
www.phonak.com

02
9-

03
13

-0
2/

V1
.0

0/
20

14
-1

0/
A+

W
/F

O 
Pr

in
te

d 
in

 S
w

itz
er

la
nd

 ©
 P

ho
na

k 
AG

   
Al

l r
ig

ht
s 

re
se

rv
ed

Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Switzerland

0560

Használati útmutató

Phonak TVLink II



2 3

Tartalom

 1.  Üdvözöljük 5

 2.  Ismerkedjen meg TVLink II készülékével 6

 3.  Kezdő lépések 9
  3.1 A töltő összeállítása 9

  3.2 A töltőnyílás kiválasztása 10

  3.3 A kábelek csatlakoztatása 11

  3.4 A hangtovábbító készülék töltése 19

  3.5 A TVLink II és a hangtovábbító eszköz  
      párosítása 20

 4.  Napi használat 24
  4.1 A hangtovábbító eszköz viselése 24

  4.2 Az eszközök csatlakoztatása 25

  4.3 A hangerő beállítása 28

  4.4 A hangtovábbítás szüneteltetése és folytatása 30

  4.5 A TVLink II használata telefonálás közben 31

  4.6 A készülékek kikapcsolása 32

  4.7 A jelzőfények értelmezése 33

 5.  Hibaelhárítás 34
  5.1 Az audiojel-továbbítás ellenőrzése 34

  5.2 Kérdések és válaszok 37

 6.  Szerviz és garancia 40
  6.1 Helyi garancia 40

  6.2 Nemzetközi garancia 40

  6.3 A garancia korlátozása 41

 7.  Megfelelőségi információk 42

 8.  Információ és a szimbólumok magyarázata 46

 9.  Fontos biztonsági információk  50



5

Gratulálunk döntéséhez, hogy a Phonak TVLink II 
készüléket választotta. Az eszköz vezeték nélküli 
kapcsolattal köti össze hallókészülékét a televízióval 
vagy más kommunikációs és szórakoztató 
berendezésekkel, így gondoskodva arról, hogy 
tökéletesebben hallja az önt körülvevő világ hangjait. 

Kérjük, olvassa el alaposan ezt a használati útmutatót, 
hogy megtudja, hogyan használhatja ki TVLink II 
készüléke minden előnyét. 

Ha bármilyen kérdése van, konzultáljon szakorvosával, 
vagy látogasson el a www.phonak.com/tvlink oldalra.

Phonak – life is on  www.phonak.com

A Remote Mic készüléket az az alábbi hangtovábbító 
eszközökkel alkalmazva mutatjuk be:

1. Üdvözöljük

CE-jelölés használata: 2014 óta0560

c ComPilot c ComPilot II c ComPilot Air II
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2.  Ismerkedjen meg TVLink II 
készülékével

A TVLink II bázisállomás feladata, hogy összekösse 
hallókészülékét a televízióval (vagy más 
audioforrással). Vezeték nélküli kapcsolattal küldi 
a jeleket a hallókészülékre, legfeljebb 30 méteres 
távolságból, illetve asztali töltőként szolgál Phonak 
hangtovábbító készülékéhez.

A rendszer három fő eleme:
a hallókészülék, egy Phonak hangtovábbító eszköz, 
illetve a TVLink II bázisállomás („TVLink II”). 

ComPilot Air II *
TVLink II  

bázisállomás 

Hallókészülék

Legfeljebb 30 méter 
távolság 

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, 
és a Phonak által történő mindennemű használatuk licencmegállapodás 
keretében történik. 

* A ComPilot és a ComPilot II készülék is 
kompatibilis az eszközzel
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2. Ismerkedjen meg TVLink II készülékével

2.1 A készülék leírása

Gombok
A A hangerő csökkentése 
B  Ki/bekapcsoló gomb  

és fő jelzőfény
C A hangerő növelése
D Párosítás

Bemeneti nyílások 
E Töltő 
F Digitális audio (optikai)
G Digitális audio (koaxiális)
H Analóg audio (3,5 mm)

Egyéb
I Audio jelzőfények
J Cserélhető töltőnyílás

B AC

E
D

H IF JG

3.1 A töltő összeállítása 

Válassza ki az országának megfelelő adaptert.

