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2.1 A csomag tartalmának ellenőrzése

2. A telefon megismerése

Levehető
övkapocs

Az elem
burkolata

Újratölthető 
elem

Telefonkagyló

Tápegység adapterekkel

RJ11 telefonkábel 
adapterekkel

DECT talp
és töltő („talp”)Svájc

Németország

EU

US/KAN

A DECT CP1 vezeték nélküli telefon a Phonak, a világ 
egyik vezető hallástechnológiai cége által kifejlesztett 
kiváló minőségű termék.

Kérjük, olvassa el alaposan a használati útmutatót, hogy 
a készülék által kínált összes lehetőséget kiaknázhassa.

Ha kérdése merülne fel, forduljon hallásgondozó 
szakemberéhez, vagy látogasson el a www.phonak.com/
dect weboldalra

Phonak – life is on  www.phonak.com

1. Bevezetés
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2.2 A telefon működése

Ez a telefon bármely más vezeték 
nélküli telefonhoz hasonlóan 
használható. A beépített vezeték 
nélküli Phonak átviteli technológia 
azonban nagyban megkönnyíti a 
Phonak hallókészülékkel történő 
telefonálást.

A telefon jele vezeték nélkül, digitális 
minőségben kerül továbbításra 
mindkét hallókészülékhez.

Ha a feje felé közelíti a telefonkagylót, a hallókészülék 
automatikusan telefonprogramra vált át.

A telefon természetesen hallókészülék nélkül 
is használható.
 
A telefon támogatja a nemzetközi DECT (Digital Enhanced 
Cordless Telecommunications – továbbfejlesztett, vezeték 
nélküli digitális távközlés) szabványt.

2. A telefon megismerése

2.3 A készülék leírása

A talp
A talp a telefonzsinórhoz csatlakozik, és egyben ez 
a telefonkagyló töltője is.

 

 

 A talp alapértelmezett PIN kódja „0000”.

 A talpat és a telefonkagylót a gyárban már összepáro-
sították. Önnek nem kell bejelentkeznie velük.

a

b c d

a Töltőcsatlakozók

b A tápegység bemenete
c Összepárosító billentyű: 

ha röviden megnyomja, a 
telefonkagyló csörögni kezd 
Ha 2 mp-ig nyomva 
tartja = másik telefonkagyló 
párosítása ehhez a talphoz.

d Analóg telefonzsinór 
csatlakozója.
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A telefonkagyló

 A kijelző nyelvének módosításához kövesse 
a 4.5. fejezet utasításait.

a Hangszóró
b Hangerő növelése / csökkentése
c Hang erősítése  

2 mp-ig nyomva tartva = a hallókészülék 
csatlakoztatásának tesztelése (demó üzemmód)

2. A telefon megismerése

d
e

f

g

h

j

l

i

m
n
o

q

r

p

k

s

c

b

a

d Kihangosító be- / kikapcsolása
e Beszélgetés / hívás megismétlése
f A  gombot 2 mp-ig nyomva tartva = 

a hangpostaszám felhívása
g A  gombot 2 mp-ig nyomva tartva = 

az összes csengőhang ki- / bekapcsolása
h Mikrofonnyílások
i A  gombot 2 mp-ig nyomva tartva = 

a „+” nemzetközi előtag tárcsázása
j A  gombot 2 mp-ig nyomva tartva = 

billentyűzár be- / kikapcsolása
k Számgombok
l Navigációs gombok
m Hívás befejezése / Vissza (egy menüszinttel feljebb) 

A  gombot 2 mp-ig nyomva tartva készenléti 
üzemmódban = telefonkagyló be- / kikapcsolása

n Funkciógomb
o Kijelzőgombok
p Helyi menü (a kijelző megjelenítésétől függően 

válasszon funkciót a kijelzőgombokkal)
q Kijelző
r A telefonkagyló 3,5 mm-es aljzata
s Jelzőfény
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2. A telefon megismerése

Szimbólumok megjelenítése készenléti üzemmódban

 

Szimbólumok megjelenítése híváskor

 A kijelző tartalma a beállításoktól függően változik.

a b c

defh g a Idő
b Dátum
c Ébresztőóra bekapcsolva
d Elem és töltöttségi állapot
e Csengőhang kikapcsolva
f Billentyűzet lezárva
g A telefonkagyló neve
  (akkor látható, ha egynél 

több telefonkagylót használ 
ugyanazzal a talppal)

h A talpból érkező jel ereje

a b a

cdefg a A helyi menütől függő funkciók
b Eltelt hívásidő
c A telefon száma vagy neve
d Az aktív hívás jelzője
e Hangerősítés bekapcsolva
f A telefonkagyló mikrofonja né-

mítva
g Kihangosítás bekapcsolva

Menüpontok 
Nyomja meg az  gombot, ha a menübe és az 
almenükbe kíván belépni. 
A visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

2.4 A hallókészülék kompatibilitása

Ez a termék külön e célra szolgáló vezeték nélküli 
csatlakozást használ a Phonak hallókészülékekhez. 
Kérdezze meg hallásgondozó szakemberét hallókészüléke 
kompatibilitásával kapcsolatban.
A kompatibilitás egyszerűen ellenőrizhető a demó 
üzemmóddal (  4.8. fejezet).

Telefon-
számok

Fejezet
5.7

Fejezet
6.4

Fejezet
5.3

Fejezet
6.2

Fejezet
6.5

Fejezet
5.1

Fejezet
5.12

Hívások Üzenet-
rögzítő

Ébresz-
tőóra

Hangbe-
állítások

Hallóké-
szülék

Beállí-
tások
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3. A biztonságra vonatkozó fontos 
tudnivalók

Kérjük, a Phonak DECT CP1 készülék használata előtt 
olvassa el a következő oldalakon szereplő tudnivalókat.

 A készülékek javítását csak meghatalmazott szerviz-
központban végezhetik el. A készülékek Phonak által 
kifejezetten jóvá nem hagyott változtatása és módo-
sítása nem engedélyezett. Az ilyen változtatások kárt 
tehetnek a készülékekben, a felhasználó fülében vagy 
a hallókészülékben.

 Bármely készülék felnyitása károsíthatja a készüléket. 
Ha olyan probléma lép fel, amely nem oldható meg 
a jelen használati útmutató utasításait követve, 
forduljon hallásgondozó szakemberéhez.

 Ne használja a készülékeket robbanásveszélyes területen 
(robbanásveszélyes bányák vagy ipari területek).

 Ne használja a készülékeket olyan helyen, ahol tilos 
az elektronikus eszközök használata.

 A DECT CP1 amerikai/kanadai változata NEM használ-
ható Európában, mivel az európai mobilhálózattal in-

terferencia lép fel. Az ilyen termékek illegális haszná-
latát az európai telekommunikációs hatóságok tiltják.

 A DECT CP1 európai változata NEM használható az 
Egyesült Államokban és Kanadában, mivel az amerikai 
és kanadai mobilhálózattal interferencia lép fel, ezért 
az FCC (a Szövetségi Kommunikációs Bizottság) és az 
IC (Industry Canada) az európai verzió használatát 
illegálisnak minősítette.

 A telefonkagyló olyan kisméretű alkatrészeket 
tartalmaz, amelyek fulladást okozhatnak, ha egy 
gyermek lenyeli őket. Tartsa 3 évnél fiatalabb 
gyermekektől, értelmi fogyatékkal élőktől és házi 
kedvencektől távol, nehogy lenyeljék. Lenyelés esetén 
azonnal forduljon orvoshoz, vagy menjen kórházba.

 A következők kizárólag olyan személyekre vonatkoznak, 
akik beültethető orvosi eszközzel (pl. pacemakerrel, 
defibrillátorral stb.) élnek: 
Ha bármilyen interferenciát tapasztal, ne használja 
a készüléket, és forduljon az aktív implantátum 
gyártójához (kérjük, ne feledje, hogy a villamos 
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3. A biztonságra vonatkozó fontos tudnivalók

vezetékek, az elektrosztatikus kisülések, a repülőtéri 
fémérzékelők stb. is interferenciát okozhatnak).

 Az elem eltávolításához forduljon a helyi újrahaszno-
sító intézményhez, és az elektromos alkatrészek ártal-
matlanítását a helyi szabályozás szerint végezze.

 Kizárólag a megfelelő IECXXXXX szabvány szerint 
tesztelt külső eszközöket szabad a hallókészülékhez 
csatlakoztatni.

 Ha a kábeleket felhasználási céljuktól eltérő bármely 
más módon használja (pl. a telefonkábelt nyakba 
vetve viseli), az sérülést okozhat.

 A mini USB-portot csak a meghatározott célra szabad 
használni.

 Vigyázat: áramütés. A hálózati adaptert tilos más 
berendezés csatlakoztatása nélkül elektromos 
csatlakozásba dugni.

 Biztonsági okokból csak a Phonak által szállított 
töltőt vagy 5 VDC és min. 1000 mA névleges értékű, 
USB-tanúsítvánnyal rendelkező töltőt használjon.

 Soha ne töltse a talpat PC vagy laptop USB-portjáról. 
Ez károsíthatja a készüléket.

 Ne csatlakoztasson a talphoz 3 méternél (9 lábnál) 
hosszabb USB- vagy telefonkábelt.

 Kizárólag olyan újratölthető elemet helyezzen be, 
amely megfelel a Phonak DECT CP1 adatlapjában 
található műszaki jellemzőknek, mivel a nem megfelelő 
elem károsíthatja a készüléket, vagy súlyos sérülést 
okozhat.

