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Tartalom

A Phonak EasyCall egy kiváló minőségű termék, amelyet a 
Phonak, a világ egyik vezető hallókészülék-gyártója 
tervezett.

A készülék feladata, hogy vezeték nélküli kapcsolattal 
összekösse Phonak hallókészülékét a mobiltelefonjával.

Kérjük, olvassa el alaposan a felhasználói instrukciókat, 
hogy az EasyCall minden előnyét maximálisan kiélvez-
hesse.

Phonak – life is on            www.phonakpro.com

1. Üdvözöljük

CE jelölés használata: 2015 óta0560



Maximum  
10 cm
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2.1 A készülék működése

A Phonak EasyCall biztonságo- 
san rögzíthető a mobiltelefon- 
hoz. 

Bluetooth®-kapcsolaton keresz- 
tül fogadja a hívást, és közvet- 
lenül továbbítja a hívó fél  
hangját mindkét halló- 
készülékre.
 

Hívás közben tartsa a telefont  
(amelyhez az EasyCall készülé- 
ket rögzítette) legfeljebb  
10 cm-re az egyik halló- 
készüléktől.

  Az EasyCall készülék kizárólag beszédhang és 
telefon hívások közvetítésére szolgál. A zene és a 
videóhívások közvetítése általában nem támogatott, 
bár egyes telefonkészülékek képesek erre.

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik.

Saját hang

Kommunikáció
A hívó hangja

Kompatibilitás a hallókészülékkel
Az EasyCall készülék dedikált vezeték nélküli kapcsolattal 
csatlakozik Phonak hallókészülékéhez. Kérjük, halló-
készüléke kompatibilitásával kapcsolatban kérdezze 
szakorvosát.

A jelen használati útmutatóban leírtak az alábbi 
készülékekre vonatkoznak:

Phonak EasyCall
Kompatibilis a vezeték nélküli Spice-, Spice+- és Quest-
alapú hallókészülékekkel.

Phonak EasyCall II
Kompatibilis a vezeték nélküli Venture-alapú 
hallókészülékekkel, illetve az ennél újabb modellekkel.

2. Ismerkedjen meg EasyCall készülékével1. Üdvözöljük
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3. Kezdő lépések2. Ismerkedjen meg EasyCall készülékével

3.1 A töltő összeállítása

Válassza ki az országának megfelelő adaptert.

 UK AUS US EU

J Első lépésként illessze az  
adapter felső, lekerekített részét  
a töltő lekerekített nyílásába. 

J Pattintsa be az adapter alsó  
részét a töltőbe, hogy biztosan  
illeszkedjen. 

J Az adapter eltávolításához  
húzza hátra a töltőn található  
rögzítőelemet.

J Húzza felfelé az adaptert,  
és távolítsa el a nyílásból. 

2.2 A készülék leírása

A  Hívás gomb beépített  
fényjelzővel 

B  Micro-USB töltő  
bemenet

C Mikrofonnyílás
D  Karcolásvédő gyűrű  

a mobiltelefonhoz
E  Opcionális duplaoldalú  

ragasztószalag 

Opcionális kiegészítők
Az EasyCall készülék  
megfelelő rögzítéséhez  
ellenőrizze a  
www.phonak.com/easycall  
oldalon, elérhető-e  
a telefonjával kompatibilis  
tok.



3. Kezdő lépések

Minden percben  
13-szor röviden 
felvillanó piros fény 

Folyamatosan 
világító piros fény

Folyamatosan 
világító zöld fény
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3.2 A jelzőfények értelmezése

Bekapcsolás

Kikapcsolás

Párosítás mód

Telefonhívás közben

Bluetooth-kapcsolat létrejött

Bekapcsolva és készen 
áll a csatlakozásra

Zöld fény  
2 másodpercig

Piros fény  
2 másodpercig

Gyors ütemben  
villogó kék fény

Folyamatosan 
világító kék fény

5 másodpercenként 
felvillanó kék fény 
(leg feljebb  
1 percen át)

5 másodpercenként 
felvillanó zöld fény 
(legfeljebb 1 órán át)

Figyelmeztetés az 
alacsony töltöttségre 

Töltés

Teljesen feltöltve, a 
töltő csatlakoztatva

  60 másodperccel azután, hogy a hívás véget ért, a 
villogó kék fény az energiatakarékosság érdekében 
elalszik. A hívás gomb megnyomásával a jelzőfény 
felgyullad, és addig világít, amíg az EasyCall be van 
kapcsolva.
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3.3 Az akkumulátor feltöltése

J Dugja be a töltő vezetékének nagyobb végét az 
univerzális töltőbe, a kisebb végét pedig az EasyCall 
készülék micro-USB csatlakozójába. 

J Dugja be a töltőt a konnektorba.

Töltés közben a jelzőfény pirosan világít; majd ha 
a készülék teljesen feltöltődött, zöldre vált.

A készülék töltése 3 órát is igénybe vehet. Amennyiben 
töltés közben használja az EasyCall készüléket, a töltés 
tovább tarthat. 

 Az EasyCall készülékben egy nem eltávolítható, 
tölthető akkumulátor kapott helyet.

 Mielőtt először használatba venné az EasyCall 
készüléket, töltse legalább 3 órán keresztül.

3. Kezdő lépések

 Az EasyCall készüléket éjszakára nyugodtan a töltőn 
hagyhatja.

 Az új akkumulátor maximális teljesítményének 
eléréséhez háromszor töltse fel teljesen, illetve 
teljesen merítse le azt.

