،وحجم
ونوع البطارية.
إن العمر االفتراضي للبطارية القابلة إلعادة الشحن يكون  365دورة شحن على األقل .تستغرق
البطارية القابلة إلعادة الشحن الفارغة متاما ما يقرب من أربع ساعات إلعادة شحنها.
قد تستغرق البطاريات القابلة إلعادة الشحن وقت أطول لشحنها بالكامل مبرور الوقت .للحصول
على أطول عمر للبطاريات القابلة إلعادة الشحن ،قم بإعادة شحنها دائما ً قبل االستخدام.

8

استبدل البطارية
إزالة البطارية

1

قم بلف وحدة البطارية كما هو موضح
إلزالتها من وحدة املعاجلة.

دليل مستخدم معالج الصوت  Nucleus® CP910وCP920

الشحن

إحلاق البطارية
1

قم مبحاذاة وحدة البطارية مع مقبس
املعالج لتتالئم األجزاء معا ً.

2

قم بلف وحدة البطارية كما هو موضح
حتى يتم توصيل األجزاء .سيشتغل
املعالج تلقائيا.

9

قفل/فتح وحدة البطارية
في وحدة املعاجلة

وحدة املعاجلة CP910

1

لضمان املقاومة للعبث ،قم برفع
غطاء مقبس امللحقات بحرص و ذلك
باستخدام أداة قفل غطاء البطارية.
ال تقم بلف الغطاء.

2

ادفع القفل إلى أقصى اليسار لقفل
وحدة البطارية.

3

ادفع القفل إلى أقصى اليمني لفتح
وحدة البطارية.

4

أغلق الغطاء بحرص عن طريق دفع
املفصلة العلوية أوال ً.

تنبيه

حتقق دائما ً من أن هذا القفل
مفتوح قبل إحلاق أو إزالة وحدة
البطارية.

10

نصيحة

وحدة املعاجلة CP920
1

ادفع القفل إلى أقصى اليمني لفتح
وحدة البطارية.

الشحن

2

لضمان املقاومة للعبث ،قم بدفع
القفل إلى أقصى اليسار باستخدام
أداة قفل غطاء البطارية وذلك لقفل
وحدة البطارية.

قفل وفتح غطاء البطارية القياسي املقاوم للعبث

يحتوي غطاء البطارية القياسي املقاوم للعبث على قفل مقاوم للعبث للمساعدة في منع
األطفال من فتح غطاء البطارية.
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1

للقفل ،قم بلف مسمار القفل في اجتاه
عقارب الساعة باستخدام أداة قفل غطاء
البطارية حتى يأخذ املوضع األفقي.

2

للفتح ،قم بلف مسمار القفل في
عكس اجتاه عقارب الساعة حتى يأخذ
املوضع الرأسي.

11

شحن وحدات البطارية القابلة إلعادة الشحن
1

3

2

ضوء مصدر
الطاقة الرئيسي

ضوء
مقبس البطارية

ضع وحدة البطارية القابلة
إلعادة الشحن بزاوية في
مقبس شاحن بطارية
®.Cochlear™ Nucleus

قم باللف في اجتاه عقارب
الساعة للتوصيل.

قم بتوصيل شاحن البطارية
مبهايئ الطاقة وأدخله في
مصدر الطاقة الرئيسي.

ضوء مصدر الطاقة الرئيسي داللته
أخضر ثابت
عدم وجود ضوء
ضوء مقبس البطارية
برتقالي ثابت
أخضر ثابت
برتقالي وامض
عدم وجود ضوء

12

مصدر طاقة شاحن البطارية في وضع التشغيل.
لم يتم توصيل مهايئ الطاقة أو مصدر الطاقة الرئيسي
غير متاح (أو ،إذا كان مغلقا ،لم يتم تشغيله).
داللته
جاري إعادة شحن وحدة البطارية.
وحدة البطارية مشحونة بالكامل.
هناك مشكلة مع وحدة البطارية .جرب مقبس مختلف.
قم باستبدال وحدة البطارية القابلة إلعادة الشحن.
لم يتم وضع وحدة البطارية بشكل صحيح ،أو مت اإلفراط
في تفريغها أو ال يوجد مصدر للطاقة .تأكد من تشغيل
شاحن البطارية وأعد توصيله .إذا لم يضيء ،قم باستبدال
وحدة البطارية.

تغيير البطاريات التي تستخدم ملرة واحدة فقط
تستخدم وحدة البطارية املقاومة للعبث القياسية لسلسلة ™Cochlear
 Nucleus® CP900بطاريتان زنك هواء ذات طاقة عالية تستخدم ملرة واحدة.
توصي  Cochlearببطاريات زنك الهواء .power one IMPLANT plus p675
ال تستخدم بطاريات أكسيد الفضة أو البطاريات القلوية.

2

اخرج البطاريات من حامل البطارية.

3

قم بإزالة البطاريات اجلديدة من علبتها
واتركها لبضع ثوان باخلارج.

4

ضع البطاريات في حامل البطاريات بحيث
يكون اجلانب املسطح (الطرف املوجب)
مواجها ً لألعلى.

5

ضع غطاء البطارية مرة أخرى عن طريق
دفعه باجتاه وحدة املعاجلة .سيشتغل
املعالج تلقائيا.

الشحن

1

اسحب غطاء البطارية املفتوح بعيدا ً
عن حامل البطارية.

انظر البطاريات في صفحة .86
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التشغيل وإيقاف التشغيل
تغيير البرامج
أزرار القفل والفتح

16
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15

التشغيل وإيقاف
التشغيل

للتشغيل قم بتوصيل وحدة البطارية أو
اضغط على الزر السفلي سريعا ً.
اضغط مطوال ً و ملدة ثانيتني على الزر السفلي
إليقاف التشغيل.

أضواء املؤشر

زر سفلي

داللتها
تشغيل املعالج.
يشير عدد الومضات إلى رقم
البرنامج احلالي.

ومضات خضراء
برتقالي ثابت أثناء الضغط
على الزر السفلي
…
ومضات خضراء سريعة

إيقاف تشغيل املعالج.
يومض املعالج أثناء تلقي الصوت
من امليكروفونات (إذا مت ضبطه من
قبل األخصائي*).

ملحوظة

قد يقوم األخصائي بإعداد املعالج ليتوقف
بشكل تلقائي عندما يكون منفصال ً عن
الغرسة ألكثر من دقيقتني.

* راجع دليل املستخدم للمساعد البعيد  Cochlear™ Nucleus® CR230للحصول على مزيد من التفاصيل حول األوضاع.

16

تغيير البرامج

ميكنك االختيار من بني البرامج لتغيير الطريقة التي يتعامل بها معالج الصوت
مع الصوت ،على سبيل املثال ،في األماكن الصاخبة أو الهادئة .حتتاج عادة إلى
برنامجني فقط ،ولكن ميكن األخصائي أن يُعد لك ما يصل إلى أربعة برامج.

ضوء املؤشر

التشغيل

اضغط على الزر السفلي
سريعا للتبديل بني البرامج.

داللته
تغيير البرنامج.
يشير عدد الومضات إلى
رقم البرنامج احلالي.

ومضات خضراء
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أزرار القفل والفتح

اضغط على كال الزرين في نفس الوقت
واتركهما سريعا لقفل أو فتح املعالج.

أضواء املؤشر
وميض أخضر متبوع
بآخر برتقالي
وميض برتقالي متبوع
بآخر أخضر
وميض برتقالي عند
الضغط على األزرار

18

داللتها
قفل أزرار املعالج.
فتح أزرار املعالج.
أزرار املعالج مقفلة.

التشغيل
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ارتداء املعالج
1

ضع املعالج على أذنك،
واسمح للملف بالتدلي.

2

حرك امللف جانبيا ً
و ثبته فوق الغرسة.

22

أضواء املؤشر

داللتها

وميض باللون البرتقالي
كل ثانية

يومض املعالج أثناء كون امللف غير
متصل بالغرسة (أو إذا كان متصال
بغرسة غير صحيحة).

االرتداء

نصيحة

قم بادارة امللف في اجتاه عقارب
الساعة (املعالج األمين) أو عكس
اجتاه عقارب الساعة (املعالج
األيسر) مرة واحدة فقط بعد وضعه
على الرأس .ميكن أن تساعد هذه
اللفة في وضع امللف في مكانه.
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التحدث في الهاتف

كنك االستماع إلى حلقات السمع وسماع األصوات على الهاتف مع ملف
يمُ ْ ِ
الهاتف .ميكن لألخصائي ضبط معالج الصوت مبلف هاتف يدوي وملف هاتف
تلقائي أيضا ً .يقوم ملف الهاتف التلقائي باكتشاف اإلشارة تلقائيا.
عند استخدام هاتف متوافق مع ملف الهاتف أو دخول نطاق دائرة سمعية ،يقوم
ملف الهاتف التلقائي باالنتقال إلى الوضع “استقبال” .في حالة عدم وجود
إشارة ،على سبيل املثال :عندما تكون خارج نطاق دائرة سمعية ،ينتقل ملف
الهاتف التلقائي إلى الوضع “استعداد” (وليس استقبال).
سواء اخترت ملف هاتف تلقائي أو يدوي ،ميكنك التحكم في ملف الهاتف
باستخدام جهاز التحكم عن بعد .ميكنك تشغيل وإيقاف ملف الهاتف اليدوي
باملعالج.

اضغط
سريعا ً

اضغط على الزر العلوي سريعا لتشغيل
ملف الهاتف اليدوي إو ايقافه.

24

مالحظة

قد تعمل بعض األجهزة أو اآلالت اإللكترونية
على تشغيل ملف الهاتف التلقائي تلقائيا ً
(قد تسمع صوت ضوضاء صاخبة) .إذا حدث
ذلك ،ابتعد عن اجلهاز أو اآللة وانتظر لبضع ثوان
حتى يتوقف ملف الهاتف التلقائي عن العمل
بنفسه ،أو قم بإيقافه يدويا ً.

