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1. Üdvözöljük
Ez a használati útmutató a következő vezeték nélküli
modellekre érvényes:
Modell					CE-jelzés dátuma
Roger MyLink 1.1 (02)		
Roger MyLink 1.1 (03)		

2014
2014

Gratulálunk, hogy a Phonak Roger MyLinkjét
választotta. A Roger MyLink egy könnyen használható
és megfizethető árú Roger vevő, mely minden olyan
hallókészülékkel (akár Phonak, akár más gyártmány)
együtt használható, amelyben telefontekercs található.
A Roger MyLink kompatibilis a Phonak legtöbb Roger
mikrofonjával.
Az ön Roger MyLinkje csúcsminőségű svájci termék,
melyet a Phonak, a világ vezető hallókészülék
technológiai társasága fejlesztett ki.
Kérjük, alaposan olvassa el ezt a használati útmutatót,
hogy a Roger MyLink által kínált valamennyi
lehetőséget kiaknázhassa.
Ha kérdései vannak, forduljon a hallásgondozó
szakemberhez vagy a helyi Phonak képviselethez.
Phonak – life is on		

www.phonak.com
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2. Ismerje meg Roger MyLinkjét
Az ön hallási rendszere három fő alkotórészből áll:
Roger MyLink, hallókészülékek és a Roger mikrofon,
például egy Roger Pen.
A Roger mikrofon a beszélő hangját vezeték nélkül
továbbítja a hallókészülékekhez a Roger MyLinken
keresztül. Önnek csak aktiválnia kell hallókészülékei
telefontekercsét, hogy a beszélő hangját hangosan
és tisztán hallja a fülében.

2.1 Kompatibilitás

Hallókészülék

2.2 Az eszköz bemutatása
Hallgató

Hallókészülékében kell lennie telefontekercsnek, hogy
tudja fogni a Roger MyLink jeleit. Kérjük, forduljon a
hallásgondozó szakemberhez, ha bizonytalan, van-e
telefontekercs hallókészülékeiben.
Kompatibilis Roger mikrofonra is szüksége van a
beszélő hangjának vételéhez. Ebben a használati
útmutatóban példaként a Roger Pent használjuk.

Beszélő
a A hurok rögzített vége
b A hurok kikapcsolható vége
c Zöld/narancs státusz kijelző

Roger MyLink
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Roger mikrofon,
például Roger Pen

a

c

b
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2. Ismerje meg Roger MyLinkjét

2.3 Jelzőfények

a Hangerőszabályozó
b Be/kikapcsolás

Zöld fény

a

Narancs fény

b

a Töltő aljzat
b	Fejhallgató aljzat
(2,5 mm)

a
b
c
d
e
f

Az akkumulátor majdnem lemerült
Az akkumulátor teljesen lemerült
Töltés
A töltés befejeződött
Hangerőszabályozó: minimum/maximum állás
Hangerőszabályozó: közepes állás

f
a

8

b

a
b
c
d
e
9

2. Ismerje meg Roger MyLinkjét

Jelentés

Felhasználói akció

A Roger MyLink
be van kapcsolva és
használatra kész.

Kapcsolja be a Roger
mikrofont és állítsa a
hallókészüléket telefon
tekercs programba.

Az akkumulátor majdnem
lemerült.

Töltse fel a Roger
MyLinket, amint
lehetséges (egy órán
belül).*

Az akkumulátor teljesen
lemerült. A Roger MyLinket
nem lehet használni
feltöltés nélkül. A Roger
MyLink automatikusan
kikapcsol, miután tízszer
felvillant a jelzés.

Azonnal töltse fel a Roger
MyLinket (egy órán
belül).*

Általánosságban
A Roger MyLink bekapcsolása
A zöld fény 3 másodpercig látható.
Akkumulátor státusz
a)

60 másodperc

	3 narancs felvillanás (és 3 hangjel),
60 másodpercenként ismétlődve
b)
10 narancs felvillanás (és 10 hangjel)
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* Ajánljuk, hogy a Roger
MyLinket és a mikrofont
egyidejűleg töltse fel.
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2. Ismerje meg Roger MyLinkjét

Jelentés

Felhasználói akció

A Roger MyLink
csatlakoztatva van
a töltőhöz és töltődik.