3.4 A készülék be- vagy kikapcsolása

Nyomja le és tartsa nyomva a hívás gombot (2 másod-
percig) az EasyCall ki- vagy bekapcsolásához.

A beépített jelzőfény
J bekapcsoláskor zöldre vált.
J kikapcsoláskor pirosra vált.

  Úgy is bekapcsolhatja az EasyCall készüléket, ha 2 
másodpercen belül kétszer megnyomja a gombot.

  Miután a jelzőfény pirosra váltott, azonnal engedje 
fel a gombot, ellenkező esetben megkezdődik  
a Bluetooth-párosítás.

Amennyiben 60 percig nem történik meg a mobiltelefon 
csatlakoztatása, az EasyCall automatikusan kikapcsol.
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3. Kezdő lépések

3.5 A készülék párosítása a mobiltelefonnal

Mielőtt az EasyCall készüléket használhatná 
mobiltelefonjával, a két eszközt párosítania kell 
egymással.

J Bizonyosodjon meg róla, hogy az EasyCall és a 
mobiltelefon legfeljebb 1 méterre vannak egymástól. 

J Kapcsolja be a Bluetooth-t a mobiltelefonján.

  Ha az EasyCall készülék még nem volt más eszközzel 
párosítva, bekapcsolás után automatikusan párosítás 
módba áll. Ezt egy gyors ütemben villogó kék fény 
jelzi.

J A párosítás manuális végrehajtásá- 
hoz nyomja meg és tartsa lenyomva  
a hívás gombot 10 másodpercig,  
amíg a jelzőfény gyorsan villogó  
kékre nem vált.

J Kezdje meg a párosítási folyamatot a telefonon egy 
percen belül, a telefon használati útmutatójában leírtak 
szerint.

15

J  A telefon listázza a Bluetooth-kapcsolaton keresztül 
elérhető készülékeket. Válassza ki a listáról a „Phonak 
EasyCall” elnevezésű készüléket, és írja be a „0000” 
kódot, amennyiben szükséges.

A párosítás végrehajtása 
A sikeres párosítást követően az EasyCall jelzőfényének 
gyors kék villogása abbamarad. Ez 2 percig is eltarthat, de 
általában néhány másodpercen belül megtörténik.

  A mobiltelefont csak egyszer kell párosítani az 
EasyCall készülékkel. A két készülék párosítása aktív 
marad kikapcsolás után is.

Egy másik mobiltelefon párosítása 
Ha az EasyCall készüléket egy másik mobiltelefonnal 
szeretné párosítani, manuálisan végezze el a folyamatot 
az előző oldalon leírtaknak megfelelően. 
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J Ha a készülékek így sem kapcsolódnak össze, lépjen be 
a telefonja Bluetooth menüjébe, és válassza ki az 
EasyCall készüléket a párosított Bluetooth-képes 
eszközök listájából. Nyissa meg az EasyCall Bluetooth-
beállításokat, és állítsa az „Automatikus kapcsolódás 
engedélyezése” lehetőséget „igen” állásba.

 A kapcsolat addig fennáll, amíg a két készülék be van 
kapcsolva, legalább 3 méterre találhatók egymástól, 
és a Bluetooth be van kapcsolva.

3.7 A hallókészülékkel való kapcsolat ellenőrzése

  Mielőtt csatlakoztatná az EasyCall készüléket a 
mobiltelefonhoz, el kell végeznie egy alap 
funkciótesztet. 

J A telefonnal összekapcsolódott EasyCall segítségével 
tárcsázzon egy telefonszámot, például a hangpostáét. 

J Az EasyCall jelzőfényének folyamatosan világító kékre 
kell váltania. 

3.6 Kapcsolódás a mobiltelefonhoz

J A hívás gomb 2 másodpercig való  
nyomva tartásával kapcsolja be  
az EasyCall készüléket. 

J Miután a telefont párosította az  
EasyCall készülékkel, a két eszköz  
automatikusan kapcsolódik  
egymáshoz. Ezt a telefonon  
található azonos Bluetooth  
szimbólum jelzi; a kapcsolat  
létrejötte 30 másodpercet is  
igénybe vehet. 

Ha a két eszköz nem kapcsolódik egymáshoz 
automatikusan 
J Bizonyosodjon meg arról, hogy a telefonon a Bluetooth 

be van kapcsolva.
J Nyomja meg röviden az EasyCall hívás gombját. Ezzel 

manuálisan összekapcsolhatja az EasyCall készüléket 
a mobiltelefonnal (régebbi típusú mobiltelefonok 
esetén szükség lehet erre a lépésre).

3. Kezdő lépések
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J Tartsa a telefont és az EasyCall  
készüléket 0,5 méteres távolságra  
egymástól, az utóbbi és a halló- 
készülék távolsága pedig  
legfeljebb 10 cm legyen.

Hallókészülékei automatikusan telefon programra 
váltanak, és hallhatja a csengőhangot hallókészülékén.

  Ha nem hallja a telefon hangját hallókészülékén, 
pedig az EasyCall jelzőfénye kéken világít, kérdezze 
meg szakorvosát az EasyCall vagy az EasyCall II és 
hallókészüléke kompatibilitásával kapcsolatban. 

<10 cm

<50 cm

3.8 A mobiltelefon csengőhangprofiljának beállítása

Amíg az EasyCall Bluetooth-kapcsolatban áll a 
mobiltelefonnal, a csengések, az SMS értesítők stb. 
Bluetooth-on keresztül az EasyCall készülékre 
továbbítódnak.