 UK AUS US EU

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

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

1. Az adapter eltávolításához  
húzza hátra a töltőn található  
rögzítőelemet.

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

3. Kezdő lépések
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3. Kezdő lépések

3.3 A kábelek csatlakoztatása

Csatlakoztassa a töltőt:
J Helyezze a TVLink II készüléket a televízió vagy a 

hangforrás mellé. Csatlakoztassa a töltő mini-USB 
csatlakozóját a TVLink II készülék bemeneti 
nyílásához. Dugja be a töltőt a konnektorba.

3.2 A töltőnyílás kiválasztása
Az egyedülálló TVLink II készülék tartalmaz egy a 
felcsatolható Phonak ComPilot Air II hangtovábbító 
készülékhez használható töltőnyílást. Amennyiben 
ComPilot vagy ComPilot II készüléke van, cserélje ki 
a nyílást egy 1-es Philips csavarhúzófej segítségével.

J Csavarja ki az alsó csavart. Az alábbiakban 
bemutatott módon emelje ki a töltőnyílást.

J Helyezze be a másik töltőnyílást, hogy biztosan 
illeszkedjen. Helyezze vissza a csavart, és 
gyengéden csavarja be. 



Lassú ütemben villogó 
narancssárga fény 

Folyamatosan világító 
narancssárga fény
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3. Kezdő lépések

Támogatott audioformátumok
A Phonak TVLink II készüléket bármilyen audioforráshoz 
(pl. tévé, PC vagy hifi) csatlakoztathatja. A készülék 
3 különböző audioformátumot támogat.

A legjobb eredmény érdekében azt ajánljuk, 
amennyiben audioberendezésén van ilyen lehetőség, 
az optikai vagy a koaxiális csatlakozót használja.

 Kérjük, ügyeljen arra, hogy a TVLink II készüléket 
az audioKImeneti nyíláshoz csatlakoztassa!

A bemeneti lehetőségek rangsorolása
Általában egyetlen audiokábel csatlakoztatása 
elegendő. Amennyiben több kábelt is csatlakoztatott, 
és audiojel észlelhető, a TVLink II készülék 
automatikusan kiválasztja a lehető legmegfelelőbb 
bemeneti lehetőséget, ebben a sorrendben:

1. Opticai
2. Koaxiális
3. Analóg

 A jel sztereó lesz abban az esetben is, ha az optikai 
és a koaxiális kábel egyszálas.

A TVLink II készülék a választott bemenetet 
narancssárga fénnyel jelzi:

Bemenet kiválasztva

Bemenet kiválasztva,  
az audiojel elérhető

Opticai (“Toslink”)
Digitális jel
Száloptikai kábel

Koaxiális
Digitális jel 
RCA kábel

Analóg
Analóg jel
3,5 mm-es 
csatlakozó

B 31
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1. lehetőség: Kapcsolat optikai kábellel

Amennyiben rendelkezésre áll optikai kimenet:
J Csomagolja ki az „optikai” felirattal ellátott kábelt.
J Távolítsa el a védőkupakokat  

a csatlakozóról.
J Csatlakoztassa az optikai kábel egyik végét 

a TVLink II készülék „optikai” bemenetéhez, a másik 
végét pedig a televízió optikai kimenetéhez.

Ezután folytassa a hangtovábbító eszköz feltöltésével 
a 19. oldalon leírt módon.

3. Kezdő lépések

2. lehetőség: Kapcsolat koaxiális kábellel

Amennyiben rendelkezésre áll koaxiális kimenet:
J Csomagolja ki a „koaxiális” felirattal ellátott kábelt 

(narancssárga csatlakozó).
J • Csatlakoztassa a koaxiális kábel egyik végét 

a TVLink II készülék „koaxiális” bemenetéhez, a másik 
végét pedig a televízió koaxiális (vagy „digitális 
kimenet”, illetve „S/P DIF”) kimenetéhez.

