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Käyttöohje

Kuulokojeen tiedot
Tämä käyttöohje koskee seuraavia:
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Phonak Virto B90-Titanium
Phonak Virto B70-Titanium

CE-merkki otettu käyttöön
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Malli
Phonak Virto B-Titanium

Paristokoko
10

Kuuloalanammattilainen:

2

3

Sisältö
Kuulokojeesi kehittäjä on Phonak – maailman johtava
kuuloratkaisujen tarjoaja, jonka pääkonttori sijaitsee
Zürichissä, Sveitsissä.
Nämä ensiluokkaiset tuotteet ovat vuosikymmenien
tutkimuksen ja kokemuksen tulosta. Ne on suunniteltu,
jotta kuulet kaikki kauniit äänet! Kiitämme erinomaisesta
valinnasta ja toivotamme useiden vuosien
kuuntelunautintoa.
Lue käyttöohje huolellisesti, jotta ymmärrät kuulokojeen
toiminnan ja saat siitä kaiken hyödyn. Lisätietoja
ominaisuuksista ja eduista saat kuuloalanammattilaiselta.
Phonak – life is on
www.phonak.com

4

		 Oma kuulokoje
1. Pikaohje
2. Kuulokojeen osat
		 Kuulokojeen käyttö
3. Kuulokojeen vasemman ja oikean puolen merkinnät
4. Kuulokojeen käynnistäminen/sammuttaminen
5. Paristo
6. Kuulokojeen asettaminen
7. Kuulokojeen poistaminen
8. Painike
9. Kuulokojeen säätäminen
		 Phonak MiniControlilla
		 Lisätietoa
10. Hoito ja huolto
11. Huolto ja takuu
12. Vaatimustenmukaisuustiedot
13. Tietoja ja symbolien selitykset
14. Vianmääritys
15. Tärkeitä turvallisuustietoja

6
8
9
10
11
13
14
15
16
18
20
22
23
28
30

5

1. Pikaohje
Vasemman ja oikean puolen kuulokojeen merkinnät

Kuulokojeen käynnistäminen/sammuttaminen
Päällä

Pois

Sininen merkki
tarkoittaa vasenta
kuulokojetta.

Vasen

Oikea

Paristojen vaihtaminen

1
Poista uuden
pariston tarra
ja odota viisi
minuuttia.
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2
Avaa paristo
kotelo.

Punainen merkki
tarkoittaa oikeaa
kuulokojetta.

Painike
Mallit, joissa on ohjelmapainike:
Kuulokojeen painikkeella voi olla
useita toimintoja.

3
Aseta paristo koteloon
plusmerkki ylöspäin.

7

2. Kuulokojeen osat

3. V
 asemman ja oikean puolen
kuulokojeen merkinnät

Tämän käyttöohjeen kojemalli on kuvattu alla olevissa
kuvissa.

Punainen tai sininen värimerkki kertoo, onko kyseessä
oikean vai vasemman korvan kuulokoje.

Virto B-Titanium
Kuulokeaukko ja vahasuoja

Sininen merkki tarkoittaa vasenta
kuulokojetta.

Yksilöllinen kuorikko
Painike (valinnainen)
Paristokotelo

Punainen merkki tarkoittaa oikeaa
kuulokojetta.

Vetosiima

8

9

4. Kuulokojeen käynnistäminen/
sammuttaminen

5. Paristo

Paristokotelo toimii myös virtakytkimenä.

1
Paristokotelo kiinni =
kuulokoje on päällä

1

2

Poista uuden
pariston tarra
ja odota viisi
minuuttia.

2
Paristokotelo auki =
kuulokoje on pois päältä

Kuulokojeen päälle kytkemisen yhteydessä voi
kuulua käynnistymismelodia.
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Avaa paristo
kotelo.

3
Aseta paristo koteloon
plusmerkki ylöspäin.

Jos paristokotelon sulkeminen on hankalaa:
Varmista, että paristo on asetettu koteloon oikein
ja että plusmerkki on ylöspäin. Jos paristo on
asetettu väärin, kuulokoje ei toimi ja paristokotelo
voi vahingoittua.
Alhainen pariston varaus: Pariston varauksen ollessa
vähissä kuuluu kaksi piippausta. Tällöin on noin
30 minuuttia aikaa vaihtaa paristo (aika voi vaihdella
kuulokojeen asetusten ja pariston mukaan).
Suosittelemme pitämään varapariston aina mukana.
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6. Kuulokojeen asettaminen
Varaparisto
Tämä kuulokoje käyttää sinkki-ilma-paristoja. Pariston
oikean koon tunnistaminen (10):
• katso Kuulokojeen tiedot -kohta sivulta 5
• Tarkista paristokotelon sisäpuolella oleva merkintä.
• Tutustu seuraavaan taulukkoon.