 Ne tartsa a telefonkagylót a fülének háttal, amikor 
csörög, vagy ha a kihangosító üzemmód be van 
kapcsolva. Hallása súlyosan, maradandóan károsodhat.

 A telefonkagyló zümmögő zajt okozhat az analóg 
hallókészülékekben. Ha bármilyen problémát 
tapasztal, keresse fel hallásgondozó szakemberét.
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3. A biztonságra vonatkozó fontos tudnivalók 4. Az első lépések

4.1 A tápegység összeállítása

1.  Válassza ki az országának megfelelő hálózati adaptert.

2. Helyezze az adapter kerek sarkát 
az univerzális tápegység kerek 
sarkába, amíg teljesen a helyére 
nem kerül.

3.  Pattintsa az adapter alját a helyére. 
Ügyeljen, hogy az adapter biztonságosan 
rögzüljön.

A hálózati adapter eltávolítása:
a.  Húzza vissza az univerzális 

tápegység fülét, és tartsa meg.
b.  A dugaljból való eltávolításhoz 

óvatosan húzza felfelé az adaptert.
c.  Ezután kezdje újra az 1. lépéssel 

(fent).

 Csak a felhasználási kézikönyvvel együtt adja át 
másnak a Phonak DECT CP1 készüléket.

 Ne használjon hibás talpat, vagy javíttassa meg 
a szervizrészleggel, mert tönkretehet más 
rádiókészülékeket.

Megjegyzések
A jelen felhasználói kézikönyvben leírt funkciók közül 
nem mindegyik elérhető minden országban.
A telefon áramszünet esetén nem működik. Segélyhívásra 
sem használható.



Német-
ország

2.

1.

Svájc

110 / 220 V

Telefon-
zsinór

„kattanás”

„kattanás”

1.

2.

20 21 

4. Az első lépések

4.2 A talp csatlakoztatása

  Helyezze a talpat egy központi helyen csúszásmentes, 
sík felületre.

1.  Csatlakoztassa a mini 
USB-csatlakozót a talphoz, 
a tápegységet pedig egy 
hálózati csatlakozóaljzathoz.

2.  A telefonkábellel 
csatlakoztassa a talp 
telefonzsinór-bemenetét 
az analóg telefonaljzathoz.

Ha szükséges, használjon megfelelő 
telefonzsinór-adaptert (a német és a 
svájci adapter a csomag része).

  A telefon csak akkor működik, ha a tápegység 
csatlakoztatva van a talphoz és a hálózati 
csatlakozóaljzathoz.

  Kérjük, a mellékelt tápegységet és telefonkábelt 
használja.

4.3 Az elem behelyezése

 Kizárólag a Phonak által biztosított lítiumion elemet 
használja, mivel ellenkező esetben jelentős személyi 
sérülés történhet és vagyoni kár keletkezhet.

1.  Ügyeljen, hogy az elem érintkezői 
az ábra szerint helyezkedjenek el.

2.  Előbb az érintkezőkkel ellátott oldalt 
helyezze be.

3.  Teljesen helyezze be az elemet. 
Ahogy a telefon automatikusan 
bekapcsol, megszólal a kezdődallam.

4.  Igazítsa az elem burkolatát síkban 
az elem tetejére.

5.  Ezután óvatosan csúsztassa előre, 
hogy a helyére kattanjon.

  Az elem burkolatának kinyitásához 
előbb emelje fel az alján lévő kis reteszt, 
majd csúsztassa le a burkolatot.



Deutsch

Language

Français

Italiano

English
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4. Az első lépések

4.4 A telefonkagyló töltése

  A telefonkagyló csak a talpában tölthető.

Az elem töltéséhez minden 
hívás után visszahelyezheti 
a telefonkagylót a talpára.

Ha az elem szimbólum csak 
egy sávot mutat  (<25%), 
a lehető leghamarabb töltse fel 
a telefonkagylót.

Első töltés
A töltöttségi állapot kijelzése csak akkor fog megfelelően 
működni, ha először teljesen feltölti az elemet, majd 
hagyja, hogy lemerüljön:

 S Először helyezze a telefonkagylót a talpra, és töltse 
8 órán keresztül.

 S  Ezután vegye le a talpról, és csak akkor helyezze vissza, 
amikor az elem teljesen lemerült.

  Töltés közben az elem kissé felmelegedhet.

4.5 A kijelző nyelvének módosítása

Ahhoz, hogy a készülék megfelelően 
működjön, a nyelvet, az országot, az időt és 
a dátumot be kell állítani.

Amikor első alkalommal használja a 
telefonkagylót, a készülék automatikusan 
megkérdezi, milyen nyelvbeállítást szeretne:

 S Nyomja meg a  gombot a nyelv kiválasztásához, 
majd erősítse meg az  gombbal. 

  Nyomja meg a Hívás vége gombot  minden 
alkalommal, ha vissza kíván lépni egy menüszintet, 
vagy egy bejegyzést kíván törölni.

Ha később módosítani szeretné a nyelvet:
 S  Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem jelenik 
a Settings (Beállítások) menü, majd nyomja meg 
az  gombot.

 S  Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem jelenik 
a Language (Nyelv) almenü, majd nyomja meg az  
gombot.

 S  Nyomja meg a  gombot, amíg ki nincs választva 
a megfelelő nyelv, majd nyomja meg az  gombot.
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4. Az első lépések

  A nyelv első alkalommal történő beállítása után 
tesztet végezhet a hallókészülékével. Kövesse 
a kijelzőn megjelenő utasításokat (  4.8. fejezet).

4.6 Dátum és idő beállítása

A dátum / idő beállítása:
 S  Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem 
jelenik a Settings (Beállítások) menü, majd 
nyomja meg az  gombot.

 S Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem jelenik 
a Date / Time (Dátum/Idő) almenü, majd nyomja meg 
az   gombot.

 S A  gombbal válassza ki az időt és a dátumot, majd 
vigye be őket helyesen a 0–9 gombokkal (formátum: 
óó:pp és nn.hh.éééé). 

  A  /  gombokkal felül tudja írni az adatokat.

 S A bevitt adatok alkalmazásához nyomja meg a Save 
(Mentés) kijelzőgombot.

  A dátum és az idő mindig a talpon kerül mentésre. 
Áramszünet után újra be kell vinnie a dátumot 
és az időt.

  A hálózat üzemeltetőjétől függően a dátumot és az 
időt híváskor automatikusan beállíthatja a készülék.

4.7 A hely beállítása

Figyelem: Annak biztosítása érdekében, hogy minden 
funkció megfelelően működjön, meg kell adnia az országot, 
ahol a telefont használja.

Az ország beállítása:
 S  Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem 
jelenik a Settings (Beállítások) menü, majd 
nyomja meg az  gombot.

 S Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem jelenik 
a Location (Hely) almenü, majd nyomja meg az 
gombot.

 S A  /  gombokkal válassza ki a listából azt az országot, 
ahol a telefont használja, majd a beállítások mentéséhez 
nyomja meg a Save (Mentés) kijelzőgombot.



max.
25 cm / 10“
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4. Az első lépések

  Ebben az almenüben be tudja vinni a Country area code 
(Országkód), National area code (Nemzeti területi kód) 
és International area code (Nemzetközi területi kód) 
adatokat, ha nem jelennek meg automatikusan helyesen.

  Ha az adott ország nem szerepel a listában, válasszon 
egy hasonló telefonálási feltételekkel jellemezhető 
országot.

4.8 A hallókészülékhez való csatlakozás tesztelése

A Hangerősítés gomb (  5.4. fejezet) megnyo-
másával és nyomva tartásával közvetlenül 
elindíthatja a tesztet készenléti módban.
A készülék tesztüzenetet játszik le, és vezeték 
nélkül továbbítja a hallókészülékre.

A hallókészülék csatlakozását a menün keresztül is 
tesztelheti:

 S  Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem 
jelenik a Hearing aid (Hallókészülék) menü, 
majd nyomja meg az  gombot.

 S Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem jelenik 
a Check connection (Kapcsolat ellenőrzése) almenü, 
majd nyomja meg az  gombot.

Ahogy a Playing demo … (Demó leját-
szása...) üzenet megjelenik a kijelzőn, 
vigye a telefonkagylót a hallókészülék 
irányába (legfeljebb 25 cm távolságra 
mindkét hallókészüléktől).

  Tartsa a telefont a feje másik oldala felé annak ellenőr-
zésére, hogy a hangot a vezeték nélküli átvitelen keresz-
tül, nem pedig a hallókészülék mikrofonján keresztül 
hallja. A hang nem változhat, ha elfordítja a fejét.

  A testhelyzet változása megszakíthatja az átvitelt. 
Ez normális.

 S A hangerőgombok segítségével állítson be kellemes 
hangerőt.

 S A teszt befejezéséhez nyomja meg az End (Befejezés) 
kijelzőgombot.

  A teszt 15 perc múlva automatikusan leáll.

A készülék a tesztet angolul, németül, franciául vagy 
spanyolul végzi, a telefon nyelvi beállításától függően. 
Ha e négy nyelvtől eltérő nyelvet választ ki, az üzenet 
angolul lesz hallható.



28 29 

4. Az első lépések

4.9 Meglévő telefonszámok átvitele

Ha már rendelkezik DECT-kompatibilis vezeték nélküli 
telefonnal, a telefonszámok átvihetők a Phonak DECT CP1 
telefonra.