Amennyiben az EasyCall és a hallókészülék távolsága több 
mint 25 cm, a fenti jelzéseket nem hallhatja 
hallókészülékén. 

Miután Bluetooth-szal csatlakoztatta egymáshoz 
az EasyCall készüléket és a telefont:
J Állítsa be a telefonját, hogy akkor is lejátssza 

az akusztikus csengőhangokat, ha a „Bluetooth 
headsethez” van csatlakoztatva. 

J Lehetőség szerint kapcsolja be a rezgő 
figyelmeztetéseket.

  A csengőhangok beállításával kapcsolatos 
részletesebb információkért, kérjük, olvassa el 
a mobiltelefon használati útmutatóját.

3. Kezdő lépések
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4. Az EasyCall rögzítése 
a mobiltelefonhoz

Azért, hogy ne feledkezzen meg EasyCall készülékéről, 
illetve ne veszítse el azt, rögzítse biztosan a mobil-
telefonja hátuljához.

4.1 Rögzítés a Phonak tok segítségével

Egyes telefontípusokhoz a  
Phonak hozzáillő tokot  
kínál, melynek segítségével  
az EasyCall biztonságosan  
rögzíthető a telefonhoz. 

Ellenőrizze a  
http://www.phonak.com/easycall oldalon, hogy az ön 
telefonjához elérhető-e Phonak EasyCall tok

J Távolítsa el a védőfóliát a tokban található duplaoldalú 
ragasztószalagról.

J Illessze be az EasyCall készüléket a tok nyílásába, majd 
gyengéden nyomja hozzá a ragasztószalaghoz.

J Pattintsa rá a tokot a telefonjára.

4.2 Rögzítés duplaoldalú ragasztószalag segítségével

Azért, hogy gyakorlatilag bármilyen formájú telefonhoz 
rögzíthető legyen, az EasyCall készülékhez különböző 
formájú duplaoldalú ragasztószalagokat mellékeltünk.

Az egyik ragasztószalag segítségével rögzítse az EasyCall 
készüléket a mobiltelefon hátuljára.

Használhat egy nem a Phonak által gyártott tokot is, 
amely kompatibilis a telefonjával: rögzítse az EasyCall 
készüléket a tok hátuljára. Így gondoskodhat arról, hogy a 
kétoldalú ragasztószalag ne tegyen kárt a telefonjában.

  Az EasyCall rögzítése előtt bizonyosodjon meg róla, 
hogy a két készülék párosítása és csatlakoztatása 
sikeresen megtörtént (lásd 3.5 fejezet).

Hogyan helyezze el az EasyCall készüléket a telefonon

Az alábbi útmutatás segít abban, hogyan helyezze ez az 
EasyCall készüléket a telefonján.
 
Ne feledje, hogy rögzítés után az EasyCall készüléknek 
folyamatosan a telefon hátulján kell maradnia.
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Rögzítse az EasyCall készüléket
J A telefon hátuljához.
J Közel a telefon aljához, hogy a mikrofonnyílás közel 

legyen a szájához.
J Egy egyenletes felületre, amelyen nincsenek nyílások 

(mikrofon, kamera, hangszóró stb.).

  Ha a készülék rögzítésekor eltakar egy nyílást, ez 
negatívan befolyásolhatja a telefon teljesítményét.

A megfelelő ragasztószalag kiválasztása
EasyCall készüléke mellé 3 különböző ragasztószalagot 
kapott.

Az egyenes felületekhez használja  
a vékony, átlátszó szalagot.

Az íves felületekhez használja  
a vastagabb, fekete szalagot.

  A szürke ragasztószalag jobban ragad, mint a fekete. 
Csak akkor használja, ha egy tokhoz rögzíti 
az EasyCall készüléket, ellenkező esetben később 
esetleg nem tudja majd eltávolítani az EasyCall 
készüléket a telefonról.

4. Az EasyCall rögzítése a mobiltelefonhoz
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Az EasyCall rögzítése a telefonhoz

J Ügyeljen arra, hogy alaposan  
eltávolítson minden zsíros és egyéb  
szennyeződést a telefonról és  
az EasyCall készülékről, hogy  
a ragasztószalag jól tapadhasson.

J Távolítsa el a védőfóliát a ragasztó- 
szalag egyik oldaláról.

J Állítsa a megfelelő pozícióba  
a ragasztószalagot, majd nyomja  
hozzá az EasyCall készülékhez.

J Távolítsa el a védőfóliát a ragasztó- 
szalag másik oldaláról is, majd rögzítse  
az EasyCall készüléket a telefonhoz  
a lehető legmegfelelőbb pozícióban,  
az előző oldalakon bemutatott módon.

J Gyengéden nyomja hozzá  
az EasyCall készüléket  
a telefonhoz 5 másodpercig,  
hogy a ragasztószalag  
megtapadhasson.

  Legalább 20 perc szükséges ahhoz, hogy 
a ragasztószalag megfelelően tapadjon.  
Az ideális tapadás 24 óra elteltével jön létre. 

4. Az EasyCall rögzítése a mobiltelefonhoz
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5. Napi használat

Hívás fogadása vagy kezdeményezése előtt:
J Megfelelő módon illessze  

be a fülébe a hallókészü- 
léket, és kapcsolja be.

