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 ملحوظة
 معلومة أو نصيحة هامة. 

ميكنها تقليل اإلنزعاج.
�

 نصيحة
تلميح يوفر الوقت أو يقلل من اإلنزعاج. �

 تنبيه )ال يوجد ضرر(
 يتطلب عناية خاصة لضمان األمان والفعالية.

قد يضر باجلهاز.
�

 حتذير )ضار(
 مخاطر أمنية وردود فعل معاكسة محتملة.

قد يضر بشخص.
�
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املقدمة

الهدف من الدليل
دليل املستخدم هذا مصمم ملساعدة املستقبلني، اآلباء ومقدمي الرعاية على فهم 

كيفية استخدام معالج الصوت Cochlear™ Nucleus® CP810 واالعتناء به. يوفر الدليل 
تعليمات خطوة بخطوة الرتداء واستخدام املعالج. كما يوفر إرشادات حول كيفية االعتناء 

باملعالج. 

تعد قراءة وفهم معلومات التحذيرات واالحتياطات الواردة بهذا الدليل أمرا هاما. كذلك فإن 
كتيب املعلومات الهامة املرفق مع مجموعة املستندات التي تسلمتها مع املعالج يحتوي 

على معلومات السالمة الهامة اخلاصة باملعالج.

يساعدك دليل تصويب اخلطأ CP810 و CR110 املرفق مع املستندات على تعريف أخطاء 
املعالج األساسية وتصويبها.

Cochlear Nucleus CP810 معالج الصوت
 يستخدم معالج الصوت Cochlear Nucleus CP810 جنبا إلى جنب مع غرسة 

Cochlear لنقل الصوت إلى القوقعة، وهي األذن الداخلية. 

يتكون املعالج من وحدة املعاجلة، خطاف األذن، امللف، كابل امللف ووحدة البطارية. يسمح 
لك الزران املوجودان بوحدة املعاجلة بالتحكم بوظائف املعالج. 

كما ميكنك استخدام املساعد البعيد Cochlear™ Nucleus® CR110 للتحكم بوظائف 
املعالج. فهو جهاز للتحكم عن بعد سهل االستخدام يسمح لك باالتصال مبا يصل إلى 

معاجلني في نفس الوقت. كما يوفر دعم تصويب أخطاء املعالج. للحصول على معلومات 
حول كيفية استخدام املساعد البعيد مع العالج اخلاص بك، ارجع إلى دليل مستخدم 

املساعد البعيد املرفق مع مجموعة مستندات املعالج اخلاص بك. 
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اخلاص بك املعالج  التعرف على 

هذا القسم يساعدك على التعرف على املعالج اخلاص بك.

وحدة املعاجلة
تقوم وحدة املعاجلة، التي تعد مبثابة العقل املتحكم باملعالج، بتحويل اإلشارات الصوتية 

لتنتقل إلى الغرسة.  

شكل 2: وحدة املعاجلة مع خطاف األذن

امللف  .1

مغناطيس امللف  .2

كابل امللف  .3

الزر السفلي  .4

امليكروفونات  .5

الزر العلوي  .6

ضوء املؤشر  .7

خطاف األذن  .8

وحدة املعاجلة  .9

وحدة البطارية  .10

غطاء مقبس امللحقات  .11

CP810 شكل 1: أجزاء معالج الصوت
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متكنك وحدة املعاجلة من إجراء الوظائف التالية:

. • تشغيل وإغالق املعالج	

.) • تغيير البرنامج )مثال من يومي إلى ضوضاء	

. • تشغيل وإغالق ملف الهاتف	

. • قفل وفتح أزرار املعالج	

ميكنك تغيير حساسية ودرجة إرتفاع صوت امليكروفون باستخدام املساعد البعيد. إذا كان 
املعالج اخلاص بك به واجهة مستخدم متقدمة، ميكنك أيضا تغيير درجة إرتفاع الصوت أو 

احلساسية باستخدام وحدة املعاجلة. ملزيد من املعلومات، راجع قسم واجهة املستخدم 
املتقدمة.

يوفر ضوء املؤشر املوجود بوحدة املعاجلة إشارة مرئية عند إجراء إحدى الوظائف )على سبيل 
املثال، عندما تقوم بتغيير البرنامج( أو في حالة وجود مشكلة باملعالج )على سبيل املثال، 

بطارية املعالج فارغة(. ملزيد من املعلومات، راجع قسم فهم أضواء املؤشر. 

خطاف األذن
يعمل خطاف األذن على إحكام وضع وحدة املعاجلة في مكانها فوق أذنك. يتم إحلاقه بوحدة 

املعاجلة ومتوفر بأحجام متنوعة. ملزيد من املعلومات، راجع قسم تغيير خطاف األذن.

وحدة البطارية
 Cochlear™ Nucleus® CP800 ميكنك استخدام وحدة البطارية القياسية لسلسلة

 ،)P675 والتي تستخدم بطاريتان من التي تستعمل مرة واحدة )بطاريات زنك هواء 
أو وحدة البطارية القابلة إلعادة الشحن لتزويد املعالج اخلاص بك بالطاقة. 

شكل 3: وحدة البطارية القياسية )1( ووحدة البطارية املدمجة القابلة إلعادة الشحن )2(

2 1
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تتكون وحدة البطارية القياسية من حامل البطارية وغطاء البطارية.

شكل 4: حامل البطارية مع بطاريات زنك هواء )1(، غطاء البطارية املقاوم للعبث )2( وقفل البطارية )3(

لتمنع األطفال من نزع غطاء البطارية من حامل البطارية، ميكنك استخدام غطاء البطارية 
املقاوم للعبث لسلسلة Cochlear™ Nucleus® CP800. كما ميكنك قفل وحدة البطارية 

القياسية أو وحدة البطارية القابلة إلعادة الشحن إلى وحدة املعاجلة. 

توفر Cochlear شاحن بطارية لشحن وحدة البطارية القابلة إلعادة الشحن. ملزيد من 
املعلومات، راجع قسم استبدال وإعادة شحن البطاريات.

3

1

2
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12

امللف وكابل امللف
امللف هو قرص مستدير صغير تضعه فوق الغرسة. ويقوم بنقل اإلشارات 

الكهرومغناطيسية من وحدة املعاجلة إلى الغرسة. امللف متصل بكابل ملف قابل للنزع، 
والذي يتم إدخاله في وحدة املعاجلة. امللف وكابل امللف متوفران في مجموعة من األلوان 

واألطوال. ملزيد من املعلومات، راجع قسم تغيير كابل امللف. 

شكل 5: امللف وحده )1( وامللف مع الكابل )2(
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امللف مغناطيس 
يحافظ املغناطيس على امللف في مكانه فوق الغرسة.

شكل 6: مغناطيس امللف 

إذا تكرر سقوط امللف اخلاص بك، أو إذا كنت تعاني من عدم راحة، ميكنك تغيير عمق 
املغناطيس املوجود بامللف. كما ميكنك استخدام مغناطيس أقوى أو أضعف. ملزيد من 

املعلومات، راجع قسم ضبط واستبدال مغناطيس امللف.

واقيات امليكروفون 
تقوم ميكروفونات املعالج بالتقاط الصوت الذي تتم معاجلته بواسطة وحدة املعاجلة ليتم 

نقله إلى الغرسة. واقيات امليكروفون مصممة حلماية امليكروفونات من األتربة والرطوبة. 
يعد ترك واقيات امليكروفونات في مكانها في كافة األوقات وتغييرها مرة واحدة في الشهر 

أمرا هاما.

شكل 7: واقيات امليكروفون 
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خيارات املعالج 
اعتمادا على احتياجات السمع لديك، ميكن لالخصائي تفعيل خيارات املعالج التالية لك:

هي  • 	 SmartSound .لتحسني عملية السماع لديك SmartSound™ تقنيات
مجموعة من أربع تقنيات ملعاجلة صوت اإلدخال. تنطبق هذه التقنيات على أربعة 

برامج متاحة: يوميا، ضوضاء، تركيز وموسيقى. ملزيد من املعلومات حول هذه 
البرامج، راجع قسم تغيير البرامج.

•ومضات ضوء املؤشر التي تراها عند إجراء إحدى الوظائف أو عند وجود مشكلة  	
باملعالج. ملزيد من املعلومات، راجع قسم فهم أضواء املؤشر.

•النغمات اخلاصة التي تسمعها عند إجراء إحدى املهام أو عند وجود مشكلة  	
باملعالج. ميكنك وحدك سماع النغمات اخلاصة. ملزيد من املعلومات، راجع قسم فهم 

النغمات اخلاصة.

مع واجهة املستخدم  • حساسية ودرجة صوت امليكروفون التي ميكنك تغييرها )	
املتقدمة فقط(. ملزيد من املعلومات، راجع قسم تغيير شدة الصوت.

امليكروفونات التي ميكنك  • نسب خلط ملف الهاتف/امليكروفونات وامللحق السمعي/	
تغييرها باستخدام املساعد البعيد. ملزيد من املعلومات راجع دليل مستخدم 

املساعد البعيد.

لقد متت برمجة معاجلك ليستخدم مع غرستك فقط. من املهم أال تستخدم إال املعالج 
اخلاص بك فقط وأال تقوم بتبديل معاجلك مع معالج شخص آخر. إذا كان لديك غرستان، 

قم مبطابقة املعالج اخلاص بك بالغرسة الصحيحة بشكل صحيح. 

�	قد ال تتوفر املكونات املذكورة في هذا الدليل في جميع الدول. الرجاء االتصال 
باالخصائي ملزيد من املعلومات.
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املعالج ارتداء 

إن املعالج مصمم بشكل مالئم ومريح للوضع خلف األذن.  كما ميكنك ارتداء وحدة املعاجلة 
خلف األذن وتثبيت وحدة البطارية باجلسم. يوفر هذا مزيدا من الراحة واملرونة لكل من 

البالغني واألطفال.

ميكنك تغيير كابل ملف املعالج، مغناطيس امللف وخطاف األذن للحصول على راحة مثالية 
)على سبيل املثال، إذا كان طول كابل امللف قصير جدا، ميكنك بسهولة استبدال الكابل 

بواحد أطول(.

يشرح هذا القسم كيفية ارتداء املعالج اخلاص بك وخيارات االرتداء.

وضع املعالج على أذنك
يحتاج املعالج لوضعه فوق األذن حتى تتمكن من سماع الصوت من املعالج.

لوضع املعالج على أذنك:

 . ضع وحدة املعاجلة فوق أذنك مع مسك امللف باليد األخرى. 1

يجب أن يحمل مغناطيس امللف امللف في مكانه فوق  ضع امللف على رأسك.  2.
الغرسة.

قد يكون من األسهل تشغيل املعالج قبل وضعه على أذنك. لتشغيل املعالج، اضغط 
واستمر ضاغطا على الزر السفلي ملدة ثانية واحدة على األقل حتى ترى ومضات قصيرة 

باللون األخضر. يرتبط عدد الوماضات التي تراها برقم البرنامج احلالي )على سبيل املثال، إذا 
كان البرنامج احلالي هو البرنامج 2، سترى ومضتني باللون األخضر(.

عندما تقوم بتشغيل املعالج قبل وضعه على األذن، قد ترى ومضات بالون البرتقالي. يشير 
هذا إلى أن امللف غير موضوع على رأسك. إذا لم تتوقف الومضات حتى بعد وضع امللف 

على رأسك، راجع قسم فهم أضواء املؤشر ملزيد من املعلومات.
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توصيل امللف وكابل امللف
إذا لم يكن امللف متصال بوحدة املعاجلة، أو لم يكن كابل امللف متصال بامللف، فسوف حتتاج 

إلى توصيلهما قبل وضع املعالج على أذنك.

توصيل كابل امللف بامللف
لتوصيل كابل امللف بامللف:

امسك امللف في إحدى يديك وقابس  1 .
كابل امللف في اليد األخرى كما هو 

موضح.

قم مبحاذاة طرف امللف لقابس كابل  2 .
امللف مع امللف.

ادفع قابس كابل امللف بثبات داخل  3 .
امللف حتى يطلق صوت دخوله في 

مكانه. 

توصيل امللف بوحدة املعاجلة
لتوصيل امللف بوحدة املعاجلة:

قم مبحاذاة قابس كابل امللف مع  1 .
مقبس كابل امللف املوجود بوحدة 

املعاجلة. 

ادفع قابس كابل امللف بثبات داخل  2 .
املقبس حتى يطلق صوت دخوله في 

مكانه. 
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يعمل امللف بشكل سليم فقط عندما يتم إدخال كابل امللف بالكامل داخل وحدة املعاجلة. 
لتتأكد من استقبال امللف لإلشارات الصوتية القادمة من املعالج، ميكنك استخدام 

حساس امللف املدمج املوجود باملساعد البعيد. ملزيد من املعلومات حول كيفية استخدام 
حساس امللف، راجع قسم فحص امللف. 