Ehhez a meglévő telefonkagylót először be kell 
jelentkeztetni a Phonak talpra. Olvassa el az erre 
vonatkozó utasításokat a jelenlegi telefonkagylójához, 
majd jelentkezzen be a Phonak talphoz (  6.10. fejezet).

Ezután keresse meg a telefonszámokat a meglévő 
telefonkagylójában, és vigye át őket a talpra.

A telefonszámok a Phonak talpban is maradhatnak, vagy 
átviheti őket a Phonak telefonkagylóra (  6.3. fejezet).

A telefon beállításaival kapcsolatos további információk 
a 6.4. fejezetben találhatók.

A telefon most már használatra kész. Mit szeretne 
tenni most?

A kijelző nyelvének módosítása Fejezet  4.5
Telefonhívások kezdeményezése 
és befejezése Fejezet  5.1
A hangerő beállítása Fejezet  5.4
Csengőhangok beállítása Fejezet  5.5
Telefonszám-bejegyzés beállítása Fejezet  5.7
Üzenetrögzítő beállítása Fejezet  5.12
Több telefonkagyló egy talphoz Fejezet  6.10
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5. Mindennapos használat

5.1 Telefonhívások kezdeményezése és befejezése

Telefonhívás kezdeményezése
 S  A számgombokkal vigye be a tárcsázni 
kívánt telefonszámot. 
Hibás számot javításához nyomja meg 
a Delete (Törlés) kijelzőgombot.

 S  Ezután telefonhívás kezdeményezéséhez 
nyomja meg a Beszélgetés  gombot.

  A szám tárcsázása előtt ellenőrizheti a vonalat 
a Beszélgetés gomb 2 másodpercig történő 
megnyomásával.

  A beszélgetés alatt a kijelző mutatja a hívott számot 
és a hívás időtartamát. Ha a számot egy név alatt 
elmentette a telefonkönyvben, a név fog megjelenni.

Telefonhívás befejezése
A telefonhívás befejezéséhez nyomja meg a Befejezés 
gombot.

Telefonhívás fogadása
A csengőhang mellett a bejövő hívást a villogó jelzőfény, 
és ha engedélyezve van, vibrálás is jelzi.

Bejövő telefonhívás fogadásához nyomja meg a Beszélgetés 
 gombot.

 Ha a telefon csörög, a Mute (Némítás) kijelzőgombbal 
a hang elnémítható.

Automatikus hívásfogadás
Ha a telefonkagylót felveszi a talpról, ezzel automatikusan 
fogadja a hívást. E funkció be-, illetve kikapcsolása:

 S  Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem jelenik 
a Settings (Beállítások) menü, majd nyomja meg 
az  gombot.

 S  Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem jelenik 
a Base (Talp) almenü, majd nyomja meg az  gombot.

 S  A  /  gombokkal válassza ki a megfelelő beállítást: 
On / Off (Be/Ki).

 S  A beállítások alkalmazásához nyomja meg a Save 
(Mentés) kijelzőgombot.
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5.2 A telefonkagyló mikrofonjának némítása

A beszélgetés alatt a Mic mute (Mikrofon 
némítása) kijelzőgombbal kikapcsolhatja 
a telefonkagyló mikrofonját. Ezután 
beszélgetőpartnere nem fogja önt hallani.

A mikrofon újbóli bekapcsolásához nyomja meg újra a Mic 
mute (Mikrofon némítása) kijelzőgombot.

5.3 Híváskezdeményezés Phonak hallókészülékkel

  A telefonhívás vezeték nélküli továbbítása kizárólag 
Phonak hallókészülékekre lehetséges.

  Nincs szükség a hallókészülék vagy a telefon különleges 
konfigurálására. Hallásgondozó szakembere azonban 
el tudja végezni a telefon programozásának 
finomhangolását.

  Ha az utasítások követése ellenére nem tudja vezeték 
nélkül csatlakoztatni hallókészülékét, forduljon 
hallásgondozó szakemberéhez.

A hallókészülékhez csatlakozás
Egyszerűen csak tartsa a telefonkagylót a hallókészülék 
közelében, amikor használja a telefont (legfeljebb 25 cm 
távolságra mindkét hallókészüléktől).

A hallókészülék automatikusan bekapcsol. A hallókészülék 
beállításától függően egy átkapcsolásihang hallható.

  Aktívan telefonálnia kell, hogy a hallókészülékhez 
vezető vezeték nélküli kapcsolat működjön. A telefon-
kagyló nem lehet kihangosított üzemmódban, és nem 
használható fejhallgatóval, különben a vezeték nélküli 
átvitel le lesz tiltva.

  Ha hallókészüléke nem működik a vezeték nélküli 
Phonak technológiával, használhatja a hallókészülék-
ben meglévő vezetékes telefonos programmal, hogy 
javítsa a hangminőséget.

5. Mindennapos használat
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A telefonkagyló megfelelő tartása
A telefonkagyló mikrofonnyílásai 
veszik az ön hangját, ezért 
a telefonkagylót közel kell 
tartania a szájához.

A telefonkagyló a hívást vezeték nélkül és egyidejűleg 
a vevőn keresztül fogja továbbítani. Ha kellemetlennek 
találja, hogy a beszélgetést egyidejűleg a hallókészüléken 
és a telefonkagyló vevőjén keresztül is hallja, javasoljuk, 
hogy kissé fordítsa el a fülétől a telefonkagyló felső 
részét.

Kapcsolat megszakítása a hallókészülékkel
Amikor távolabb viszi a telefonkagylót a hallókészüléktől, 
befejezi a hívást vagy kihangosítás üzemmódra vált, 
a hallókészülék automatikusan visszakapcsol a legutóbb 
használt hallóprogramra.

  A visszakapcsolás a hallókészülék modelljétől függően 
1–3 másodpercig tart.

5. Mindennapos használat

5.4 A hangerő beállítása

A beszélgetés alatt a +/- hangerőgombokkal 
tudja állítani a hangerőt.

Az aktuális hangerő-beállítás sávokként 
röviden megjelenik a kijelzőn, és automatikusan 
mentésre kerül.

  A telefonkagyló hangerő-beállítása a hallókészülék 
vezeték nélküli kapcsolatának hangerejét is szabályozza.

A hangerősítés gomb
Ha a beszélgetés alatt megnyomja az oldalt 
található hangerősítés gombot, a telefonkagyló 
másik hangerőtartományra vált. Ennek 
szimbóluma megjelenik a kijelzőn.

E funkció hangereje külön, a +/- hangerő-
gombok segítségével állítható be. A rendes 
üzemmód legnagyobb hangerejénél akár 
15 dB-lel nagyobb hangerő érhető így el.

  Ez az üzemmód nem működik kihangosított működés 
és fejhallgató használata mellett.
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Ha újra megnyomja a Hangerősítés gombot , a 
telefonkagyló visszakapcsol a normál hangerőtartományra, 
és a Hangerősítés szimbólum eltűnik.

Új telefonbeszélgetés mindig a normál hangerő 
üzemmódban kezdődik.

  Kérjük, a telefont használó más személyeknek beszéljen 
erről a beállításról, mert a normál hallású emberek ezt 
a funkciót nagyon hangosnak találhatják.

5.5 Csengőhangok beállítása

 A csengőhangok nem továbbítódnak vezeték nélkül 
a hallókészülékre.

Egyéni csengőhangjait az Audio settings 
(Hangbeállítások) menüben tudja kiválasztani:

 S  Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem jelenik 
az Audio settings (Hangbeállítások) menü, majd 
nyomja meg az  gombot.

 S  Nyomja meg a  gombot, amíg a Ring tones 
(Csengőhangok) almenü meg nem jelenik, majd nyomja 
meg az gombot.

 S  Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem jelenik az 
External call (Külső hívás) menü, majd nyomja meg  
az   gombot.

Ekkor kiválaszthatja beállításait:
 S Tune (Dallam) 
Az 1–12 listából válasszon olyan csengőhangot, 
amelyet hallókészülék nélkül is tisztán hall.

 S Volume (Hangerő)  
Válassza ki a csengőhang hangerejét 1–5 úgy, hogy 
kényelmes legyen az ön és környezete számára.

 S Rising (Erősödő)  
Válassza az On (Be) beállítást; így a csengőhang 
hangereje csengés közben erősödni fog. Off (Ki) 
beállítás mellett a csengőhang hangereje a beállítás 
szerinti marad.

 S Delay (Késleltetés)  
A hívás fogadásának idejétől számítva None (Nincs) 
beállítástól 20 seconds (20 másodperc) beállításig 
választhat csengőhang-késleltetést.

A beállítások alkalmazásához nyomja meg a Save 
(Mentés) kijelzőgombot.

5. Mindennapos használat
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  A csengőhang hangerejét egyszerűen beállít-
hatja készenléti módban a + / - hangerőgom-
bok megnyomásával. Ez nem módosítja a más 
telefonkagylókról érkező belső hívásokat.

5.6 A telefonkagyló be-/ kikapcsolása

A telefonkagyló mindig bekapcsolt  
állapotban maradhat.

Készenléti üzemmód
Nyomja meg a Befejezés gombot  , amíg a kijelző 
készenléti üzemmódba nem kerül. A telefonkagyló 1 perc 
után automatikusan készenléti üzemmódba lép.

Kikapcsolás
Ha szeretné kikapcsolni a telefonkagylót:

 S Készenléti üzemmódban nyomja meg a Befejezés 
gombot  2 másodpercig, amíg a kijelzőn meg nem 
jelenik a Phonak logó.