J Bizonyosodjon meg róla,  
hogy az EasyCall be van  
kapcsolva, és a 3.6 fejezetben  
leírtak szerint össze van  
kapcsolva a telefonnal.

5.1 A készülék megfelelő tartása

Az EasyCall mikrofonnyílásába beszélhet. 

A hívás teljes időtartalma alatt  
úgy tartsa a telefont (a rá  
rögzített EasyCall készülékkel),  
hogy az közel legyen a szájához  
és a hallókészülékéhez. 

Hívás közben hallókészüléke automatikusan átvált 
a telefon programra abban az esetben, ha az EasyCall 
a vezeték nélküli kapcsolat létesítéséhez szükséges 
távolságon belül található.

Az EasyCall egy időben mindkét hallókészülékére közvetíti 
a telefonról érkező beszédjelet.

A mobiltelefont bármelyik fülénél tarthatja, illetve át is 
helyezheti, azonban a megfelelő távolságon belül kell 
tartania. A telefon elmozdításakor a jel átmenetileg rövid 
időre megszakadhat.

  Amennyiben a telefonról érkező jeleket nem hallja 
tisztán, mozdítsa el a telefont (rajta az EasyCall 
készülékkel), amíg a jel nem lesz ismét tisztán 
hallható.

  Minél nagyobb a háttérzaj, annál közelebb kell 
tartania az EasyCall készüléket a szájához.
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5.2 Hívás kezdeményezése

J A telefon billentyűzetének segít- 
ségével gépelje be a telefonszámot. 

J Nyomja meg a hívás gombot  
a telefonon.

  Régebbi modellek esetén az EasyCall gomb 
megnyomására is szükség lehet: ezzel manuálisan 
összekapcsolhatja az EasyCall készüléket a 
telefonnal, ha a hívás folyamatban van.

J Tartsa a telefont (rajta a rögzített EasyCall készülékkel) 
közel a hallókészülékéhez, az 5.1 fejezetben leírtak 
szerint.

  Bizonyosodjon meg róla, hogy az  
EasyCall készülék mikrofonja nincs  
letakarva hívás közben.

5. Napi használat

5.3 Hívás fogadása

Ha hívás érkezik a telefonjára, az EasyCall  
jelzőfénye gyors ütemben villogó kékre  
vált, és a telefon a beállításoktól függően  
csengeni vagy rezegni kezd. 

J A hívás fogadásához nyomja meg  
az EasyCall gombot. 

J Tartsa a telefont (rajta a rögzített  
EasyCall készülékkel) közel a halló- 
készülékéhez, az 5.1 fejezetben  
ismertetett módon.

  Mindig az EasyCall gomb megnyomásával fogadja 
a hívást. Egyes modellek esetében a telefon nem 
közvetíti a hívást az EasyCall készülékre, ha azt 
a telefon gombjának megnyomásával fogadja. 
Olvassa el a 6.2 fejezetben leírtakat, amelyből 
megtudhatja, hogyan fogadhatja a hívást a telefon 
helyett az EasyCall készülékkel.
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5.4 A telefon hívás közbeni hangerejének beállítása

A telefon hangerőgombjainak használatával állítsa be 
a megfelelő hangerőt.

5.5 Hívás megszakítása

A hívást az EasyCall hívás gombjának megnyomásával 
vagy a telefon menüjének használatával szakíthatja meg.

  Ha megszakítja a hívást, vagy az EasyCall  
készülék kikerül a hatótávolságból, a hallókészülék 
automatikusan visszaáll a legutóbb használt 
programra. Ez a hallókészülék típusától függően 
2-5 másodpercet vesz igénybe.

6. Részletesebb információk

6.1 Az alacsony töltöttség jelzése

Amennyiben az EasyCall készülék akkumulátorának 
töltöttsége alacsony, a jelzőfény gyors ütemben pirosan 
villog, percenként 13-szor. Ez a jel arra utal, hogy fel kell 
töltenie EasyCall készülékét.

Hívás közben az alacsony töltöttségre a percenként 
megszólaló rövid pittyegések figyelmeztetnek. 

A rendelkezésre álló hívásidő az első jelzés megjelenése 
után körülbelül 60 perc.

6.2 Hívás átirányítása

Ez a funkció lehetősévé teszi, hogy hívás közben átadja 
valaki másnak a telefont. 

J Nyomja meg és tartsa nyomva 2 másodpercig az 
EasyCall gombot, hogy a hívást átirányítsa a telefonra.

J A hallókészülék visszaáll a korábban használt programra.

  A hívás az EasyCall készülékre való vissza irányí-
tásához használja a telefon menüjét.

5. Napi használat
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6.3 Második bejövő hívás

Amennyiben a telefonja támogatja a hívásvárakoztatást 
(második bejövő hívás érkezése, miközben egy hívás már 
folyamatban van), az EasyCall gombot az alábbiakban 
ismertetett módon használhatja:

Rövid  
megnyomás

Megnyomás és nyomva 
tartás (2 másodpercig)

Első bejövő hívás Hívás fogadása Hívás visszautasítása

Első bejövő hívás 
folyamatban

Hívás megszakítása Az audiojel átirányítása 
(az EasyCall készülékről 
a telefonra és vissza)

Második bejövő 
hívás (az első 
folyamatban)

Az első hívás 
várakoztatása és a 
második fogadása

Az audiojel átirányítása 
(az EasyCall készülékről 
a telefonra és vissza)

Első hívás 
várakozik 
(a második 
folyamatban)

A második hívás 
megszakítása, 
visszatérés az 
elsőhöz

Az audiojel átirányítása 
(az EasyCall készülékről 
a telefonra és vissza)

Vissza az első 
híváshoz

Az első hívás 
megszakítása

Az audiojel átirányítása 
(az EasyCall készülékről 
a telefonra és vissza)

Minden további háromirányú hívás esetén annak keze-
léséhez használja a telefon menüjét.