Malli
Phonak Virto
B-Titanium

SinkkiPakkauksen
ilma-pariston värimerkintä
koko

IECkoodi

ANSIkoodi

10

PR70

7005ZD

keltainen

Tuo kuulokoje korvan
tasalle ja aseta sen
korvakäytäväosa
korvakäytävään.

Varmista, että käytät kuulokojeessa oikean tyyppistä
paristoa (sinkki-ilma). Lisätietoa tuoteturvallisuudesta on kohdassa 15.2.
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7. Kuulokojeen poistaminen

8. Painike

Pidä kiinni vetosiimasta
ja vedä kuulokojetta
varovasti ylöspäin
ja korvasta ulos.

Mallit, joissa on
ohjelmapainike:
Kuulokojeen painikkeella
voi olla useita toimintoja,
tai se ei ole käytössä.
Tämä määräytyy kuulo
kojeen ohjelmoinnin
mukaan, mikä on merkitty
kunkin kuulokojeen
yksilöllisiin ohjeisiin.
Pyydä kyseinen ohje
kuuloalanammattilaiselta.

14

15

9.	Kuulokojeen säätäminen
Phonak MiniControlilla
Huomautus: mallit, joissa on vain tämä vaihtoehto:
MiniControl sisältää magneetin, joka toimii kaukosäätimen
tavoin ja mahdollistaa kuulokojeen asetusten muuttamisen.
MiniControlin kanssa kuulokojeessa voi olla erilaisia
toimintoja tai se voi olla ei-aktiivinen. Tämä määräytyy
yksilöllisten asetusten mukaan ja on ilmoitettu kunkin
kuulokojeen yksilöllisissä ohjeissa. Pyydä kyseinen ohje
kuuloalanammattilaiselta.
Käytä MiniControlia
ruuvaamalla magneetti irti
avaimenperästä ja pitämällä
sitä korvakäytävässä
koskettamatta kuulokojetta.

Avaimenperä

MiniControl-magneetti
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Kun kuulokoje on päällä, pidä
magneettia korvakäytävässä
koskettamatta kuulokojetta.
Poista magneetti heti, kun
kuulokojeen ohjelma tai
äänenvoimakkuus on sinulle
sopiva.

Jos käytät lääketieteellistä laitetta, kuten tahdistinta
tai ICD-laitetta (rytmihäiriöntahdistin), lue niitä
koskevat käyttöohjeet ja selvitä magneettikenttien
mahdollinen vaikutus lääketieteelliseen laitteeseesi.
Älä pane MiniControlia (avointa tai suljettua)
rintataskuusi. Säilytä MiniControlin ja
lääketieteellisten laitteiden välillä vähintään
15 cm:n etäisyys.
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10. Hoito ja huolto
Huolellinen ja säännöllinen kuulokojeen hoito takaa
kuulokojeen hyvän toimintakyvyn ja pitkän käyttöiän.
Käytä ohjeina seuraavia tietoja.
Tuoteturvallisuuteen liittyviä lisätietoja on kohdassa 15.2.
Yleisiä tietoja
Poista kuulokoje korvastasi, ennen kuin laitat hiuslakkaa
tai kosmetiikkaa, koska nämä tuotteet voivat vahingoittaa
kuulokojetta.

Päivittäin
Päivittäinen puhdistus ja kuivausjärjestelmän käyttö
on suositeltavaa. Phonakin "C&C line" -tuotteet on
täydellinen puhdistustuotevalikoima.
Kuuloalanammattilainen neuvoo sinua mielellään.
Älä koskaan käytä puhdistusaineita (pesupulveria,
saippuaa tms.) kuulokojeen puhdistamiseen.
Jos kuulokojeesi toimii heikosti tai ei ollenkaan, puhdista
tai vaihda vahasuoja. Jos kuulokojeesi ei toimi, kun olet
vaihtanut vahasuojan oikein ja uudet paristot, pyydä
neuvoja kuuloalanammattilaiselta.
Viikoittain
Tarkempia ylläpito-ohjeita tai ohjeita perusteellisempaan
puhdistukseen saat kuuloalanammattilaiselta.
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11. Huolto ja takuu
Paikallinen takuu
Pyydä kuuloalanammattilaista kertomaan
paikallisista takuuehdoista.
Kansainvälinen takuu
Sonova AG tarjoaa rajoitetun kansainvälisen takuun,
jonka kesto on yksi vuosi ostopäivästä alkaen.
Tämä rajoitettu takuu kattaa varsinaisen kuulokojeen
valmistus- ja materiaalivirheet, mutta ei lisävarusteita, kuten paristoja, putkia, korvakappaleita tai
ulkoisia kuulokkeita. Takuu on voimassa ainoastaan,
jos laitteen ostosta esitetään tosite.
Kansainvälinen takuu ei vaikuta lakisääteisiin
oikeuksiisi, jotka sinulla kuluttajatuotteiden myyntiä
koskevien kansallisten lakien mukaisesti on.