 Ügyeljen arra, hogy ne a piros/fehér analóg vagy 
a sárga videókimenetbe dugja a kábelt

Ezután folytassa a hangtovábbító eszköz feltöltésével 
a 19. oldalon leírt módon.
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3. lehetőség: Kapcsolat RCA kábellel

Amennyiben rendelkezésre áll RCA (piros/fehér) kimenet:
J Csomagolja ki az „analóg RCA” felirattal ellátott kábelt.
J Csatlakoztassa az RCA kábel 3,5 mm-es csatlakozóját a 

TVLink II készülék „analóg” bemenetéhez, a piros és 
fehér csatlakozókat pedig a televízió megfelelő piros és 
fehér kimeneteihez.

Ezután folytassa a hangtovábbító eszköz feltöltésével 
a 19. oldalon leírt módon.

4.  lehetőség: Kapcsolat a fülhallgató-kimenet 
használatával

J Csomagolja ki az „analóg 3,5 mm” felirattal ellátott 
kábelt.

J Csatlakoztassa a sztereó csatlakozót a TVLink II 
készülék „analóg” bemenetéhez, a kábel másik 
végét pedig a televízió fülhallgató-kimenetéhez.

3. Kezdő lépések
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3.4 A hangtovábbító készülék töltése

 A hangtovábbító eszköz első használatakor 
legalább három órán keresztül töltse azt.

A hangtovábbító eszköz feltöltése:
J Bizonyosodjon meg róla, hogy a töltő nyílása 

kompatibilis a Phonak hangtovábbító eszközzel 
(lásd 3.2 fejezet).

J Gyengéden nyomja be a hangtovábbító eszközt a 
TVLink II készülék töltőnyílásába. Győződjön meg 
róla, hogy a beépített csatlakozó megfelelően 
helyezkedik el a töltőnyílásban. 

             ComPilot Air II              ComPilot, ComPilot II

A töltés befejeztekor a hangtovábbító eszköz jelzőfénye 
folyamatosan világító zöldre vált.

 Ha a TVLink II készüléket a televízió fülhallgató-
kimenetéhez csatlakoztatja, a hangerőt  
a televízió távirányítójával szabályozhatja.

 Egyes televíziókészülékek hangszórója 
a fülhallgató-kimenet használatakor kikapcsol, így 
az adás mások számára nem lesz hallható. 

3. Kezdő lépés
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3.Kezdő lépések

A TVLink II készülék bekapcsolt és kikapcsolt állapotban 
is tölthető. Fő jelzőfénye nem mutatja a töltés 
állapotát.

 A hangtovábbító eszköz teljes feltöltéséhez 
általában 90 perc szükséges.

 A hangtovábbító eszközt ajánlott kikapcsolt 
állapotban tölteni.

3.5 A TVLink II és a hangtovábbító eszköz párosítása

 Amennyiben a TVLink II készüléket és a Phonak 
hangtovábbító eszközt készletben vásárolta, a két 
eszköz már párosítva van egymással, így 
továbbléphet a 24. oldalra. Amennyiben külön 
vásárolta meg őket, először párosítania kell 
egymással a két készüléket.

Állítsa a hangtovábbító eszközt párosítás módba

ComPilot Air II:
J Nyomja meg egyszerre  

a bekapcsolás és a hangerő  
növelése   gombot.

ComPilot II:
J Először kapcsolja be a készüléket.  

Nyomja meg egyszerre  
a csatlakozás  és  
a hangerő növelése   
gombot, és tartsa nyomva  
2 másodpercig.  
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A párosítás végrehajtása
Várja meg, míg mindkét jelzőfény folyamatos kékre nem 
vált. Ez 2 percig is eltarthat, azonban általában néhány 
másodpercen belül megtörténik.

 A TVLink II bázisállomást legfeljebb 4 hang-
továbbító eszközzel lehet párosítani. Az ötödik 
párosítás felülírja az elsőt.