إذا قمت بتوصيل امللف بوحدة املعاجلة مع كون املعالج في حالة التشغيل، فقد ينغلق 
املعالج. إذا حدث ذلك، أعد تشغيل املعالج. 

ومريحة وضعيةآمنة 
لوضعية أكثر أمانا وراحة، قد ترغب في: 

. • تغيير حجم خطاف األذن	

. • ضبط قوة مغناطيس امللف	

. • تغيير مغناطيس امللف	

. • تغيير كابل امللف	

. • 	Snugfit™ استخدام

. • استخدام كابل االرتداء اخلفيف، الذي يسمح بتوصيل وحدة البطارية باجلسم	

ملزيد من املعلومات التفصيلية قم بقراءة األقسام التالية. 
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تغيير خطاف األذن 
خطاف األذن متوفر في أحجام مختلفة. إذا أصبح خطاف األذن اخلاص بك سائبا، عليك 

تغييره. 

لتغيير خطاف األذن:

امسك املعالج وخطاف األذن كما  1 .
هو موضح.

أدر خطاف األذن لتنزعه من وحدة  2 .
املعالج.

امسك خطاف األذن اجلديد في إحدى  3 .
يديك واملعالج في اليد األخرى كما 

هو مبني.

ركب خطاف األذن من خالل ضغط  4 .
الطرف السفلي للخطاف في وحدة 

املعاجلة.

جتنب التواء خطاف األذن حيث قد يصبح سائبا.
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ضبط واستبدال مغناطيس امللف
إذا كانت قوة املغناطيس ضعيفة للغاية فقد يسقط امللف. وإذا كانت قوية للغاية فقد 
تسبب أملا بسيطا أو تهيج اجللد. ميكنك استشارة االخصائي إذا لم تكن متأكدا من قوة 

املغناطيس الصحيحة. 

تأكد من أن امللف مثبت بشكل صحيح مقابل الغرسة عن طريق وضعه باملكان التي تكون 
فيه “قوة” مغناطيس امللف شديدة. ميكنك تغيير درجة استقرار املغناطيس على رأسك 

من خالل ضبط عمقه داخل امللف. إذا لم يكن ضبط عمق املغناطيس كافيا، ميكنك 
استبدال املغناطيس بآخر أقوى أو أضعف.

ضبط عمق املغناطيس
لضبط عمق املغناطيس:

ضع إصبعي السبابة واإلبهام على  1 .
املغناطيس كما هو موضح.

أدر املغناطيس في اجتاه عقارب  .2 
الساعة لزيادة قوة املغناطيس، أو 

في عكس اجتاه عقارب الساعة 
لتقليل قوة املغناطيس.
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تغيير قوة املغناطيس 
لتغيير املغناطيس بآخر أقوى أو أضعف:

ضع إصبع اإلبهام أعلى املغناطيس  1 .
وإصبع السبابة على اجلانب 

السفلي للمغناطيس كما هو 
موضح.

أدر املغناطيس في عكس اجتاه  2 .
عقارب الساعة حتى تقوم بإخراجة 

من اجلانب العلوي للملف.

امسك املغناطيس اجلديد بني  3 .
اإلبهام والسبابة كما هو موضح.

. امسك امللف باليد األخرى. 4

أدخل املغناطيس برفق داخل فتحة  5 .
املغناطيس في اجلانب العلوي 

للملف. يجب أن يتجه اجلانب الذي 
يحمل عالمة النجمة ألعلى. يثبت 

املغناطيس بسهولة.
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 . أدر املغناطيس في اجتاه عقارب الساعة حتى يستقر في مكانه. 6

ال تزيد الضغط على املغناطيس، وال جتبره على الدوران إذا كانت هناك مقاومة أثناء اإلدخال 
أو اإلخراج. يجب أن تكون احلركة سلسة ويجب أن تتطلب القليل من القوة. إذا أصبح هناك 

مقاومة، تأكد من:

. • محاذاة املغناطيس بشكل صحيح داخل امللف	

. • أنك تقوم بلف املغناطيس في االجتاه الصحيح	

تغيير كابل امللف
إذا وجدت أن كابل امللف طويل جدا أو قصير جدا، فيمكنك، من أجل راحتك، تغيير كابل 
امللف. افحص بانتظام وجود تلف بكابل امللف. في حالة تلف كابل امللف، ستحتاج إلى 

كابل ملف جديد. 

لتغيير كابل امللف إلى كابل آخر أطول أو أقصر، قم باآلتي:

أخرج كابل امللف من وحدة املعاجلة كما هو موضح.

ضع إصبعي اإلبهام والسبابة فوق  1 .
مواضع قبضة اإلصبع على طرف 
املعالج اخلاص بقابس كابل امللف 

كما هو موضح.

اسحب قابس كابل امللف برفق من  2 .
املعالج. 
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قد يتلف كابل امللف، قابس كابل امللف أو وحدة املعاجلة إذا قمت بالشد من الكابل أو قمت 
بلف قابس الكابل.

أخرج كابل امللف من امللف كما هو موضح.

امسك امللف بإحكام في إحدى  1 .
اليدين كما هو موضح.

ضع إصبعي اإلبهام والسبابة لليد  2 .
األخرى فوق مواضع قبضة اإلصبع 

على طرف امللف اخلاص بقابس 
كابل امللف.

. انزع كابل امللف من امللف بإحكام. 3

قم بتوصيل كابل امللف اجلديد بامللف كما هو موضح.

امسك امللف في إحدى يديك  1 .
وقابس كابل امللف في اليد األخرى 

كما هو موضح.

قم مبحاذاة طرف امللف لقابس كابل  2 .
امللف مع امللف.

ادفع قابس كابل امللف بثبات داخل  3 .
امللف حتى يطلق صوت دخوله في 

مكانه. 
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استخدام ™Snugfit لوضعية آمنة
تساعد تركيبة ™Cochlear™ Nucleus® CP800 Series Snugfit على إحكام وضع وحدة 

 Snugfit املعالج في مكانها بشكل أكثر أمانا من استخدام خطاف األذن وحده. تركيبة
متوفرة مبجموعة أحجام مختلفة لتناسب أحجام األذن اخملتلفة. فهي سهلة الضبط، 

مريحة ومتينة بدرجة تكفي لتحمل أسلوب احلياة النشط.  

 CP800 Cochlear™ Nucleus® مع خيار االرتداء اخلفيف Snugfit ميكنك استخدام تركيبة
Series LiteWear لتوفير وضعية أكثر أمانا وراحة. يسمح لك خيار االرتداء اخلفيف 

بتثبيت وحدة البطارية بجسمك.

شكل Snugfit :8 )1( وSnugfit موصلة باملعالج )2( 

 

12
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Snugfit توصيل وإزالة
لتوصيل Snugfit باملعالج:

امسك املعالج في إحدى يديك  1 .
كما هو موضح.

بني  2 . Snugfit امسك تركيبة
إصبعي السبابة واإلبهام لليد 

األخرى واضغط برفق على 
األجنحة. فهذا يساعد على تثبيت 

Snugfit بشكل أكثر أمانا على 
املعالج.

برفق ألعلى  3 . Snugfit أدخل تركيبة
حتى تتحاذى قاعدة Snugfit مع 

قاعدة وحدة املعاجلة.

كما ميكنك ضبط تركيبة Snugfit بشكل إضافي من خالل طي اجلزء السفلي خلطاف 
القاعدة إلى الشكل الذي تريده. 

إلزالة Snugfit من املعالج:

 1 .Snugfit امسك املعالج وتركيبة
كما هو موضح.

عن طريق  2 . Snugfit أخرج تركيبة
سحبها ألسفل برفق.
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تغيير طريقة ارتدائك للمعالج 
يوفر خيار االرتداء اخلفيف Cochlear Nucleus CP800 Series LiteWear مزيدا من الراحة 

واملرونة في طريقة ارتداء األطفال والبالغني للمعالج. فهو يسمح بتثبيت وحدة البطارية 
باجلسم. يتم ارتداء وحدة املعاجلة خلف األذن ويتم توصيلها بوحدة البطارية بواسطة كابل 

 .Cochlear™ Nucleus® CP800 االرتداء اخلفيف لسلسلة

ال ميكنك استخدام كابل االرتداء اخلفيف مع وحدة البطارية املدمجة القابلة إلعادة 
الشحن.

ميكنك استخدام علبة االرتداء اخلفيف لسلسلة Cochlear™ Nucleus® CP800 حلماية 
وحدة البطارية ومسكها بإحكام. تسمح لك أدوات التثبيت املساعدة على االرتداء اخلفيف 

لسلسلة Cochlear™ Nucleus® CP800 بتركيب علبة االرتداء اخلفيف على مالبسك. 
كما ميكنك أيضا استخدام تركيبة Snugfit مع خيار االرتداء اخلفيف.

ميكنك قفل كابل االرتداء اخلفيف بكل من وحدة املعاجلة ووحدة البطارية. وهذا مينع األطفال 
من نزع وحدة البطارية من وحدة املعاجلة.
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قفل وفتح وحدة البطارية
ملنع األطفال من نزع وحدة البطارية من وحدة املعاجلة، ميكنك قفل وحدة البطارية إلى وحدة 

املعاجلة.

لقفل وحدة البطارية إلى وحدة املعاجلة:

ارفع غطاء مقبس امللحقات باملعالج  1 .
إلظهار القفل. فهو موجود أسفل 

مقبس امللحقات.

باستخدام ملقط أو املفك، ادفع  2 .
القفل إلى اليسار لتقوم بقفل 

وحدة البطارية.

لفتح وحدة البطارية ادفع القفل إلى اليمني. 
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قفل وفتح غطاء البطارية املقاوم للعبث
ملنع األطفال من نزع حامل البطارية من غطاء البطارية، ميكنك قفل غطاء البطارية املقوم 

للعبث لوحدة البطارية القياسية إلى حامل البطارية.

لقفل غطاء البطارية املقاوم للعبث:

أدخل حامل البطارية داخل غطاء  1 .
البطارية كما هو موضح.

قم، باستخدام مفك، بتدوير القفل  2 .
برفق في اجتاه عقارب الساعة حتى 

يأخذ املوضع األفقي.

لفتح غطاء البطارية املقاوم للعبث، قم برفق بتدوير القفل في عكس اجتاه عقارب الساعة 
حتى يأخذ املوضع الرأسي. 

ال تقم بزيادة الضغط على القفل حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف القفل.
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تعريف املعالج اخلاص بك
إذا كنت مستخدم ثنائي، فقد حتتاج إلى استخدام بطاقات التعريف الثنائية الالصقة 

لسلسلة Cochlear™ Nucleus® CP800 لتقليل خطورة اخللط بني املعاجلني. البطاقات 
متوفرة في لونني ملساعدتك على تعريف معالج األذن اليسرى )أزرق( ومعالج األذن اليمنى 

)أحمر(. ملزيد من املعلومات، اتصل باالخصائي.

لوضع البطاقة على املعالج:

قم بإزالة خطاف األذن من وحدة  1 .
املعاجلة من خالل تدويره.

 ) ضع البطاقة على طرف )حافة. 2
خطاف األذن لوحدة املعاجلة. من 

املفترض أن تلصق بسهولة.

ركب خطاف األذن من خالل ضغط  3 .
الطرف السفلي للخطاف ثانية في 

وحدة املعاجلة.

إذا أردت إزالة البطاقة من وحدة املعاجلة، ميكنك بسهولة تقشيرها بإصبعك.
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البطارية وحدة  وتوصيل  فصل 

حتتاج إلى فصل وحدة البطارية من وحدة املعاجلة في حالة:

على سبيل املثال، عند التغيير من وحدة  • تغيير وحدة البطارية بوحدة مختلفة )	
البطارية القياسية إلى وحدة البطارية القابلة إلعادة الشحن(.

على سبيل املثال، استخدام كابل االرتداء اخلفيف لتوصيل  • تغيير خيار االرتداء )	
وحدةالبطارية بوحدة املعاجلة(.

. • شحن وحدة البطارية القابلة إلعادة الشحن	

فصل وحدة البطارية من وحدة املعاجلة
لفصل وحدة البطارية من وحدة املعاجلة:

امسك وحدة البطارية ووحدة  1 .
املعاجلة كما هو موضح. إذا كانت 
وحدة البطارية مقفلة، ستحتاج 
إلى فتحها على النحو املبني في 

قسم قفل وفتح وحدة البطارية.

قم بلف وحدة البطارية برفق إلى  2 .
اليسار ووحدة املعاجلة إلى اليمني 

حتى تنفصل الوحدتان.
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توصيل وحدة البطارية بوحدة املعاجلة
لتوصيل وحدة البطارية بوحدة املعاجلة:

امسك وحدة البطارية ووحدة  1 .
املعاجلة حتى يتالمسا. من املفترض 

أن تواجه وحدة البطارية ناحية 
اليسار ووحدة املعاجلة ناحية اليمني 

في الوضع النهائي.