نصيحة

للحصول على أفضل أداء مللف الهاتف،
ضع سماعة الهاتف حوالي  1سم أسفل
امليكروفون األمامي اخلاص مبعالج الصوت.
قد يستغرق بضع حلظات للعثور على
أفضل وضع.
االرتداء

أضواء املؤشر

داللتها

…
ومضات زرقاء سريعة

يومض املعالج أثناء تلقي الصوت
من ملف الهاتف /امللحق السمعي
(إذا مت ضبطه من قبل األخصائي*).
االنتقال من امليكروفون إلى ملف
الهاتف/امللحق السمعي.

ومضة طويلة باللون األزرق

االنتقال من ملف الهاتف/امللحق
ومضة طويلة باللون األخضر السمعي إلى امليكروفونات.

* راجع دليل املستخدم للمساعد البعيد  Cochlear™ Nucleus® CR230للحصول على
مزيد من التفاصيل حول األوضاع.
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املياه والرمال واألوساخ

مت تصميم معالج الصوت ملقاومه املاء والرمال واألتربة .ومع ذلك،
فهو جهاز إلكتروني دقيق ،لذلك يجب اتباع االحتياطات التالية.

في حالة تعرّض املعالج للبلل في أي وقت
من األوقات ،قم بتجفيفه باستخدام قطعة
قماش ناعمة ،وقم بتغيير واقيات امليكروفون
وضعها في علبة التجفيف املُقدمة من
 Cochlearملدة  8ساعة.

26

إذا دخلت رمال أو أوساخ في املعالج ،قم
بنفض املكونات بحرص إلخراجها وقم
بتغيير واقيات امليكروفون.

االرتداء

إن املعالج محمي ضد التلف من األتربة

ومن الغمر املؤقت في املاء (مصنف )IP57
عند ارتدائه مع:

•وحدة البطارية القابلة إلعادة الشحن
•امللف وكابل امللف
•مقبس ملحقات مغلق
•بدون مكون سمعي.
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إن املعالج محمي ضد التلف من رذاذ املاء أو
من وصول األجسام الغريبة التي يكون قطرها
 1.0ملم أو أكبر من ذلك (مصنف )IP44
عند ارتدائه مع:
•وحدة البطارية املقاومة للعبث
•امللف وكابل امللف
•مقبس ملحقات مغلق
•مكون سمعي مت ارتدائه في األذن.

27

الرياضة والتمارين الرياضية
1

استخدم ملحقات سلسلة Cochlear CP900
مثل ™ Snugfitأو  Mic Lockللمساعدة في

تثبيت املعالج في مكانه عند ممارسة األلعاب
الرياضية أو إجراء التمارين الرياضية.

28

2

بعد التمارين الرياضية ،امسح املعالج باستخدام
قطعة قماش ناعمة إلزالة العرق أو األوساخ.

3

االرتداء

ثم قم بفحص واقيات امليكروفون.

توفر لك البطاريات القابلة إلعادة الشحن
أقصى قدر من مقاومة املاء والعرق.

نصيحة

ميكن أن تساعد امللحقات مثل  Snugfitأو  Mic Lockفي تثبيت املعالج
على أذن األطفال .تتوافر امللحقات املقاومة للعبث مثل خطاف األذن
املقاوم للعبث ووحدة البطارية املقاومة للعبث وتركيبة Snugfit
املقاومة للعبث .تأكد دائما ً من أن هذه امللحقات مت تركيبها معا ً بشكل
صحيح قبل االستخدام.
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ارتداء Snugfit

يعمل ™ Snugfitاخلاص بسلسلة  Cochlear™ Nucleus® CP900على تثبيت
معالج الصوت في مكانه بشكل أكثر أمانا ً من استخدام خطاف األذن وحده.
فهو يوفر ملقدمي الرعاية سهولة الوصول إلى املفاتيح وامللحقات وهو متوفر
بحجم كبير ومتوسط ومقاوم للعبث (صغير).

نصيحة

ميكنك ارتداء  Snugfitمع أغطية
معالج الصوت وأغطية امللف.

30

إحلاق Snugfit

2

ضع  Snugfitفي مكانه.

3

قم بثني اجلزء السفلي بحرص إلى
الوضع الذي يناسب أذنك.
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1

قم بإزالة  Snugfitعن طريق الضغط
وإزالته عن املعالج.

االرتداء

1

اضغط بإصبع اإلبهام بقوة أعلى خطاف
األذن إلزالته من معالج الصوت.

إزالة Snugfit

31

نصيحة

إحلاق  Snugfitاملقاوم للعبث

32

1

يأتي أصغر  Snugfitمع رباط Snugfit

2

أدخل رباط  Snugfitفي  Snugfitكما
هو موضح بالشكل.

3

ضع  Snugfitفي مكانه باملعالج وادفع
رباط  Snugfitعلى وحدة البطارية.

4

ادفع الرباط بأمان على وحدة البطارية.

لتثبيته بشكل أكثر أمانا ً باملعالج.

ارتداء Mic Lock

يساعد Cochlear™ Nucleus® Mic Lock

على تثبيت املعالج بأمان على األذن.

دليل مستخدم معالج الصوت  Nucleus® CP910وCP920

2

ضع املعالج على أذنك وارفع األنبوبة
جتاه خطاف األذن.

3

قم بقص األنبوبة حسب الطول الذي
سيجعل املعالج ثابتا ً في مكانه دون
مشقة .ال تقم بتقصيرها.

4

قم بتليني طرف األنبوبة بوضعها في املاء
الدافئ ثم ادفعها على طرف خطاف األذن.

5

اترك األنبوبة تبرد قبل ارتدائها.

االرتداء

إلحلاق  Mic Lockألول مرة:

1

ادفع رباط  Mic Lockعلى املعالج بحيث
تكون األنبوبة مواجهة لألمام.

33

ارتداء LiteWear

يسمح كابل  LiteWearاخلاص بسلسلة Cochlear™ Nucleus® CP900
بارتداء أي وحدة بطارية قياسية (غير مدمجة) على اجلسم – حيث يتم ارتداء
وحدة املعاجلة فقط على األذن .ميكنك طلب احلصول على كابل  LiteWearمن
 Cochlearأو بالتحدث مع األخصائي.

تتألف  LiteWearمن كابل LiteWear

وعلبة ومجموعة من أدوات التثبيت.

مالحظة

ميكنك ارتداء  Snugfitمع
 LiteWearلتثبيت املعالج
بشكل أكثر أمانا ً على األذن.

نصيحة

للحد من العبث ،قم بإحلاق
علبة  LiteWearبني لوحي
الكتف عند األطفال الصغار.

34

السفر

•خذ نسخة مطبوعة من آخر برنامج في
حالة احلاجة إلى مساعدة تتعلق باملعالج.

مالحظة

قم بزيارة www.cochlear.com/clinic-finder
(ابحث عن مستشفى) للعثور على أقرب عيادة

بالنسبة لك أثناء سفرك.

•إذا كان لديك نسخة احتياطية من معالج الصوت ،تأكد من أنه مت برمجتها
بشكل صحيح وخذها معك.
•ال بأس من املرور عبر أجهزة الكشف عن املعادن وأجهزة املسح الضوئي
لكامل اجلسم مع تشغيل معالج الصوت .لتجنب أي أصوات طنني محتملة
في أذنك ،قم بإيقاف تشغيل ملف الهاتف.

االرتداء

•اسأل األخصائي عن بطاقة تعريف مريض  .Nucleus 6ستساعدك بطاقة
التعريف لتوضيح أن لديك جهاز طبي مزروع ،و ذلك في حالة الكشف عن
الغرسة باستخدام .جهاز الكشف عن املعادن.
•ال تضع معاجلات الصوت على السيور الناقلة بشكل مباشر أثناء حتركك عبر
املطارات .ضعها في حقيبة أو علبة بالستيكية.
•لن يتداخل معالج الصوت مع نظام املالحة بالطائرة ،لذلك فلن حتتاج إلى
إيقاف تشغيله أثناء اإلقالع والهبوط .للحصول على نصائح حول استخدام
جهاز التحكم عن بعد أو املساعد البعيد في الطائرة ،ارجع إلى كتيب
املعلومات الهامة.
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امللحقات السمعية

مالحظة

معالج الصوت  CP910متوافق مع نطاق CP800

اخلاص بامللحقات السمعية .ميكنك طلب محوالت
جتعل معالج الصوت  CP910متوافق مع ملحقات
 Freedomو  .Euroمعالج الصوت  CP910غير متوافق
مع نطاق Baha®.اخلاص بامللحقات السمعية.

يسمح لك مقبس امللحقات املوجود بوحدة
املعاجلة  CP910بتوصيل مجموعة واسعة
من امللحقات السمعية.

على سبيل املثال ،ميكنك اختيار امللحقات
السمعية التي تساعدك على االستماع إلى
أجهزة تشغيل املوسيقى احملمولة والهواتف
الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون
إلى غير ذلك .ميكن ملستخدمي الغرسة على
اجلانبني االستماع باستخدام خاصية ستيريو.

ميكنك اختيار امللحقات السمعية التي جتعل
صوت احملادثة أسهل في البيئات الصاخبة.

ميكن ملقدمي الرعاية استخدام سماعة
أذن املراقب للتأكد من أن املعالج وامللحقات
السمعية يستقبلون الصوت.

ميكنك طلب امللحقات أو التعرف على املزيد عنها من خالل موقع  Cochlearعلى اإلنترنت.
36

توصيل امللحقات السمعية

لتوصيل ملحق سمعي باملعالج :CP910

2

امسك األطراف اجلانبية ملوصل امللحق
وادفعه برفق داخل مقبس امللحق حتى
يثبت في مكانه.

3

يقوم املعالج بكشف امللحق السمعي
تلقائيا ً عند توصيله.

4

أدخل الطرف اآلخر من كابل امللحق
السمعي في اجلهاز املتوافق ،على سبيل
املثال ،مشغل موسيقى محمول.

االرتداء

1

قم برفع غطاء امللحق بحرص
باستخدام أداة قفل غطاء البطارية.
ال تقم بلف الغطاء.