Várja meg, amíg az
akkumulátor feltöltődik.
A teljesen lemerült
akkumulátor töltése
körülbelül két óráig tart.
Egy órán belül a
töltöttség 80%-os.

A Roger MyLink
akkumulátora teljesen fel
van töltve.

Válassza le a töltőt.
A zöld fény elalszik, ez
azt jelenti, hogy a Roger
MyLink használatra kész.

Töltés
c)
	Dupla zöld felvillanás
5 másodpercenként

d)
A zöld fény folyamatosan világít
Hangerő
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e)		

Egy narancs felvillanás (és két hangjel)

TA hangerőszabályozó vagy a maximum vagy
a minimum állásban van.

f)		

Egy zöld felvillanás (és egy hangjel)

A hangerőszabályozó középállásban van.
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3. Kezdjünk hozzá
1. lépés Töltse fel Roger MyLinkjét

Csatlakoztassa a töltőt a Roger MyLink
töltő aljzatába.

Teljesen töltse fel Roger MyLinkjét és Roger mikrofonját
a rendszer első használata előtt.
A lemerült RogerMyLink akkumulátor
J 80%-os töltöttségű egy óra után
J 100%-os töltöttségű két óra után
Csatlakoztassa a töltőt egy könnyen
elérhető aljzatba.

Feszültség: 7,5 V
Áramerősség: 250 Ma

J	A teljes feltöltés után a Roger MyLinket legalább
10 órán keresztül használhatja.
J	A Roger MyLink akkor is használható, ha még
csatlakoztatva van a töltő.

Csak eredeti Phonak töltőket használjon.
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3. Kezdjünk hozzá
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2. lépés: Húzza ki a hurok kezelőgombok felőli részét

4. lépés: Kapcsolja be a Roger MyLinket

3. lépés: Akassza a Roger MyLinket a nyakába és
csatlakoztassa újra a hurkot

5. lépés: Válassza ki, hogyan viseli a Roger MyLinket
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3. Kezdjünk hozzá

6. lépés: Kapcsolja be a Roger mikrofont
7. lépés: Kapcsolja hallókészülékeit a telefontekercsprogramba
Elképzelhető, hogy fel kell keresnie a hallásgondozó
szakembert a telefontekercs-program aktiválása
érdekében.

A 8. lépés csak a Roger MyLink első használatakor
szükséges. A Roger MyLink összekapcsolódva marad a
mikrofonnal még a Roger MyLink újraindítása után is.
Készen vagyunk!

8. lépés: Csatlakoztassa a Roger MyLinket a Roger
mikrofonhoz
Tartsa a Roger MyLinket a Roger mikrofonhoz
10 cm-es távolságon belül, és nyomja meg a
Connect-et (kapcsolódás) a Roger mikrofonon.
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4. Fejhallgató használata

3. Kezdjünk hozzá

9. lépés: A Roger MyLink hangerejének beállítása
A hangerő növelése

A hangerő csökkentése

Hallókészüléket nem viselő személyek a Roger MyLinket
fejhallgatóval használhatják. A legjobb hallási komfort
elérése érdekében ajánljuk a hivatalos Roger MyLink
fejhallgató használatát.
1. lépés: Csatlakoztassa a fejhallgatót
a Roger MyLink fejhallgató aljzatába

A gomb rövid megnyomására a hangerő csak kicsit nő
vagy csökken.
A gomb hosszú megnyomására: a hangerő addig nő
vagy csökken, amíg nyomva tartja a gombot.
Ha kiválasztotta a megfelelő hangerőt, a Roger MyLink
ezt megjegyzi a következő alkalomra is.

2. lépés: Kapcsolja be
a Roger MyLinket

Ha a vezeték nélkül továbbított jel nem elég erős,
növelje a Roger MyLink hangerejét.
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4. Fejhallgató használata

5. További részletes információk

3. lépés: Helyezze fel a fejhallgatót

Hatótávolság:

20 méterig (66 láb)

Akkumulátor:	újra tölthető lítium-polimer
akkumulátor
Áramellátás:

7,5 VDC/250 mA

Vezeték nélküli
frekvencia:

2,4 GHz

J	A hurok automatikusan ki van kapcsolva,
amikor a fejhallgató csatlakoztatva van
(ezzel az akkumulátort kíméli).
J	Használja a Roger MyLink hangerőszabályozóját,
ha az átvitt jel hangerejét növelni vagy csökkenteni
szeretné (ld. 20. old.)
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6. Hibaelhárítás
A következőkben összefoglaljuk a Roger MyLinkre vonatkozó
gyakori kérdéseket és válaszokat.
A legvalószínűbb ok

Megoldás

A zöld fény nem látható, amikor a Roger MyLink be van kapcsolva.
J Az akkumulátor teljesen
lemerült.