 Két készüléket csak egyszer kell párosítani 
egymással. A két készülék kikapcsolás után is 
párosítva marad, és bekapcsolás után 
automatikusan kapcsolódnak egymáshoz.

3. Kezdő lépések

Állítsa a TVLink II készüléket párosítás módba

 Ha a TVLink II készülék még nem volt más 
eszközzel párosítva, bekapcsolás után 
automatikusan párosítás módba áll. Ezt egy 
folyamatosan villogó kék fény jelzi.

A párosítás mód manuális elindítása:
J Kapcsolja be a TVLink II  

készüléket.
J Nyomja meg a párosítás   

gombot a készülék hátulján.  
A fő jelzőfény gyors ütemben  
villogó kékre vált.

J • Bizonyosodjon meg róla,  
hogy a TVLink II készülék  
és a hangtovábbító eszköz  
legfeljebb 1 méter  
távolságra van egymástól.

 A TVLink II készülék 2 percig párosítás módban 
marad, illetve addig, amíg a párosítás meg nem 
történik.
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4. A Phonak TVLink II napi használata

  A TVLink II egyszerre csak egy hangtovábbító 
készülékre tudja továbbítani az audiojelet. Az 
egyszerre több készülékre történő hangtovábbítás 
nem lehetséges. 

4.1 A hangtovábbító eszköz viselése

J Viselje az eszközt a képen látható módon, és 
kapcsolja be.

 
ComPilot vagy   ComPilot Air II: 
ComPilot II készülékkel: készülékkel: 
 
             
 
 
 
 
 

 A hangtovábbító eszközökkel kapcsolatos 
részletesebb információkért olvassa el 
a készülékek használati útmutatóját.

4.2 Az eszközök csatlakoztatása

Amikor bekapcsolja az eszközöket, azok automatikusan 
kapcsolatot létesítenek egymással.
J Bizonyosodjon meg róla, hogy  

a hallókészüléke be van kap- 
csolva, és megfelelően viseli.

J Bizonyosodjon meg róla, hogy  
a hangtovábbító eszköz és  
a TVLink II készülék 1 méteres  
távolságon belül található, és  
hogy az audioforrás (pl.  
a televízió) be van kapcsolva.

J Kapcsolja be mindkét készüléket.
J A jelzőfények először zöldre  

váltanak.
J Várja meg, amíg a jelzőfények  

folyamatosan világító kékre váltanak.

 Ez 30 másodpercig is eltarthat, azonban általában 
néhány másodpercen belül megtörténik.
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A televízió hangját közvetlenül a hallókészülékén fogja 
hallani.

 Ha nem hallja a hangot, hajtsa végre ismét 
a beállításokat a 14. oldalon leírt módon.

 Ha nem elérhető audiojel, a TVLink II 5 perc 
elteltével automatikusan megszakítja a Bluetooth-
kapcsolattal történő audiojel-továbbítást. A fő 
jelzőfény villogó zöldre vált.

A TVLink II és a hangtovábbító készülék távolsága 
legfeljebb 30 méter lehet. A TVLink II készüléknek és 
a hangtovábbító eszköznek nem kell egyvonalban 
elhelyezkednie, azonban a hatótávolság csökkenhet, ha 
a jelet valamilyen tárgy, például egy fal vagy egy bútor 
akadályozza.

Ha a hangtovábbító készülék a TVLink II hatótávolságán 
kívül helyezkedik el, az audiojel-továbbítás megszakad. 
Ha a hangtovábbító készülék ismét a TVLink II ható-
távolságán belülre kerül, a jeltovábbítás automatikusan 
folytatódik.

 A jeltovábbítás folytatásáig 10 másodperc is eltelhet. 
A hangtovábbítás közben mindkét jelzőfénynek 
folyamatosan kéken kell világítania.

 Ha a TVLink II fő jelzőfénye
 –  zölden villog, bizonyosodjon meg róla, hogy 

az audiobemenet megfelelően van csatlakoztatva 
a TVLink II készülékhez.

 –  zöld, bizonyosodjon meg róla, hogy a hang-
továbbító eszköz be van kapcsolva, és hogy a két 
készülék párosítása megtörtént (lásd 3.5 fejezet). 