حتذير

استخدم كابل العزل الكهربائي دائما ً عند توصيل أي كابل صوت
شخصي (مبا في ذلك على اجلانبني) بـ:
•أجهزة تعمل من خالل مصدر طاقة رئيسي ،مثل جهاز التلفزيون
•أجهزة تعمل ببطارية متصلة مبصدر طاقة رئيسي (مثل ،أجهزة
الكمبيوتر احملمول املتصلة مبأخذ للتيار الكهربائي للشحن).
ال تستخدم القوة املفرطة ،عند لف أو سحب امللحقات أثناء توصيلها
باملعالج أو في أي وقت أثناء كونها متصلة.
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تشغيل وإيقاف تشغيل امللحقات السمعية

يتم تشغيل امللحقات السمعية بشكل تلقائي عند توصيلها
باملعالج اخلاص بك.

اضغط سريعا ً على الزر العلوي للتبديل
بني امليكروفونات وامللحق السمعي.

اضغط
سريعا ً

أضواء املؤشر

داللتها

…
ومضات زرقاء سريعة

يومض املعالج أثناء تلقي الصوت من ملف
الهاتف/امللحق السمعي (إذا مت ضبطه من
قبل األخصائي*).
االنتقال من امليكروفون إلى ملف الهاتف/
امللحق السمعي.

ومضة طويلة باللون األزرق

االنتقال من ملف الهاتف/امللحق السمعي
ومضة طويلة باللون األخضر إلى امليكروفونات.
* راجع دليل املستخدم للمساعد البعيد  Cochlear™ Nucleus® CR230للحصول على مزيد من التفاصيل حول األوضاع.

38

إضفاء الطابع الشخصي على املعالج
ميكنك طلب أغطية معالج الصوت ® Cochlear™ Nucleusوأغطية
امللف إلضفاء الطابع الشخصي على املعالج وحمايته من اخلدوش.

تركيب وإزالة أغطية املعالج

2

لإلزالة ،اسحب الغطاء بعيدا ً عن املعالج.

1

للتركيب ،تخلص من الواقي
البالستيك الشفاف املوجود على
الغطاء واضغط على الغطاء
لتثبيته في مكانه على امللف.

2

لإلزالة ،ارفع الغطاء عن امللف.

ملصقات للجانبني

إذا كان لديك غرستان  ،Cochlearيجب عليك مطابقة املعالج الصحيح
بالغرسة الصحيحة .اطلب من األخصائي إعطائك ملصقات للجانبني
(ملصق أحمر للجانب األمين ،وملصق أزرق للجانب األيسر) لتتمكن من
حتديد املعالج األيسر من املعالج األمين بسهولة.
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االرتداء

تركيب وإزالة أغطية امللف

1

للتركيب ،قم بزلق الغطاء على املعالج.

املكون السمعي

إذا مت برمجة معالج الصوت لالستخدام في وضع ،Hybrid
ميكنك ارتدائه مع مكون سمعي.

ارتداء املكون السمعي
1

امسك امللف بأحد اليدين وضع
املعالج على أذنك بيدك األخرى.

2

ضع امللف على رأسك.

3

ضع الطرف املقبب أو قالب األذن في
أذنك وفقا ً لتعليمات األخصائي.

4

عند إزالة امللف واملعالج ،قم بإزالة
الطرف املقبب أو قالب األذن وفقا
لتعليمات األخصائي.

نصيحة

استخدم حبل اإلزالة دائما
(إن وجد) عند إخراج قالب
األذن من أذنك.

40

إزالة املكون السمعي
ارتدي املعالج بدون املكون السمعي عن طريق استبداله بخطاف
أذن قياسي .حتدث مع األخصائي قبل استبداله:

2

حدد مكان الفتحة أسفل خطاف األذن.

االرتداء

1

قم بإزالة وحدة البطارية من وحدة املعاجلة
عن طريق لف اجلزئني كما هو موضح.

انظر املكون السمعي في صفحة .87
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تنبيه

استخدم فقط املفك املصلّب من سلسلة
 – EAC200وليس أداة قفل غطاء البطارية
® – Cochlear™ Nucleusإلزالة املكون السمعي.

42

3

أدخل املفك املصلّب من سلسلة
 Cochlear EAC200داخل الفتحة.
ادفع وقم بلف املفك املصلّب بحرص
حتى يتم فصل كابل وحدة السماعة.

4

أعد إرفاق وحدة البطارية.

5

اضغط بقوة أعلى خطاف األذن لسلسلة
 Cochlear EAC200باستخدام اصبع
اإلبهام إلزالته من معالج الصوت.

6

قم بإدخال قابس وحدة معاجلة جديد
داخل مقبس كابل وحدة السماعة.
تأكد من دخول القابس بشكل كامل.

االرتداء

7
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اضغط على خطاف األذن القياسي
لتثبيته في مكانه.

43

تركيب املكون السمعي
1

اضغط بقوة أعلى خطاف األذن القياسي
بإصبع اإلبهام إلزالته من املعالج.

2

قم بإدخال مفك سلسلة ™Cochlear
 EAC200داخل الفتحة املوجودة بقابس

3

املصلب إلزالة القابس
استخدم املفك ّ
بحرص .ال تقم بلف أو محاولة إخراج
القابس للخارج .تخلص من السدادة.

وحدة املعاجلة.

44

5

قم مبحاذاة قابس وحدة السماعة مع
طرف خطاف األذن وقم بدفع القابس
داخل املعالج بحرص.

6

ينبغي أن يصدر استقراره في مكانه صوتا ً.
إذا لزم األمر ،ادفعه بحرص حتى تشعر
بصوت إستقراره في مكانه .اسحب
الكابل بلطف للتأكد من أنه مثبت في
مكانه بشكل آمن.

االرتداء
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4

اضغط على خطاف األذن لسلسلة
 EAC200لتثبيته في مكانه.

45

صندوق احلفظ اجلاف

قم بتخزين املعالج أثناء الليل في
صندوق احلفظ اجلاف املُقدم من
 .Cochlearقم بتخزين املعالج مجمعا
بشكل كامل ملدة  8ساعات للحصول
على أفضل أثر للتجفيف.

علبة التخزين

للتخزين لفترات طويلة ،قم بإزالة
البطاريات ثم قم بالتخزين مع مراعاة
عدم تالمس البطاريات .علب التخزين
متوفرة من .Cochlear

46

التخزين

47
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49

العناية مبعالج الصوت

يوميا ً
•تأكد من خلو جميع األجزاء من األتربة والرطوبة .امسح املعالج وكابل امللف
وخطاف األذن واألغطية وتركيبات  Snugfitوكابالت  Mic Lockباستخدام
قطعة قماش ناعمة وجافة( .ميكنك ترك خطافات األذن أو تركيبات Snugfit
أو كابالت  Mic Locksأو كابالت امللف على املعالج أثناء التنظيف).
•حافظ على املعالج خاليا ً من الرطوبة عن طريق جتفيفه كل ليلة داخل
صندوق احلفظ اجلاف.
•قم بإزالة وحدة البطارية وتأكد من أن جميع مواضع التالمس نظيفة .انقر
أو انفخ على مواضع التالمس بحرص إلزالة أية أوساخ.
•تأكد من أن مقبس امللحقات وامللحقات السمعية نظيفة .انفخ على
مقبس امللحقات إلزالة أي غبار وقم بتنظيف امللحقات باستخدام قطعة
قماش ناعمة وجافة.
•تأكد من خلو واقيات امليكروفون من أي عالمات لألتربة أو األوساخ
وقم باستبدالها إذا لزم األمر.
شهريا ً
•حتقق مما إذا أصبحت خطافات األذن أو  Snugfitsفضفاضة أو ظهور عالمات
البلى عليها .قم باستبدالها إذا لزم األمر.
كل شهرين
•قم باستبدال القرميد اجلاف املوجود بصندوق احلفظ اجلاف.
كل ثالثة أشهر
•استبدال واقيات امليكروفون.

مالحظة

إذا كان معالج الصوت عرضة للظروف البيئية
الرطبة أو املتربة ،ينبغي األخذ بعني االعتبار
احلاجة إلى تنظيف وصيانة األجزاء بشكل
متكرر للحفاظ على أفضل آداء.

50

استبدال واقيات امليكروفون
قم باستبدال واقيات امليكروفون كل ثالثة
أشهر أو إذا اتسخت الواقيات أو إذا الحظت أي
تدني في جودة الصوت .قم باستبدال واقيات
امليكروفون االثنني في نفس الوقت دائما ً.

العناية
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إزالة واقيات امليكروفون

52

1

انزع الغطاء الواقي من أداة إزالة
واقي امليكروفون اخلاصة بـ
®.Cochlear™ Nucleus

2

ادفع طرف األداة داخل منتصف
واقي امليكروفون.

4

أخرج واقي امليكروفون وتخلص منه.

5

كرر اخلطوات من  2إلى  4إلزالة واقي
امليكروفون اآلخر.

العناية

3

أدر األداة في اجتاه عقارب الساعة  90درجة.
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إدخال واقيات ميكروفون جديدة

54

1

اسحب أداة وضع واقي امليكروفون اخلاصة
بـ ® Cochlear™ Nucleusمن غالفها.

2

ضع واقيات امليكروفون على املعالج ،ادفع
برفق النهاية املفتوحة ألداة الوضع أسفل
قابس كابل امللف.

3

ضع أداة الوضع فوق املعالج ،مع محاذاة
واقيات امليكروفون مع امليكروفونات.

4

اضغط على واقيات امليكروفون بشكل
كامل داخل فتحات امليكروفون واحدة
تلو األخرى.

5

انزع أداة الوضع بحرص ،عن طريق رفعها
ألعلى من طرف كابل امللف.