Bekapcsolás
 S A bekapcsoláshoz röviden nyomja meg a Befejezés gombot 

 , vagy egyszerűen helyezze a telefonkagylót a talpra.

 Megjelenik a kijelzőn a Phonak indítási emblémája, 
és megszólal a Phonak kezdődallama.

5.7 Telefonszám-bejegyzés beállítása

A telefonban 2 telefonkönyv van. Az egyik  
a talpban, a másik a telefonkagylóban.

Telefonkagyló
 S Minden olyan telefonszám, amelyet a Contacts  Handset 
(Telefonszámok  Telefonkagyló) menüpont alatt ment el, 
csak ezen a telefonkagylón lesznek láthatók.

 S Legfeljebb 100 tételt lehet menteni, és mindegyikhez 
3 telefonszám tartozhat.

 S Az egyes bejegyzésekhez egyenként állíthatja be a 
csengőhangot és a hangerőt.

Talp
 S Minden olyan telefonszám, amelyet a Contacts  Base 
(Telefonszámok  Talp) menüpont alatt ment el, a talpon 
bejelentkezett összes telefonkagylón látható lesz.

 S Legfeljebb 200 tételt lehet menteni, és mindegyikhez 
3 telefonszám tartozhat.

5. Mindennapos használat
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 A telefonszámok későbbi egyszerűbb kikeresése 
érdekében javasoljuk, hogy mindig ugyanabba 
a telefonkönyvbe mentse a számokat.

  Javaslat: ha csak egy telefonkagylót használ a talphoz, 
válassza a Contacts Handset (Telefonszámok – Telefon-
kagyló) lehetőséget. Ha különböző telefonkagylókat 
használ a talphoz (  6.10. fejezet), válassza a Contacts 
Base (Telefonszámok – Talp) lehetőséget.

  Később elvégezheti a telefonszámok telefonkönyvek 
közötti másolását.

Telefonszám-bejegyzések beállítása
 S Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem 
jelenik a Contacts (Telefonszámok) menü, 
majd nyomja meg az  gombot.

 S Ezután a  gombbal válassza ki, hogy a Contacts 
Handset (Telefonszámok – Telefonkagyló) vagy a 
Contacts Base (Telefonszámok – Talp) opcióban kíván-e 
bejegyzést bevinni, majd nyomja meg az  gombot.

 S Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem jelenik  
a + New entry (+Új bejegyzés) menü, majd nyomja 
meg az  gombot.

 S A gombbal lépkedhet a mezők között, és az A–Z / 0–9 
szám- és betűgombokkal viheti be a részleteket:  
Name (Név), First name (Keresztnév), Private 
(Privát) szám, Work (Munkahelyi) szám, Cell phone 
(Mobiltelefon) szám.

  Ha a telefonszámokat a telefonkagylóban tárolja, 
a telefonszámhoz tartozó csengőhang Tune (Dallam) 
és Volume (Hangerő) beállításait is elvégezheti  /  
(a Default [Alapértelmezett] beállítás azt jelenti,  
hogy a készülék általános beállításokat alkalmaz  
(  5.5. fejezet)).

 S Attól függően, hogy melyik mezőt szerkeszti, mentse 
a bejegyzést vagy bármely módosítást közvetlenül 
a Save (Mentés) kijelzőgombbal, vagy használja az 
Option  Save (Lehetőségek  Mentés) menüpontot. 

  Betűk beírásánál a  gombbal állíthatja be  
a nagy- és kisbetűket. Az 1 és 0 gombokkal egyéb, 
speciális karakterekhez fér hozzá.

5. Mindennapos használat
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5.8 Telefonszámok keresése

Gyorstárcsázás
A számgombok/betűbillentyűk segítségével közvetlenül 
is odaugorhat a telefonkönyvben lévő adott telefonszám 
első betűjéhez, ha készenléti módban megnyomja és 
nyomva tartja az adott betűt. 

Például: nyomja meg a 7-es gombot (=P, Q, R, S) 2 
másodpercre. A kijelzőn megjelenik a P betűhöz tartozó 
telefonszámlista. Azonnal nyomja meg ismét röviden a 
7-es gombot a Q, R vagy S betűk eléréséhez.

  A 6.3. fejezet leírása szerint beállíthatja, hogy mely 
telefonszámlistákhoz férhet hozzá.

Hozzáférés a Contact (Telefonszámok) menün keresztül
 S Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem jelenik 
a Contacts (Telefonszámok) menü, majd nyomja 
meg az  gombot.

 S A  gombbal válassza ki, hol szeretné keresni a telefonszá-
mot (Contacts handset (Telefonszámok – Telefonkagyló), 
Contacts base (Telefonszámok – Talp) vagy Internal call 
(Belső hívások), majd nyomja meg az  gombot.)

 S A nyílgombokkal /  keresse ki a kívánt telefonszámot.

  Ha sok telefonszáma van, egyszerűbb, ha közvetlenül 
névre keres, pl. Miklós, először a 6-os gombot („M”) 
megnyomva. Így az M betű és minden, „M”-mel kezdődő 
név megjelenik a kijelző felső részén. Ezután gyors 
egymásutánban röviden nyomja meg a 4-es gombot 
(=G, H, I) háromszor, amíg meg nem jelenik a „Mi”.

 S Ha megtalálta a nevet, nyomja meg az  gombot, 
majd nyomja meg a  gombot, amíg ki nem jelöli 
a hívni kívánt számot. Ezután a szám tárcsázásához 
nyomja meg az  gombot.

5.9 A telefonkagyló keresése

A talp segíthet a telefonkagyló megtalálásában, 
ha a telefonkagyló be van kapcsolva,  
és a talp hatókörében van.

 S Röviden nyomja meg a Párosítás  
gombot a talp hátoldalán. 

Minden bejelentkezett telefonkagyló egyszerre fog 
csörögni, akkor is, ha a csengőhang ki van kapcsolva.

 S A telefonkagylókhoz tartozó egyes telefonhívások 
befejezéséhez nyomja meg a Befejezés  gombot.

5. Mindennapos használat
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 S Ha röviden újra megnyomja a Párosítás gombot a talp 
hátoldalán, az összes telefonkagyló csörgése abbamarad.

5.10 A hívólista használata

A Calls (Hívások) menüben megtekintheti az utolsó 
150 bejövő, kimenő és nem fogadott hívást:

  Az összes hívás listájának közvetlen előhívásához 
röviden nyomja meg a Beszélgetés  gombot.

 S Nyomja meg a  gombot, amíg a Calls (Hívások) 
menü meg nem jelenik a kijelzőn, majd nyomja 
meg az  gombot.

 S A  gombbal lépkedjen a Missed (Nem fogadott), 
Accepted (Fogadott), Outgoing (Kimenő) vagy All calls 
(Összes hívás) mező között, majd nyomja meg az  
gombot a kívánt lista megnyitásához.

 S A  gombbal válassza ki a listából a kívánt számot. 

  Ha a számok egyikét egy név alatt mentette a telefon-
könyvben, a név is meg fog jelenni.

 S A tárcsázáshoz nyomja meg az  gombot. 

  A hívóazonosító megjelenítéséhez a telefonszám-
átvitelnek (CLIP) megfelelően kell működnie. 
Ezzel kapcsolatban a hálózat üzemeltetője tud 
információval szolgálni.

A tételek a kijelzőgombokkal szerkeszthetők:
 S Delete (Törlés): törli az aktuális bejegyzést a hívólistá-
ból (természetesen nem törlődik a telefonkönyvből).

 S Option  Save (Opció  Mentés): az aktuális bejegyzés 
mentése a telefonkönyvbe.

 S Option  Delete all (Opció  Összes törlése): az összes 
bejegyzés törlése a hívólistából (a telefonkönyv marad 
mentve).

5.11 A Beérkező üzenetek menü értesítései

Ha nem fogadott hívásai, hangpostaüzenetei vagy  
más értesítései vannak, az Inbox (Beérkező üzenetek) 
menüopció megjelenik a főmenüben, és villog a jelzőfény.
A  gombbal nyissa meg az értesítések listáját, és kövesse 
a kijelzőn látható utasításokat.

5. Mindennapos használat
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5.12 Az üzenetrögzítő

Üzenetrögzítő beállítása
A hangposta a telefonszolgáltató  
hálózatán lévő üzenetrögzítő.

  Csak akkor tudja használni a hangpostát, ha igényelte 
a szolgáltatójánál.

Mielőtt használni tudná a hangpostát, be kell állítani:
 S Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem jelenik 
a Settings (Beállítások) menü, majd nyomja meg 
az  gombot.

 S A  gombbal ugorjon a Voice box (Hangposta) 
almenüre, majd nyomja meg az  gombot.

 S Kérjen a hálózat üzemeltetőjétől hangpostaszámot, 
és vigye be a Number (Szám) mezőben.

 S A beállítás mentéséhez nyomja meg a Save (Mentés) 
kijelzőgombot. 

  Ha később változik a szám, egyszerűen felülírhatja.

A hangposta mindennapos használata
ha üzenet vár önre, a hálózatüzemeltető jelzése  
a kapott üzenetek szimbólumát és számát mutatja.

 S A hangposta számának tárcsázásához tartsa lenyomva 
az  gombot 2 másodpercig.

 S Ekkor a hálózatüzemeltető által adott hangposta-
utasításokat követve meghallgathatja üzeneteit. 