Takuun rajoitukset
Takuu ei kata kuulokojeen väärästä käsittelystä tai
kunnossapidosta tai sen kemikaaleille tai kohtuuttomalle
rasitukselle altistumisesta aiheutuvia vaurioita. Kolmannen
osapuolen tai valtuuttamattoman huoltoliikkeen aiheuttama
vaurio johtaa takuun raukeamiseen. Takuu ei myöskään kata
kuuloalanammattilaisen toimipaikassaan suorittamia
huoltotöitä.
Sarjanumero
(vasen puoli):

Valtuutettu
kuuloalanammattilainen
(leima/allekirjoitus):

Sarjanumero
(oikea puoli):

Ostopäivä:
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12. Vaatimustenmukaisuustiedot

13. Tietoja ja symbolien selitys

Eurooppa:
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Sonova AG vakuuttaa, että tämä tuote täyttää
lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY vaatimukset. Vaatimusten
mukaisuusvakuutuksen teksti kokonaisuudessaan on
saatavissa valmistajalta tai paikalliselta Phonak-edustajalta,
jonka osoite löytyy luettelosta sivulta www.phonak.com
(Phonakin maailmanlaajuiset toimipaikat).

CE-symbolilla Sonova AG vahvistaa, että tämä
tuote lisävarusteineen täyttää
lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY vaatimukset.
CE-symbolin perässä olevat numerot vastaavat
niiden sertifioitujen laitosten koodia, joita
konsultoitiin yllä mainittujen direktiivien
mukaisesti.

Australia/Uusi-Seelanti:
Ilmaisee laitteen yhteensopivuuden sovellettavien
radiotaajuuksien hallinnan (RSM) ja Australian
viestintä- ja mediaviranomaisen (ACMA) sääntöjen
kanssa laitteen myymiseksi laillisesti UudessaSeelannissa ja Australiassa.

Tämä symboli ilmoittaa, että tässä
käyttöohjeessa kuvatut tuotteet noudattavat
B-tyypin kosketusosien suhteen noudatettavan
standardin EN 60601-1 vaatimuksia.
Kuulokojeen pinta on määritelty B-tyypin
kosketusosaksi.
Ilmoittaa lääketieteellisen laitteen valmistajan
siten kuin määritelty EU-direktiivissä 93/42/ETY.
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Pidä kuivana kuljetuksen aikana.
Tämä symboli kertoo, että käyttäjän on tärkeää
lukea ja ottaa huomioon näiden käyttöohjeiden
tärkeät tiedot.
Tämä symboli ilmoittaa, että käyttäjän
on tärkeää kiinnittää huomiota näissä
käyttöohjeissa esiintyviin varoituksiin.
Tärkeää tietoa käsittelystä ja
tuoteturvallisuudesta.

Käyttöo
losuhteet

Tuote on suunniteltu niin, että se toimii
ongelmitta tai rajoituksitta, kun sitä käytetään
käyttötarkoituksen mukaisesti, ellei näissä
käyttöohjeissa ole mainittu muuta.
Kuulokojeiden IP-luokitus on IP68 (1 metrin
syvyys 60 minuutin ajan), ja ne on suunniteltu
käytettäväksi kaikissa päivittäisissä
toiminnoissa. Siksi sinun ei tarvitse huolehtia
siitä, että sadekuurot tai hiki vahingoittaisivat
kuulokojetta. Kuulokoje ei ole kuitenkaan
tarkoitettu käytettäväksi sellaisissa veteen
liittyvissä toiminnoissa, joihin liittyy kloorattu
vesi, saippua, suolainen vesi tai muut,
kemialliset nesteet.
Ilmoittaa valmistajan sarjanumeron, jotta
kyseinen lääketieteellinen laite voidaan tunnistaa.
Ilmoittaa valmistajan luettelonumeron, jotta
lääketieteellinen laite voidaan tunnistaa.
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Lämpötila kuljetuksen ja varastoinnin aikana:
–20 °C...+60 °C
Kosteus kuljetuksen aikana: enintään 90 %
(ei tiivistymistä).
Kosteus varastoinnin aikana: 0–70 %, kun
ei käytössä. Katso ohjeet kuulokojeen
kuivaamisesta käytön jälkeen luvusta 15.2.