العناية بشاحن البطارية

يوميا ً
•تأكد من نظافة شاحن البطارية .إذا الحظت أي غبار أو أوساخ:
 1افصل محول الطاقة وقم بإزالة وحدات البطارية.
 2اقلب شاحن البطارية رأسا على عقب وانقر عليه بلطف إلزالة أي أتربة
من مقابس شاحن البطارية .قد يساعد أيضا ً النفخ اخلفيف على مقابس
شاحن البطارية على إزالة األتربة.
 3امسح مقابس شاحن البطارية بقطعة قماش جافة وناعمة.
العناية

•قم باستخدام املقابس اخملتلفة عند إعادة الشحن لتحتفظ املقابس بجودتها
بشكل متساوي.
إذا تعرضت للبلل
•إذا تناثر رذاذ سائل في أي وقت من األوقات على شاحن البطارية ،قم بإخراج
السائل بحرص وقم بتجفيف شاحن البطارية ملدة  24ساعة .ال تستخدم
شاحن البطارية حتى يجف.

دليل مستخدم معالج الصوت  Nucleus® CP910وCP920

55

تغيير خطافات األذن

تأتي خطافات األذن لسلسلة Cochlear™ Nucleus® CP900

بأحجام كبيرة ومتوسطة وصغيرة .ميكن جعل أصغر خطاف
أذن مقاوم للعبث.

تغيير خطاف أذن

1

اضغط بقوة أعلى خطاف األذن بإصبع
اإلبهام وقم بإزالته من معالج الصوت.

2

ثبت خطاف األذن في مكانه حتى تسمع
صوت التثبيت.

مالحظة

ال تقم بإزالة خطاف األذن إال
عند الضرورة – فقد يصبح
غير محكم إذا مت تكرار إزالته.

56

نصيحة

حول خطاف األذن املقاوم للعبث

ميكن قفل خطاف األذن املقاوم للعبث في املعالج باستخدام
دبوس تثبيت وذلك للحد من أن يشكل خطاف األذن خطر
االختناق عند األطفال الصغار .ميكن لألطفال األكبر سنا ً
والبالغني ارتدائه بدون دبوس التثبيت.

أداة
القفل

دبوس
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العناية

يأتي خطاف األذن املقاوم للعبث مع أداة قفل ودبابيس تثبيت.
استخدم دبابيس التثبيت السوداء فقط.

57

تركيب خطاف األذن املقاوم للعبث

58

1

اضغط على خطاف األذن املقاوم للعبث
لتثبيته في املعالج.

2

أدخل الطرف املدبب ألداة القفل داخل
الفتحة املوجودة بخطاف األذن لتنظيف
ومحاذاة الفتحة.

3

أقلب املعالج وأدخل الطرف املدبب ألداة
القفل داخل الفتحة املوجودة باجلانب اآلخر
خلطاف األذن لتنظيف ومحاذاة الفتحة.

4

اضغط بقوة أعلى خطاف األذن بإصبع
اإلبهام وقم بإزالته من معالج الصوت.

نصيحة

6

قم باستبدال خطاف األذن.

7

أدخل دبوس التثبيت داخل الفتحة
املوجودة بالطرف غير احلاد ألداة القفل.

8

ضع املعالج على الطاولة .أدخل دبوس
التثبيت جزئيا في الفتحة املوجودة
بخطاف األذن.

9

استخدم اجلزء املسطح للطرف غير احلاد
لألداة لدفع دبوس التثبيت بشكل كامل
للداخل .ال ينبغي أن يبرز دبوس التثبيت
من اجلانب اآلخر خلطاف األذن.

العناية
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5

تأكد من أن الفتحة نظيفة .انفض أي
أوساخ بعيدا ً أو قم بتنظيفها باستخدام
الطرف املدبب لألداة.

59

نصيحة

إزالة خطاف األذن املقاوم للعبث

60

1

أدخل الطرف املدبب ألداة القفل داخل
الفتحة املوجودة بخطاف األذن.

2

ادفع األداة داخل الفتحة إلزالة دبوس
التثبيت جزئيا ً .كن رقيقا ً ألن القوة
املفرطة قد تؤدي إلى تلف األداة.

3

أخرج دبوس تثبيت خطاف األذن.

4

اضغط بقوة أعلى خطاف األذن
باستخدام بإصبع اإلبهام وقم
بإزالته من معالج الصوت.

تغيير كابل امللف

يأتي كابل امللف لسلسلة  Cochlear™ Nucleus® CP900بأربعة
مقاسات ،لتختار القياس املناسب و املريح لك .ال تقم بإزالة كابل
امللف إال إذا كنت بحاجة لتغيره.

2

استخدم أظافرك إلمساك اجلزء السميك
من كابل امللف واسحبه بثبات خارج امللف.
ال تقم بالسحب من الطرف املرن للكابل.

3

ادفع كابل امللف اجلديد داخل وحدة املعاجلة
حتى يثبت في مكانه.

4

ادفع كابل امللف اجلديد داخل امللف حتى
يثبت في مكانه.

61

العناية
العناية

دليل مستخدم معالج الصوت  Nucleus® CP910وCP920

1

امسك كابل امللف من اجلزء السميك
واسحبه إلخراجه من املعالج .ال تقم
بسحب الكابل من طرفه الرفيع.

تغيير مغناطيس امللف

ميكن تعديل قوة مغناطيس امللف لسلسلة Cochlear™ Nucleus® CP900
من خالل تغيير عمق مغناطيس امللف أو من خالل استبداله مبغناطيس ملف
بقوة مختلفة .إذا كان مغناطيس امللف ضعيف جدا ً أو قوي جداً ،قد يتسبب
ذلك بسقوط امللف أو يؤدي إلى عدم الراحة.

تغيير قوة مغناطيس امللف
1

ضع مواضع اإلمساك مواجهة لألعلى ،أدر
مغناطيس امللف في اجتاه عقارب الساعة
لزيادة قوة مغناطيس امللف.

2

أدر مغناطيس امللف في عكس اجتاه عقارب
الساعة خلفض قوته.

تغيير مغناطيس امللف

انظر املعالج واألجزاء في صفحة .84
62

1

مع مواضع اإلمساك مواجهة لألعلى،
قم بفك مغناطيس امللف في عكس
اجتاه عقارب الساعة وقم بإزالته.

2

أدخل مغناطيس امللف اجلديد داخل فتحة
امللف وقم بلفه في اجتاه عقارب الساعة
حتى يستقر في عمق مريح.

العناية باملكون السمعي

يستخدم املكون السمعي فقط من قبل األشخاص الذين مت إعداد املعالج
لهم لالستخدام في وضع .Hybrid

إذا كنت تستخدم األطراف املقببة  Plusأو Power
يوميا ً
•حتقق من الطرف املقبب وواقي الصمغ .قم بتغيير الطرف املقبب عند
انسداده بصمغ األذن ،أو إذا كان متسخا ً أو إذا تغير لونه أو فقد شكله.

العناية

•عند تغيير الطرف املقبب ،حتقق أيضا ً من واقي الصمغ املوجود بوحدة
السماعة .قم بتغيير واقي وحدة السماعة عند انسداده بالصمغ أو إذا
كان الصوت الصادر من وحدة السماعة غير واضح.

إذا كنت تستخدم قالب  Powerالصغير أو قالب

RITE Power

يوميا ً
•قم بتنظيف قالب األذن وكابل وحدة السماعة باستخدام الفرشاه امللحقة
أو باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة .امسح أي آثار صمغ أذن موجودة
بعيدا ً عن الفتحة.
•تأكد من عدم انسداد الفتحة ،واستخدم املنظف امللحق إلزالة صمغ األذن
عند احلاجة .ال تستخدم منظف الفتحة لتنظيف أي جزء آخر.
•حتقق من واقي صمغ األذن وقم بتغيره عند انسداده بالصمغ أو إذا كان
الصوت الصادر من وحدة السماعة غير واضح.

تنبيه

تعامل مع املكون السمعي وخزنه بعناية فائقة.
ال تسقط املكون السمعي .ال تقم بلف كابل وحدة
السماعة .حافظ على وحدة السماعة بعيدا ً عن
مغناطيس امللف.
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مالحظة

ميكن لقوالب  Powerالصغيرة استخدام نظام
احلماية من صمغ األذن  WaxStopلسلسلة
 Cochlear EAC200فقط.
ميكن لقوالب  RITE Powerاستخدام إما نظام
احلماية من صمغ األذن  NoWaxأو WaxStop
اخلاصتان بسلسلة .Cochlear EAC200
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تغيير األطراف املقببة Power
1

اسحب الطرف املقبب للخارج باستخدام
أظافرك إذا لزم األمر وتخلص منه.

2

ادفع الطرف املقبب اجلديد بشكل مباشر
على وحدة السماعة.

3

ضعها في مكانها بأمان.

تغيير األطراف املقببة Plus

اتبع إرشادات استبدال األطراف املقببة  Powerوأضف اخلطوات التالية:
4

انظر املكون السمعي في صفحة .87
64

عند تركيب الطرف املقبب  ،Plusينبغي أن
يكون الغالف اخلارجي مواجها ً لألسفل.

تغيير واقيات صمغ األذن
استبدال واقيات الصمغ NoWax
ميكن لقوالب  RITE Powerاستخدام نظام احلماية من صمغ
األذن ( NoWaxفقط) لسلسلة  Cochlear EAC200في مخرج
الصوت .قم بتغيير الواقي عند انسداده بصمغ األذن أو إذا كان
املعالج ال يعمل بشكل طبيعي.

تنبيه

ينبغي استخدام واقيات
صمغ األذن دائما ً مع املكون
السمعي واستبدالها بشكل
منتظم.

2

أدخل أداة اإلزالة داخل واقي الصمغ
احلالي وحركه ليخرج من قالب
.RITE Power

3

ادفع الواقي اجلديد داخل مخرج الصوت
املوجود بقالب األذن وتخلص من األداة
والواقي املستعمل.