6.4 A párosított Bluetooth-képes eszközök törlése

Ha a párosított eszközök használata során bármilyen 
problémával szembesül, törölje a párosításokat az 
EasyCall készülékről.

  A Bluetooth-párosítások törlése után a készülék 
a korábban párosított eszközökkel nem tud 
összekapcsolódni.

J Nyomja meg és tartsa nyomva az EasyCall gombot 
20 másodpercig, amíg a jelzőfény gyors ütemű kék 
villogása meg nem szűnik.

J További párosítás előtt törölje a jelenlegieket 
a telefonról.

J Ismételje meg a párosítási műveletet a 3.5 fejezetben 
leírt módon.

6. Részletesebb információk
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6.5 Az EasyCall a telefonról történő eltávolítása

Ha valamiért el szeretné távolítani az EasyCallt a 
telefonról, kövesse az alábbi lépéseket.

A vékony, átlátszó ragasztószalagot egyszerűen 
eltávolíthatja az átlátszó csík meghúzásával.
 

A vastagabb ragasztószalagot csak úgy tudja eltávolítani, 
ha gyengéden elemeli az EasyCall készüléket a telefontól.

Legyen óvatos, hogy meg ne karcolja vagy el ne törje 
a telefont vagy az EasyCall készüléket.

Ha bármilyen olyan hibát észlel, amelyet jelen használati útmutató 
nem tárgyal, kérjük, vegye fel a kapcsolatot szakorvosával.

Okok 

Az EasyCall nem válaszol, vagy bekapcsoláskor nem világít 
a jelzőfény.

J Az EasyCall készülék teljesen 
lemerülhetett.          

Az EasyCall készüléken egy gyors ütemben, kéken villogó jelzőfény 
látható.

J Az EasyCall párosítása nem 
történt meg, így folyamatosan 
párosítás módban van.

A Bluetooth-párosítás során a másik eszköz egy kódot kér, mit 
írjak be?

J Az EasyCall készülék és 
a Bluetooth-képes eszköz első 
párosításához egy párosító kód 
szükséges. 

Mit tegyen

J Töltse a készüléket legalább 
1 órán keresztül. 

J Hajtsa végre a párosítást a 3.5 
fejezetben leírt módon.

J Gépelje be a „0000” (4 db 
nulla) számsort, ha a készülék 
kódot kér.

7. Hibaelhárítás6. Részletesebb információk
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Okok Mit tegyen

 

J A telefon használati 
útmutatójában leírtak alapján 
bizonyosodjon meg róla, hogy 
a Bluetooth be van kapcsolva.

J Kapcsolja ki, majd újra be 
a Bluetooth-t a telefonján.  
2. Az EasyCall ki-, majd 
bekapcsolásával indítsa újra a 
készüléket.  
3. Aktiválja az EasyCallt 
a telefon Bluetooth menüje 
segítségével.

J Menjen végig a párosítási 
folyamat egyes lépésein a 
jelen útmutatóban leírtak 
alapján.

J Engedélyezze a telefonján az 
akusztikus csengőhangokat és 
a rezgő figyelmeztetéseket 
Bluetooth-szal való 
kapcsolódás közben.

A telefon csörög, de a jelzőfény nem villog kéken, és a 
hallókészüléken sem hallható a csengőhang.

J A Bluetooth ki van kapcsolva a 
telefonon.

J Az EasyCall és a telefon nem 
kapcsolódik egymáshoz.

 

J Az EasyCall és a telefon nincs 
párosítva.

J A csengőhang általában nem 
hallható az EasyCall készüléken, 
a 25 cm-es jeltovábbítási 
távolságból kifolyólag.

Okok Mit tegyen

A telefonhívás hangereje túl magas vagy túl alacsony.

J A különböző típusú telefonok 
hangereje különbözhet. 

Az audiojelek továbbítása során a hang szakadozik.

J Hangtovábbítás közben az 
EasyCall készülék túl távol 
helyezkedik el a halló- 
készüléktől.

Zajos környezetben nehezen hallom a másik fél hangját 
telefonbeszélgetés közben.

J A telefon hangereje túl  
alacsony.

J A hallókészülék mikrofonja túl 
magas hangerőre van állítva – 
nem az optimális hangtováb- 
bítási programot használja.

J A telefon gombjainak segít-
ségével állítsa be a kívánt 
hangerőt.

J A telefont (rajta a rögzített 
EasyCall készülékkel) 
legfeljebb 10 cm-re tartsa 
a hallókészülékétől.

 

J A telefon hangerőszabályzó 
gombjával állítsa be a kívánt 
hangerőt.

J Kérje meg szakorvosát, hogy 
végezze el a szükséges 
finomhangolást a 
hallókészülékén. 
 

7. Troubleshooting
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Okok Mit tegyen

Hívás közben a másik fél nem hall jól.

J Az EasyCall mikrofonnyílása  
le van takarva  

J A háttérzaj túl erős. 
 
 

Elindítottam a zenelejátszót a telefonon, de nem hallom a zenét 
az EasyCall készüléken keresztül.

