GUIA PARA OS CUIDADOS E A MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO
Mantenha seus processadores de som em bom estado usando esse guia simples.
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DICAS PARA OS CUIDADOS DIÁRIOS
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Mantenha seu processador seco
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• A umidade é frequentemente a principal causa dos
problemas no processador de som. Você pode impedir
isso limpando seu processador externo a cada noite com
um pano macio e então colocá-lo no desumidificador.
• Coloque um lembrete em sua agenda para trocar a sílica
do seu kit a cada dois meses.

Entrar em uma rotina de limpeza
• Processadores de som retroauriculares: A impeza diária do
seu dispositivo facilitará a manutenção. Lembre-se de limpar
o seu processador, o cabo de antena, o imã e o gancho de
orelha com um pano macio todos os dias. Você não precisa
desconectar o seu gancho de orelha ou o cabo de antena.
DICA: , certifique-se de que o cabo de antena ainda esteja
completamente conectado no soquete da antena. Um
cabo solto pode ser a causa de uma série de problemas,
como um som intermitente, ou até mesmo a ausência
total de som.

• Processadores de som extra-auriculares: Se você tem
um processador de som extra-auricular, simplesmente
limpe o processador de som com um pano macio.

Verifique seu protetor de microfone
• Um som distorcido ou pouco claro pode ser causado por
algo tão simples como uma capa de microfone suja,
portanto verifique os sinais de sujeira ou de pó toda
noite.
Para manter um som claro, nós recomendamos
substituir seu protetor de microfone a cada três meses
(ou quando necessário). É muito importante trocar os
protetores de microfone regularmente porque eles
retêm partículas fora da unidade do processador. Com o
tempo, elas bloqueiam as entradas, então quando você
trocá-los, notará que o som ficará mais alto e claro.

DICAS PARA O USO DE BATERIAS
Verifique se há sinais de corrosão
diariamente
Em climas mais quentes ou mais úmidos, a
corrosão pode ser uma causa comum de
problemas com os processadores de som.
Portanto, lembre-se de limpar as conexões das
baterias e as baterias diariamente.

A manutenção depende do tipo
de bateria que você usa
Há dois tipos de baterias: as baterias de zinco-ar
descartáveis e as baterias recarregáveis que podem
durar pelo menos 365 ciclos de carga.
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DICA: Para as baterias recarregáveis, lembre-se
que uma bateria completamente descarregada
levará cerca de quatro horas para recarregar.
Certifique-se de que você tenha disponíveis
baterias de reserva e que estejam prontas para o
uso.
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Baterias recarregáveis requerem
um pouco mais de cuidado
• Certifique-se de que você tenha colocado somente
baterias recarregáveis em seu carregador.
• Se no carregador de bateria tiver sido espirrado água,
agite cuidadosamente o carregador, retire o líquido e
seque o carregador de bateria completamente, com um
pano macio. Deixe-o em uma área seca por 24 horas.
Não use o carregador até ele estar completamente
seco.
Lembre-se de fazer em seu carregador uma boa limpeza
regularmente. Desconecte seu carregador, vire-o de
cabeça para baixo e bata nele devagar para remover a
sujeira. Limpe os soquetes do carregador com um pano
macio e seco.
Quando não estiver em uso, vire o carregador para
baixo e deixe-o nessa posição. Para o carregador USB do
Processador Nucleus® 7, coloque a capa no conector
quando ele não estiver em uso. Isso vai ajudar a
prevenir o acúmulo de poeria/sujeira nos soquetes do
carregador de bateria.
DICA: Para garantir que você não deixe de usar um dos
soquetes, carregue suas baterias em diferentes
soquetes quando você utilizar o carregador.
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Para mais informações contate a equipe de seu serviço ao cliente ou
conecte-se ao Cochlear Family para receber atualizações sobre o uso do dispositivo.
www.cochlear.com/br

Nos siga em:

Cochlear Latinoamérica
Cochlear Colombia
Cochlear México

Por favor procure aconselhamento junto ao seu profissional de saúde sobre os tratamentos para perda auditiva. Os resultados podem variar e o
seu profissional de saúde irá aconselhá-lo acerca dos fatores que podem afetar o seu resultado. Leia sempre as instruções de uso e consulte o
guia específico do usuário para obter mais informações. Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países.Por favor, contate o seu
representante local da Cochlear para obter informações do produto. Consulte o seu profissional de saúde para determinar se você é candidato
a uma tecnologia da Cochlear.
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