العناية

1

قم بإزالة أداة  NoWaxاجلديدة من
غطائها .أحد أطراف األداة حتتوي على
أداة اإلزالة بينما يحتوي الطرف اآلخر
على واقي جديد.
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استبدال واقي الصمغ WaxStop
تستخدم قوالب  Powerالصغيرة نظام احلماية من صمغ األذن WaxStop
لسلسلة  Cochlear EAC200في مخرج الصوت .تستخدم قوالب
 RITE Powerإما مرشح  WaxStopأو مرشح  .NoWaxينبغي ارتداء األطراف
املقببة  Powerأو  Plusمع مرشح  WaxStopفي وحدة السماعة.
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1

قم بإزالة أداة  WaxStopمن غالفها.
يحتوي أحد أطراف األداة على واقي جديد
ويحتوي الطرف اآلخر على أداة إزالة.

2

أدخل أداة اإلزالة داخل واقي الصمغ احلالي.

4

اقلب األداة وادفع الواقي اجلديد داخل
مخرج الصوت .اسحب األداة الفارغة
بحرص وتخلص من األداة والواقي
املستعمل.

العناية

3

اسحب الواقي املستعمل ببطء،
مع احلفاظ على األداة مستقيمة.
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األضواء والنغمات
األضواء
النغمات
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69

األضواء

ميكن لألخصائي إعداد املعالج إلظهار بعض أو كل املؤشرات الضوئية التالية.
التشغيل وإيقاف التشغيل
الضوء
…
ومضات زرقاء سريعة
…
ومضات خضراء سريعة

ومضات خضراء سريعة
برتقالي ثابت
قفل األزرار
الضوء

وميض أخضر متبوع
بآخر برتقالي

وميض برتقالي متبوع
بآخر أخضر
وميض برتقالي عند
الضغط على األزرار
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داللته
يومض املعالج أثناء تلقي الصوت
من ملف الهاتف/امللحق السمعي
(إذا مت ضبطه من قبل األخصائي*).
يومض املعالج أثناء تلقي
الصوت من امليكروفونات
(إذا مت ضبطه من قبل األخصائي*).
التشغيل وتغيير البرامج .يشير عدد
الومضات إلى رقم البرنامج احلالي.

إيقاف تشغيل املعالج.

داللته
قفل أزرار املعالج.
فتح أزرار املعالج.
أزرار املعالج مقفلة.

ملف الهاتف/امللحقات السمعية
داللته
الضوء
يومض املعالج أثناء تلقي الصوت
…
من ملف الهاتف/امللحق السمعي
ومضات زرقاء سريعة
(إذا مت ضبطه من قبل األخصائي*).
االنتقال بني امليكروفونات و ملف
الهاتف/امللحق السمعي.
ومضة طويلة باللون األزرق

اإلنذرات
الضوء
…
وميض باللون البرتقالي
كل ثانية
ومضات برتقالية اللون
برتقالي ثابت

األضواء والنغمات

االنتقال بني ملف الهاتف/امللحق
ومضة طويلة باللون األخضر السمعي وامليكروفونات.

داللتها
يومض املعالج أثناء� كون امللف غير متصل
(أو إذا كان متصال بغرسة غير صحيحة).
بطارية املعالج فارغة .قم بشحن البطارية.
عطل .اتصل باألخصائي .يستمر في اإلضاءة
حتى يتم حل املشكلة.

* راجع دليل املستخدم للمساعد البعيد  Cochlear™ Nucleus® CR230للحصول على مزيد من
التفاصيل حول األوضاع.
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النغمات

ميكن لألخصائي إعداد املعالج حتى ميكنك سماع النغمات التالية.
سمع من قبل املتلقي فقط.
النغمات ت ُ َ
التشغيل وإيقاف التشغيل
النغمة

نغمات قصيرة غليظة
نغمة قصيرة غليظة
نغمة قصيرة غليظة ثم
نغمة قصيرة رفيعة
قفل األزرار
النغمة
نغمة قصيرة رفيعة عند
الضغط على أحد األزرار
نغمة قصيرة غليظة ثم
نغمة قصيرة رفيعة
نغمة قصيرة رفيعة ثم
نغمة قصيرة غليظة

داللتها
تغيير البرنامج .يشير عدد النغمات إلى
رقم البرنامج الذي مت اختياره.

تغيير مستوى الصوت أو احلساسية.
عند تغيير مستوى الصوت أو احلساسية،
يشير إلى الوصول إلى احلد األدنى أو احلد
األقصى ملستوى الصوت/احلساسية.
داللتها
أزرار املعالج مقفلة.
قفل أزرار املعالج.
فتح أزرار املعالج.

ملف الهاتف/امللحقات السمعية
داللتها
النغمة
التبديل بني استخدام امليكروفونات وملف
الهاتف أو امللحق السمعي.
نغمة طويلة غليظة
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اإلنذرات
النغمة
نغمتان قصيرتان رفيعتان
نغمات قصيرة رفيعة ملدة
 4ثوان

عطل عام .استشر األخصائي.

األضواء والنغمات

أربع نغمات طويلة رفيعة
ألكثر من  4ثوان

داللتها
بطارية املعالج ضعيفة .قم بإعادة الشحن
أو استبدال البطارية.
البطارية فارغة واملعالج سيتوقف عن العمل.
قم بإعادة الشحن أو استبدال البطارية.

ضبط الصوت الغليظ والصوت الرفيع (املساعد البعيد فقط)

النغمة

نغمة متوسطة االرتفاع
نغمة طويلة غليظة مرتفعة
نغمة طويلة رفيعة مرتفعة

داللتها
ضبط مستوى الصوت الرئيسي.

ضبط مستوى الصوت الرفيع.
ضبط مستوى الصوت الغليظ.
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الوضع املتقدم
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الوضع املتقدم

ميكن لألخصائي ضبط معاجلات الصوت على الوضع املتقدم ،وذلك إلعطائك حتكم إضافي
في مستوى وحساسية الصوت الذي تسمعه .يستخدم الوضع املتقدم مجموعة مختلفة
من عمليات الضغط على األزرار.

تشغيل املعالج

اضغط سريعا ً على الزر السفلي.

اضغط سريعا ً

إيقاف تشغيل املعالج
ثانيتان

اضغط مطوال ً على كال ً من األزرار العلوية
والسفلية في الوقت نفسه.

تغيير البرنامج

اضغط مطوال ً على الزر السفلي.

ثانيتان

76

تشغيل وإيقاف ملف الهاتف/

امللحق السمعي

اضغط مطوال ً على الزر العلوي للتبديل بني
امليكروفونات وملف الهاتف/امللحق السمعي.

ثانيتان

اضغط سريعا ً على كال ً من األزرار العلوية
والسفلية في نفس الوقت.

تغيير مستوى الصوت أو
احلساسية

قم باالختيار من بني مستوى الصوت
واحلساسية وضبطهما باستخدام جهاز
التحكم عن بعد.

كما ميكنك أيضا ً استخدام األزرار املوجودة
في معالج الصوت لضبط مستوى الصوت أو
احلساسية .يتحكم مستوى الصوت في درجة
شدة الصوت الذي تسمعه .يتحكم مستوى
احلساسية في أنواع األصوات التي يلتقطها
املعالج ،على سبيل املثال :منخفض أو في
اخللفية أو قريب أو بعيد.
ميكنك االختيار من بني  10مستويات للصوت
أو  21مستوى للحساسية.
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اضغط
سريعا ً

اضغط على
الزر العلوي
لرفع مستوى
الصوت أو
احلساسية.
اضغط على
الزر السفلي
خلفض
مستوى
الصوت أو
احلساسية.
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الوضع املتقدم

قفل /فتح أزرار املعالج

تصويب األخطاء
املشكلة

احلل

أنت غير متأكد ماذا تعني
نغمات املعالج أو ومضات
ضوء املؤشر (بأعلى املعالج).
انظر العناية مبعالج الصوت في صفحة .50
ترغب في إجراء فحص
عادي للمعالج.
	.1حتقق من الضوء املوجود أعلى املعالج .انظر األضواء
تريد التأكد من أن معالج
والنغمات في صفحة .69
الصوت يستقبل األصوات.
	.2إذا كنت تستخدم املساعد البعيد  ،CR230حتقق من
مقياس الصوت املوجود على شاشة احلالة.
	.3إذا كان لديك سماعات أذن املراقب ،فيمكن لشخص
يسمع أن يستمع إلى الصوت الوارد إلى املعالج .انظر
امللحقات السمعية في صفحة  36أو ملحق امللحقات.
انظر األضواء والنغمات في صفحة .69

78

املعالج ال يعمل/
األزرار ال تستجيب.

	.1جرب تشغيل املعالج مرة أخرى .انظر التشغيل وإيقاف
التشغيل في صفحة .16
	.2جرب فتح األزرار .انظر أزرار الفتح والقفل في صفحة .18
	.3إعادة شحن/استبدل البطارية .انظر استبدال البطارية
في صفحة  9وشحن وحدات البطارية القابلة إلعادة
الشحن في صفحة .12
	.4تأكد من أن مواضع تالمس البطارية خالية من األتربة
والغبار .انظر املياه والرمال واألتربة في صفحة .26
 .5في حال استمرار املشكلة ،اتصل باألخصائي.
	.1إذا كنت تستخدم الوضع املتقدم ،ارفع مستوى الصوت
أو احلساسية .انظر تغيير مستوى الصوت أو احلساسية
في صفحة .77
	.2جرب برنامج آخر .انظر تغيير البرامج في صفحة .17
	.3إعادة شحن/استبدل البطارية .انظر استبدال البطارية
في صفحة  9وشحن وحدات البطارية القابلة إلعادة
الشحن في صفحة .12
	.4تأكد من إدخال كابل امللف بالكامل داخل مقبس امللف.
 .5في حال استمرار املشكلة ،اتصل باإلخصائي.