J Töltse fel a Roger MyLinket

A legvalószínűbb ok

A jel megszakad az audio közvetítés közben.
J A Roger MyLink túl messzire
került a Roger mikrofontól.

J Menjen közelebb a Roger
mikrofonhoz, hogy ható
távolságon belül legyen.

J A Roger MyLinket leárnyékolja
egy akadály (pl. emberi test).

J Alakítsa úgy az orientációt,
hogy a Roger mikrofon a
látómezejébe essen.

Nem hallom a Roger mikrofon hangját.
J Egy vagy minden eszköz
ki van kapcsolva.

J Ellenőrizze, hogy minden
eszköz (Roger MyLink, Roger
mikrofon, hallókészülékek) be
van-e kapcsolva és teljesen
működőképesek-e.

A Roger MyLink hangja rossz.

J A telefontekercs nincs
aktiválva

J Kapcsolja a hallókészülékeket
telefontekercs-programba.

J A Roger MyLink nincs
csatlakoztatva a Roger
mikrofonhoz.

J Csatlakoztassa a Roger MyLinket
a Roger mikrofonnal a mikrofon
„Connect” (kapcsolódás) gomb
jának megnyomásával. Ügyeljen
rá, hogy a Roger MyLinknek a
Roger mikrofontól való távol
sága 10 cm-en belül legyen.

J A Roger mikrofont nem
megfelelően viselik.

J A Roger mikrofon némítva van.
J A Roger MyLink a Roger
mikrofon hatótávolságán
kívül van.
24

J Kapcsolja ki a Roger mikrofon
némítását (leírás a használati
útmutatójában).

Megoldás

J Más eszközök elektromágneses J Távolodjon el az elektronikus
mezője hallható zúgást okozhat eszközöktől, amíg meg nem
a hallókészülékek telefon
szűnik a zúgás.
tekercsén keresztül.
J Ellenőrizze, hogy a Roger
mikrofont a használati
útmutatóban foglaltak
szerint használják-e.

A hangerő túl hangos vagy túl halk.
J A hangerő nem megfelelően
van beállítva.

J Állítsa be a Roger MyLink
hangerejét, hogy megfeleljen
a kívánalmainak.

J Menjen közelebb a Roger
mikrofonhoz, hogy ható
távolságon belül legyen.
25

7. Fontos információk
Kérjük, olvassa el a következő oldalakon található
információkat, mielőtt használatba veszi a Phonak
Roger MyLinket.
7.1 Veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések
Pacemakert vagy más orvostechnikai eszközt használó
személyek MINDEN ESETBEN konzultáljanak kezelő
orvosukkal vagy a készülék gyártójával, MIELŐTT
elkezdik használni a Roger MyLinket. A Roger MyLink
pacemakerrel vagy más orvostechnikai eszközzel való
együttes használatának MINDIG összhangban kell
lennie azokkal a biztonsági ajánlásokkal, melyeket
a pacemakert felügyelő orvos vagy a pacemaker
gyártója tett.
A fejhallgatón keresztüli túl hangos hallgatás tartós
halláskárosodást okozhat. Használja a lehetséges
legalacsonyabb hangerőt. Fontos: Franciaországban
a Roger MyLink fejhallgatójának kimeneti szintjét úgy
tesztelték, hogy megfeleljen a L5232-1-es számú
franciaországi Hangnyomási Szint Előírásnak.
Tartsa az eszközt távol a 3 éven aluli gyermekektől.
26