Ylivedetyn roskakorin symboli kertoo, ettei
tätä kuulokojetta saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen mukana. Vanhat tai
käyttämättömät kuulokojeet on hävitettävä
elektroniselle jätteelle tarkoitetuilla jätteen
hävityspaikoilla tai annettava kuuloalanammat
tilaiselle hävittämistä varten. Oikeanlainen
hävittäminen suojaa ympäristöä ja terveyttä.

Ilmakehän paine: 200–1 500 hPa
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14. Vianmääritys
Ongelma
Kuulokoje ei toimi

Syyt
Paristossa ei varausta
Äänen ulostuloaukko tukossa
Paristo ei ole oikein paikallaan
Kuulokoje pois päältä

Korjaava toimenpide
Vaihda paristo (luku 1 + 5)
Puhdista äänen ulostuloaukko
Aseta paristo oikein (luku 1 + 5)
Kytke kuulokoje päälle sulkemalla paristokotelo kokonaan (luku 4)

Kuulokoje vinkuu

Kuulokoje ei ole oikein paikallaan
Korvavahaa korvakäytävässä

Aseta kuulokoje oikein paikalleen (luku 6)
Ota yhteyttä (erikois)lääkäriin tai kuuloalanammattilaiseen

Kuulokojeen ääni liian hiljainen
tai vääristynyt

Ääni liian lujalla

Pienennä äänenvoimakkuutta, jos laitteesta on mahdollista säätää
äänenvoimakkuutta (luku 8)

Paristo vähissä
Äänianto tukossa
Liian pieni äänenvoimakkuus

Vaihda paristo (luku 1 + 5)
Puhdista äänen ulostuloaukko
Lisää äänenvoimakkuutta, jos laitteesta on mahdollista säätää
äänenvoimakkuutta (luku 8 + 9)

Fyysiset kuulo-olosuhteet ovat
muuttuneet

Ota yhteyttä kuuloalanammattilaiseen

Kuulokojeesta kuuluu kaksi
piippausta

Paristo on vähissä

Vaihda paristo 30 minuutin kuluessa (luku 1 + 5)

Kuulokoje käynnistyy ja sammuu
(jaksoittain)

Kosteutta paristossa tai
kuulokojeessa

Pyyhi paristo ja kuulokoje kuivalla kankaalla

	Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä kuuloalanammattilaiseen.
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15. Tärkeitä turvallisuustietoja
Lue seuraavilla sivuilla esitetyt tiedot, ennen kuin käytät
kuulokojettasi.
Kuulokoje ei palauta normaalia kuuloa eikä estä tai paranna
kuulon huononemista, mikä johtuu kuuloelinten tilasta.
Epäsäännöllinen käyttö ei anna käyttäjälle mahdollisuutta
saada kuulokojeesta kaikkea hyötyä irti. Kuulokojeen
käyttö on vain osa kuulonkuntoutusta, ja siihen on ehkä
lisättävä kuuntelemiskoulutusta ja huuliltalukukoulutusta.
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15.1 Vaaravaroitukset
Kuulokojeen käyttö
tarkoituksena on vahvistaa
ja lähettää ääntä korviin
ja siten kompensoida
alentunutta kuuloa.
Kuulokoje on ohjelmoitu
erikseen tiettyä
kuulonalenemaa varten,
ja sitä saa käyttää vain
henkilö, jolle se on
tarkoitettu. Muiden
henkilöiden ei tule käyttää
kojetta, sillä se voi
vaurioittaa kuuloa.
Muut kuin Sonova AG:n
nimenomaisesti hyväk
symät muutokset tai
muokkaukset kuulo
kojeeseen eivät
ole sallittuja. Kyseiset
muutokset voivat
vahingoittaa korvaasi tai
kuulokojetta.