ال تسمع صوتا أو
الصوت متقطع.
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تصويب األخطاء

املشكلة

احلل
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املشكلة

احلل

	.1جرب تغيير واقيات امليكروفون.
الصوت هادئ جدا
	.2إذا كنت تستخدم الوضع املتقدم ،ارفع مستوى الصوت
أو مكتوم.
أو احلساسية .انظر تغيير مستوى الصوت أو احلساسية
في صفحة .77
 .3جرب برنامج آخر .انظر تغيير البرامج في صفحة .17
 .4إذا كنت تستخدم املساعد البعيد  ،CR230انظر دليل
املستخدم للحصول على مزيد من املعلومات عن
تصويب األخطاء.
 .5في حال استمرار املشكلة ،اتصل باإلخصائي.
	.1إذا كنت تستخدم الوضع املتقدم ،اخفض مستوى
الصوت عال جدا
الصوت أو احلساسية .انظر تغيير مستوى الصوت أو
أو غير مريح.
احلساسية في صفحة .77
 .2جرب برنامج آخر .انظر تغيير البرامج في صفحة .17
	.1تأكد من عدم وجود مصادر للتداخل مثل أبراج اإلرسال
تسمع صوت متقطع أو
اإلذاعية والتليفزيونية ومراكز التسوق وأجهزة األمن
صوت طنني أو كالم مشوش.
باملطارات والهواتف احملمولة.
	.2حاول التحرك بعيدا ً عن أي جهاز إلكتروني قد يكون
سببا في هذا الصوت املتداخل.
	.3قد يكون ملف الهاتف التلقائي نشط .جرب إغالقه.
انظر التحدث في الهاتف في صفحة .24
 .4في حال استمرار املشكلة ،اتصل باإلخصائي.
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ال تسمع صوتا من أحد
امللحقات السمعية.

	.1تأكد من إدخال كابل امللحق السمعي بالكامل داخل
املقبس بوحدة املعاجلة.
	.2تأكد من إدخال الطرف اآلخر لكابل امللحق السمعي
بالكامل داخل مصدر الصوت.
	.3تأكد من تشغيل مصدر الصوت وأنه يعمل بشكل
سليم.
	.4افحص حجم الصوت مبصدر الصوت.
	.5إذا كنت تستخدم املساعد البعيد  ،CR230استخدم
مقياس الصوت للتحقق من أن املعالج يستقبل الصوت
من امللحق السمعي.
	.6إذا كنت تستخدم املساعد البعيد  ،CR230افحص وقم
بضبط نسبة خلط امللحق السمعي/امليكروفون.
	.7إذا كان متوفراً ،جرب معالج آخر.
	.1إذا كنت تستخدم وحدة التحكم عن بعد CR210
أو املساعد البعيد  ،CR230تأكد من تشغيل ملف
الهاتف التلقائي.
	.2انتظر حتى تسمع كالما ً .إذا كان ملف الهاتف التلقائي
قيد التشغيل ،ينبغي أن يتحول من وضع االستعداد إلى
وضع االستقبال عندما يلتقط صوت الكالم.
	.3حتقق مع األخصائي مما إذا مت متكني ملف الهاتف
التلقائي باملعالج.
	.4قم بتشغيل ملف الهاتف يدويا ً عن طريق الضغط على
الزر العلوي املوجود باملعالج .انظر التحدث في الهاتف
في صفحة .24

ال يعمل املعالج على
تشغيل ملف الهاتف
تلقائيا ً.
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تصويب األخطاء

املشكلة

احلل
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املشكلة

احلل

قمت بغير قصد بتغيير
إعدادات املعالج.

	.1إذا كنت تستخدم املساعد البعيد  ،CR230قم بإعادة
ضبط إعدادات املعالج.
	.2إذا لم تكن تستخدم املساعد البعيد  ،CR230اتصل
باألخصائي.
	.1اتصل باألخصائي للتأكد إذا مت متكني “إيقاف التشغيل
التلقائي” .إذا كان الوضع كذلك ،سيتوقف املعالج عن
العمل إذا لم يتصل بالغرسة ألكثر من دقيقتني.
	.2تغيير البطارية/البطاريات .انظر استبدال البطارية
في صفحة  9أو تغيير البطاريات التي تستخدم
ملرة واحدة فقط في صفحة .13
	.1تأكد من أنك تضغط على الزر الصحيح .انظر التشغيل
وإيقاف التشغيل في صفحة .16
	.2تأكد من أن املعالج غير مقفل .انظر أزرار القفل والفتح
في صفحة .18
	.3افصل وحدة البطارية من وحدة املعاجلة.
انظر إزالة البطارية في صفحة .9
	.1تأكد من توصيل كابل  LiteWearبشكل صحيح بكل
من وحدة البطارية واملعالج.
 .2حاول تشغيل املعالج مرة ثانية.
	.3حتقق من مواضع تالمس البطارية وتأكد من خلوها من
األتربة والغبار والصدأ.

يتوقف املعالج عن
التشغيل تلقائيا ً.

ال يتوقف املعالج
عن التشغيل.

ال يعمل املعالج
عند استخدام
كابل .LiteWear
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املشكلة

احلل
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تصويب األخطاء

ضوء املؤشر املوجود بشاحن لن يسبب هذا أية تلف للبطارية حيث أن دورة الشحن
في بطارية مشحونة بالكامل تكون قصيرة جدا.
البطارية يبني أن البطارية
مشحونة بالكامل و ما زالت
قيد الشحن.
ضوء املؤشر املوجود بشاحن 	.1تأكد من أن وحدات البطارية القابلة إلعادة الشحن
هي فقط املتصلة بشاحن البطارية.
البطارية يومض باللون
 .2قم باستبدال وحدة البطارية القابلة إلعادة الشحن.
البرتقالي.
	.1قم بتنظيف جميع الوصالت واألجزاء اخلاصة بوحدة
البطاريات التي تستخدم
البطارية املقاومة للعبث.
ملرة واحدة فقط ال تستمر
 .2قم بتنظيف جميع الوصالت املوجودة بوحدة املعاجلة.
طويال ً كاملعتاد.
 .3جرب استبدال امللف بآخر جديد.
 .4في حال استمرار املشكلة ،اتصل باألخصائي.
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التحذيرات
عام
•ال يسمح بتعديل هذه املعدات.
•األجزاء القابلة لإلزالة املوجودة بالنظام
(مثل  )Mic Lock ،Snugfitميكن أن تُفقد
أو قد تسبب خطر االختناق.
•قد تكون أغطية معالج الصوت وأغطية
امللف غير مناسبة لألطفال .األجزاء القابلة
لإلزالة ميكن أن تُفقد أو تكون سببا ً في
خطر االختناق.
•يجب إبعاد املواد الكيميائية املوجودة
بصندوق احلفظ اجلاف عن األطفال الصغار.
قد يؤدي ابتالع هذه املادة إلى إصابات
داخلية خطيرة.
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املعالج واألجزاء
•قم بإزالة املعالج وامللف فورا ً إذا شعرت بأي
انزعاج أو ألم (على سبيل املثال إذا أصبح
اجلهاز ساخناً ،أو الصوت مرتفع بشكل غير
مريح) وقم بإبالغ األخصائي .يجب على
مقدم الرعاية فحص اجلهاز بشكل منتظم
للتأكد من خلوه من عالمات ارتفاع درجة
احلرارة وعالمات تدل على اإلنزعاج أو تدل على
تقرحات الضغط في موقع امللف.
•قم بإزالة سماعات أذن املراقب على الفور
إذا كان مستوى الصوت مرتفع بشكل غير
مريح وقم بإبالغ األخصائي.
•إذا كان مغناطيس امللف قوي جدا ً أو على
اتصال باجللد ،فقد حتدث تقرحات من
الضغط في موقع امللف .إذا حدث ذلك،
أو إذا شعرت بعدم الراحة في هذه املنطقة،
اتصل باألخصائي.
•ال ترفع مستوى الصوت عاليا ً جدا ً في حالة
وجود ضوضاء عالية في مكان قريب.
•ال تضع اجلهاز أو امللحقات داخل أي جزء من
جسمك (على سبيل املثال ،الفم ،األنف).
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•خزن مغناطيسات امللف االحتياطية
بأمان وبعيدا ً عن البطاقات التي قد يكون
لها شريط مغناطيسي (على سبيل
املثال ،بطاقات االئتمان ،تذاكر احلافلة،
وما إلى ذلك).
•مستخدمي الوضع املتقدم – استشر
األخصائي ،إذا وجدت أنك في بحاجة إلى
�
ضبط مستوى الصوت كثيراً ،أو إذا كان
ضبط مستوى الصوت يسبب لك اإلنزعاج.
•تعتبر أداة إزالة واقي امليكروفون جسما ً
حادا ً .ينصح بعدم استخدامها من قبل
األطفال.
•تعتبر أداة تثبيت خطاف األذن املقاوم للعبث
ودبوس التثبيت أجساما ً حادة .ينصح بعدم
استخدامها من قبل األطفال.
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التحذيرات

•ال تستخدم املعالج بطريقة من شأنها أن
تؤثر على قنوات التنفس لديك (على سبيل
املثال عند استخدام  LiteWearأو كابل
امللف الطويل).
•ال تدع املعالج أو أجزاء املعالج تتشابك مع
أي مجوهرات (على سبيل املثال خطاف األذن
واألقراط) أو آالت.
•ال تقم بالضغط املستمر على امللف عندما
يكون مالمسا ً للجلد (على سبيل املثال
النوم مع االستلقاء على امللف ،أو استخدام
قبعة ضيقة).
•ال تقم بتوصيل أو ارتداء علبة البطاريات
حتت طبقات املالبس وفي تالمس مباشر مع
اجللد (على سبيل املثال في اجليب أو حتت
سترة الطفل).
•تأكد من أن جميع الكابالت التي يستخدمها
األطفال متصلة بأمان مبالبسهم.
•ال تضع املعالج أو أجزاء املعالج في أي
جهاز منزلي (على سبيل املثال:
امليكروويف ،الفرن ،اجملفف).
•ال تقم بتعديل املعالج .سيتم إلغاء
الضمان إذا مت تعديل املعالج.