قم بلف وحدة البطارية ووحدة  2 .
املعاجلة حتى يستقر اجلزئان 

مبكانهما.

 

تأكد من محاذاة وحدة البطارية  3 .
بشكل صحيح. قم بالتأكد من 
عدم وجود توصيالت منحنية أو 

مكسورة بني وحدة البطارية ووحدة 
املعاجلة، والتي قد تتسبب في 

محاذاة خاطئة. في حالة وجود 
أية توصيالت مكسورة، قم بإعادة 

املعالج إلى االخصائي.

© Cochlear Limited 2009  CP810 30 - دليل مستخدم معالج الصوت

البطارية وحدة  وتوصيل  فصل 



املعالج استخدام 

يشرح هذا القسم كيفية استخدام األزرار املوجودة باملعالج. تسلسل عمليات الضغط 
على األزرار واملشروحة في كل من األقسام التالية هي جزء من واجهة املستخدم البسيطة. 

إذا كان املعالج اخلاص بك به واجهة مستخدم متقدمة، راجع قسم واجهة املستخدم 
املتقدمة للحصول على معلومات حول وظائف املعالج التي ميكنك التحكم فيها 

وتسلسالت الضغط على األزرار.

تشغيل وإغالق املعالج 
حتى تتمكن  من سماع صوت من املعالج، يجب تشغيل املعالج ويجب توصيل امللف 

بالغرسة. لتشغيل املعالج، اضغط واستمر ضاغطا على الزر السفلي ملدة ثانية واحدة على 
األقل حتى تسمع أصواتا )إذا كان املعالج على رأسك(، أو حتى ترى ومضات قصيرة باللون 
األخضر. يرتبط عدد الوماضات التي تراها برقم البرنامج احلالي )على سبيل املثال، إذا كان 

البرنامج احلالي هو البرنامج 2، سترى وميضني(. ملزيد من املعلومات حول البرامج، راجع 
األقسام التالية.

إلغالق املعالج، اضغط واستمر ضاغطا على الزر السفلي ملدة ثانية واحدة على األقل، حتى 
يتوقف الصوت أو ترى ضوءا برتقاليا ثابتا. ال تنزع البطاريات أو تفصل وحدة البطارية لتقوم 

بإغالق املعالج.

البرامج تغيير 
تساعدك البرامج على السماع بشكل أفضل في ظروف سمعية مختلفة. اعتمادا 

على احتياجات السماع لديك، ميكن لالخصائي متكني ما يصل إلى أربعة برامج. البرامج 
األربعة هي:

وميكنه ضبط  • يوميا: مثالي للظروف السمعية النموذجية في احلياة اليومية. 	
األصوات التي تسمعها للحصول على أقصى درجة وضوح وراحة.

يعد هذا البرنامج مناسبا للبيئات التي يتواجد بها ضوضاء ملحوظة في  • ضوضاء: 	
اخللفية، وهو يحسن القدرة على سماع األصوات املرغوبة من كافة اجلوانب. 

يعد هذا البرنامج مفيدا عند وجود ضوضاء ملحوظة في اخللفية، لكن  • تركيز: 	
التركيز يكون على سماع ما يقوله شخص واحد أو مجموعة صغيرة من األشخاص.

. • موسيقى: يستخدم عند االستماع لكافة أنواع املوسيقى من أي مصدر صوتي	

ميكنك تغيير البرامج لتناسب احتياجاتك السمعية )على سبيل املثال، استخدم برنامج 
موسيقى عند االستماع إلى املوسيقى(.
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لتغيير البرنامج احلالي:

. إذا كان املعالج مقفال، قم بتشغيله. 1

 . اضغط الزر السفلي حتى يتغير البرنامج إلى البرنامج الذي تريده. 2

كل ضغطة زر تالية تعمل على تغيير البرنامج إلى البرنامج الذي يليه )على سبيل املثال، 
لالنتقال من البرنامج 1 إلى البرنامج 2، اضغط مرة واحدة(. يتناسب عدد الومضات اخلضراء 

التي تراها مع رقم البرنامج الذي مت حتديده )على سبيل املثال، عقب االنتقال من البرنامج 
1 إلى البرنامج 2، ترى ومضتني باللون األخضر(. إذا كانت النغمات اخلاصة مفعلة، تسمع 

نغمتني من النغمات اخلاصة. 

يعمل البرنامج الذي تقوم باختياره إلى أن تقوم بتغييره. عند غلق املعالج وتشغيله مرة 
أخرى، فسيعود إلى البرنامج واإلعدادات التي كنت تستخدمها قبل الغلق. 

فهم أضواء املؤشر
سترى ضوء املؤشر عند إجرائك إلحدى الوظائف )مثل تغيير البرنامج(، أو في حالة وجود 

مشكلة )مثل بطارية املعالج فارغة(.

معناهضوء املؤشر

 ومضات قصيرة باللون األخضر 
مع توقف بني الومضات. 

أنت تقوم بتشغيل املعالج. يتناسب عدد 
الومضات التي تراها مع رقم البرنامج الذي يتم 

اختياره. 

 

ومضات قصيرة باللون األخضر مع 
توقف بني الومضات.

أنت تقوم بتغيير البرنامج.  يتناسب عدد 
الومضات التي تراها مع رقم البرنامج الذي يتم 

اختياره.

 برتقالي ثابت عند الضغط 
على الزر السفلي. 

أنت تقوم بإغالق املعالج.

أنت تقوم بتغير مستوى الصوت أو حلساسية.  ومضات قصيرة باللون األخضر.
يتوفر هذا فقط مع واجهة املستخدم املتقدمة.
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معناهضوء املؤشر

أنت تنتقل من استخدام: ومضات طويلة باللون األخضر.

•امليكروفونات إلى استخدام ملف  	
الهاتف.

•ملف الهاتف إلى استخدام  	
امليكروفونات.

•امليكروفونات إلى استخدام أحد  	
امللحقات السمعية.

•أحد امللحقات السمعية إلى استخدام  	
امليكروفونات.

 وميض باللون األخضر يتبعه 
وميض باللون البرتقالي.

أنت تقوم بغلق أزرار املعالج.

 وميض باللون البرتقالي يتبعه 
وميض باللون األخضر.

أنت تقوم بفتح أزرار املعالج.

تشير إلى التقاط امليكروفونات للصوت. ومضات باللون األخضر.

 وميض باللون البرتقالي 
كل ثانية.

قد يكون امللف مفصوال، أو أن املعالج غير 
متصل بالغرسة الصحيحة.

 برتقالي ثابت.

إذا حدث خطأ عام باإلضافة إلى خطأ 
انفصال امللف في نفس الوقت، سترى 

ضوء مؤشر اخلطأ العام فقط )ضوء 
برتقالي ثابت(.

يشير إلى خطأ عام.

قد يعني هذا:

. • وجود خطأ باملعالج	

. • وجود برنامج معطل باملعالج	

يساعدك دليل تصويب اخلطأ املرفق مع 
مستندات املعالج اخلاص بك على عالج 

مشاكل املعالج األساسية.

 وميض برتقالي عند الضغط على 
أحد األزرار.

أزرار املعالج مغلقة.
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معناهضوء املؤشر

 ومضات مستمرة باللون 
البرتقالي مع توقف قصير بني 

الومضات. 

إذا حدث خطأ عام باإلضافة إلى حتذير 
البطارية فارغة في نفس الوقت، 

سترى ضوء مؤشر البطارية فارغة 
فقط )ومضات مستمرة باللون 

البرتقالي(.

بطارية املعالج فارغة. أنت بحاجة إلى استبدال 
البطاريات التي تستعمل مرة واحدة أو إعادة 
شحن وحدة البطارية القابلة إلعادةالشحن.

فهم النغمات اخلاصة
عند متكني النغمات اخلاصة، ستسمع نغمة عند إجرائك إلحدى الوظائف )مثل تغيير 

البرنامج(، أو في حالة وجود مشكلة )مثل بطارية املعالج فارغة(. ميكنك وحدك سماع 
النغمات اخلاصة.

معناهاالنغمة

   تسمع نغمات رفيعة 
قصيرة.

أنت تقوم بتغيير البرنامج. يتناسب عدد 
النغمات التي تسمعها مع رقم البرنامج 
الذي يتم اختياره )على سبيل املثال، عند 

انتقالك من البرنامج 1 إلى البرنامج 2، تسمع  
نغمتني رفيعتني(.

أنت تقوم بتغيير مستوى صوت أو حساسية  تسمع نغمة رفيعة واحدة.
امليكروفون )واجهة املستخدم املتقدمة 

فقط(.

 .. تسمع نغمة رفيعة طويلة 
واحدة.

أنت تنتقل من استخدام:

•امليكروفونات إلى استخدام ملف  	
الهاتف.

•ملف الهاتف إلى استخدام  	
امليكروفونات.

•امليكروفونات إلى استخدام أحد  	
امللحقات السمعية.

•أحد امللحقات السمعية إلى استخدام  	
امليكروفونات.
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معناهاالنغمة

 ..  ..  تسمع سلسلة من 
النغمات الغليظة الطويلة.

خطأ عام.

 تسمع نغمة غليظة قصيرة عند 
الضغط على أحد األزرار.

أزرار املعالج مغلقة.

   تسمع اثنني من النغمات 
الغليظة القصيرة.

بطارية املعالج ضعيفة. أنت بحاجة إلى 
استبدال البطاريات أو إعادة شحن وحدة 

البطارية. 

 تسمع سلسلة من 
النغمات الغليظة القصيرة.

بطارية املعالج فارغة. أنت بحاجة إلى 
استبدال البطاريات أو إعادة شحن وحدة 

البطارية.

استخدام ملف الهاتف 
 neckloop ،roomloop ،يستخدم ملف الهاتف الستقبال اإلشارات الصوتية من الهاتف
وما إلى ذلك. كما ميكن ملف الهاتف أن يستقبل إشارات صوتية من مكبر صوت، تلفاز، أو 

هاي فاي من دائرة حث.

لتشغيل ملف الهاتف، اضغط الزر العلوي. يظهر وميض واحد طويل باللون األخضر يؤكد 
تنشيط ملف الهاتف.

لغلق ملف الهاتف، اضغط الزر العلوي مرة أخرى. وميض واحد طويل باللون األخضر يؤكد 
تعطيل ملف الهاتف.

عند توصيل أحد امللحقات السمعية باملعالج، فلن تستقبل أي صوت من ملف الهاتف. 
لالنتقال مرة أخرى مللف الهاتف، قم بإزالة امللحق السمعي من املعالج. 

أغلق ملف الهاتف في حالة عدم االستخدام، حيث أنه يقلل حجم صوت امليكروفون. 

استخدام ملف الهاتف التلقائي
ميكن لالخصائي برمجةاملعالج اخلاص بك حتى يقوم بتشغيل ملف الهاتف تلقائيا عند 

استخدامك للهاتف أو عند تواجدك في بيئة roomloop. يتم إيقاف ملف الهاتف تلقائيا 
عندما:

.) • رك الهاتف بعيدا عن املعالج اخلاص بك )عندما تنتهي املكاملة الهاتفية مثال	 حتحُ

. • 	roomloop تخرج من بيئة
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عند تشغيل ملف الهاتف التلقائي، يظهر رمز ملف الهاتف التلقائي في الشاشة األولية 
للمساعد البعيد.

شكل 9: رمز ملف الهاتف التلقائي معروضا في الشاشة األولية للمساعد البعيد

Home05

AUTO

  

ميكنك غلق ملف الهاتف التلقائي يدويا بالضغط على الزر العلوي في وحدة املعاجلة. كما 
ميكنك تشغيل وغلق تلك اخلاصية يدويا باستخدام املساعد البعيد. ملزيد من املعلومات، 

راجع دليل مستخدم املساعد البعيد. 

�	قد تعمل أجهزة أو آالت إلكترونية معينة على تشغيل ملف الهاتف التلقائي 
تلقائيا. إذا حدث ذلك، فإما أن تنتظر حلوالي 10 أو 20 ثانية حتى ينغلق ملف 

الهاتف التلقائي وحده، أو قم بغلقه يدويا باستخدام أزرار املعالج أو باستخدام 
املساعد البعيد.

استخدام الهاتف مع املعالج
ميكنك استخدام الهاتف واملعالج مع: 

. • امليكروفونات	

. • ملف الهاتف	

. • ملف الهاتف وامليكروفونات قيد التشغيل في نفس الوقت	

عند استخدام الهاتف، ضع الهاتف في موضع يسمح مبحاذاة سماعة األذن مع املعالج.