 –  kéken villog, a hangtovábbítás szünetel. 
A hangtovábbítás folytatásához nyomja meg 
a hangtovábbító eszköz fő  button to resume 
streaming.

4. A Phonak TVLink II napi használata
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4.3 A hangerő beállítása 

J	Állítsa be a televízió hang- 
szórójának hangerejét úgy, hogy  
az megfeleljen a többi nézőnek.

J	Állítsa be a hangerőt a TVLink II  
hangerőszabályzójával, úgy, hogy  
hallókészülékével kényelmesen  
hallja azt.

A hallókészülékek és a TVLink II alaphangerejének 
finomhangolásához használhatja a hangtovábbító eszköz 
hangerőszabályzó gombjait:
J  gomb a hangerő növelésére
J  gomb a hangerő csökkentésére

A környezeti zajok csökkentéséhez
J Nyomja meg és tartsa nyomva  

(2 másodpercig) a   gombot.
J Ha vissza szeretné állítani  

a hallókészülék eredeti hangerejét,  
nyomja meg és tartsa nyomva  
(2 másodpercig) a  gombot.

J	 Amennyiben TVLink II készülékét a televízió fül-
hallgató-kimenetéhez csatlakoztatta, a hangerőt 
a televízió távirányítójával is szabályozhatja.  
A televízió hangerejének beállításával kapcsolatos 
részletesebb információkért olvassa el a televízió 
használati útmutatóját.

 Amennyiben a televízió egy antennához vagy egy 
set-top boxhoz van csatlakoztatva, a tökéletes 
hangminőség elérése érdekében bizonyosodjon meg 
róla, hogy a kiegészítő eszközök hangereje 
75 százalékon áll.

4. A Phonak TVLink II napi használata



30 31

4.5 A TVLink II használata telefonálás közben

Amennyiben a hangtovábbító készülék és a mobiltelefon 
párosítása megtörtént, és a két eszköz kapcsolódott 
egymáshoz, a TVLink II használata közben is fogadhat 
hívásokat. 

Bejövő hívás esetén a hangtovábbító eszköz automati-
kusan megszakítja a TVLink II felől érkező jelek továb-
bítását, és a mobiltelefonról érkező jeleket továbbítja 
hallókészülékére. 

4. Napi használat 

4.4 A hangtovábbítás szüneteltetése és folytatása

A hangtovábbító eszközről  
érkező audiojelek továb- 
bításának szüneteltetésé- 
hez nyomja meg  
a fő  gombot.

Szüneteltetés során:
J A jelzőfények mindkét eszközön kéken villognak.
J A hallókészülék visszaáll a legutóbbi programra.
J Hangtovábbítás vagy szüneteltetés közben a hallókés-

zülék programját nem lehet módosítani.

A hangtovábbítás folytatásához nyomja meg ismét 
a hangtovábbító eszköz fő  gombját.

“click”

“click”

vagy

or
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Ha hallókészülékén megszólal a mobiltelefon 
csengőhangja, a bejövő hívás fogadásához röviden 
nyomja meg a hangtovábbító készülék fő  gombját.  
A  gomb ismételt megnyomásával megszakíthatja 
a hívást.

4.6 A készülékek kikapcsolása 

J Az audiojel továbbításának befejezéséhez a ki/bekapc-
soló gomb megnyomásával kapcsolja ki a TVLink II 
készüléket.

 

 

4. Napi használat

4.7 A jelzőfények értelmezése
 
A TVLink II készülék fő jelzőfénye hasznos  
információkat szolgáltat:

Folyamatosan világító  A készülék 
zöld fény   be van kapcsolva

Villogó       A készülék be van kapcsolva,
zöld fény   de nincs audiojel 

Gyors ütemben villogó   A készülék
kék fény   párosítás módban van

Folyamatosan világító 
kék fény   Jeltovábbítás

Villogó     A jeltovábbítás
kék fény   szüneteltetve

Többszínű, folyamatosan Teszt üzemmód, lásd
villogó fény  az 5.1 fejezetet
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5. Hibaelhárítás

5.1 Az audiojel-továbbítás ellenőrzése

Ha nem hallja az audioforrás (pl. a televízió) hangját, 
hajtsa végre az alábbiakat. 