  Amíg a kijelzőt tekinti meg vagy a gombokat használja, 
a hallókészülékhez az átvitel átmenetileg megszakad. 
Ez alatt az idő alatt a kihangosítás gomb 
megnyomásával  váltson kihangosító üzemmódra.

  A hálózatüzemeltető kezeli a hangpostát. A hangposta 
kezelésére rendelkezésre álló műveletekkel kapcsolatban 
forduljon közvetlenül a hálózatüzemeltetőhöz.

5. Mindennapos használat
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5.13 További funkciók a telefon használatához

Kihangosítás
A kihangosításhoz kapcsolja be a hangszórót, 
hogy a beszélgetést anélkül hallja, hogy 
a füléhez kelljen tartania a telefonkagylót. 
Így mindkét keze szabad lehet, és mások 
is hallhatják a beszélgetést.
A hangszóró gomb  rövid megnyomásával telefonhívás 
közben is be- és kikapcsolhatja a kihangosító üzemmódot.
A hangerő állításához használja a + / - gombokat.

  Kihangosító üzemmód használata esetén a beszélgetés 
nem továbbítódik vezeték nélkül a hallókészülékre!

  Ha szeretné, hogy más is hallja a beszélgetést, ne 
feledje el megmondani a hívó félnek.

  A kihangosító üzemmód véget ér,  
ha megnyomja a Hangerősítés gombot.

Fejhallgató használata
A telefonkagylóhoz 3,5 mm-es sztereó jackcsatlakozóval 
csatlakoztatott fejhallgatóval és mikrofonos fülhallgatóval 
is telefonálhat.
Csatlakoztassa a telefonkagyló oldalához. A fejhallgató 
szimbóluma megjelenik a kijelzőn.

  Ha mikrofon nélkül használja a fejhallgatót, 
a telefonkagyló mikrofonja fog szólni.

  Ha mikrofonos fejhallgatót használ, Apple-
kompatibilisnek kell lennie.

  Amíg a fejhallgató csatlakoztatva van, nem történik 
vezeték nélküli átvitel a hallókészülékre.

5. Mindennapos használat
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6. A telefonkagyló beállításai

6.1 A billentyűzár funkció be- / kikapcsolása

A billentyűzár megakadályozza a telefonkagyló nem 
szándékos vagy véletlen használatát.

A billentyűzet lezárása: Készenléti üzemmódban 
nyomja meg a  gombot 2 másodpercig, amíg 
a kijelzőn meg nem jelenik az Unlock device with # 
(A készülék zárolásának feloldása a # gombbal) üzenet.

A kijelzőn látható lakat szimbólum  azt mutatja, hogy 
a telefonkagyló zárolva van.

A billentyűzár feloldása: Készenléti üzemmódban 
nyomja meg a  gombot 2 másodpercig, amíg 
a kijelzőn meg nem jelenik a Device unlocked 
(A készülék zárolása feloldva) üzenet.

  Sürgősségi telefonszámok akkor is tárcsázhatók, 
ha a billentyűzár be van kapcsolva. A sürgősségi 
telefonszámok országonként eltérőek. Ne feledje, 
hogy a helyet be kell állítani (  4.7. fejezet).

  Bejövő hívásokat akkor is tud fogadni, ha 
a billentyűzár be van kapcsolva.

6.2. Csengőhangok be-/kikapcsolása

Ha azt akarja, hogy ne zavarják, egyetlen 
gombbal lenémíthatja az összes hívást 
(belsőt és külsőt is) a telefonon.

A csengőhang kikapcsolása: Készenléti üzemmódban 
nyomja meg a  gombot 2 másodpercig, amíg a kijelzőn 
meg nem jelenik a Ring tone off (A csengőhangok 
kikapcsolva) üzenet.

A csengőhang bekapcsolása: Készenléti üzemmódban 
nyomja meg a  gombot 2 másodpercig, amíg a kijelzőn 
meg nem jelenik a Ring tone on (A csengőhangok 
bekapcsolva) üzenet.
A kijelzőn látható dallam szimbólum  azt mutatja, hogy 
a csengőhang ki van kapcsolva.

  Használhatja az oldalsó + / - gombokat, vagy az Audio 
settings (Hangbeállítások) opciót  a Ringtones 
(Csengőhangok) némításához. Ez nem jelenik meg 
a kijelzőn, ezért ha nem hall egy csengőhangot, 
ellenőrizze ezt a beállítást.
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6.3 A telefonkönyvlista egyéb funkciói

A telefonkönyvlista beállítása gyorstárcsázáshoz
A Settings  Contacts  Speed dial with (Beállítások  
Telefonszámok  Gyorstárcsázás a következővel) opcióval 
kiválaszthatja, hogy melyik telefonkönyvlistához 
(telefonkagyló, talp vagy belső) szeretne ugrani a 
gyorstárcsázással (  5.8. fejezet).

A telefonszámok rendezési rendjének beállítása
A Settings  Contacts  Sort order (Beállítások  
Telefonszámok  Rendezés rendje) opcióval kiválaszthatja, 
hogy a telefonszámokat mi alapján szeretné rendezni: Last 
name, first name (Vezetéknév, keresztnév) vagy First name, 
last name (Keresztnév, vezetéknév).

Nagy- és kisbetűk beállítása
Szövegek gépelésénél választhat a nagy- és kisbetűk 
között. Szöveg üzemmódban nyomja meg a  gombot, 
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt üzemmód.
 
Abc Csak az első betű nagybetű
ABC Az összes betű nagybetű
abc  Kisbetű

Szóköz hozzáadásához használja a 0+ gombot.

Telefonszámok szerkesztése
A mentett telefonszámokat módosíthatja, átmásolhatja 
a telefonkagylóról a talpra és a talpról a telefonkagylóra, 
illetve bármikor törölheti is. Ehhez keresse meg 
a telefonkönyvben a telefonszámot, és válassza ki, mit 
kíván tenni:

 S Modify (Módosítás) – az adott telefonszám mezőinek 
módosítása vagy új szám hozzáadása.

 S Option.  Delete (Opció  Törlés) – a bejegyzés törlése.
 S Option.  Copy (Opció  Másolás) – a bejegyzés 
másolása a telefonkagylóról a talpra vagy a talpról 
a telefonkagylóra.

 S Option.  Copy all (Opció  Összes másolása) – 
az összes telefonszám másolása a telefonkagylóról 
a talpra vagy a talpról a telefonkagylóra.

 S Option.  Delete all (Opció  Összes törlése) – az 
összes telefonszám törlése az aktuális telefonkönyvből.

Figyelmeztetés: Ha megerősíti ezt a Yes (Igen) gomb 
megnyomásával, az aktuális telefonkönyv összes 
telefonszáma végleg törlődni fog!
Még a Phonak sem fogja tudni visszanyerni az adatokat.

6. A telefonkagyló beállításai
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6.4 A telefonkagyló egyéb beállításai

A kijelző beállítása
A Settings  Display (Beállítások  Kijelző) opció 
segítségével beállíthatja a kijelzőt:

 S A Design  White (Kialakítás  Fehér) vagy Gray 
(Szürke).

 S Illumination in and outside base (Világítás a talpban 
és a talpon kívül): ez a funkció azt határozza meg, hogy 
a kijelző elsötétüljön-e egy perc után, vagy halványan 
világítson tovább. Ezt külön beállíthatja arra, amikor 
a telefonkagyló a talpon áll vagy azon kívül van. 

  Ha a világítás nem kapcsol ki teljesen, az akkumulátor 
időtartamát körülbelül 10%-kal csökkenti, ha 
a telefonkagyló nincs a talpon.

A funkciógomb beállítása
A funkciógombhoz speciális funkciót rendelhet hozzá 
a Settings  Function key (Beállítások  Funkciógomb) 
menüponton keresztül a  /  gomb segítségével. 
Ezzel azonnali hozzáférése lesz a következő funkciók 
egyikéhez:

 S Speed dial (Gyorstárcsázás): egy fontos telefonszám 
mentése itt. Ezt a számot így közvetlenül, egyetlen 
gombnyomással tudja hívni.

 S Internal (Belső): ha több telefonkagyló van 
bejelentkezve a talpra, közvetlenül tudja hívni őket.

 S Deactivated (Inaktív): ez a beállítás azt jelenti, hogy 
a funkciógombhoz nem rendelt hozzá funkciót.

 S Line selection (Vonal kiválasztása): ez a funkció a DECT 
CP1 talpon nem áll rendelkezésre. 

6. A telefonkagyló beállításai
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A hangjelzések be- és kikapcsolása
Ahogy különböző csengőhangok vannak, úgy a telefon-
kagyló különböző hangjelzéseket is ad különböző 
eseményeknél. Ezeket be- és kikapcsolhatja az Audio 
settings  Indicator tones (Hangbeállítások  
Hangjelzések) menüpont alatt:

 S A  gombbal válassza ki a mezőt, és állítsa On (Be) 
vagy Off (Ki) helyzetbe a  /  gombokkal.

 S A beállítás mentéséhez nyomja meg a Save (Mentés) 
kijelzőgombot. 

A rezgő mód beállítása
A telefonkagyló különböző eseményeknél rezeg. Ezt az 
Audio settings  Vibration (Hangbeállítások  Rezgés) 
menüpont alatt állíthatja be.

 S A  gombbal válassza ki a mezőt, és állítsa On (Be) 
vagy Off (Ki) helyzetbe a  /  gombokkal.