تغيير شدة األصوات
يتحكم مستوى صوت وحساسية امليكروفون في درجة شدة األصوات التي تسمعها.
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اعتمادا على طريقة ضبط االخصائي للبرامج اخلاصة بك، ميكنك استخدام أزرار املعالج 
)واجهة املستخدم املتقدمة فقط( للقيام بـ:

. • تغيير حساسية امليكروفون فقط	

. • تغيير مستوى الصوت فقط	

سيتم حفظ املستويات اجلديدة التي تختارها للصوت وحلساسية امليكروفون لكل برنامج. 

امليكروفون التحكم بحساسية 
تتحكم حساسية امليكروفون في أكثر مستويات األصوات التي تلتقطها امليكروفونات 

انخفاضا.

إذا مكنك االخصائي من تغيير احلساسية، فيمكنك:

. • تقليل حساسية الصوت لتقليل ضوضاء اخللفية في املواقف الصاخبة	

. • زيادة حساسية الصوت لتسمع األصوات املنخفضة للغاية في املواقف الهادئة	

إذا قام االخصائي بتمكني واجهة املستخدم املتقدمة، ميكنك الضغط على الزر العلوي 
لزيادة احلساسية. ولتقليل احلساسية، اضغط الزر السفلي. عندما تقوم بتغيير 

احلساسية، سترى وميض باللون األخضر.

إذا كان املعالج اخلاص بك به واجهة املستخدم البسيطة، ميكنك استخدام املساعد البعيد 
لتغيير احلساسة.

التحكم في درجة صوت امليكروفون
تتحكم درجة صوت امليكروفون في إحساسك بعلو الصوت. إذا مكنك االخصائي من تغيير 

درجة الصوت، فيمكنك:

. • تقليل درجة الصوت في حالة ارتفاع األصوات بطريقة مزعجة	

 . • زيادة درجة الصوت إذا كان صوت احلديث، متضمنا صوتك، منخفضا للغاية	

إذا قام االخصائي بتمكني واجهة املستخدم املتقدمة، ميكنك الضغط على الزر العلوي 
لزيادة درجة الصوت. ولتقليل درجة الصوت، اضغط الزر السفلي. عندما تقوم بتغيير درجة 

الصوت، سترى وميضا باللون األخضر.

إذا كان املعالج اخلاص بك به واجهة املستخدم البسيطة، ميكنك استخدام املساعد البعيد 
لتغيير درجة الصوت.
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استشر االخصائي إذا كنت تقوم بتغيير إعدادات درجة الصوت كثيرا، أو إذا كان تغيير درجة 
الصوت يسبب لك اإلنزعاج. 

 قفل وفتح أزرار املعالج
ميكنك قفل الزرين املوجودين في املعالج اخلاص بك ملنع األطفال من تغيير اإلعدادات، أو 

لتجنب الضغط غير املقصود على األزرار مما يؤدي إلى تغيير اإلعدادات. 

لقفل األزرار، اضغط لفترة قصيرة على الزر العوي والزر السفلي في نفس الوقت.

يظهر وميض باللون األخضر يتبعه وميض باللون البرتقالي لتأكيد قفل أزرار املعالج. إذا 
قمت بالضغط على أي زر في وحدة املعاجلة أثناء غلقها، سترى وميضا باللون البرتقالي.

ال ميكنك غلق املعالج أثناء قفل األزرار.

لفتح األزرار، اضغط لفترة قصيرة على الزر العوي والزر السفلي في نفس الوقت. يظهر 
وميض باللون البرتقالي يتبعه وميض باللون األخضر لتأكيد فتح األزرار. 

واجهة املستخدم املتقدمة
إذا قام االخصائي بتمكني واجهة املستخدم املتقدمة، ميكنك استخدام أزرار املعالج للقيام 

بالوظائف التالية:

تتابع ضغط الزرالوظيفة

اضغط واستمر في الضغط على الزر العلوي تشغيل وإغالق املعالج اخلاص بك.
والزر السفلي في نفس الوقت. كما سيؤدي 

الضغط مع االستمرار على الزر السفلي 
وحده أيضا إلى تشغيل املعالج.

اضغط واستمر في الضغط على الزر تغيير البرنامج اخلاص بك.
السفلي.

تشغيل وإغالق ملف الهاتف/امللحق 
السمعي )عند توصيله(.

اضغط واستمر ضاغطا على الزر العلوي.

اضغط على الزر العلوي والزر السفلي في قفل وفتح أزرار املعالج.
نفس الوقت.
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تتابع ضغط الزرالوظيفة

ضبط مستوى صوت أو مستوى 
حساسية امليكروفون.

اضغط على الزر العلوي لزيادة مستوى 
الصوت أو احلساسية.

اضغط على الزر السفلي خلفض مستوى 
الصوت أو احلساسية.

تشاور مع االخصائي ملعرفة أي من واجهات املستخدم هي األنسب لك.

فحص امللف
يحتوي املساعد البعيد على حساس ملف مدمج يتيح لك فحص ما إذا كان امللف املتصل 

باملعالج اخلاص بك يستقبل إشارات صوتية من املعالج.

الستخدام حساس امللف:

. أزل امللف من الرأس. 1

 . ضع امللف على أدلة حساس امللف املوجودة على ظهر املساعد البعيد. 2

شكل 10: وضع امللف على ظهر من املساعد البعيد

في حالة استقبال امللف لإلشارات الصوتية، ستظهر حركة في شاشة عرض املساعد 
البعيد. وعلى الرغم من ذلك، فإن ذلك يوفر مجرد إشارة وال يؤكد أن امللف يعمل بصورة 

صحيحة.

في حالة عدم استقبال امللف إلشارات صوتية، فلن تظهر أي استجابة في الشاشة.

ملزيد من املعلومات، راجع دليل مستخدم املساعد البعيد.
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البطاريات  شحن  وإعادة  استبدال 

استبدال البطاريات التي تستعمل ملرة واحدة 
تستخدم وحدة البطارية القياسية بطاريتني تستعمالن ملرة واحدة. يوصى باستخدام 

بطاريتني هواء زنك من نوع p675 للحصول على عمر بطارية اطول. 

استبدل البطاريات التي تستعمل ملرة واحدة عند حدوث أي مما يلي:

. • عند رؤيتك لوميض برتقالي متتابع على املعالج اخلاص بك	

أو سلسلة نغمات  • عند سماعك لنغمتني قصيرتني منخفضتني )البطارية ضعيفة( 	
قصيرة منخفضة متتابعة )البطارية فارغة(.

•عندما يظهر رمز بطارية املعالج ضعيفة أو البطارية فارغة في شاشة املساعد  	
البعيد.

. • ال تسمع أي صوت	

. • تقطع الصوت الذي تسمعه	

قد ال تكون البطارية الفارغة هي السبب الوحيد لعدم سماع صوت، أو لتقطع الصوت. 
ملعلومات حول حتديد مشاكل املعالج وتصويبها، راجع دليل تصويب أخطاء املعالج املرفق 

مع مستندات املعالج اخلاص بك.

إلزالة البطاريات التي تستعمل ملرة واحدة:

في  قم بغلق املعالج اخلاص بك. . 1
حال كانت وحدة البطارية أو غطاء 

البطارية مغلقني، قم بفتحهما.

قم بنزع غطاء البطارية من حامل  2 .
البطارية كما هو موضح.
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، أو ارفع كل  إلزالة البطاريات، قم بإمالة حامل البطارية إلى أحد اجلوانب )1(. 3
بطارية بأصابعك )2( كما هو موضح.

كما ميكنك استخدام مغناطيس امللف إلزالة البطاريات من حامل البطارية.

إلزالة البطاريات باستخدام مغناطيس امللف:

 . ضع مغناطيس امللف فوق البطاريات حتى يلمس مغناطيس امللف كال البطاريتني. 1
سيقوم مغناطيس امللف برفع كال البطاريتني خارج حامل البطارية.

. قم بنزع البطاريتني من امللف. 2

الستبدال البطاريات: 

البطاريات اجلديدة  قم بإخراج مجموعة البطاريات اجلديدة من العلبة اخلاصة بها. . 1
تكون مغلفة، عادة بشريط حلام أو بشريط. 

للسماح للهواء بتنشيط البطاريات، قم بإزالة التغليف واترك البطاريات لفترة  2 .
وجيزة.

12
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أدخل البطاريات على أن يكون  3 .
الطرف املوجب ألعلى والطرف 

السالب ألسفل. يجب أن تكون 
البطاريات مثبتة في التجويف 

املنحني بحامل البطارية. ال تضغط 
البطاريات مبكانها. فحينما يتم 

إدخالها بشكل صحيح، يجب أن 
يكون تركيبها سهال. 

الطرف املوجب )1( والطرف السالب )2( 
في بطاريات زنك الهواء.

قم بإعادة غطاء البطارية إلى مكانه عبر زلقه ألعلى من قاعدة حامل  4 .
البطارية وباجتاه وحدة املعاجلة. ال تضغط الغطاء ألعلى إذ من املفترض أن يتم 

تركيبه بسهولة.

21
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إعادة شحن وحدة البطارية القابلة إلعادة الشحن
 تقوم Cochlear بتوفير  شاحن بطارية لسلسة Cochlear™Nucleus® CP800 لشحن 

وحدة البطارية القابلة إلعادة الشحن. كما يتم إرفاق مهايئ الطاقة العاملي لسلسلة 
Cochlear™ Nucleus® CP800 لتوصيل شاحن البطارية مبخرج الطاقة الرئيسي. كما 

يتيح لك شاحن البطارية إعادة شحن املساعد البعيد في نفس الوقت.

للحصول على أطول عمر للبطارية، قم بإعادة شحن وحدة البطارية القابلة إلعادة الشحن 
بشكل كامل قبل استخدامها. ستستغرق البطارية الفارغة متاما ما يقرب من أربع ساعات 

إلعادة شحنها. ومع قدم البطارية، قد يستغرق شحنها بالكامل وقتا أطول. شاحن 
البطارية به أربع مقابس تتيح لك إعادة شحن أربع وحدات بطارية قابلة إلعادة الشحن في 

نفس الوقت.

1إلعادة شحن وحدة البطارية القابلة إلعادة الشحن:

قم بإزالة وحدة البطارية القابلة  1 .
إلعادة الشحن من وحدة املعاجلة.

أدخل وحدة البطارية القابلة  2 . .
إلعادة الشحن في مقبس شاحن 

البطارية بزاوية بسيطة كما 
هو موضح.
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أدر وحدة البطارية القابلة إلعادة الشحن في اجتاه عقارب الساعة حتى حتاذي متاما  3 .
عالمة مؤشر احملاذاة على الشاحن.

قم بتوصيل مهايئ الطاقة العاملي  4 .
بشاحن البطارية.

قم بتوصيل الطرف اآلخر من  5 .
مهايئ الطاقة العاملي مبخرج 

الطاقة الرئيسي.

أثناء شحن وحدة البطارية، يكون ضوء املؤشر الدال على حالة شحن وحدة البطارية باللون 
البرتقالي. ومبجرد اكتمال شحن وحدة البطارية، يتحول ضوء املؤشر إلى اللون األخضر. ملزيد 

من املعلومات، راجع القسم التالي.
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فهم أضواء مؤشر شاحن البطارية
شاحن البطارية به مؤشر ضوء متصل مبصدر طاقة رئيسي وأربع أضواء مؤشر فردية ترتبط 

 باملقابس األربع لشاحن البطارية )راجع اجلدول التالي(.

معناهضوء مقبس شاحن البطارية 

جاري شحن وحدة البطارية القابلة إلعادة  برتقالي ثابت
الشحن.

مت شحن وحدة البطارية القابلة إلعادة  أخضر ثابت
الشحن بالكامل.

يشير إلى مشكلة في وحدة البطارية القابلة  برتقالي وامض
إلعادة الشحن التي يتم شحنها.

يشير إلى خطأ عام. قد يعني هذا:عدم وجود ضوء

•لم يتم وضع وحدة البطارية القابلة  	
إلعادة الشحن بشكل صحيح في 

شاحن البطارية.

. • ال توجد طاقة	

أثناء شحن وحدة البطارية القابلة إلعادة الشحن، يكون ضوء مؤشر الطاقة الرئيسي 
لشاحن البطارية باللون األخضر.
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التحذيرات واإلحتياطات العامة للتعامل مع 
البطاريات  وشاحن البطارية

البطاريات
. • ال تقم بشحن البطاريات التي تستعمل ملرة واحدة	

•عند استخدام البطاريات التي تستعمل ملرة واحدة، قم فقط باستخدام بطاريات  	
زنك الهواء P675. قد ال يكون لألنواع األخرى طاقة كافية للسماح للمعالج اخلاص 

بك بالعمل لفترة طويلة. ال توصي Cochlear باستخدام بطاريات أكسيد الفضة أو 
البطاريات القلوية.