Ellenőrizze a hangtovábbító eszköz és a hallókészülékek 
kapcsolatát
J A hangtovábbító eszköz demo módjának az eszköz 

használati útmutatójában leírt módon való haszná-
latával derítse ki, hogy az eszköz és a hallókészülékek 
megfelelően vannak-e beállítva.

J Ha a beállítás nem megfelelő, kérje meg szakorvosát, 
hogy állítsa be a hangtovábbító eszközt a halló készü-
lékének megfelelő módon.

Test the connection of TVLink II to the streamer
J Kapcsolja be a hangtovábbító eszközt, és viselje azt 

megfelelő módony.
J Kapcsolja ki a TVLink II készüléket,  

majd nyomja meg egyszerre  
a bázisállomás hangerő  
csökkentése és ki/bekapcsolás  
gombját, amíg a többszínű jelzőfény  
villogni nem kezd.

J A hangtovábbító eszköz és a TVLink II készülék össze-
kapcsolódik (villogó kék/zöld vagy kék/piros fény), 
hallókészülékében pedig egy tesztdallamot hall.

J A hangtovábbító eszköz hangerő növelése/csökkentése  
 gombjával állítsa be a tesztdallam hangerejét. 

J Ha nem hallja a tesztdallamot, végezze el a párosítást 
a 20. oldalon leírt módon.

J A tesztdallam 2 percig hallható, illetve addig, amíg meg 
nem nyomja a TVLink II bármely gombját. 

Ellenőrizze a kábelek csatlakozását
Ha hallotta a TVLink II tesztdallamát, de a televízió 
hangját nem, a kábel csatlakoztatása nem megfelelő.
J Bizonyosodjon meg róla, hogy az audiokábel teljesen be 

van dugva.
J Bizonyosodjon meg róla, hogy a kábelt egy KI- és nem 

egy BEmeneti nyíláshoz csatlakoztatta.
J Próbáljon meg csatlakoztatni egy másik kábelt. 
J Próbálja meg a kábelt a televízió egy másik kimeneti 

nyílásához csatlakoztatni.
 
A bázisállomás fő jelzőfénye a teszt üzemmód során 
fontos információkat szolgáltat.

1. 2.
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A váltakozó színek az audiobemenet, illetve a hang-
továbbító eszközhöz való csatlakozás állapotát jelzik.
 
Példa: 
Piros/kék/piros/kék/stb.: Teszt hangjelzés továbbítása, 
audiojel nem észlelhető a TVLink II készüléken.

A színek jelentése:
Piros  Audiojel nem észlelhető a TVLink II 

készüléken
Zöld Audiojel észlelése a TVLink II készüléken
Narancssárga  Hangtovábbító eszköz keresése 
Kék   Teszt hangjelzés továbbítása 

a hangtovábbító eszköz felé

5.2 Kérdések és válaszok

Az alábbiakban a gyakran ismételt kérdéseket és az azokra adott 
válaszokat találja:

Okok 

Egyik jelzőfény sem vált folyamatosan világító kékre.

J A készülékek nincsenek 
bekapcsolva

J A készülékek nincsenek  
párosítva  

A TVLink II készülék jelzőfénye gyors ütemben, kéken villog.

J A TVLink II Bluetooth-párosítás 
módban van

Csak az egyik jelzőfény váltott folyamatosan világító kékre.

J Az egyik készülék egy másik 
Bluetooth-képes készülékhez  
van csatlakoztatva 

Mindkét jelzőfény folyamatosan kéken világít, de nem hallom a TV-t.