J A telefonhívásokon kívül más 
jellegű audiojel továbbítása  
nem támogatott.

Skype videóhívás során az audiojel szakadozik.

J Az EasyCall és a hallókészülék 
távolsága legfeljebb 25 cm  
lehet. Így beszélgetés közben 
a képernyőre nézni nem 
lehetséges.

J Bizonyosodjon meg róla, hogy 
a mikrofonnyílást nem takarja 
el valamely testrésze, a ruhá-
zata vagy szennyeződés.

J Tartsa közelebb az EasyCall 
készüléket a szájához.

J Kérje meg a hívót, hogy 
növelje készüléke hangerejét. 

J Zenehallgatáshoz használja 
a Phonak ComPilot vagy 
a Phonak Compilot Air 
hangtovábbító készüléket. 

J A Skype és más VoIP 
technológiák segítségével csak 
beszédhívások bonyolíthatók. 
Kapcsolja ki a videó 
üzemmódot.

Okok Mit tegyen

Az EasyCall készüléket csak mobiltelefonnal lehet használni?

J Az EasyCall bármilyen készülék- 
hez csatlakozni tud, amely 
támogatja a headsettel (HSP)  
vagy Bluetooth-kapcsolattal  
(HFP) történő használatot.

J A készülék használható 
Bluetooth-képes vezeték nélküli 
telefonokkal és táblagépekkel is.

Az EasyCall készüléket feltétlenül csatlakoztatni kell a telefonhoz?

J Az EasyCall és a telefon közti 
kapcsolat a vezeték nélküli 
Bluetooth technológia 
segítségével valósul meg.

J A készülék legfeljebb 3 méterre 
lehet a telefontól.

A töltési idő hosszabb a megszokottnál.

J A készüléket töltés közben is 
használja.

J A töltő nem biztosít megfelelő 
áramerősséget.

J Bármilyen eszközzel is 
használja az EasyCall 
készüléket, az EasyCall és a 
hallókészülék között legfeljebb 
25 cm-es távolság legyen 
használat közben. 

 

J Azért, hogy biztos lehessen 
benne, hogy az EasyCall 
mindig használatra kész, nem 
feledkezik meg róla, vagy 
veszíti el, a készüléket hagyja 
a telefonhoz rögzítve.

J A készüléket töltés közben is 
használhatja, azonban így 
a töltési idő 30 százalékkal 
megnő.

J Kizárólag a Phonak által 
jóváhagyott töltőt használjon. 

7. Hibaelhárítás
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Az EasyCall készenléti ideje jelentősen lecsökkent.

J Az akkumulátort általában 
többször fel kell tölteni, illetve 
teljesen lemeríteni ahhoz, hogy 
teljes kapacitással működ- 
 hessen. Kérjük, az optimális 
készenléti időről informálódjon 
a készülék adatlapján. 

Hogyan indítsam újra az EasyCall készüléket?

J Az EasyCall nem válaszol.

Okok

J Első alkalommal legalább 
3 órán keresztül töltse 
a készüléket.

J 3 alkalommal hagyja teljesen 
lemerülni az EasyCall 
készüléket. 

J Nyomja meg az EasyCall 
gombot, és tartsa lenyomva 
45 másodpercig, hogy 
újraindítsa a készüléket (így 
a párosított Bluetooth-képes 
eszközök is törlődnek).

Mit tegyen

8. Szerviz és garancia

8.1 Helyi garancia

Kérjük, a helyi garancia feltételeiről kérdezze meg 
szakorvosát, akitől a készülékeket vásárolta.

8.2 Nemzetközi garancia

A Phonak egyéves, korlátozott nemzetközi garanciát 
ad termékeire, amely a vásárlás dátumától érvényes. 
A korlátozott garancia a gyártási és anyagi hibákra 
terjed ki. A garanciát kizárólag abban az esetben 
lehet érvényesíteni, ha a vásárlás ténye bizonyítható. 
A nemzetközi garancia nem befolyásol semmilyen 
jogot, amellyel a vásárló nemzetközi kereskedelmi és 
fogyasztóvédelmi szabályozások értelmében rendelkezik.

7. Hibaelhárítás
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8.3 A garancia korlátozása

A garancia nem terjed ki a nem rendeltetésszerű 
használatból vagy helytelen kezelésből (a készülék 
vegyszereknek való kitétele, víz alá merítése vagy túlzott 
fizikai igénybevétel) eredő hibákra. A harmadik fél vagy 
a készülék javítására nem jogosult szerviz által okozott 
hibák a garanciát semmissé teszik. A garancia nem 
tartalmaz semmilyen, a szakorvos által végzett javítást.

Szériaszám:

A vásárlás dátuma:
 
 
A termék értékesítésére  
jogosult szakértő  
(bélyegző/aláírás): 

Megfelelőségi információk 
A Phonak AG ezennel kijelenti, hogy ez a Phonak készülék 
teljesíti a Rádió- és Telekommunikációs Végfelhasználói 
Eszközök Irányelv 1999/5/EEC rendelkezéseit. 
A Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a gyártó vagy 
a Phonak helyi képviselőjénél elérhető; címük 
megtalálható a http://www.phonak.com weboldalon 
szereplő listán (képviseletek világszerte).