فبطارية واحدة  • قم بتغيير البطاريتني اللتني تستعمالن ملرة واحدة في نفس الوقت. 	
منخفضة أو فارغة تكفي لتوقف املعالج عن العمل. 

 .) • ال تخلط ماركات أو أنواع البطاريات )على سبيل املثال، زنك هواء مع أكسيد الفضة	

•قم بنزع البطاريات التي تستعمل ملرة واحدة من املعالج اخلاص بك عندما تكون  	
فارغة، أو عند تخزين حامل البطارية أو املعالج لفترة من الوقت. قد تقوم البطاريات 

الفارغة بتسريب سوائل آكلة وتسبب ضررا إذا ما تحُركت داخل وحدة البطارية لفترات 
طويلة. 

 . • في حال تسرب سائل من البطارية، فال تسمح للسائل مبالمسة اجللد أو العينني	
إذا حدثت مالمسة، قم بغسل املكان بكثير من املياه واطلب الرعاية الطبية. من 

األفضل دائما غسل يديك بعد التعامل مع البطاريات. 

. • قم بتخزين البطاريات كل على حدة ملنعها من مالمسة بعضها البعض	

في حال مضغها أو  • ميكن أن تشكل البطاريات ضررا في حال مت مضغها أو ابتالعها. 	
ابتالعها، اطلب رعاية طبية فورية بأقرب مركز للطوارئ أو مركز معلومات السموم. 

ال تسمح لألطفال بتغيير البطاريات  • احتفظ بالبطاريات بعيدا عن متناول األطفال. 	
بدون إشراف من البالغني. 

قد تتسبب  • قم بحمل البطاريات االحتياطية في حقيبة بالستيكية مغلقة. 	
البطاريات في قصر الدائرة والتفريغ في حالة اتصالها ببعضها البعض أو بأي أشياء 

معدنية )على سبيل املثال، العمالت املعدنية، مشابك الشعر، وما إلى ذلك(.

على سبيل املثال، يحظر ترك البطاريات في  • ال تقم بتعريض البطاريات للحرارة )	
الشمس، أو خلف نافذة أو في سيارة(. 

. • قم بتخزين البطاريات في مكان بارد وجاف	

 . • يحظر غمر البطاريات في املياه	

  . • ال تشوه البطاريات	
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 . • ال تقم بإسقاط البطاريات على أسطح صلبة	

. • يحظر التخلص من البطاريات في النار	

•بعد تخزين وحدات البطارية القابلة إلعادة الشحن لفترة من الزمن، قد يكون من  	
الضروري إعادة شحنها.

إلعادة شحن وحدات البطارية  • 	 Cochlear ال تستخدم إال شاحن البطارية املرفق من
القابلة إلعادة الشحن.

•عندما لم تعد البطارية القابلة إلعادة الشحن تدوم ملدة معقولة، تخلص منها  	
بحرص، وفقا للتشريعات احمللية. 

البطارية شاحن 
. • جتنب ملس موصالت ومواضع تالمس شاحن البطارية	

. • ال تسمح لألطفال باستخدام شاحن البطارية بدون إشراف من البالغني	
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مع  السمعية  امللحقات  استخدام 
اخلاص بك املعالج 

 تقدم Cochlear تشكيلة من امللحقات السمعية للمساعدة على حتسني السمع في 
مختلف البيئات السمعية. ميكنك توصيل امللحقات السمعية التالية باملعالج اخلاص بك:

، لتحسني التواصل  • 	Cochlear™ Nucleus® CP800 امليكروفون الصدري لسلسلة
 في البيئات الصاخبة )مثل االجتماعات(.

استخدام امليكروفون الصدري، قم بتوصيل طرف املعالج لكابل امليكروفون الصدري 
بقابس امللحق السمعي باملعالج وضع الطرف اآلخر بالقرب من مصدر الصوت. 

شكل 11: طرف مصدر الصوت )1( وطرف املعالج )2( للميكروفون الصدري 

ال يستخدم  • سماعات أذن املراقب ™Freedom لالستخدام من قبل شخص آخر )	
أجهزة مساعدة على السمع( لفحص ما إذا كان ميكنك سماع صوت من املصادر 

الصوتية التالية:

. • امليكروفونات	

. • ملف الهاتف	

. • امليكروفونات وملف الهاتف معا	

ال توضح سماعات أذن املراقب جودة الصوت الذي يسمعه املتلقي.

Freedom شكل 12: سماعات أذن املراقب

1 2
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لتوصيل مصدر  • 	 Cochlear™ Nucleus® CP800 كابل الصوت الشخصي لسلسلة
صوتي يعمل ببطارية )على سبيل املثال، مشغل أسطوانات مدمجة محمول( 

 باملعالج. ينتج كابل الصوت الشخصي صوت أحادي. 

الستخدام كابل الصوت الشخصي، قم بتوصيل طرف معالج الكابل باملعالج 
وتوصيل الطرف اآلخر مبصدر الصوت الذي يعمل بالبطارية. ال تقم باستخدام كابل 

الصوت الشخصي للتوصيل املباشر مبصدر صوتي يعمل من خالل مصدر طاقة 
رئيسي )مثل التلفاز(.

شكل 13: طرف مصدر الصوت )1( وطرف املعالج )2( بكابل الصوت الشخصي

لتوصيل  • 	 Cochlear™ Nucleus®  CP800 كابل الصوت الشخصي الثنائي لسلسلة
مصدر صوتي يعمل بالبطارية مبعاجلني )استخدام ثنائي(. استخدم اجلانب األقصر 
من الكابل لألذن اليسرى واجلانب األطول لألذن اليمنى. مت وضع عالمة “L” )يسار( 
و“R” )ميني( على الكابالت لتفادي اخللط بينهما. يقوم كابل الصوت الشخصي 

 الثنائي بإصدار صوت أحادي ومجسم، بناء على النظام الصوتي. 

الستخدام كابل الصوت الشخصي الثنائي، قم بتوصيل طرف معالج الكابل 
باملعاجلات اخلاصة بك والطرف اآلخر مبصدر الصوت الذي يعمل بالبطارية. ال تقم 

باستخدام كابل الصوت الشخصي الثنائي للتوصيل املباشر مبصدر صوتي يعمل من 
خالل مصدر طاقة رئيسي.

شكل 14: طرف مصدر الصوت )1( وطرف املعالج )2( بكابل الصوت الشخصي الثنائي

1 2

1 2
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لتوصيل كابل  • 	 Cochlear™ Nucleus® CP800 كابل العزل الكهربي لسلسلة
الصوت الشخصي أو كابل الصوت الشخصي الثنائي مبصدر صوتي يعمل من خالل 

مصدر طاقة رئيسي)مثل التلفاز(. يوفر كابل العزل الكهربي حماية كهربية من 
مصدر الطاقة الرئيسي.

شكل 15: كابل العزل الكهربي

متوفر جتاريا إلى  • 	 FM إلرسال اإلشارات الصوتية من نظام استماع FM كابالت
املعالج اخلاص بك. أجهزة FM هي أجهزة اتصال السلكية تساعد على حتسني األداء 
السمعي واستيعاب احلديث في بيئات معينة )على سبيل املثال، البيئات الصاخبة، 

في املدرسة، وما إلى ذلك(. للمعلومات عن كابالت FM املتوافرة، اتصل بالطبيب 
 FM للتعرف على قائمة بكابالت FM اخلاص بك. كما ميكنك الرجوع لعبوة كابل

 املتوافرة. 

الستخدام كابل FM، قم بتوصيل طرف كابل املعالج باملعالج اخلاص بك والطرف 
.FM اآلخر بجهاز سماع

FM 1( وطرف املعالج )2( بكابل( FM شكل 16: طرف جهاز سماع

لتوصيل  • 	 Cochlear™ Nucleus® CP800 Series Freedom™ مهايئ امللحقات 
بعض امللحقات السمعية )كابالت FM وسماعات أذن املراقب Freedom( باملعالج 

اخلاص بك.

Freedom شكل 17: مهايئ امللحقات

1 2
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ال تستخدم ملحقات سمعية غير التي قامت Cochlear بتوريدها. جميع امللحقات 
السمعية لسلسلة CP800 متوافقة مع معالج الصوت CP810. قد ال تتوفر كماليات 

معينة في جميع الدول. رجاء االتصال باالخصائي اخلاص بك أو مكتب Cochlear احمللي 
للتأكد.

قد تريد أيضا جتربة أجهزة املساعدة على السمع املتوافرة جتاريا )على سبيل املثال، أجهزة 
FM(. ملزيد من املعلومات، اتصل باالخصائي.

توصيل وفصل امللحقات السمعية
جميع امللحقات السمعية لسلسلة CP800 تتصل مباشرة باملعالج اخلاص بك. من 

 .Freedom مبهايئ امللحقات Freedom املمكن توصيل ملحقات

لتوصيل ملحق سمعي باملعالج اخلاص بك:

قم برفع غطاء مقبس امللحقات  1 .
باملعالج بحرص بواسطة 

مفك صغير.

ضع أصابعك فوق قبضات األصابع  2 .
على كابل امللحق السمعي. 

قم مبحاذاة موصل امللحق السمعي  3 .
مع مقبس امللحق السمعي.

. ادفع موصل امللحق السمعي برفق داخل مقبس امللحقات. 4
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:Freedom باستخدام مهايئ امللحقات Freedom لتوصيل امللحق السمعي

تأكد من توصيل امللحق  1 . .Freedom قم بتوصيل امللحق السمعي مبهايئ امللحقات
السمعي مبهايئ امللحقات Freedom قبل توصيله باملعالج اخلاص بك.

. قم بتوصيل الطرف الآلخر من مهايئ امللحقات Freedom مبقبس امللحقات باملعالج 2.

الستخدام كابل العزل الكهربي:

. قم بتوصيل كابل الصوت الشخصي أو كابل الصوت الشخصي الثنائي باملعالج. 1

قم بتوصيل كابل العزل الكهربي بكابل الصوت الشخصي أو بكابل الصوت  2 .
الشخصي الثنائي. 

أدخل الطرف الآلخر من كابل العزل الكهربي داخل مصدر صوتي يعمل من خالل  .3 
مصدر طاقة رئيسي، مثل التلفاز.

شكل 18: طرف مبصدر صوتي يعمل من خالل مصدر طاقة رئيسي )1( وطرف كابل الصوت 
الشخصي/الصوت الشخصي الثنائي )2( لكابل العزل الكهربي

حينما تقوم بتوصيل أحد امللحقات السمعية، فإن املعالج اخلاص بك يكتشفه تلقائيا. 
حينما ال تقوم باستخدام امللحق السمعي، ميكنك فصله من وحدة املعاجلة.

:Freedom لتوصيل سماعات أذن املراقب

. تأكد من تشغيل املعالج اخلاص بك. 1

 . 2 .Freedom مبهايئ امللحقات Freedom قم بتوصيل سماعات أذن املراقب

ارفع غطاء مقبس امللحقات باملعالج وقم بتوصيل الطرف اآلخر من مهايئ امللحقات  3 .
Freedom مبقبس امللحقات.

. 4 .Freedom إذا أردت اختبار إحدى الكماليات، قم بتوصيلها في سماعات أذن املراقب

1 2
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االنتقال من أحد امللحقات السمعية إلى امليكروفونات 
ميكنك االنتقال من استخدام أحد امللحقات السمعية إلى استخدام امليكروفونات فقط، 

اثناء توصيل امللحق السمعي. 

لالنتقال من استخدام أحد امللحقات السمعية إلى استخدام امليكروفونات، اضغط على 
الزر العلوي. يؤكد وميض واحد طويل باللون األخضر متكني امليكروفونات. 

االنتقال من امليكروفونات إلى أحد امللحقات السمعية
للرجوع من استخدام امليكروفونات الستخدام أحد امللحقات السمعية، اضغط على الزر 

العلوي ثانية. يؤكد وميض واحد طويل باللون األخضر متكني امللحق السمعي.

التحذيرات واإلحتياطات العامة الستخدام امللحقات 
السمعية

•قم دوما باستخدام كابل العزل الكهربي عند توصيل كابل الصوت الشخصي أو  	
كابل الصوت الشخصي الثنائي بـ:

.) • مصدر صوتي يعمل من خالل مصدر طاقة رئيسي )مثل التلفاز	

على سبيل  • مصدر صوتي يستمد طاقته من البطارية متصل مبصدر طاقة )	
املثال، عند توصيله باحلاسوب الشخصي للشحن(. 

جزءا صغيرا وقد يسبب خطر االختناق عند  • 	 Freedom يعتبر مهايئ امللحقات
ابتالعه. ال توصي Cochlear أن يقوم األطفال من سن الثالثة وما دونها باستخدام 

هذا اجلزء.