J A hangtovábbító eszköz a 
hallókészülék hatókörén kívül 
található

Mit tegyen

J Kapcsolja be a készülékeke 
 

J Párosítsa a készülékeket  
(lásd 20. oldal)

J Párosítsa a készülékeket (lásd 
20. oldal)	
	
 

J	Bizonyosodjon meg róla, hogy 
a hangtovábbító eszköz és a 
TVLink II kivételével az összes 
Bluetooth-képes készüléket 
kikapcsolta	
	
 

J	Viselje megfelelő módon 
a hangtovábbító eszközt

J	Kapcsolja ki, majd be az összes 
készüléket

5. Troubleshooting
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J A hangtovábbító eszköz nem  
lett a hallókészüléknek 
megjelelően beállítva

Nem hallom a televízió hangját a hangtovábbító eszközzel.

J A készülékek ki vannak  
kapcsolva

J A kábelek nincsenek megfelelően 
csatlakoztatva

J Nem érkezik audiojel a TVLink II 
felé 

J A TVLink II szünet üzemmódban 
van

J A hangtovábbító eszköz és 
a TVLink II túl nagy távolságra 
vannak egymástól

J	Kérje meg szakorvosát, hogy ál lít-
sa be megfelelően a hangto váb-
bító eszközt és a hallókészüléket

J	Bizonyosodjon meg róla, hogy mind-
e gyik készülék be van kapcsolva

J	Ismételje meg a 3.3 fejezetben 
leírtakat

J	Bizonyosodjon meg róla, hogy 
a televízió nincs elnémítva

J	A televízió hangerejét állítsa 
75 százalékra

J	Bizonyosodjon meg róla, hogy 
az audiokábel egy KImeneti 
nyílásba van bedugva

J	A tényt egy kéken villogó jelző-
fény jelzi mindkét készüléken. 
A hangtovábbító eszköz fő  
gombjának megnyomásával 
folytathatja a hangtovábbítást

J	Helyezze az eszközöket köze-
lebb egymáshoz; azok távol-
sága legfeljebb 30 méter legyen

J	A hangtovábbítás szakado zását 
megelőzendő, bizonyo sodjon 
meg róla, hogy megfe le lően 
viseli a hangtovábbító eszközt, 
és a Bluetooth-képes eszköz 
hatótávolságon belül található

Okok Mit tegyen Okok Mit tegyen

A hangtovábbítás hangereje nem megfelelő (túl alacsony vagy  
túl magas).

J A különböző televíziók és 
audioforrások hangereje 
különböző

A TVLink II készülék csatlakoztatása után a televízió hangszórója 
kikapcsol.

J A kábelt a televízió fülhallgató-
kimeneti nyílásához  
csatlakoztatta

 

5. Hibaelhárítás

J	Ha a TVLink II készüléket a 
televízió optikai, koaxiális, 
RCA vagy SCART csatlakozó-
jához csatlakoztatta, állítsa be 
a hangerőt a bázisállomás 

 hangerőszabályzó 
gombjaival

J	Ha a TVLink II készüléket a 
televízió fülhallgató-kimeneti 
nyílásához csatlakoztatta, a 
hangerőt a televízió 
távirányítójával állíthatja be

J	Állítsa be az antenna vagy a 
set-top box hangerejét

J	Állítsa be a hangerőt a hang-
továbbító eszköz  
hangerőszabályzó gombjaival

J	Válasszon egy másik audio-
kimeneti nyílást a televízión, 
például az optikai, a koaxiális, 
az RCA vagy a SCART kábel 
bemeneti nyílását
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6. Szerviz és garancia

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

6.2 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.

6.3 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): 
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7. Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat 
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

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 engedé-
lyezetett 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 a 
RSS-210 rendelkezésben foglaltak szerint B kategóriás 
digitális eszköznek minősül.

Ezen korlátozások célja, hogy megfelelő védelmet 
nyújtsanak a lakossági használat közben felmerülő 
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káros hatások ellen. A készülék rádiófrekvenciás 
energiát bocsát ki, használ és sugározhat, illetve, 
amennyiben 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 televíziótól.
J Különböző áramkörökhöz csatlakoztassa a készüléket 

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

tapasztalt rádió- vagy televíziószerelővel.

7. Declaration of Conformity 

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).

