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Co je Aqua+? 

Aqua+ je měkké a pružné silikonové pouzdro, které je 

určeno pro řečové procesory série Nucleus® CP810 nebo 

CP900. Při použití s cívkou Aqua+ umožňuje uživatelům 

KI účastnit se vodních aktivit, při nichž potřebují 

dodatečnou ochranu. 
 

Je Aqua+ vodotěsné? 

Ano. Pouzdro Aqua+ získala rating ochrany před 

průnikem vody IP68 ve 3 metrech stojaté vody po 

dobu 2 hodin. Společnost Cochlear prováděla také 

rozsáhlé zkoušky "skutečné životnosti", při nichž bylo 

simulováno koupání v mýdlové vodě a plavání v 

chlorované nebo slané vodě. 

Co potřebuji, abych mohl/a používat Aqua+? 

Aqua+ se musí používat s cívkou Aqua+. Uživatelská 

sada (Recipient Kit) Aqua+ obsahuje pouzdro Aqua+, 

cívku Aqua+, magnet, zámek mikrofonu (Mic Lock-

Stirrup), bezpečnostní úchytku se šňůrkou a sáček. 

Noví uživatelé musí začít s uživatelskou sadou Aqua+. 
 

Jak si to všechno koupím? 

Jestliže teprve začínáte používat Aqua+, stačí, když si 

objednáte uživatelskou sadu Aqua+. Obsahuje vše, 

co potřebujete, abyste mohl/a rovnou skočit do 

vody! Když potřebujete vyměnit jednotlivé díly, 

můžete kontaktovat lokální oddělení zákaznické 

služby společnosti Cochlear. 
 

Se kterými procesory je to kompatibilní? 

Aqua+ je určeno pro použití pouze s řečovými 

procesory Nucleus CP910 nebo CP920 a s řečovým 

procesorem Nucleus CP810 s dobíjecími bateriemi. 
 

Mohu s pouzdrem Aqua+ používat svou 
běžnou cívku a kabel? 

Ne, pouzdro Aqua+ se musí používat pouze se 

zvláštní cívkou Aqua+. Tato integrovaná cívka s 

kabelem je určena speciálně pro plavání pod 

hladinou v každém druhu vody, zatímco vaše 

standardní cívka a kabel k tomu určeny nejsou. 
 

Proč nemohu používat zinkové baterie 
Zinc Air? 

Zinkové baterie Zinc Air potřebují vzduch, aby byly 
funkční, a v pouzdře Aqua+ fungovat nebudou, 
protože Aqua+ je vzduchotěsný. 

Jak se Aqua+ používá? 

Uživatel zasune řečový procesor do pouzdra a 

připojí k procesoru speciálně zkonstruovanou cívku 

Aqua+. Poté jej může nosit za uchem jako obvykle. 

Pouzdro Aqua+ je navrženo tak, aby jej bylo možné  

používat bez dalšího zajištění. Pokud však 

předpokládáte velmi energickou aktivitu, 

doporučujeme používat zajištění, například zámek 

mikrofonu, který je součástí sady. 
 

Kde mohu používat Aqua+? 

Pouzdro Aqua+ je určen pro použití při jakékoli vodní 

aktivitě do hloubky 3 metrů. Nedoporučujeme tedy 

potápění s přístrojem (SCUBA), protože při něm může 

hloubka překročit 3 metry. 



Mohu používat  pozdro Aqua+ v každém 
druhu vody? 

Ano, pouzdro Aqua+ můžete používat v mýdlové vodě 

ve vaně nebo pod sprchou, v chlorované vodě v 

bazénu, v bazénu s částečně slanou/chlorovanou 

vodou, ve slané i ve sladké vodě. 
 

Mohu používat pouzdro Aqua+ v sauně? 

Pouzdro Aqua+ bylo testováno při 70 stupních Celsia a 

vlhkosti 95 %. Uživatelé by si měli zkontrolovat 

provozní teploty svého procesoru v příslušném návodu 

na použití. 
 

Kdy mám (pouzdro) Aqua+ vyměnit? 

Zkoušky ukázaly, že Aqua+ (silikonové pouzdro) 

můžete použít asi 50krát. Je to průměr při 

testovacích podmínkách - někteří uživatelé mohou 

pouzdro použít vícekrát v závislosti na tom, jak jej 

používají a jak dobře o něj pečují. Před každým 

použitím a po použití je třeba zkontrolovat, zda 

pouzdro Aqua+ nevykazuje známky opotřebení 

nebo poškození. Jestliže uvnitř pouzdra objevíte 

vodu, je to známka poškození a pouzdro je třeba 

vyměnit.  
 

Musím změnit nastavení procesoru, abych 
mohl/a používat pouzdro Aqua+? 

Osoby provádějící uživatelské zkoušky hlásily, že slyšení 

bylo vyhovující i beze změn v úrovních  mapy nebo 

změn programu. Někteří uživatelé mohou preferovat 

při použití Aqua+ programy se standardní směrovostí 

mikrofonů, bez programu SCAN, bez potlačování šumu 

(SNR-NR) a hluku působeného větrem (Wind Noise 

Reduction). Takové nastavení  je ekvivalentní 

základnímu programu pro každodenní poslech 

(Everyday) procesoru CP810. Budete-li mít zájem, 

mohou vám na vaší klinice takový program vytvořit.

Mohu nosit pouzdro Aqua+ a cívku Aqua+ jako svou 

standardní konfiguraci? 

Pouzdro Aqua+ a cívka Aqua+ jsou navrženy a 

vyzkoušeny pro pravidelné používání ve vodě. 

Společnost Cochlear nedoporučuje používat pouzdro 

Aqua+ a cívku Aqua+ jako standardní konfiguraci. 
 

Potřebuje cívka Aqua+ silnější magnet? 

Ne. Uživatelské zkoušky ukazují, že pro použití s 

cívkou Aqua+ postačí uživatelův magnet s normální 

silou. 
 

Je Aqua+ recyklovatelný? 

Protože Aqua+ v sobě zahrnuje několik dílů z 

různých materiálů, není možné jej recyklovat. 
 

Co se stane, když Aqua+ selže? 

V nepravděpodobném případě, že vodotěsný Aqua+ 

selže, mají procesory určené pro použití s pouzdrem 

Aqua+ rating ochrany IP57, což je přiměřená 

ochrana pro případ průniku vody. Jestliže se 

procesor poškodí při používání s pouzdrem Aqua+ 

podle návodu, platí záruka na řečový procesor. 
 

Jestliže procesor a Aqua+ při plavání ztratím, 
vztahuje se na to záruka? 

Ne. Uživatelská sada obsahuje bezpečnostní úchytku 

se šňůrkou, která se používá v prostředí, kde by 

mohlo zařízení spadnout z ucha a ztratit se, například 

v moři, akvaparku, řece nebo rybníku. 
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