Ausztrália:

Beszállító kódja:  N15398

Új-Zéland:

Beszállító kódja: Z1285

  

9. Megfelelőségi információk8. Szerviz és garancia
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1. figyelmeztetés:
Ezen eszköz használatára a kanadai FCC szabályok 15. 
fejezete, illetve a RSS-210 rendelkezés vonatkozik. 
Az eszköz használata az alábbi két feltételhez kötött:
1) az eszköz nem fejt ki káros hatást, és  
2)  az eszköznek el kell viselnie az azt ért esetleges káros 

hatásokat, beleértve azon hatásokat is, amelyek 
a működését nem kívánt módon befolyásolhatják.

2. figyelmeztetés:
A készüléken történt, a Phonak által nem engedélyezetett 
változtatások vagy módosítások semmissé tehetik az FCC 
jóváhagyását a készülék használatára.

3. figyelmeztetés:
A készülék tesztelésen esett áll, melynek alapján és a 
kanadai FCC szabályok 15. fejezetében, illetve az ICES-
003 rendelkezésben foglaltak szerint B kategóriás digitális 
eszköznek minősül. Ezen korlátozások célja, hogy meg-
felelő védelmet nyújtsanak a lakossági használat közben 
felmerülő káros hatások ellen. A készülék rádiófrekvenciás 
energiát bocsát ki, használ és sugározhat, illetve, 
amennyi ben nem az instrukcióknak megfelelően állították 
be, zavarhatja a rádiókommunikációs jeleket.

Azonban, nincs garancia arra, hogy megfelelő beállítás 
esetén ezen zavarok nem lépnek fel. Amennyiben a 
készülék a rádió- vagy televíziójelek zavarát okozza 
(melynek tényéről a készülék ki-bekapcsolásával 
meggyőződtünk), a felhasználónak érdemes 
megpróbálkoznia az alábbiakkal:
J Állítson az antennán, illetve helyezze át.
J Helyezze távolabb a készüléket a vevőtől.
J Különböző áramkörökhöz csatlakoztassa a készüléket 

és a vevőt.
J Vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy egy 

tapasztalt rádió- vagy televíziószerelővel.

4. figyelmeztetés:
A Japán Rádiótörvénynek és a Japán 
Telekommunikációs Üzleti Törvénynek való 
megfelelőség 
Ez az eszköz megfelel a Japán Rádiótörvényben (電波法) 
és a Japán Telekommunikációs Üzleti Törvényben (電気通
信事業法) foglaltaknak.
Az eszközön módosítások nem végezhetők (ellenkező 
esetben a hivatkozási szám érvénytelenné válik).

9. Megfelelőségi információk
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XXXX

Ez a szimbólum arra utal, hogy a 
fel használónak ajánlott elolvasnia és 
figyelembe vennie az ezen útmutató-
ban szereplő, vonatkozó információkat.

A CE jelölés használatával a Phonak 
AG szavatolja, hogy az adott 
Phonak készülék teljesíti a Rádió- és 
Telekommunikációs Végfelhasználói 
Eszközök Irányelv 1999/5/EEC 
rendelkezéseit. A CE jelölés után 
álló számok a fenti irányelv alá 
tartozó minősített szervezetek 
azonosítószámai.

10. Információ és a szimbólumok 
magyarázata 

A használat 
szabályai 

Fontos információk a termék keze-
léséről és biztonságos használatáról.

Ez a szimbólum arra utal, hogy a 
felhasználónak ajánlott figyelembe 
vennie az ezen útmutatóban szereplő, 
vonatkozó figyelmeztetéseket.

MC és ausztrál rádiókommunikációs 
megfelelőségi megjelölés.

A terméket úgy tervezték, hogy 
az a rendeltetésszerű használat 
során problémák és korlátozások 
nélkül működjön; kivéve, ha ennek 
ellenkezője a használati útmutatóban 
feltüntetésre került.

A készülék gyártóját jelzi. 
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Az áthúzott hulladéktárolót ábrázoló 
jelölés arra utal, hogy az eszközt 
nem lehet hagyományos háztartási 
hulladékként kezelni. Kérjük, a régi 
vagy már nem használt készülékeket 
az elektronikus hulladékok elhelye-
zésére alkalmas hulladékgyűjtő 
tele peken helyezze el, illetve vigye 
vissza a vásárlás helyére. A megfelelő 
hulladékkezelés védi a környezetet és 
az egészségünket.

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a 
Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, 
és a Phonak általtörténő mindennemű 
használatuk licencmegállapodás 
keretében történik. Minden egyéb 
védjegy és szóvédjegy a vonatkozó 
védjegytulajdonos tulajdonát képezi.

10. Információ és a szimbólumok magyarázata

A minősített rádióeszköz japán 
megjelölése.

A terméket tartsa szárazon. 

Szállítási páratartalom: 90 százalékig 
(cseppfolyósodás nélkül).  
Tárolási páratartalom: 0-tól 70 
százalékig, ha a termék nincs 
használatban. 
Működtetési páratartalom: 85 
százalékig (cseppfolyósodás nélkül) 

Légköri nyomás:  
500 hPA-tól 1100 hPA-ig.

Tárolási és szállítási hőmérséklet:  
–20°-tól +60° Celsius fokig  
Működtetési hőmérséklet:  
0°-tól 40° Celsius fokig.
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A következő oldalak fontos biztonsági információkat 
tartalmaznak.

Veszélyre való figyelmeztetések

 Tartsa a készüléket távol a gyermekektől, értelmi 
fogyatékkal élőktől és háziállatoktól.