•ال تستخدم صندوق احلفظ اجلاف ذات

مصباح األشعة فوق البنفسجية )(UVC
(على سبيل املثال ،ال تستخدم صندوق
.)Freedom Dry & Store

البطاريات
•تخلّص من البطاريات املستعملة وفقا ً
للضوابط احمللية .إحفظها بعيدا ً عن
متناول األطفال.
•ال تقم بشحن البطاريات التي تستخدم
ملرة واحدة فقط.
•ال تقم بتفكيك البطاريات أو تشويهها أو
غمرها في املاء أو التخلص منها في النار.
•قم باستبدال اجملموعة الكاملة للبطاريتني
اللتني تستخدمان ملرة واحدة فقط ببطاريات
زنك الهواء عالية الطاقة امللحقة أو املوصى
بها من  .Cochlearنوصي ببطاريات زنك
الهواء .power one IMPLANT plus p675
نوصي بعدم استخدام بطاريات أكسيد
الفضة أو البطاريات القلوية.
•ال تخلط البطاريات التي تستخدم ملرة
واحدة فقط والتي تختلف عن بعضها
حسب الشركة املصنعة أو العالمة
التجارية أو النوع أو العمر أو االستخدام
السابق.
•أدخل البطاريات بشكل صحيح.
•استخدم فقط البطاريات القابلة إلعادة
الشحن وشاحن البطارية املقدم أو املوصي
به من قبل  .Cochlearاستخدام بطاريات
أخرى أو شاحن بطارية آخر قد يؤدي إلى
الضرر أو اإلصابة.
•قم بشحن البطاريات القابلة إلعادة
الشحن قبل االستخدام.
•ال تسمح لألطفال بتغيير البطاريات دون
إشراف من البالغني.
•ال تلمس مواضع تالمس شاحن البطارية وال
تسمح لألطفال باستخدام شاحن البطارية
دون إشراف من البالغني.
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•ال تعمل على تقصير الدائرة الكهربائية
للبطاريات (على سبيل املثال ،ال تسمح
بتالمس األجزاء الطرفية للبطاريات ،ال تضع
بطاريات سائبة في اجليوب ،وما إلى ذلك).
•قم بتخزين البطاريات غير املستخدمة في
غالفها األصلي ،وفي مكان نظيف وجاف.
عند عدم استخدام املعالج ،قم بإزالة
البطاريات التي تستخدم ملرة واحدة فقط
أو البطاريات القابلة إلعادة الشحن وقم
بتخزينها بشكل منفصل في مكان نظيف
وجاف .امسح البطاريات إذا أصبحت متسخة
باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.
•حافظ على جميع األجزاء اخلاصة بوحدة
البطارية املقاومة للعبث لسلسلة
 Cochlear Nucleus CP900والبطاريات
التي على شكل زر بعيدا ً عن متناول
األطفال .األجزاء القابلة لإلزالة ميكن أن
تُفقد أو متثل خطر االختناق.
•ال تعرض البطاريات للحرارة( ،على سبيل
املثال ،ال تترك البطارية في الشمس أبداً،
أو خلف نافذة أو في السيارة).
•ال تستخدم بطاريات تالفة أو مشوهة.
إذا حدث تالمس للجلد أو العينني مع سائل
البطارية ،قم بغسلهما باملاء والتمس
العناية الطبية على الفور.
•ال تضع البطاريات في الفم أبدا ً .في حالة
ابتالعها ،اتصل باألخصائي أو بخدمة
معلومات السموم احمللية.

املكون السمعي
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التحذيرات

•قم بإعادة جتديد واستبدال األطراف املقببة
بشكل منتظم لضمان التثبيت املثالي.
استشر اإلخصائي للحصول على نصيحة
حول عدم تثبيت املكون السمعي بشكل
صحيح أو في حالة وجود عالمات عدم الراحة.
•قم بإزالة املكون السمعي في حالة وجود عدم
راحة أو ألم (على سبيل املثال ،مستوى الصوت
مرتفع بشكل غير مريح) وأبلغ األخصائي.
•اتصل باألخصائي للحصول على نصيحة
حول اختيار املكون السمعي األمثل لألطفال.
•ال تسمح لألطفال باستبدال املكون
السمعي دون إشراف من البالغني.
•حافظ على جميع األجزاء اخلاصة باملكون
السمعي بعيدا عن متناول األطفال .األجزاء
القابلة لإلزالة (مثل ،األطراف املقببة
 Power/Plusونظام احلماية من صمغ األذن)
ميكن أن تُفقد أو متثل خطر اإلختناق.

•إذا لم يتم إحلاق الطرف املقبب Power
أو الطرف املقبب  Plusباملكون السمعي
بشكل آمن ،قد تسقط داخل قناة األذن.
راجع الطبيب ،إذا حدث ذلك.
•ينبغي على مقدمي الرعاية التأكد و
بانتظام من أن املكون السمعي يعمل
مبستوى صوت مريح .راجع األخصائي
إذا أصبح مستوى الصوت غير مريح
في أي وقت.
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معلومات أخرى
أجزاء املعالج

رابط االتصال الالسلكي

تضم وحدة املعاجلة:
•ميكروفونان جلميع االجتاهات الستقبال
الصوت.
•ملف هاتف داخلي الستقبال اجملاالت
املغناطيسية التي تولدها الهواتف،
 neckloopsو .roomloops
•دوائر متكاملة تناظرية ورقمية مخصصة
مع معاجلة اإلشارة الرقمية )،(DSP
وإمكانيات اتصال السلكي ثنائي االجتاه.
•إشارة ضوئية ثالثية األلوان لوظائف املعالج
أو املشكالت.
•زران إلتاحة حتكم املستخدم في اخلصائص
الرئيسية.
• CP910فقط – وصلة ملحقات خاصة
بأربعة دبابيس للتوصيل.
•وصلة ملف بأربعة دبابيس مصنعة
خصيصا لتوصيل كابل امللف.
•تشكيلة من خطاطيف األذن.

يعمل رابط االتصال الالسلكي لوحدة التحكم
عن بعد/املساعد البعيد في نطاق ISM 2.4
جيجاهرتز باستخدام ( GFSKتعديل تغير التردد
الغاوسي) على  5قنوات .يستخدم الرابط
بروتوكول اتصال ثنائي االجتاه خاص ويعمل
على مدى مسافة تصل إلى  2متر من املعالج.
وفي حالة وجود تداخل ،يقوم رابط االتصال
الالسلكي باالنتقال بني  5قنوات إليجاد قناة
تكون فيها تأثيرات التداخل أقل ما ميكن على
تشغيل الرابط .تشير وحدات التحكم عن بعد
من خالل شاشتها عندما يكون املعالج خارج
نطاق االتصال ،أو عندما ينقطع الرابط بسبب
التداخل (انظر دليل مستخدم وحدة التحكم
عن بعد ذات الصلة للحصول على مزيد من
املعلومات).

تزود البطاريات املعالج بالطاقة .يعمل امللف
كمحول ثنائي يقوم بنقل الطاقة والبيانات
للغرسة.

88

املواد
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عمر البطارية ودورات الشحن
والعمر االفتراضي
•عمر البطارية يعني الوقت الذي سيعمل
اجلهاز خالله قبل وجوب استبدال البطاريات
التي تستخدم ملرة واحدة فقط أو وجوب إعادة
شحن البطاريات القابلة إلعادة الشحن.
•دورة شحن البطارية هي الشحن والتفريغ
الكامل للبطارية القابلة إلعادة الشحن.
•العمر االفتراضي للبطارية يعني إجمالي
عدد دورات الشحن التي يستمر بها عمل
البطارية القابلة إلعادة الشحن قبل أن
ينخفض عمر البطارية إلى  80%من
طاقتها األصلية وهي مشحونة بالكامل.
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معلومات أخرى

•وحدة املعاجلة :الكوبوليستير
•وحدات البطارية (جميع األنواع) مصنوعة
من الكوبوليستير.
•امللف مصنوع من البولي بروبيلني )(PP
والبالستيك احلراري األستومر ).(TPE
•غالف مغناطيس امللف مصنوع من
األكريلونيتريل بيوتادايني إسترين ).(ABS
•غالف كابل امللف مصنوع من البولي فينيل
كلورايد ).(PVC
•مقابس كابل امللف مصنوعة من البولي
بروبيلني والبالستيك احلراري االستومر.
•كابل  LiteWearمصنوع من البوليتسير
والبالستيك احلراري األستومر والبولي
فينيل كلورايد (نفس مواد كابل امللف)
والغالف مصنوع من البولي فينيل كلورايد؛
واملقابس/مخفف اجلهد من البولي بروبيلني
والبالستيك احلراري األستومر.
•أطراف وصالت  LiteWearمصنوعة من
الكوبوليستير.
•علبة تخزين كابل  LiteWearمصنوعة من
البولي أميد.
•أدوات تثبيت كابل  LiteWearمصنوعة من
البولي كربونات.
•أغطية املعالج مصنوعة من البولي سترين
والبولي كربونات.

•أغطية امللف مصنوعة من البولي كربونات.
•مواد  Hybridاخلاصة بالغالف اخلارجي لعلبة
املهايئ وغالف الكابل اخلارجي مصنوعة من
البولي أميد.
•قوالب األذن اخملصصة مصنوعة من
األكريليك اجملسم ومغطى بطالء معالج
باألشعة فوق البنفسيجية.
•األطراف املقببة  Plusمصنوعة من البوليمر
السيليكون .elastosil
•األطراف املقببة  Powerمصنوعة من
البالستيك احلراري األستومر.