•عند استخدام امللحقات السمعية، لن يكون املعالج اخلاص بك محميا من اختراق  	
املاء أو الغبار. للمعلومات عن كيفية حماية املعالج اخلاص بك من اختراق املاء 

والغبار، راجع قسم االعتناء باملعالج اخلاص بك.

 . • ال تستخدم القوة الزائدة عند توصيل أو فصل امللحقات السمعية	

. • ال تقم بلي غطاء مقبس امللحقات أو سحبه أو ثنيه بقوة	
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الصوت معالج  أغطية  استخدام 

ميكنك استخدام أغطية معالج الصوت لتخصيص املعالج اخلاص بك. كما ميكنها أيضا 
املساعدة على حماية املعالج اخلاص بك من اخلدوش. تتوافر أغطية معالج الصوت من 

Cochlear بتشكيلة من األلوان والتصميمات لتتناسب مع مختلف أساليب احلياة.

تركيب أغطية معالج الصوت
لتوصيل غطاء معالج صوت باملعالج اخلاص بك:

قم بحمل املعالج اخلاص بك بيد  1 .
وغطاء معالج الصوت باليد اآلخرى 

كما هو موضح.

قم بزلق غطاء معالج الصوت برفق  2 .
لألمام حتى يثبت في موضعه.

ال ميكن استخدام أغطية معالج الصوت مع وحدة البطارية املدمجة القابلة إلعادة الشحن 
.Snugfit أو مع
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إزالة أغطية معالج الصوت
إلزالة غطاء معالج الصوت من املعالج اخلاص بك:

قم بحمل املعالج اخلاص بك كما  1 .
هو موضح.

قم بزلق غطاء معالج الصوت خارج  2 .
املعالج اخلاص بك. يساعد الضغط 

على قاعدة املعالج بأصبع اإلبهام 
على زلق الغطاء خارج املعالج 

اخلاص بك.
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بك اخلاص  باملعالج  االعتناء 
املعالج اخلاص بك هو جهاز طبي يتطلب عناية وصيانة جيدة لضمان تقدميه لألداء 

السماعي األمثل. يوفر هذا القسم إرشادات حول كيفية االعتناء باملعالج اخلاص بك.

ارتداء املعالج اخلاص بك في درجات حرارة منخفضة 
ومرتفعة

املعالج اخلاص بك مصمم للعمل في درجات احلرارة املنخفضة واملرتفعة. وبصفة عامة، فإن 
حرارة جسمك تكون، في درجات احلرارة املنخفضة، كافية للحفاظ على دفء املعالج وعمله 

بشكل سليم. في الطقس البارد جدا، قم بارتداء قبعة أو عصابة فوق املعالج اخلاص بك. 

في حالة عدم ارتدائك للمعالج اخلاص بك، ال تتركه في منطقة شديدة السخونة )على 
سبيل املثال، في ضوء الشمس املباشر، خلف النافذة، في سيارة، وما إلى ذلك(. 

للمعلومات عن درجات حرارة تشغيل وتخزين املعالج اخلاص بك، راجع املعلومات تقنية، 
الظروف البيئية.
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حماية املعالج اخلاص بك من الغبار وأضرار املياه
حلماية املعالج اخلاص بك من الغبار وأضرار املياه، من الضروري أن تقوم باتباع اإلرشادات 

املوجودة بهذا القسم. 

عند استخدام وحدة البطارية القابلة إلعادة الشحن، يكون للمعالج اخلاص بك درجة 
حماية من الغبار وأضرار املياه هي IP57. ذلك يحمي املعالج مما يلي: 

. • اختراق األجسام الصلبة الغريبة بقطر يساوي 1.0 مم أو أكبر	

. • التلف جراء اختراق الغبار	

 . • التلف جراء الغمر املؤقت في املاء	

عند استخدام وحدة البطارية القياسية)البطاريات التي تستعمل ملرة واحدة(، يكون 
للمعالج اخلاص بك درجة حماية مبعدل IP44. ذلك يحمي املعالج مما يلي:

  . • اختراق األجسام الصلبة الغريبة بقطر يساوي 1.0 مم أو أكبر	

. • العطل جراء تناثر املياه	

عند توصيل أحد امللحقات السمعية، ال يكون املعالج اخلاص بك محميا من الغبار أو 
أضرار املياه. 

حلماية املعالج اخلاص بك من الغبار وأضرار املياه:

. • تأكد من وجود واقيات مكبر الصوت في موضعها دائما	

 . • تأكد من إحكام غلق غطاء مقبس امللحقات عند عدم استخدامك مللحق سمعي	

•تأكد من عدم تلف سدادة قابس كابل امللف وأن قابس كابل امللف مدرج بشكل  	
صحيح في مقبس كابل ملف املعالج.

من املهم  • دع كابل امللف متصل باملعالج دوما ملنع دخول الرطوبة ملقبس كابل امللف. 	
أيضا أن تترك كابل امللف متصال بامللف.

•في حال انفصال توصيالت البطارية عن وحدة البطارية، تواصل مع طبيبك، إذ قد  	
يتعرض املوصل بني وحدة املعاجلة ووحدة البطارية للكسر.
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جتفيف املعالج اخلاص بك
قم بإزالة املعالج قبل وضع مستحضرات التجميل، العناية باجللد أو منتجات العناية 

بالشعر. فقد تصل هذه املواد إلى داخل املعالج وتتسبب في تلفه. في حالة حدوث ذلك، 
امسح املعالج بقطعة قماش ناعمة جافة لتنظفه.

ال ترتدي املعالج اخلاص بك أثناء االستحمام أو السباحة. في حال ابتالل املعالج، قم 
بتجفيف املعالج كما يلي:

 . امسح املعالج اخلاص بك بقطعة قماش جافة وناعمة. 1

ساعة على  ضع املعالج اخلاص بك في صندوق التخزين اجلاف ®Zephyr ملدة 12  2.
األقل. 

يساعد صندوق التخزين اجلاف Zephyr على نزع الرطوبة من املعالج اخلاص بك. يرجى قراءة 
تعليمات املحُصنع اخلاصة باالستخدام قبل استخدام حقيبة اإلسعاف اجلافة هذه. يوصى 

باستخدام صندوق التخزين اجلاف Zephyr املورد من قبل Cochlear فقط.

Zephyr شكل 19: صندوق التخزين اجلاف

في حال تعرض املعالج اخلاص بك ملياه ماحلة أو مواد كيماوية، قم مبسحه بقطعة قماش 
 .Zephyr مبللة قبل وضعه في صندوق التخزين اجلاف
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جتنب دخول أية رمال أو أتربة إلى داخل أي جزء من املعالج. في حال حدوث ذلك:

. حاول إخراج الرمل أو األتربة قدر اإلمكان. 1

. امسح املعالج اخلاص بك بقطعة قماش مبللة. 2

 . ضع املعالج في حقيبة اإلسعاف اجلافة 3.

مبجرد جتفيف املعالج اخلاص بك، قم بفحص ما إذا كان يعمل. في حال ما لم يكن املعالج 
اخلاص بك يعمل، أعده لالخصائي لصيانته. ال تضمن شركة Cochlear أنها ستتمكن من 

إصالح أي جزء يتلف بسبب املاء. 

تنظيف أجزاء املعالج اخلاص بك
مينع التنظيف الدوري ألجزاء املعالج تراكم األتربة وتخفيض جودة الصوت. ميكنك تنظيف 

أجزاء املعالج اخلاصة بك كما يلي:

•قم بفحص مواضع التالمس بني وحدة املعاجلة ووحدة البطارية بانتظام لضمان  	
نظافتها. في حال اتساخ مواضع التالمس، ميكنك النقر أو الضرب عليها برفق إلزالة 

أية أوساخ. 

حافظ  • في حال اتساخ وحدة البطارية، قم مبسحها بقطعة قماش جافة وناعمة. 	
على جفاف وحدة البطارية وخلوها من الرطوبة. 

لن تكون  • في حال اتساخ خطاف األذن، قم مبسحه بقطعة قماش جافة وناعمة. 	
بحاجة إلزالة خطاف األذن من وحدة املعاجلة عند تنظيفه. إذا قمت بنزع خطاف األذن 

باستمرار، فقد يصبح سائبا.

 . • نظف كابل امللف باستخدام قطعة قماش جافة	

باستخدام قطعة قماش  • 	 Snugfit قم بتنظيف أغطية معالج الصوت وتركيبة
جافة ناعمة.

 . • في حال اتساخ امللحقات السمعية، قم بتنظيفها بقطعة قماش جافة وناعمة	
ميكنك النفخ على مقبس امللحقات باملعالج إلزالة أية أوساخ.

استبدال واقيات امليكروفون 
يتسبب واقي امليكروفون املتسخ أو املسدود في تدهور تدريجي في جودة الصوت. 

قم باستبدال واقيات امليكروفون في حال الحظت تدهورا في جودة الصوت، أو إذا ما بدت 
الواقيات متسخة. عموما تبدو فكرة استبدال واقيات امليكروفون نحو مرة في الشهر فكرة 

جيدة. قم باستبدال الواقيان في نفس الوقت.
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تنظيف شاحن البطارية
في حال الحظت أي غبار أو أتربة على مقابس شاحن البطارية، قم بتنظيفها كما يلي:

. في حال كان شاحن البطارية متصال مبهايئ الطاقة، قم بفصله. 1

. قم بإزالة أي وحدات بطارية موضوعة في الشاحن. 2

قم بقلب شاحن البطارية رأسا على عقب وانقر عليه إلزالة أي أوساخ من مقابس  3 .
شاحن البطارية. أيضا قد يساعد النفخ اخلفيف على مقابس شاحن البطارية على 

إزالة األتربة.

. امسح مقابس شاحن البطارية بقطعة قماش جافة وناعمة. 4

في حال تناثر سائل على شاحن البطارية، قم بإزالة السائل وجفف الشاحن لنحو 24 
ساعة. ال تستخدم شاحن البطارية حتى يجف.

لزيادة حتمل مقابس شاحن البطارية، قم بتدوير البطاريات على مختلف املقابس عند شحن 
البطاريات.

تخزين املعالج في حالة عدم االستخدام
قد تتسبب الرطوبة أو النداوة في تعطل املعالج أو توقفه عن العمل. 

قم بتخزين املعالج اخلاص بك ليال أو في حال عدم استخدامك له، في صندوق التخزين 
اجلاف Zephyr. يجب أن يبقى امللف، كابل امللف، مغناطيس امللف ووحدة البطارية )في 
حال عدم شحنها( متصلني بوحدة املعاجلة. قم بإغالق املعالج اخلاص بك قبل وضعه في 

.Zephyr وحدة التخزين اجلاف

استخدام علبة االستخدام اليومي
 Cochlear™ Nucleus® من CP800 ميكنك استخدام علبة االستخدام اليومى لسلسلة

حلمل املعالج اخلاص بك معك )على سبيل املثال، عند السفر(. فهي خفيفة وسهلة 
احلمل وتتمتع مبرونة استيعاب كافة احملتويات )على سبيل املثال، امللف، خطاف األذن، وما 

إلى ذلك(. إذ تتمتع بوسادة هوائية لوضع املكونات في موضعها. مت توفير مجفف )مجفف 
كيميائي(، مما يتيح استخدام العلبة كعلبة جتفيف إلزالة الرطوبة من املعالج اخلاص بك.
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التحذيرات واإلحتياطات العامة الستخدام املعالج 
اخلاص بك

الرجاء قراءة التحذيرات واالحتياطات التالية قبل استخدام املعالج اخلاص بك:

•يحتوي املعالج، امللحقات، شاحن البطارية واألدوات على أجزاء صغيرة قد تكون  	
خطرة حال ابتالعها، وقد تسبب اختناق حال بلعها أو استنشاقها. في حال حدوث 

ذلك، اطلب الرعاية الطبية فورا في أقرب مركز للطواري أو مركز معلومات السموم 
)على سبيل املثال، في حال ابتالع مغناطيس امللف، اطلب الرعاية الطبية فورا(.

على  • قد يؤدي استخدام الكابالت أو أجزاء املعالج في أي أغراض غير اخملصصة لها )	
سبيل املثال، املضغ( إلى إصابة.

. • في حال اشتباك خطاف أذن املعالج بأي جزء من جسمك، فقد يسبب إصابة	

. • ميكن أن يؤدي ارتداء قبعة ضيقة فوق امللف إلى إصابة اجللد حتت امللف	

•ال تقم بإزالة وحدة البطارية من وحدة املعاجلة أثناء ارتداء املعالج إذ قد يشتبك  	
شعرك مع محتويات البطارية.

•أثناء تشغيل املاكينات، تأكد من أن امللف مثبت في مكانه بأمان لتجنب وقوع امللف  	
في املاكينة.