 S A beállítás mentéséhez nyomja meg a Save (Mentés) 
kijelzőgombot. 

6. A telefonkagyló beállításai

6.5 Ébresztőóra funkció

4 különböző időpontot állíthat be a telefonkagylón jelzésre.

A 4 jelzés egyikének programozása
 S A főmenüben válassza az Alarm clock  
(Ébresztőóra) opciót, majd nyomja meg  
az  gombot.

 S A  gombbal válassza ki a 4 jelzés egyikét, majd 
nyomja meg az  gombot.

 S A  /  gombokkal állítsa be a funkciókat a kívánt 
mezőkben:

 Mode (Mód):
 S  Single (Egyszeres): a jelzés egyszer fog megszólalni 
a következő beállított időpontnál.

 S  Recurrent (Ismétlődő): a jelzés minden alkalommal 
megszólal a beállított időpontnál. 
Ha a Recurrent (Ismétlődő) lehetőséget állította 
be, a  /  gombokkal beállíthatja, mely napokon 
szólaljon meg a jelzés (Monday [hétfőtől] Sunday 
[vasárnapig]).

 S  Off (Ki): a jelzés kikapcsolva.
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 S  Time (Idő): a számgombokkal vigye be a jelzés 
időpontját óó:pp formátumban. A bejegyzéseket  
a  /  gombokkal módosíthatja.

 S Name (Név): ez a név jelenik meg később a jelzések 
listájában, és ez látszik, amikor a jelzés megszólal. 
Új nevet a betűbillentyűkkel tud hozzáadni. 
A javításhoz nyomja meg a Delete (Törlés) kijelző-
gombot. Betűket a  /  gombokkal, szóközt a 0 
gombbal írhat be.

 S  Tune (Dallam): A  /  gombokkal választhat tetszés 
szerinti dallamot az 1–12 listából.

A beállítások mentéséhez nyomja meg a Save (Mentés) 
kijelzőgombot.

 Ha szükséges, a másik 3 jelzést ugyanígy állítsa be.

 Ne feledje, hogy az ébresztőóra funkció csak akkor 
működik, ha

 S  az idő és a dátum helyesen van megadva,
 S és a telefonkagyló eleme eléggé fel van töltve 
(legalább 25%-ra ).

6. A telefonkagyló beállításai

Ébresztőóra szimbólum a kijelzőn
Alvó módban és akkor, ha legalább egy jelzés aktív,  
a  szimbólum jelenik meg.
A főmenü jelzés szimbóluma jelzi,  
hány jelzés aktív.

A jelzések listájában az aktív jelzések előtt 
pipa látható. Ha a  gombbal kiválaszt egy 
jelzést, a jelzés ideje szintén megjelenik.
 
Jelzések kikapcsolása

 S Az Alarm clock  Alarm [1–4]  Mode (Ébresztőóra   
[1–4. jelzés]  Mód) menüpont alatt válassza ki azt 
a jelzést, amelyet ki szeretne kapcsolni, és a /  gombokkal 
állítsa Off  (Ki) helyzetbe.

 S A beállítás mentéséhez nyomja meg a Save (Mentés) 
kijelzőgombot. 

 Ha minden jelzést kikapcsol, a  szimbólum eltűnik 
a kijelzőről.
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6.6 Az övkapocs csatlakoztatása

Ha csatlakoztatni szeretné az övkapcsot a telefonkagyló-
hoz, egy kisméretű csillagfejű csavarhúzóra lesz szüksége 
a rögzítőcsavarok felcsavarozásához.

6. A telefonkagyló beállításai

6.7 A vétel erősségének jelzése

Az antenna szimbólum mutatja a vétel erősségét a talp 
és a telefonkagyló között. A vétel erőssége a távolságtól, 
illetve a talp és a telefonkagyló közötti bútoroktól, 
falaktól függ. Általában a legnagyobb távolság a talptól 
beltérben legfeljebb 50 méter, szabadtéren legfeljebb 
300 méter.

Rádiókapcsolat gyengétől erősig   

Gyenge vételi hely      villog

Nincs vétel, a talp nem található     (piros)

Gazdaságos üzemmód (  6.8. fejezet)

 Ha a vétel csökken, vigye közelebb a telefonkagylót 
a talphoz, ha a kapcsolat megszakad.

 Válasszon központi helyet (minden telefonkagylóhoz 
hasonló tartományt) a talp elhelyezéséhez.
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6.8 Gazdaságos üzemmód

  A gazdaságos üzemmód csak Európában aktiválható.

 Az Eco-mode (Gazdaságos üzemmód) csak akkor áll 
rendelkezésre, ha a telefonkagyló a talphoz csatlakozik.

A gazdaságos üzemmódban a talp és a telefonkagyló 
közti rádiós kapcsolat ki van kapcsolva, ha nem folyik 
telefonbeszélgetés.

Gazdaságos üzemmód be-/ kikapcsolása
 S Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem jelenik 
a Settings (Beállítások) menü, majd nyomja meg 
az  gombot.

 S Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem jelenik az 
ECO mode (Gazdaságos üzemmód), majd nyomja meg 
az  gombot.

 S Nyomja meg a  gombot, amíg a Full ECO mode (Teljes 
gazdaságos üzemmód) On (Be) helyzetbe nem állítódik.

 S  A beállítás mentéséhez nyomja meg a Save (Mentés) 
kijelzőgombot.

 S A hatókör szimbólum  helyett a kijelzőn a 
gazdaságos üzemmód szimbóluma  jelenik meg.

 A jelerősség nem látható gazdaságos üzemmódban. 
A talppal való kapcsolatot a Beszélgetés gomb  2 má-
sodpercig történő lenyomásával ellenőrizheti. Ha a talp 
hatókörön belül van, hallani fogja a tárcsázási hangot.

  Haa gazdaságos üzemmód  be van kapcsolva, 
a hívásbeállítás körülbelül 2 másodperccel késik.

 Az elem felhasználása készenléti módban körülbelül 
50%-kal nagyobb mértékű, ha a gazdaságos 
üzemmód be van kapcsolva.

 A talpra bejelentkeztetett összes telefonnak 
támogatnia kell a gazdaságos üzemmódot.

6.9 Az elem állapotának kijelzése

Az elem szimbólum jelentése:

   Az elem töltődik  
   100% 
   75% 
   50%  
   25% 
   Lemerült

6. A telefonkagyló beállításai
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 Legkésőbb akkor, amikor az elem töltöttsége 25% alá 
 esik, fel kell töltenie a telefonkagylót.

6.10 Több telefonkagyló egy talphoz

A talpra akár 6 Phonak DECT CP1 telefonkagyló is be 
lehet jelentkezve.

 Az egy csomagban szállított telefonkagyló és talp 
sorozatszáma azonos, és már össze vannak párosítva. 
Önnek nem kell újra bejelentkeztetnie őket.

Más telefonkagyló bejelentkeztetése
 S A bejelentkezési eljárás megkezdéséhez a telefonkagylón 
válassza a Settings  Log on / off  Log on (Beállítások  
Be-/kijelentkezés  Bejelentkezés) lehetőséget.

 S Ezután 2 másodpercig nyomja meg a 
Párosítás gombot a talp hátoldalán.

 S Várjon néhány másodpercet, amíg a 
kijelző nem jelez sikeres bejelentkezést.

 A talpra más, GAP*-kompatibilits DECT telefonkagylóval 
is be lehet jelentkezni. A Phonak kizárólag az eredeti 
Phonak DECT CP1 telefonkagylók megfelelő működését 
garantálja.

 *A GAP (Generic Access Protocol, általános hozzáférési 
protokoll) olyan műszaki szabvány, amely meghatározza, 
hogy vezeték nélküli telefonkagylók és a talp egymással 
kompatibilisek.

 A következő funkciókhoz egynél több vezeték nélküli 
telefonnak kell bejelentkeznie a talphoz.

A telefonkagyló nevének beállítása
Ha több telefonkagyló van bejelentkezve ugyanahhoz 
a talphoz, a telefonkagyló belső neve (például DECT 1) 
megjelenik készenléti módban.

 S A Settings  Handset  This handset (Beállítások  
Telefonkagyló  Ez a telefonkagyló) opció segítségével 
módosíthatja ezeket a neveket.

 Ezen a ponton meghatározhatja azt is, hogy ez 
a telefonkagyló fogadhat-e folyamatban lévő hívást 
vagy sem.

Belső telefonhívás kezdeményezése
 S A Contacts  Internal call (Telefonszámok  Belső 
hívás) menüponton keresztül díjmentesen felhívhat egy 
másik, ehhez a talphoz bejelentkeztetett telefonkagylót.

6. A telefonkagyló beállításai
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Konzultáció telefonhívás közben
Telefonhívás alatt az Option  Internal call (Opció  
Belső hívás) kijelzőgomb lehetővé teszi, hogy felhívjon 
egy másik, ugyanahhoz a talphoz tartozó telefonkagylót 
(pl. „DECT 5”).
 
Ha a „DECT 5” telefonkagylón belső hívást fogadnak, 
„Miklós”, a külső hívó tartani fogja a vonalat, és nem 
hallja a beszélgetést.

Közvetítés telefonhívás közben
„Miklós” és a DECT 5 telefonkagyló között 
az Option  Brokering (Opció  Közvetítés) 
kijelzőgombbal olyan gyakran vált, amilyen 
gyakran szeretne.