أبعاد مكونات املنتج (القيم النموذجية).
املكون

الطول

وحدة املعاجلة  CP910مع
خطاف األذن املتوسط ووحدة
البطارية القياسية القابلة
إلعادة الشحن
وحدة املعاجلة  CP920مع
خطاف األذن املتوسط ووحدة
البطارية املدمجة القابلة
إلعادة الشحن
وحدة البطارية القياسية
املقاومة للعبث
وحدة البطارية املدمجة
القابلة إلعادة الشحن
وحدة البطارية القياسية
القابلة إلعادة الشحن
امللف

 51,3ملليمتر  9,0ملليمتر

 47,7ملليمتر غير متوفر

 39,1ملليمتر  9,0ملليمتر

 47,7ملليمتر غير متوفر

 28,0ملليمتر  9,0ملليمتر

 19,0ملليمتر غير متوفر

 19,0ملليمتر  9,0ملليمتر

 19,0ملليمتر غير متوفر

 28,0ملليمتر  9,0ملليمتر

 19,0ملليمتر غير متوفر
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غير متوفر

العرض

غير متوفر

العمق

 8,0ملليمتر

القطر

 32,0ملليمتر

الوزن (القيم النموذجية .مت قياس جميع األوزان مع وجود خطاف األذن املتوسط).
وحدة املعاجلة ( CP910بدون وحدة البطارية)

 5,7جرام

وحدة املعاجلة ( CP920بدون وحدة البطارية)

 5,0جرام

وحدة املعاجلة  CP910مع وحدة البطارية املدمجة القابلة إلعادة الشحن

 10,5جرام

وحدة املعاجلة  CP910مع وحدة البطارية القياسية القابلة إلعادة الشحن

 13,0جرام

وحدة املعاجلة  CP910مع وحدة البطارية املقاومة للعبث القياسية
(وتشمل بطاريتني زنك هواء)
وحدة املعاجلة  CP920مع وحدة البطارية املدمجة القابلة إلعادة الشحن

 12,8جرام
 9,8جرام

وحدة املعاجلة  CP920مع وحدة البطارية القياسية القابلة إلعادة الشحن

 12,4جرام

وحدة املعاجلة  CP920مع وحدة البطارية املقاومة للعبث القياسية
(وتشمل بطاريتني زنك هواء)
امللف (بدون مغناطيس امللف)

 12,1جرام
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املكون

الوزن

 5,0جرام
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خصائص التشغيل

وحدة املعاجلة
اخلاصية

القيمة/املدى

مدى تردد دخل الصوت

 100هرتز حتى  8كيلو هرتز

التقنية الالسلكية
الترددات الالسلكية

اتصال السلكي ثنائي االجتاه بطاقة خاصة
ومنخفضة
 2,4جيجا هرتز

فولتية التشغيل

 2,00فولت حتى  4,25فولت

استهالك الطاقة

من  20مللي وات إلى  100مللي وات

دورات الشحن

طاقة  ≥ 80%بعد  365دورة شحن/تفريغ
في درجة حرارة الغرفة
تشغيل املعالج وإغالقه ،تشغيل ملف الهاتف/
امللحق السمعي وإغالقه ،تغيير البرنامج ،قفل/
فتح األزرار ،تغيير احلساسية أو مستوى الصوت.
حتى  2متر

وظائف األزرار
مدى اإلرسال الالسلكي
وحدة البطارية
النوع

السعة/مدى الفولتية

وحدة البطارية القياسية املقاومة للعبث

اثنتان من بطاريات اخلاليا اجلافة (زنك هواء)
على شكل زر  1,45 .PR44فولت (طبيعي)

لكل منها.
توصي  Cochlearببطاريات زنك الهواء
.power one IMPLANT plus p675
وحدة البطارية املدمجة القابلة إلعادة الشحن  120مللي أمبير ساعة 3,0/فولت إلى
 4,2فولت
 205مللي أمبير ساعة 3,0/فولت إلى
وحدة البطارية القياسية القابلة إلعادة
 4,2فولت
الشحن
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امللف
اخلاصية

القيمة/املدى

فولتية التشغيل

 2,0فولت إلى  2,6فولت

تردد التشغيل

 5ميجا هرتز

معلومات أخرى

الظروف البيئية
الظروف البيئية

احلد األدنى

احلد األقصى

درجة حرارة التخزين والنقل

 –40درجة مئوية

 +50درجة مئوية

الرطوبة النسبية للتخزين والنقل

 0%رطوبة نسبية

 90%رطوبة نسبية

ضغط التخزين والنقل

 250هكتو باسكال

 1030هكتو باسكال

درجة حرارة التشغيل

 +5درجة مئوية

 +40درجة مئوية

الرطوبة النسبية للتشغيل

 0%رطوبة نسبية

 90%رطوبة نسبية

ضغط التشغيل

 700هكتو باسكال

 1030هكتو باسكال
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احلماية البيئية

االعتماد واملعايير املنطبقة

يحتوي معالج الصوت اخلاص بك على مكونات
إلكترونية تخضع لتوجيه  2002/96/ECاخلاص
بنفايات املعدات اإللكترونية والكهربية .ساعد
على حماية البيئة من خالل عدم التخلص
من معالج الصوت اخلاص بك أو البطاريات مع
النفايات املنزلية التي لم يتم فرزها .يرجى إعادة
تدوير معالج الصوت اخلاص بك وفقا ً للوائح
احمللية اخلاصة بك.

تفي معاجلات الصوت لسلسلة CP900
باملتطلبات األساسية املسجلة في امللحق 1
لتوجيه اللجنة األوروبية  90/385/EECاخلاص

اخلاص مبعدات الراديو ومعدات االتصال عن بعد
الطرفية وفقا ً إلجراءات تقييم املطابقة
باملرفق .3

وحدة البطارية القياسية
املقاومة للعبث

مت منح ترخيص لوضع عالمة املوافقة مع
املعايير األوروبية ) (CEفي عام .2013

راجع شروط تشغيل البطارية املوصى بها من
قبل املُصنع واخلاصة بالبطاريات التي تستعمل
ملرة واحدة واملستخدمة في املعالج اخلاص بك.
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باألجهزة الطبية القابلة للغرس النشط مع

متطلبات توجيه اللجنة األوروبية 1999/5/EC

تصنيف اجلهاز
معالج الصوت اخلاص بك هو جهاز يتم تزويده
بالطاقة داخليا من اجلزء املطبق من النوع B
كما هو موصوف في املعيار الدولي
 ،IEC 60601-1:2005األجهزة الكهربائية
الطبية – القسم  :1املتطلبات العامة
للسالمة واألداء األساسي.

( FCCجلنة االتصاالت الفيدرالية)

واالمتثال لوزارة الصناعة الكندية

8039A-P900
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يتوافق هذا اجلهاز مع القسم  15من قواعد
يولد هذا اجلهاز ويستخدم وميكنه إشعاع
جلنة االتصاالت الفيدرالية ومع  RSS-210التابع طاقة ترددات السلكية ،وإذا لم يتم تثبيته
لوزارة الصناعة الكندية .يخضع التشغيل
واستخدامه طبقا للتعليمات فقد يسبب
للشرطني التاليني:
تداخال ضارا باالتصاالت الالسلكية .وعلى
•ال يسبب هذا اجلهاز تداخال ضارا.
الرغم من ذلك ،فال يوجد ضمان بعدم حدوث
•يجب أن يقبل هذا اجلهاز أي تداخل يتم
تداخل في مكان معني .وفي حالة تسبب اجلهاز
استقباله ،مبا في ذلك التداخل املتسبب
في تداخل يؤثر على االستقبال التلفزيوني أو
في التشغيل غير املرغوب فيه.
اإلذاعي ،والذي يتحدد من خالل تشغيل اجلهاز
وإيقافه ،ينصح املستخدم مبحاولة تصحيح
قد يبطل إجراء تغييرات أو تعديالت على
التداخل من خالل القيام بإجراء أو أكثر من
اإلجراءات التالية:
هذا اجلهاز بدون املوافقة على ذلك صراحة
•إعادة توجيه أو نقل هوائي االستقبال.
من شركة  Cochlear Limitedترخيص جلنة
االتصاالت الفيدرالية لتشغيل هذا اجلهاز.
•زيادة املسافة الفاصلة بني اجلهاز واملُستقبل.
•استشارة املوزع أو فني راديو/تلفاز خبير
للمساعدة.
لقد مت اختبار هذا اجلهاز ووجد أنه يتوافق مع
حدود اجلهاز الرقمي من الفئة  ،Bوفقا للقسم
معرّف جلنة االتصاالت الفيدرالية:
 15من قواعد جلنة االتصاالت الفيدرالية .مت
تصميم تلك احلدود لتوفير حماية معقولة ضد WTOP900
رقم تعريف وزارة الصناعة الكندية:
التداخل الضار في املباني السكنية.

رموز امللصقات
قد تظهر الرموز التالية على املعالج اخلاص بك أو املكونات البعيدة و/أو على الغالف:

راجع تعليمات االستخدام
املُصنع
املمثل املعتمد في اجملموعة األوروبية
رقم الدليل
رقم التسلسل
رمز الدفعة
تاريخ التصنيع
حد درجة احلرارة
حد الرطوبة
عالمة املوافقة مع املعايير األوربية  CEمع رقم إشعار الهيئة .تشير إلى االمتثال
ملتطلبات التوجيه  90/385/EECاخلاص باألجهزة الطبية القابلة للغرس النشط
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شهادة أستراليا
شهادة نيوزيالندا
شهادة اليابان
شهادة كوريا
معلومات أخرى

شهادة تايوان
غير قابل إلعادة االستخدام
حسب وصفة الطبيب
مادة قابلة إلعادة التدوير
إعادة التدوير حتت نظام النقطة اخلضراء
دليل امللف .يستخدم لوضع امللف مقابل جهاز
التحكم عن بعد عند إجراء عملية اإلقران.
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تخلّص من املكونات الكهربائية وفقا للقوانني احمللية
تخلّص من بطاريات الليثيوم أيون وفقا للقوانني احمللية
اجلزء املطبق من النوع B

رمز احلماية من االختراق
•محمي ضد وصول األجسام الصلبة الغريبة بقطر  1,0مم أو أكبر.
•محمي ضد التلف جراء الرش باملاء.
رمز احلماية من االختراق
•محمي ضد وصول األجسام الصلبة الغريبة بقطر  1,0مم أو أكبر.
•محمي ضد التلف جراء اختراق الغبار.
•محمي ضد التلف جراء الغمر املؤقت في املاء.
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البيان القانوني
يعتد بصحة البيانات الواردة بهذا الدليل اعتبارا ً
من تاريخ النشر .وعلى الرغم من ذلك ،ميكن أن
تخضع املواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.
© Cochlear Limited 2013

معلومات أخرى

دليل مستخدم معالج الصوت  Nucleus® CP910وCP920

99

مالحظات
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