 Az alábbiak az aktív beültetett orvosi eszközzel (pl. pace-
maker, defibrillátor) rendelkező személyekhez szólnak:

 A pacemakert használók számára nem ajánlott a 
készüléket az ingzsebben hordani. Amennyiben 
bármilyen zavaró hatást érzékel a készülék haszná lata 
során, függessze fel a készülék használatát, és vegye 
fel a kapcsolatot az aktív implantátum gyártó jával 
(kérjük, vegye figyelembe, hogy zavaró hatáso kat az 
elektromos vezetékek, az elektrosztatikus töltés, a 
reptereken található fémdetektorok stb. is 
kiválthatnak).

 Kizárólag olyan hallókészüléket használjon, amelyet szak or-
vosa kifejezetten az ön igényeinek megfele lően állított be.

 A készüléken végzett, a Phonak által nem jóvá hagyott 
változtatások vagy módosítások nem engedélyezettek.

11. Fontos biztonsági információk
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 A készülék felnyitása károsíthatja azt. Amennyiben 
olyan problémát észlel, amelyet az ezen útmuta tó ban 
szereplő hibaelhárítás fejezetben leírtak alapján nem 
tud elhárítani, konzultáljon a szakemberrel, akitől a 
készüléket vásárolta.

 Az eszköz egy beépített, nem eltávolítható 
akkumulátort tartalmaz. Ne kísérelje meg felnyitni az 
eszközt, és eltávolítani az akkumulátort, ugyanis ez 
sérülést okozhat, és károsíthatja az eszközt.

 A készülék elektronikus alkatrészeinek hulladék-
kezelése a Phonak AG helyi szabályainak megfelelően 
lehetséges.

 Külső eszközök csatlakoztatása csak akkor lehetséges, 
amennyiben azokat a vonatkozó IECXXXXX rendel-
kezéseknek megfelelően tesztelték. Az esetleges 
áram ütés elkerülése érdekében kizárólag a Phonak AG 
által jóváhagyott kiegészítőket használjon.

 A készülék kábeleit és csatlakozóit az ezen használati 
útmutatóban leírt rendeltetésszerű használatuktól 
eltérően alkalmazva (például az USB-kábelt a nyak 
körül viselve) sérülés veszélye áll fenn.
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 Az USB csatlakozót kizárólag erre a célra használja.

 A készülék felöltéséhez kizárólag EN60950 minő-
sítéssel rendelkező, 5 VDC egyenfeszültségű és 
minimum 500 mA áramerősségű stabilizált töltőt 
használjon.

 Figyelem: áramütésveszély. Az adaptert önmagában 
ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.

 Ne használja a készüléket robbanásveszélyes területen 
(bányák vagy ipari területek közelében, ahol 
robbanásveszély áll fenn, oxigéndús környezetben, 
illetve gyúlékony anyagok közelében), illetve olyan 
környezetben, ahol az elektronikus eszközök 
használata tilos.
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 A különböző duplaoldalú ragasztószalagok másként 
viselkedhetnek a mobiltelefon, illetve a kemény 
anyagú tok felületén. Zsíros felületekre a ragasztó-
szalag nem tapad jól, így elveszítheti az EasyCall 
készüléket.

 Az EasyCall a telefonra rögzítve használható. Legyen 
óvatos, ha telefonját a ruházatában, például nadrágja 
farzsebében hordja. Ha véletlenül ráül az EasyCall 
készülékre, összetörheti.

 Ügyeljen arra, hogy ne okozzon kárt a telefonban, 
amikor eltávolítja az EasyCall készüléket 
a duplaoldalú ragasztószalagokról.

 Védje a készüléket a túlzott nedvességtől (fürdés, 
úszás), hőtől (radiátor, gépjármű műszerfala) vagy 
a bőrrel való közvetlen kapcsolattól izzadás esetén 
(testedzés, fitnesz, sport).

 Ne ejtse a földre a készüléket. A kemény felületre 
ejtett készülék károsodhat.

11. Fontos biztonsági információk 
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 A sugárzással járó speciális orvosi vagy fogorvosi 
beavatkozások befolyásolhatják a készülék működését. 
Az eszközt tartsa távol a helyiségtől, amennyiben 
az alábbi kezeléseken vesz részt:

 J  Orvosi vagy fogorvosi kezelés röntgen- (vagy CT-) 
vizsgálattal.

 J Mágneses mezőt keltő MRI/NMRI vizsgálat

 Védje a készüléket és töltőjét a portól és 
a szennyeződésektől.

 Az eszközt egy nedves ronggyal tisztítsa meg. 
Ne használjon háztartási tisztítószereket (mosópor, 
szappan stb.) vagy alkoholt a készülék tisztításához. 
Az eszköz megszárításához ne használja a mikro-
hullámú sütőt vagy más hősugárzó készülékeket.

 A készülék által használt, digitálisan kódolt, induktív 
jelátviteli technológia megbízható, és nem függ más 
készülékek jelenlététől. Azonban fontos megjegyezni, 
hogy amennyiben a készüléket számítógép, nagyobb 
elektromos berendezés vagy más erős elektro mágne-
ses mező környezetében működteti, a megfelelő 

működés érdekében az eszköznek a többitől legalább 
60 cm-re kell elhelyezkednie.

 Tartsa a készüléket legalább 10 cm távolságra 
bármilyen mágnestől.

 Ne csatlakoztasson a készülékhez 3 méternél 
hosszabb kábellel rendelkező USB-csatlakozót.

 Ha épp nem használja a készüléket, kapcsolja ki, és 
gondoskodjon biztonságos tárolásáról.
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