Telefonhívás belső átadása
„Miklós” és a DECT 5 vonalának összekapcsolásá-
hoz és saját telefonkagylója leválasztásához 
használja az Option  Transfer (Opció  Átadás) 
lehetőséget.

6. A telefonkagyló beállításai

Konferenciahívások
Ha mindhárom résztvevő beszélni szeretne egymással, 
válassza az Option  Conference (Opció  Konferencia) 
lehetőséget. Így az összes résztvevő hallja egymást 
és tudnak egymással beszélni.

Beszélgetés befejezése több résztvevő esetén.
Az éppen folytatott beszélgetés befejezéséhez nyomja 
meg a Befejezés  gombot.

6.11 Meglévő talp használata

Ha már rendelkezik egy másik GAP-kompatibilis DECT 
talppal, bejelentkeztetheti rá a Phonak DECT CP1 
telefonkagylót.
 
Ehhez kövesse a 6.10. fejezetben leírt bejelentkezési eljárást, 
de a párosító gombot a meglévő talpon nyomja le. 
Ugyanakkor vigye be az ehhez a talphoz tartozó biztonsági 
kódot (lásd a meglévő talp felhasználói kézikönyvét).

 A Phonak talp a vezeték nélküli DECT CP1 
telefonkagylóhoz így töltőként működik, ezért 
csatlakoztatni kell a hálózati kábelhez. Ezután már 
nincs szüksége a telefonkábelre.
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6.12 Az elem cseréje

Ha idővel az elem teljesítménye észrevehetően csökken, 
kicserélheti az elemet.

 Ahhoz, hogy telefonja megfelelően működjön, rendkívül 
fontos, hogy csak eredeti elemet használjon (lítiumion, 
3,7 V, típusa: CE-MB206-5C-01, 1100 mAh).

Az elem cseréjéhez nyissa ki az elem burkolatát a 4.3. 
fejezetben leírtak szerint.

6. A telefonkagyló beállításai 7. PIN kódok és a saját beállítások 
visszaállítása

7.1 A PIN kód módosítása

Mivel az összes telefonrendszert „0000” PIN kóddal 
programozzák a gyárban, a biztonság növelése érdekében 
ezt később bármikor módosíthatja:

 S A Settings  Security  Base PIN (Beállítások  
Biztonság  Alap PIN) menüpont használatával vigye 
be a jelenlegi, „0000” PIN kódot, majd erősítse meg az 

 gomb megnyomásával.
 S Ezután megadhatja saját PIN kódját, majd erősítse meg 
az  gomb megnyomásával.

 S A Settings  Security  Handset PIN (Beállítások  
Biztonság  Telefonkagyló PIN) menüpont használatával 
vigye be a helyes kódot a telefonkagylóba, majd erősítse 
meg az  gomb megnyomásával.

 Ha elfelejtette a PIN kódot, a 7.3 fejezetben leírtak 
szerint visszaállíthatja.
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7.2 A saját beállítások visszaállítása

A PIN kód és a telefonkönyv kivételével a talp és a 
telefonkagyló összes eredeti beállítását visszaállíthatja 
a Settings  Reset settings (Beállítások  Beállítások 
visszaállítása) lehetőség alatt.

 S Vigye be az eredeti, „0000” vagy az ön által beállított 
PIN kódot.

7.3 A rendszer PIN kódjának visszaállítása

Ha elfelejtette a rendszer PIN kódot, általános 
visszaállítást kell végeznie:

 S A talp hátoldalán nyomja le és tartsa 
nyomva a Párosítás gombot, ezzel egy idő-
ben helyezze vissza a tápkábelt a talpba.

 S Legalább 5 másodpercig tartsa  
lenyomva a Párosítás gombot.

 Ahhoz, hogy telefonja újra megfelelően működjön, 
újra be kell vinnie a 4.5 fejezetben leírt beállításokat.

 Mielőtt a telefont átadná valaki másnak, ellenőrizze, 
hogy külön kitörölte-e a benne lévő telefonkönyvet  
(  6.3. fejezet).

7. PIN kódok és a saját beállítások visszaállítása 8. Hibaelhárítás

A kijelző még mindig sötét
S Nincs elem behelyezve
S Az elem teljesen lemerült 

S A telefonkagyló nincs 
 bekapcsolva

A kijelző csak halványan világít
S Az elem majdnem 
 le van merülve
S A kijelző világítása 
 ki van kapcsolva

A jelzőfény folyamatosan zölden villog
S Nem fogadott hívás
S Fontos beállítás hiányzik

Az elem nem tart sokáig
S Az első töltést nem 
 végezte el
S Az elem nagyon régi

S Helyezzen be elemet
S Tegye a telefonkagylót 
 töltőre
S Kapcsolja be 
 a telefonkagylót

S Töltse fel a telefonkagylót 

S Állítsa be a kijelzőt

S Nézze meg az üzeneteket a 
Beérkező üzenetek menüben

S Teljesen töltse fel/merítse 
 le az elemet
S Cserélje ki az elemet

4.3
4.4

5.6 

4.4 

6.4

5.11

4.4

6.12

Legvalószínűbb ok Elhárítás
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A hívó száma nem jelenik meg
S A hálózatüzemeltető nem 
 támogatja a szolgáltatást 

 
 

Nem találom a hangpostát
S A hangposta szolgáltatás 
 nincs aktiválva
S A hangposta száma nincs 
 programozva

Weboldalunkon – www.phonak.com/dect – további kérdéseket 
és válaszokat (GYIK) talál.

A hang nem továbbítódik a hallókészülékre
S A hallókészülék nincs 
 bekapcsolva
S Túl messze van 
 a telefonkagylótól

Túl nagy hangerő
S A hangerősítés be van
 kapcsolva
S A csengőhangok túl hangosak

Nincs hang a telefonkagylóból
S Fejhallgató van csatlakoztatva
S A hangerő túl alacsony

A telefon nem csörög
S A csengőhangok ki vannak 
 kapcsolva
S A csengőhangok túl halkak

Nem található a név a telefonkönyvben
S 2 telefonkönyv van

S Kérdezze meg hálózatüze-
meltetőjét, hogy támogatja-
ea telefonszám-átvitelt 
(CLIP)

S Aktiváltassa a szolgáltatóval 
a hangposta szolgáltatást

S Programozza be a számot

S Kapcsolja be 
 a hallókészüléket
S Vigye közelebb a telefon-

kagylót a hallókészülékhez 

S Nyomja meg újra 
 a Hangerősítés gombot
S Állítsa be a hangerőt

S Húzza ki a fejhallgatót
S Növelje a hangerőt

S Kapcsolja be a 
 csengőhangokat, vagy
S Növelje a hangerőt

S Válassza ki a megfelelő 
 telefonkönyvet

6.12 

5.12

5.12

5.3 

5.4

5.5

5.4
6.2

6.2
6.2

5.8

8. Hibaelhárítás

Legvalószínűbb ok Elhárítás Legvalószínűbb ok Elhárítás
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  Védje a készülék csatlakozóit, dugaszait, töltőnyílását 
és tápegységét a portól és szennyeződésektől.

  Soha ne merítse vízbe a készülékeket! Óvja  
a túlzott mértékű nedvességtől. Soha ne használja 
a készülékeket zuhanyozás, fürdés és úszás közben, 
mert a készülékek érzékeny elektronikus alkatrészeket 
tartalmaznak.

  Óvja a készülékeket a hőtől (soha ne hagyja ablak 
közelében). A készülékek megszárításához soha ne 
használjon mikrohullámú és egyéb 
melegítőeszközöket.

  Ne ejtse le a készülékeket. A készülékek kemény 
felületre ejtve károsodhatnak.

  A készülékeket nedves ruhával tisztítsa. A készülékek 
tisztításához soha ne használjon háztartási tisztító-
szereket (mosóport, szappant, stb.) vagy alkoholt.

  Egyes speciális orvosi vagy fogászati vizsgálatok, 
ideértve az alábbiakban leírt sugárzást, károsan 
befolyásolhatják a készülék működését. Vegye le 
hallókészülékét és hagyja a vizsgálószobán/-területen 
kívül, mielőtt a következő vizsgálatokon venne részt:

  S Orvosi vagy fogorvosi röntgenvizsgálat  
(CT-vizsgálat is).

  S Mágneses mezőt generáló orvosi MRI/NMRI 
vizsgálatok.

 Ha a rendszert számítógépes berendezés, nagyobb 
elektronikus készülékek, erős elektromágneses mező 
vagy fémszerkezetek közelében működteti, az üzemi 
tartomány jelentősen csökkenhet. A megfelelő 
működés biztosítása érdekében legalább 60 cm 
távolságra lehet szükség az interferáló berendezéstől.

 Ha a hallókészülék a mező szokatlan zavarása miatt 
nem reagál a telefonra, menjen távolabb a zavaró 
mezőtől.

9. A termék biztonságára vonatkozó 
tudnivalók
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10. Szerviz és garancia

10.3. A garancia korlátozása
Ez a garancia nem vonatkozik a helytelen kezelés vagy 
ápolás, vegyi anyagok hatása, vízbe merítés vagy túlzott 
erőhatások miatt bekövetkezett károsodásra. Harmadik fél 
által vagy felhatalmazás nélkül végzett szervizelés okozta 
károk esetén a garancia érvénytelen. Ez a garancia nem 
terjed ki a hallásgondozó szakember által a munkahelyén 
végzett javításokra.