Älä käytä kuulokojetta
räjähdysherkässä paikassa
(kaivoksissa tai räjähdysvaarallisilla teollisuusalueilla, ympäristössä,
joiden happipitoisuus on
korkea, tai alueilla, joilla
käsitellään syttyviä
anestesia-aineita).
Kuulokojeen paristot ovat
nieltyinä myrkyllisiä.
Pidä poissa lasten ja
lemmikkieläinten
ulottuvilta. Jos paristot
joutuvat niellyiksi, ota heti
yhteyttä lääkäriin!
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Jos tunnet kipua korvassasi
tai sen takana, jos siinä on
tulehdus tai ihoärsytystä
ja korvavahaa kertyy
normaalia enemmän,
ota yhteyttä kuuloalanam
mattilaiseen tai lääkäriin.
Tätä kuulokojetta ei ole
tarkoitettu alle
36 kuukauden ikäisille
lapsille. Se sisältää pieniä
osia, jotka voivat nieltynä
aiheuttaa tukehtumisen.
Pidä poissa lasten ja
lemmikkieläinten
ulottuvilta. Jos ne joutuvat
niellyiksi, ota välittömästi
yhteyttä lääkäriin tai
sairaalaan.
Älä liitä kuulokojetta
johdolla mihinkään
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ulkoiseen audiolähteeseen,
kuten radioon. Se voi
vahingoittaa kehoasi
(sähköisku).
Seuraava koskee vain
henkilöitä, joilla on
implantoituja lääkinnällisiä
laitteita (esim. sydämen
tahdistin tai defibrillaattori):
Pidä magneetit
(esim. paristojen
käsittelytyökalu tai
EasyPhone-magneetti)
vähintään 15 cm:n
(6 tuuman) etäisyydellä
toimivasta implantista.
Huomaa, että häiriö voi
johtua myös esim.
voimalinjoista,
sähköstaattisista
purkauksista tai

lentokenttien
metallinpaljastimista.
Vältä voimakkaita korvaan
kohdistuvia iskuja, jos
käytät korvakäytäväkojetta.
Korvakäytäväkoje on
suunniteltu pysymään
korvassa normaalikäytössä.
Voimakas korvaan
kohdistuva isku (esim.
urheilun yhteydessä)
saattaa rikkoa korvakäytäväkojeen.. Tämä voi
aiheuttaa korvakäytävän tai
tärykalvon puhkeamisen.
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15.2 Tietoa tuoteturvallisuudesta
Älä koskaan upota
kuulokojetta veteen! Suojaa
se liialliselta kosteudelta.
Poista kuulokoje aina,
ennen kuin menet suihkuun,
kylpyyn tai uimaan, sillä
kuulokoje sisältää herkkiä
elektronisia osia.

Suojaa kuulokoje kuumalta
(älä esim. jätä sitä ikkunan
lähelle tai autoon). Älä
käytä mikroaaltouunia tai
muita lämmityslaitteita
kuulokojeen kuivaamiseen.
Kysy kuuloalanammat
tilaiselta sopivista
kuivausmenetelmistä.
Kun et käytä kuulokojettasi,
jätä paristolokero auki,
jotta mahdollisesti kertyvä
kosteus pääsee haihtumaan.
Varmista, että kuivaat
kuulokojeen aina kokonaan
käytön jälkeen. Säilytä
kuulokojetta turvallisessa,
kuivassa ja puhtaassa
paikassa.
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Kuulokojetta ei saa
pudottaa. Kovalle pinnalle
pudotessaan kuulokoje
voi vahingoittua.
Käytä kuulokojeessa aina
uusia paristoja. Mikäli
paristo vuotaa, vaihda se
ihoärsytyksen estämiseksi
heti uuteen. Voit palauttaa
käytetyt paristot
kuuloalanammattilaiselle.
Kuulokojeissa käytettävien
paristojen jännite ei saa
ylittää 1,5 volttia. Älä käytä
hopea-sinkki-paristoja tai
ladattavia litium-ioniparistoja (Li-ion), koska ne
voivat aiheuttaa

kuulolaitteille vakavia
vahinkoja. Kunkin
kuulokojeen kannalta oikea
paristo on ilmoitettu luvun
5 taulukossa.
Poista paristot, jos et käytä
kuulokojetta pitkään aikaan.
Erikoissairaanhoito tai
hammaslääkärin tarkastus
mukaan lukien jäljempänä
kuvattu säteily voivat
vaikuttaa haitallisesti
kuulokojeen toimintaan.
Irrota koje ja pidä se
tutkimustilanteen/alueen
ulkopuolella ennen
seuraavanlaisia tutkimuksia:
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lääketieteellinen tai
hammaslääketieteellinen
röntgentutkimus (myös
tietokonetomografia)
lääkärintarkastukset,
joissa käytetään magneet
tikenttiä synnyttäviä
magneettikuvauksia/
NMRI-skannauksia.
Kuulokojeita ei tarvitse
irrottaa kuljettaessa
(esim. lentokenttien)
turvaporttien läpi. Näissä
mahdollisesti käytettävä
röntgensäteily saadaan
hyvin pieninä annoksina,
jolloin se ei vaikuta
kuulokojeeseen.
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Älä käytä kuulokojetta
alueilla, missä sähkölaitteet
ovat kiellettyjä.
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Huomautuksia
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