•إذا أصبح املعالج اخلاص بك دافئا أو ساخنا على غير العادة، قم بنزعه فورا واستشر  	
االخصائي. ينبغي على اآلباء ومقدمي الرعاية ملس املعالج اخلاص بأطفالهم أو 

مبتلقي الرعاية لفحص احلرارة في حال أظهر الطفل أو متلقي الرعاية عالمات تدل 
على االنزعاج.

•ال ترتد املعالج اخلاص بك أثناء النوم، فقد ال تكون واعيا بكون املعالج اخلاص بك دافئا  	
أو ساخنا على غير العادة.

•ال تسمح لألطفال أو ملتلقي الرعاية ذوي االحتياجات اخلاصة بارتداء املعالج اخلاص  	
بهم أثناء النوم.

أو كابل االرتداء اخلفيف، تنبه أن  • 	 Snugfit عند استخدام وسائل التثبيت مثل تركيبة
األمر قد يتطلب مزيدا من الوقت لنزع املعالج في حال كان املعالج دافئا أو ساخنا 

على غير العادة. ال تقم بتوصيل كابل االرتداء اخلفيف حتت طبقات املالبس.

. • تأكد من أن جميع الكابالت التي يستخدمها األطفال متصلة بأمان بأجسامهم	
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قد يؤدي ابتالع هذه املادة  • احفظ مادة التجفيف الكيماوية بعيدا عن متناول األطفال. 	
إلى إصابات داخلية خطيرة. 

.) • ال تضع املعالج اخلاص بك في فرن )على سبيل املثال، فرن امليكروويف	

 ) • 	UVC( ال تستخدم حقائب اإلسعاف اجلافة ذات مصباح األشعة فوق البنفسجية
.)Freedom على سبيل املثال، صندوق التخزين اجلاف(

•خزن املغناطيسات االحتياطية بأمان وبعيدا عن البطاقات التي قد يكون لها شريط  	
مغناطيسي )على سبيل املثال، بطاقات االئتمان، تذاكر احلافلة، وما إلى ذلك(
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التخلص من املكونات الكهربائية
تخلص من املكونات الكهربائية وفقا للقوانني احمللية اخلاصة بك. 
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أخرى معلومات 

منوذج الضمان والتسجيل اخلاص بك
مت إرفاق الضمان اخلاص بك في مجموعة املستندات التي تسلمتها مع املعالج اخلاص بك.

يرجى التأكد من إكمال منوذج التسجيل وإعادته إلى شركة Cochlear في غضون 30 يوما 
من استالم املنتج. 

قم باالحتفاظ بدليل مستخدم معالج الصوت CP810 في مكان آمن، كمرجع مستقبلي.

تخزين بياناتك الشخصية
عرف  عرف البرنامج ومحُ يقوم املعالج اخلاص بك بتخزين اسمك، اسم عائلتك، نوع القوقعة،محُ

املستقِبل. 

وميكنك هذا من: 

. • الذهاب الخصائي آخر للبرمجة ما دعت الضرورة	

. • حتديد املعالج اخلاص بك كمعالج شخصي	

عندما يفتح االخصائي اخلاص بك جلسة البرمجة، ميكنه الوصول إلى تلك املعلومات. ميكن 
الوصول إلى تلك املعلومات فقط خالل جلسة البرمجة.

الرقم املسلسل للمعالج
يقع الرقم املسلسل للمعالج اخلاص بك في املنحنى الداخلي لوحدة املعاجلة. قم بتدوين 

الرقم املسلسل كمرجع مستقبلي.

التقنية املعلومات 

املواصفات

الفيزيائية اخلصائص 
يعد معالج الصوت CP810 جهاز مكون من وحدات، مصنوع من ثالثة أجزاء: وحدة املعاجلة، 
وحدة البطارية وامللف. يوضع اجلهاز بالكامل خلف األذن أثناء التشغيل املعتاد وتتم محاذاة 

امللف فوق الغرسة.
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تضم وحدة املعاجلة:

. • ميكروفونان جلميع االجتاهات الستقبال الصوت	

•ملف هاتف داخلي الستقبال اجملاالت املغناطيسية التي تولدها الهواتف، دوائر العنق  	
و دوائر الغرف )املثالية لالستخدام الهاتفي(.

 ، • 	)DSP(دوائر متكاملة تناظرية ورقمية مخصصة مع معاجلة اإلشارة الرقمية
وإمكانيات اتصال السلكي ثنائي االجتاه.

لتوفير إشارة مرئية لوظيفة أو مشكلة  • ضوء ثنائي اللون يولد دايود )مؤشر ضوء( 	
باملعالج.

. • زران ضغط إلتاحة حتكم املستخدم في اخلصائص الرئيسية	

•وصلة ملحقات بأربعة دبابيس مصنعة حسب الطلب لتوصيل امللحقات السمعية  	
)على سبيل املثال، كابل الصوت الشخصي(.

 . • وصلة ملف بأربعة دبابيس مصنعة حسب الطلب لتوصيل كابل امللف	

. • تشكيلة من خطاطيف األذن	

البطاريات التي تزود املعالج بالطاقة. تتوافر اخليارات التالية إلمداد املعالج بالطاقة:

. • بطاريتان تستعمالن ملرة واحدة	

. • وحدة بطارية قابلة إلعادة الشحن	

يعمل امللف كمحول ثنائي يقوم بنقل الطاقة ومعلومات البيانات للغرسة. فهو متصل 
بوحدة املعاجلة عبر كابل امللف. كابل امللف هو كابل منفصل، ميكن فصله من امللف ووحدة 

املعاجلة. فهو متصل بامللف وبوحدة املعاجلة من خالل وصالت مخصصة بأربع دبابيس. 
يشكل االتصال سدادة ملنع دخول الرطوبة.

املواد
. • وحدة املعاجلة مصنوعة من البوليستر	

. • وحدات البطارية )جميع األنواع( مصنوعة من البوليستر	

و • امللف مصنوع من االستومر. كابل امللف مصنوع من البولي بروبيلني، االستومر 	
.PVC

. • 	PVCكابل االرتداء اخلفيف مصنوع من البوليستر، االستومر و

. • علبة تخزين كابل االرتداء اخلفيف مصنوعة من البولي أميد	

. • أدوات تثبيت كابل االرتداء اخلفيف مصنوعة من البولي كربونات	
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أبعاد مكونات املنتج 

القطر اخلارجيالعمقالعرضالطولاملكون

19 مم9 مم23 مموحدة املعاجلة

وحدة البطارية 
القياسية

19 مم9 مم28 مم

وحدة البطارية 
املدمجة القابلة إلعادة 

الشحن

19 مم9 مم19 مم

وحدة البطارية 
القياسية القابلة 

إلعادة الشحن

19 مم9 مم28 مم

32 مم8 ممامللف

الوزن

الوزناملكون

5,5 جموحدة املعاجلة )متضمنة خطاف األذن(
7,5 جموحدة البطارية القياسية مع البطاريات

5,4 جموحدة البطارية املدمجة القابلة إلعادة الشحن
10,7 جموحدة البطارية القياسية القابلة إلعادة الشحن

4,2 جمامللف )بدون مغناطيس امللف(

التشغيل خصائص 

وحدة املعاجلة

القيمة/املدىاخلاصية

100 هرتز حتى 8 كيلو هرتزمدى التردد

2 فولت إلى 4.5 فولتفولتية التشغيل

من 20 ميلي وات إلى 100 ميلي واتاستهالك الطاقة

تشغيل املعالج وإغالقه، تشغيل ملف وظائف زر الضغط
الهاتف وإغالقه، تغيير البرنامج، قفل 

األزرار وفتحها، تغيير احلساسية أو مستوى 
الصوت.
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وحدة البطارية

السعة/مدى الفولتيةالنوع

راجع مواصفات البطارية التي حددها وحدة البطارية القياسية
املحُصنع.

وحدة البطارية املدمجة القابلة إلعادة 
الشحن

120 مللي أمبير ساعة/3.0 فولت إلى 4.2 
فولت

وحدة البطارية القياسية القابلة إلعادة 
الشحن

205 مللي أمبير ساعة/3.0 إلى 4.2 فولت

امللف

القيمة/املدىاخلاصية

2.0 فولت إلى 2.6 فولتفولتية التشغيل

5 ميجا هرتزتردد التشغيل

البيئية الظروف 

وحدة املعاجلة، امللف، كابل امللف وامللحقات

احلد األقصىاحلد األدنىالظروف البيئية

50+ درجة مئوية40- درجة مئويةدرجة حرارة التخزين

90% رطوبة نسبية0% رطوبة نسبيةالرطوبة النسبية للتخزين

50+ درجة مئوية5+ درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل

90% رطوبة نسبية0% رطوبة نسبيةالرطوبة النسبية للتشغيل

وحدة البطارية القياسية

راجع شروط تشغيل البطارية املوصى بها من قبل املحُصنع واخلاصة بالبطاريات التي 
تستعمل ملرة واحدة واملستخدمة في املعالج اخلاص بك.
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االعتماد واملعايير املنطبقة
يفي معالج الصوت CP810 باملتطلبات األساسية املسجلة في امللحق 1 لتوجيه اللجنة 

األوروبية EEC/90/385 اخلاص باألجهزة الطبية القابلة للغرس النشط في آخر تعديل 
لتوجيه اللجنة األوروبية EEC/2007/47. مت اعتماد اجلهاز لعالمة CE وفقا للملحق 2 

بإشعار الهيئة رقم 0197 في عام 2009.

تصنيف اجلهاز
املعالج اخلاص بك هو جهاز يزود بالطاقة داخليا من النوع B كما هو موصوف في املعيار 

الدولي - IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995 األجهزة الكهربائية الطبية فصل 1: 
الشروط العامة للسالمة.

رمز احلماية اخلاص باملعالج
إن رمز احلماية الدولي اخلاص باملعالج اخلاص بك هو كما مت وصفه في القسم االعتناء 

باملعالج اخلاص بك. 

 FCC )جلنة االتصاالت الفيدرالية( و 
االمتثال لوزارة الصناعة الكندية

 RSS-210 يتوافق هذا اجلهاز مع القسم 15 من قواعد جلنة االتصاالت الفيدرالية ومع
التابعة لوزارة الصناعة الكندية. يخضع التشغيل للشرطني التاليني:

. • ال يسبب هذا اجلهاز تداخال ضارا	

•يجب أن يقبل هذا اجلهاز أي تداخل يتم استقباله، مبا في ذلك التداخل املتسبب في  	
التشغيل غير املرغوب فيه.

قد يبطل إجراء تغييرات أو تعديالت على هذا اجلهاز بدون املوافقة على ذلك صراحة من 
شركة Cochlear احملدودة ترخيص جلنة االتصاالت الفيدرالية لتشغيل هذا اجلهاز.

لقد مت اختبار هذا اجلهاز ووجد أنه يتوافق مع حدود اجلهاز الرقمي من الفئة B، وفقا للقسم 
15 من قواعد جلنة االتصاالت الفيدرالية. مت تصميم تلك احلدود لتوفير حماية معقولة 

ضد التداخل الضار في املباني السكنية. يولد هذا اجلهاز ويستخدم وميكنه إشعاع طاقة 
ترددات السلكية، وإذا لم يتم تثبيته واستخدامه طبقا للتعليمات فقد يسبب تداخال ضارا 
باالتصاالت الالسلكية. وعلى الرغم من ذلك، فال يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في مكان 
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معني. في حال تسبب هذا اجلهاز في تداخل ضار لالستقبال التلفزيوني أو اإلذاعي، والذي 
يتحدد من خالل تشغيل اجلهاز وإيقافه، يتم تشجيع املستخدم على محاولة تصحيح 

التداخل من خالل القيام بإجراء أو أكثر من اإلجراءات التالية: 

 . • إعادة توجيه أو نقل هوائي االستقبال	

 . • زيادة املسافة الفاصلة ما بني اجلهاز واملحُستقبل	

 . • توصيل اجلهاز مبنفذ دائرة غير املوصل بها املحُستقبل	

 . • استشارة املوزع أو فني راديو/تلفاز خبير للمساعدة	

WTOCP81000 :رقم تعريف جلنة االتصاالت الفيدرالية

8039A-CP81000 :رقم تعريف وزارة الصناعة الكندية
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رموز امللصقات
ستجد الرموز التالية على مكونات وغالف املعالج اخلاص بك:

معناهالرمز

راجع التعليمات

 راجع التحذيرات والتنبيهات الواردة في
مستندات املستخدم ذات الصلة

قابل للكسر

 حدود درجة حرارة التخزين

حدود الرطوبة النسبية

رمز احلماية من االختراق

•محمي ضد وصول األجسام الصلبة  	
الغريبة بقطر يساوي 1.0 مم أو أكبر.

 . • محمي ضد التلف جراء اختراق الغبار	

•محمي ضد التلف جراء الغمر املؤقت  	
في املاء.