További információk a termék adatlapján találhatók, 
amely a www.phonak.com/tvlink oldalról letölthető.

5. figyelmeztetés:
FCC/IC RF Nyilatkozat a Kibocsátott Sugárzásról
Az ezen eszköz által kibocsátott sugárzás nem lépi 
túl a FCC/IC által meghatározott, nem irányított 
körülmények között tapasztalható határértéket.
A készülék beállítása és használata közben legalább 
20 cm távolságnak kell lennie a viselő és a sugárzó 
eszköz között. 
A jelközvetítő eszközt nem szabad más antennához 
vagy jelközvetítő eszközhöz csatlakoztatni, illetve 
azzal együtt használni.
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XXXX

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.

EMC és ausztrál rádiókommunikációs 
megfelelőségi megjelölés.

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

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 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. 

A készülék egy 2. kategóriájú 
eszköz, amely az EU tagországaiban 
korlátozás nélkül használható 
beltéren, azonban Franciaországban 
kültéri használata nem megengedett. 

8. Információ és a szimbólumok 
magyarázata 

A készülék gyártóját jelzi, a 93/42/
EEC EU Irányelv szerint.
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8. Információ és a szimbólumok magyarázata

A terméket tartsa szárazon. 

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

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

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.

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.

 Kizárólag olyan hallókészüléket használjon, amelyet 
szakorvosa kizárólag az ön igényeinek megfelelően 
állított be.

 A készülék elektronikus alkatrészeinek 
hulladékkezelése a Phonak AG helyi szabályainak 
megfelelően lehetséges.

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

 Külső eszközök csatlakoztatása csak akkor lehetséges, 
amennyiben azokat a vonatkozó IECXXXXX rendel ke-
zéseknek megfelelően tesztelték. Kizárólag a Phonak 
AG által jóváhagyott kiegészítőket használjon. 

9. Fontos biztonsági információk  

 Biztonsági okokból kizárólag a Phonak által gyártott 
vagy 5 VDC egyenfeszültségű és minimum 500 mA 
áramerősségű stabilizált töltőt használjon.

 Figyelem: áramütésveszély. A csatlakozót önmagában 
ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.

Ne töltse a TVLink II készüléket PC vagy laptop USB-
portjáról, mert ez a készülék meghibásodását okozhatja.

 Ne használja a készüléket robbanásveszélyes területen 
(bányák vagy ipari területek közelében, ahol robbanás-
veszély áll fenn, oxigéndús környezetben, illetve 
gyúlékony anyagok közelében), illetve olyan környe-
zetben, ahol az elektronikus eszközök használata tilos.

 A készülék felnyitása károsíthatja azt. Amennyiben 
olyan problémát észlel, amelyet az ezen útmutatóban 
szereplő hibaelhárítás fejezetben leírtak alapján nem 
tud elhárítani, konzultáljon a szakemberrel, akitől 
a készüléket vásárolta.
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a megfelelő működés érdekében az eszköznek a 
többitől legalább 60 cm-re kell elhelyezkednie.

 A röntgensugárzás, illetve a CT vagy MRI vizsgálat 
tönkreteheti a készülékeket, vagy ronthatja 
működésük hatékonyságát.

 Ne használja a készülékeket olyan környezetben, ahol 
az elektronikus eszközök használata nem 
engedélyezett.

További fontos információk

 A nagy teljesítményű elektromos készülékek, 
a nagyobb elektromos berendezések és fém-
szerkezetek károsíthatják vagy jelentősen csökkent-
hetik az eszköz működésének hatékonyságát.

9. Fontos biztonsági információk 

Biztonsági információk

 Ha épp nem használja a TVLink II készüléket, kapcsolja ki.

 Védje a készülék csatlakozóit és töltőjét a portól és 
a szennyeződésektől..

 Védje a készüléket a túlzott nedvességtől (fürdőzésre, 
úszásra szolgáló létesítmények), a hőforrásoktól 
(radiátor, televízió teteje), a rázkódástól és 
az ütődéstől.

 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 
elektromágneses mező környezetében működteti, 
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Jegyzetek