Sorozatszám: 

A vásárlás dátuma: 

Felhatalmazott 
hallásgondozó szakember 
(bélyegző / aláírás):

10.1. Helyi garancia
A Phonak DECT CP1 készülék vásárlásának helyszínén 
érdeklődjön a hallásgondozó szakembertől a helyi 
garanciafeltételekről.

10.2. Nemzetközi garancia
A Phonak egyéves, korlátozott nemzetközi garanciát 
biztosít, amely a termék megvásárlásának napjától 
érvényes. Ez a korlátozott garancia gyártási és 
anyaghibákra vonatkozik. A garancia csak a vásárlást 
igazoló dokumentum bemutatása esetén lép érvénybe.
A nemzetközi garancia nem érint semmilyen törvényes 
jogot, amelyre Ön az érvényben lévő, kereskedelmi 
termékek értékesítésével kapcsolatos törvényekben 
foglaltaknak megfelelően jogosult.



11. Megfelelőségi nyilatkozat

A Phonak AG kijelenti, hogy ez a Phonak termék megfelel a 
rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó 1999/5 /
EK irányelv lényeges előírásainak.
Gyártó: Phonak AG, Laubisrütistrasse 28., CH-8712 Stäfa, 
Switzerland
Megnevezés: Phonak DECT CP1 vezeték nélküli telefon és 
Phonak DECT CP1 bázisállomás
Nyilatkozat: Mi az aláírók, ezennel kizárólagos felelősségünk 
tudatában kijelentjük, hogy DECT CP1 vezeték nélküli telefon 
és bázis állomás, mint termék, amire a jelen nyilatkozat 
vonatkozik, megfelel az alapvető, valamint egyéb vonatkozó 
követelményeknek, úgy, mint az 
R&TTE Directive 1999/5/5/EC (Rádio és Telekommunikációs 
Terminál berendezések),
WEEE Directive 2002/96/EC, REACH 2006/121/EC, RoHS 
2011/65/EU, ErP 2009/125/EC.
A termék megfelel a vonatkozó R&TTE szabványoknak és/
vagy más normatív dokumentumoknak:
Egészségügyi követelmények: 
EN50360:2001+A1:2012, 
Elektromos biztonsági követelmények:  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+ Am 1:2009
EMC követelmények:
ETSI EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09)
ETSI EN 301 489-3 v1.4.1 (2002-08)
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ETSI EN 301 489-6 v1.3.1 (2008-08)
Rádió spektrum követelmények:
ETSI EN 300 330-2 v1.5.1 (2010-02), 
ETSI EN 301 406 v2.1.1 (2009-07)
A műszaki konstrukciós dokumentumok tárolási helye: 
Phonak AG, Laubisrütistrasse 28., CH-8712 Stäfa, Switzerland
Eredeti készülékgyártó (OEM) licensz: 
RTX Hong Kong Limited, 8/F Corporation Square, 8 Lam Lok 
Street, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
Gyártó hely: 
In-Tech Electronics Limited, 2 Qihang Industrial Park, Haoxi-
ang Road, Shajing, Baoan, Shenzen, P.R.C.

A dokumentum kiadásának helye és ideje: Stäfa, 2013. okt. 15.

 A.Vonlanthen H.Mehl
 alelnök, kutatás fejlesztés alelnök, műveletek

Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető:
www.phonak.hu

A magyarországi forgalomba hozatalért felelős személy: 
Phonak Hungary Kft., 1138 Budapest, Madarász V. u. 47-49.

Nagy István ügyvezető 
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11. A megfelelőségre vonatkozó tudnivalók

A fajlagos abszorpciós arányra (SAR) vonatkozó információ
A SAR teszteket az FCC által elfogadott általános üzemi 
helyzetben végezték úgy, hogy a telefon a legnagyobb 
jóváhagyott teljesítményszintet bocsátotta ki minden 
vizsgált frekvenciatartományban. Annak ellenére, 
hogy a SAR meghatározása a legnagyobb jóváhagyott 
teljesítményszinten történt, a telefon tényleges SAR 
szintje működés közben jóval alacsonyabb lehet a 
maximális értéknél. Általában ön minél közelebb 
van a vezeték nélküli állomás antennájához, annál 
alacsonyabb a kimenő teljesítmény.
Mielőtt egy új telefonmodell értékesítésre nyilvánosság 
elé kerülne, a modellt az FCC szabványai szerint tesztelni 
kell és jóvá kell hagyni, hogy nem lépi át az FCC által 
meghatározott expozíciós határértékeket. Minden 
telefon tesztjét az FCC által előírt helyzetben és helyeken 
(pl. fülnél és testen viselve) végzik.
A testen viselve történő működtetésre ezt a telefonkagylót 
is vizsgálták, és megfelel az FCC rádiófrekvenciás 
expozíciós irányelveinek. Lehetséges, hogy más tartozékok 
használata nem biztosítja az FCC rádiófrekvenciás 
expozíciós irányelveinek való megfelelést.

Megjegyzés:
Ezt a készüléket az FCC-szabályok 15-ös része 
értelmében a „B” osztályú digitális készülékekre 
vonatkozó határértékekkel összevetve tesztelték,  
és a készülék megfelelt a tesztelés során.
Ezeknek a határértékeknek az a célja, hogy a készülék 
lakókörnyezetben való alkalmazása esetén ésszerűen 
elvárható mértékű védelmet biztosítsanak a káros 
interferencia ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás 
energiát hoz létre, használ és sugározhat, és ha nem 
az utasításokkal összhangban telepítik és használják, 
károsan zavarhatja a vezeték nélküli adatátvitelt.
Az azonban nem garantálható, hogy egy adott helyen 
való alkalmazás esetén nem keletkezik interferencia. 
Ha a készülék káros interferenciát okoz rádió- és 
televíziókészülékekben – ami a berendezés be- és 
kikapcsolásával ellenőrizhető –, akkor a felhasználónak 
törekednie kell az interferencia megszüntetésére 
a következő módszerek segítségével:

 S a vevőantenna elfordítása vagy áthelyezése;
 S a készülék és a vevőegység közötti távolság növelése;
 S a készülék csatlakoztatása egy olyan fali aljzathoz, 
amely a vevőegységétől eltérő áramkörön van;

 S konzultáció a forgalmazóval vagy egy tapasztalt, rádió- 
és televíziókészülékekkel foglalkozó szakemberrel.
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11. A megfelelőségre vonatkozó tudnivalók

Az Industry Canada szabályozása szerint ez a rádióadó 
készülék csak az Industry Canada által jóváhagyott 
típusú és legnagyobb (vagy alacsonyabb) erősítésű 
antennával működtethető. Más felhasználók potenciális 
rádió-interferenciájának csökkentése érdekében az 
antenna típusát és erősítését úgy kell megválasztani, 
hogy az egyenértékű izotrop sugárzott teljesítmény ne 
legyen nagyobb, mint ami a sikeres kommunikációhoz 
szükséges.

A fenti korlátozások be nem tartása a rádiófrekvenciás 
expozíciós irányelvek megszegéséhez vezethet.

E telefon használata során előfordulhat, hogy 
a beszélgetések titkossága nem biztosított!

IC figyelmeztetés
CS03:
Ez a termék megfelel az Industry Canada vonatkozó 
műszaki specifikációinak.

RSS (I. kategóriájú készülék):
Ez a készülék megfelel az Industry Canada licencének, 
kivéve az RSS szabvány(oka)t. A készülék működtetése 
a következő két feltétel teljesülése esetén lehetséges:
1) a készülék nem kelthet káros interferenciát, és
2) a készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, 

többek között a működését nemkívánatos módon 
befolyásoló interferenciát is.
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12. Tudnivalók és a szimbólumok 
ismertetése

A CE szimbólum a Phonak AG 
megerősítése arra vonatkozóan, hogy 
ez a Phonak termék megfelel a rádió- 
és távközlési végberendezésekre 
vonatkozó 1999/5/EK irányelvnek.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy 
a felhasználónak el kell olvasnia és 
szem előtt kell tartania a használati 
útmutatóban foglalt lényeges 
információkat.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy 
a felhasználónak figyelembe kell 
vennie a használati útmutatóban 
szereplő, vonatkozó figyelmeztető 
megjegyzéseket.

A termék kezelésére ésbiztonságára 
vonatkozó fontostudnivalók.

A termék a kivitelezésének 
köszönhetően rendeltetésszerű 
használat esetén problémamentesen 
és korlátozások nélkül alkalmazható, 
amennyiben a használati útmutató 
ellenkező információt nem tartalmaz.

Üzemi 
körülmények

Hőmérséklet: -20 °C és +60 °Celsius 
között (-4 °F és +140 °F között) 
Nedvességtartalom szállításkor:  
Max. 90% (nem kondenzáló). 
Nedvességtartalom tárolásnál: 0% és 
70% között, használaton kívül. 
Légköri nyomás: 200 hPa és 1500 hPa 
között.

A szállításra 
és tárolásra 
vonatkozó 
feltételek
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Az áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló 
szimbólum arra hívja fel a figyelmet, 
hogy ez a készülék nem dobható 
a háztartási hulladékok közé. A régi 
és használaton kívülikészülékeket 
az elektronikus hulladékok számára 
fenntartott hulladéklerakó helyeken 
vagy hallásgondozó szakemberénél 
adhatja le ártalmatlanításra. A helyes 
hulladékkezelés védelmet nyújt 
egészsége és a környezet számára.

12. Tudnivalók és a szimbólumok ismertetése