رمز احلماية من االختراق

•محمي ضد وصول األجسام الصلبة  	
الغريبة بقطر يساوي 1.0 مم أو أكبر. 

. • محمي ضد التلف جراء الرش باملاء	

(CE) عالمة تسجيل اللجنة األوروبية 

- CE شهادة عالمة تسجيل اللجنة األوروبية 
أوروبا
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معناهالرمز

التخلص - ال تتخلص منه باحلرق

 التخلص - تخلص من املكونات الكهربية وفقا
للقوانني احمللية اخلاصة بك.

شهادة - اليابان

شهادة - أستراليا

شهادة - نيوزيالندا

الرقم املسلسل

تاريخ التصنيع

B جهاز من النوع

 يقتصر بيع هذا اجلهاز على األطباء أو بناءا على
طلبهم

مجموعة منتجات  • مصادر مختلطة - 	
للمصادر جيدة اإلدارة وغيرها من املصادر 

املتحكم بها. 

على تغليف الكرتون  • 	 FSC تنطبق شهادة
فقط.

  CP810 معالج صوت 
  Cochlear احملدودة

14 Mars Road, Lane Cove 
 NSW 2066, أستراليا

صنع في أستراليا

بطاقة بيانات املنتج اخلاصة مبعالج الصوت
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القانوني البيان 
يعتد بصحة البيانات الواردة بهذا الدليل اعتبارا من تاريخ النشر. وعلى الرغم من ذلك، 

تخضع املواصفات للتغيير دون إخطار. 

يغطي أجهزة غرسة القوقعة الصناعية ®Nucleus واحدا أو أكثر من براءات االختراع 
الدولية.

© Cochlear Limited 2009
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املصطلحات قائمة 

هذا هو رمز احلماية من االختراق ملعالج 
الصوت CP810 عند استخدام البطاريات 
التي تستعمل ملرة واحدة فقط. ملزيد من 

املعلومات، راجع حماية املعالج اخلاص بك 
من األتربة والتلف باملاء.

IP44

هذا هو رمز احلماية من االختراق للمعالج 
عند استخدام وحدة البطارية القابلة 

إلعادة الشحن. ملزيد من املعلومات، راجع 
حماية املعالج اخلاص بك من األتربة 

والتلف باملاء.

IP57

Nucleus هو اسم املاركة اخلاصة بفئة 
حلول السمع عبر غرسة القوقعة من 

شركة Cochlear احملدودة.

Nucleus ® 

SmartSound هي مجموعة من أربع 
تقنيات ملعاجلة إدخال الصوت. ميكن 

تطبيق هذه التقنيات على البرامج األربع 
املتوفرة لديك، مما يوفر إمكانية التحكم 
في طريقة معاجلة الصوت في مختلف 

بيئات السماع.

SmartSound ™ 

تثبت علبة االرتداء اخلفيف على مالبسك. أداة تثبيت االرتداء اخلفيف لسلسلة 
Cochlear™ Nucleus® CP800

يشير إلى خطأ في املعالج أو إلى حتذير. اإلنذار

اإلعدادات التي حتدد كيف يقوم املعالج 
بتحويل أصوات البيئة احمليطة إلى داخل 

قناة بيانات اإلثارة جملموعة اإللكترود اخلاصة 
باملستقبل. يصل عدد برامج معاجلة 

الصوت املتاحة لالستخدام إلى أربعة، بناء 
على كيف قام االخصائي ببرمجة املعالج 

اخلاص بك.

البرنامج

75 - CP810 دليل مستخدم معالج الصوت  © Cochlear Limited 2009

املصطلحات قائمة 



مفيد عند وجود ضوضاء ملحوظة في 
اخللفية، لكن التركيز يكون على سماع ما 

يقوله شخص واحد أو مجموعة صغيرة 
من األشخاص.

البرنامج تركيز

يعد هذا البرنامج مناسبا للبيئات التي 
يتواجد بها ضوضاء ملحوظة في اخللفية، 

وهو يحسن القدرة على سماع األصوات 
املرغوبة من كافة اجلوانب.

البرنامج ضوضاء

يستخدم لالستماع لكافة أنواع املوسيقى 
من أي مصدر صوتي.

البرنامج موسيقى

مثالي للظروف السمعية النموذجية في 
احلياة اليومية.

البرنامج يوميا

حتدد احلد األدنى من مستوى إشارة اإلدخال 
املطلوبة للتحفيز.

احلساسية

عملية الضغط على زر معالج الصوت. الضغط

جهاز إلكتروني مزروع يعمل على 
تخطي خاليا السمع املصابة في األذن 

الداخلية أو قوقعة األذن ويقوم بإثارة 
األعصاب السمعية مباشرة. وتتكون 
القوقعة املزروعة من مثير مستقبل 

ومجموعة اإللكترود.

القوقعة املزروعة

جهاز يدوي للتحكم عن بعد يتيح لك 
التواصل مع معالج الصوت CP810 من

Cochlear Nucleus. كما يوفر دعم 
التشخيص وتصويب األخطاء.

CR110 املساعد البعيد

راجع معالج الصوت. املعالج

تستخدم للمساعدة على حتسني السمع 
في مختلف املواقف السمعية.

امللحقات السمعية

هذا اجلزء من معالج الصوت املثبت على 
جانب الرأس. تقوم وحدة املعاجلة بنقل 

الصوت املشفر بطريقة رقمية من خالل 
امللف إلى غرسة القوقعة املوجودة حتت 

اجللد مباشرة.

امللف

يحسن من األداء السمعي في البيئات 
الصاخبة.

 امليكروفون الصدري لسلسلة 
 Cochlear™ Nucleus® CP800
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تلقط الصوت لتقوم وحدة املعاجلة 
بتشفيره.

امليكروفونات

تسمع نغمة عندما تؤدي وظيفة، أو عند 
وجود مشكلة في املعالج اخلاص بك.

النغمة اخلاصة

حتمل وحدة املعاجلة خلف األذن بصورة أكثر 
أمانا.

 Cochlear™ Nucleus® CP800 تركيبة
Series Snugfit™

تتحكم درجة الصوت في إحساسك بعلو 
الصوت.

حجم الصوت

تتحكم في أكثر مستويات األصوات 
تلتقطها امليكروفونات انخفاضا.

حساسية امليكروفون

يؤمن املعالج في األذن. يتصل خطاف األذن 
بوحدة املعاجلة.

خطاف األذن

يتيح تثبيت وحدة البطارية على جسمك. خيار ارتداء االرتداء اخلفيف لسلسلة 
Cochlear™ Nucleus® CP800

سماعات يستخدمها شخص آخر من 
دون أجهزة مساعدة على السماع لفحص 

أن امليكروفونات، املعالج، ملف الهاتف أو 
امللحق السمعي تقوم باستقبال الصوت.

سماعات أذن املراقب

راجع سماعات أذن املراقب. Freedom سماعات أذن املراقب

يستخدم لشحن البطاريات القابلة إلعادة 
الشحن واخلاصة مبعالج الصوت و/أو 

املساعد البعيد اخلاص بك.

 شاحن البطارية لسلسلة 
Cochlear™ Nucleus® CP800

الوحدة التي تساعد على إزالة الرطوبة من 
معالج الصوت.

Zephyr® صندوق التخزين اجلاف

دايود مولد لضوء ثنائي اللون. يوفر إشارة 
مرئية عند أدائك لوظيفة أو عند وجود 

مشكلة باملعالج.

ضوء املؤشر

حتمي وحتتفظ بوحدة البطارية بآمان عند 
استخدام خيار ارتداء االرتداء اخلفيف.

علبة االرتداء اخلفيف لسلسلة 
Cochlear™ Nucleus® CP800

علبة صغيرة حلمل املعالج. علبة االستخدام اليومي لسلسلة 
Cochlear™ Nucleus® CP800

يتيح غلق غطاء البطارية على حامل 
البطارية. مينع ذلك األطفال من فصل 

غطاء البطارية عن حامل البطارية.

غطاء البطارية املقاوم للعبث لسلسلة 
Cochlear™ Nucleus® CP800
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يقوم بتخصيص معالج الصوت. كما ميكن 
أيضا استخدام األغطية حلماية معالج 

الصوت من اخلدوش.

غطاء معالج الصوت 

الغطاء الواقي ملقبس امللحقات. غطاء مقبس امللحقات 

اجلزء السمعي من األذن الداخلية، والتي 
تقوم منها القوقعة املزروعة باإلثارة إلنتاج 

السمع.

قوقعة األذن

يستخدم إلرسال اإلشارات الصوتية 
من نظام استماع FM متوفر جتاريا إلى 

معالج الصوت.

FM كابل

يوصل وحدة املعاجلة بخيار إرتداء كابل 
االرتداء اخلفيف.

كابل االرتداء اخلفيف لسلسلة 
Cochlear™ Nucleus® CP800

يوصل مصدر الصوت الذي يستمد طاقته 
من البطارية مبعالج للصوت.

كابل الصوت الشخصي لسلسلة 
Cochlear™ Nucleus® CP800

يوصل مصدر الصوت الذي يستمد 
طاقته من البطارية مبعاجلني للصوت 

)االستخدام الثنائي(.

كابل الصوت الشخصي الثنائي لسلسلة 
Cochlear™ Nucleus® CP800

يوفر حماية كهربية عند توصيل كابل 
الصوت الشخصي أو كابل الصوت 

الشخصي الثنائي مبصدر صوتي يعمل من 
خالل مصدر طاقة رئيسي.

 كابل العزل الكهربي 
Cochlear™ Nucleus® CP800

الكابل الذي يوصل امللف بوحدة املعاجلة. كابل امللف

يلتقط الصوت ويقوم بتشفيره، هذا 
الصوت يتم بعد ذلك نقله عبر امللف إلى 

القوقعة املزروعة. يتكون من وحدة املعاجلة، 
وحدة البطارية، خطاف األذن، امللف وكابل 

امللف.

معالج الصوت

يستخدم مع غرسة cochlear لنقل 
الصوت للقوقعة.

 Cochlear™ Nucleus® معالج الصوت
CP810

راجع معالج الصوت Nucleus CP810 من 
.Cochlear

CP810 معالج صوت

يحافظ على امللف في مكانه فوق الغرسة. مغناطيس امللف

موصل بأربعة دبابيس لتوصيل امللحقات 
بوحدة املعاجلة.

مقبس امللحقات 
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هوائي مدمج يقوم باستقبال اإلشارات من 
الهاتف، من غرفة مثبتة مع دائرة حث أو 

من دائرة حث شخصية مثل دائرة العنق أو 
دائرة الوسادة )متوافرة جتاريا(.

ملف الهاتف

يقوم بتشغيل/إغالق ملف الهاتف أثناء 
استخدام الهاتف أو عندما تكون في بيئة 

.roomloop

ملف الهاتف التلقائي

 CP800 يوصل شاحن البطارية لسلسلة
مبصدر الطاقة الرئيسي.

مهايئ الطاقة العاملي لسلسلة 
Cochlear™ Nucleus® CP800

 FM يوصل امللحقات السمعية مثل كابالت
و™Freedom سماعات أذن املراقب مبعالج 

الصوت.

 Cochlear™ Nucleus® مهايئ امللحقات
 CP800 Series Freedom™

متكنك من استخدام أزرار املعالج للقيام 
بالوظائف التالية:

. • تشغيل وإغالق املعالج	

. • تغيير برنامجك احلالي	

. • تشغيل وإغالق ملف الهاتف	

. • قفل وفتح أزرار املعالج	

واجهة املستخدم البسيطة

متكنك من استخدام أزرار املعالج للقيام 
بالوظائف التالية:

. • تشغيل وإغالق املعالج	

. • تغيير برنامجك احلالي	

. • تشغيل وإغالق ملف الهاتف	

. • قفل وفتح أزرار املعالج	

•تغيير حساسية ومستوى صوت  	
امليكروفون.

واجهة املستخدم املتقدمة

حتمي امليكروفونات من األتربة والرطوبة. واقيات امليكروفون

تزود معالج الصوت بالطاقة. ميكن 
للمعالج أن يستمد طاقته إما من وحدة 

البطارية القياسية أو وحدة البطارية 
القابلة إلعادة الشحن.

وحدة البطارية
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هذه هي البطارية القابلة إلعادة الشحن. وحدة البطارية القابلة إلعادة الشحن 
Cochlear™ Nucleus® CP800 لسلسلة

حتمل بطاريتان تستعمالن ملرة واحدة. 
تتكون وحدة البطارية القياسية من حامل 

البطارية وغالف البطارية.

وحدة البطارية القياسية لسلسلة 
Cochlear™ Nucleus® CP800

جزء املعالج الذي يتم فيه تشفير اإلشارات 
الصوتية بهدف نقلها للقوقعة.

وحدة املعاجلة
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