Kapcsolja ki a Roger MyLinket, ha olyan helyiségbe
lép, ahol indukciós hurok van aktiválva.
Ne használjon vizet vagy folyadékokat
a tisztításhoz. Ajánljuk a Phonak CleanLine
termékeket. A hallásgondozó szakember
örömmel ad erre vonatkozó tanácsot.
Ha kinyitja a Roger MyLinket, az károsodhat.
Ha probléma lép fel, és azt nem tudja e használati
útmutató Hibaelhárítás fejezete alapján megoldani,
konzultáljon a hallásgondozó szakemberrel.
A Roger MyLinket csak arra felhatalmazott szerviz
központ javíthatja. Változtatásokat, módosításokat
nem szabad elvégezni az eszközön, ha azokat a
Phonak nem kifejezetten engedélyezte.
Az elektronikai eszközök hulladékait a helyi
szabályozásnak megfelelően helyezze el.
Ne használja a Roger MyLinket olyan helyeken,
ahol tiltott az elektronikus eszközök használata.
Kétség esetén forduljon az illetékes személyhez.
27

7. Fontos információk
A Roger MyLinket ne használja repülőgépen, hacsak
erre a személyzet nem adott kifejezett engedélyt.

Óvja a Roger MyLinket a nagyobb ütődésektől és
rázkódástól.

Külső eszközöket csak akkor csatlakoztasson, ha
azokat megvizsgálták a vonatkozó IECXXXXX
szabványoknak megfelelően.

Ne tegye ki a Roger MyLinket olyan hőmérsékletnek
vagy páratartalomnak, mely kívül esik az e
használati útmutatóban megadott értékeken.

Csak a Phonak AG által engedélyezett kiegészítőket
használjon.

Ne használjon túl nagy erőkifejtést, amikor a Roger
MyLink különböző kábeleit csatlakoztatja.

Ha gépet kezel, ügyelje rá, hogy a Roger MyLink
egyetlen részét se tudja elkapni a gép.

Védje valamennyi nyílást (mikrofonok, audio bemenet,
töltő) a szennyeződéstől és a törmelékektől.

Ne töltse a Roger MyLinket, amikor az az ön testén van.

Ha a Roger MyLink leesett vagy megsérült, ha
túlmelegszik töltés közben, ha megsérült egy
vezeték vagy zsinór, ha folyadékba esett, ne
használja tovább a Roger MyLinket, és lépjen
kapcsolatba a hallásgondozó szakemberrel.

7.2 Termékbiztonsági információk
Óvja a Roger MyLinket a nagyobb nedvességtől
(fürdés, úszás), a hőtől (fűtőtest, autó műszerfala)
és a bőrrel való közvetlen érintkezéstő izzadás
közben (munkavégzés, fitnesz, sport).

Soha ne használjon mikrohullámú sütőt vagy más
fűtő eszközt a Roger MyLink kiszárításához.

A röntgensugárzás, a CT vagy az MRI vizsgálatok
károsíthatják és befolyásolhatják a Roger MyLink
megfelelő működését.
28

29

7. Fontos információk
Tisztítsa a Roger MyLinket puha ronggyal. Sose
használjon tisztítószereket (mosóport, szappant
stb.) vagy alkoholt a Roger MyLink tisztításához.
Csak a Phonak által biztosított töltőt használja a
Roger MyLink feltöltéséhez, vagy olyan stabilizált
töltőt, mely a 7.5 VDC és a ≥ mA értékeket mutatja.
Ha a Roger MyLink nincs használatban, kapcsolja ki
és tárolja biztonságos helyen.
A Roger MyLinkben újra tölthető akkumulátor van.
Több százszor lehet újra tölteni és lemeríteni, de
lehetséges, hogy egyszer kimerül. Az akkumulátort
csak arra felhatalmazott személy cserélheti.

7.3 További fontos információk
J Nagy teljesítményű elektronikus berendezések,
installációk és fémszerkezetek jelentősen
csökkenthetik a Roger MyLink hatósugarát.
J A Roger MyLink gyűjt és tárol bizonyos műszaki
adatokat. Ezeket az adatokat a hallásgondozó
szakember ki tudja olvasni annak érdekében, hogy
ellenőrizze az eszközt és hogy segíthessen önnek
az eszköz helyes használatában.
J A Roger mikrofon által a csatlakoztatott vevőnek
küldött digitális jelet más eszköz nem tudja
lehallgatni, ha nincsen benne az adó hálózatában.
J Tartsa figyelemben, hogy az adótól a vevőig való
vezeték nélküli átvitelt megszakíthatja interferencia,
vagy ha elhagyja a hatósugarat, és ilyenkor azt, amit
az adó viselője mond, esetleg nem hallja a vevő
viselője.
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7. Fontos információk

8. Szerviz és garancia

J Kerülje el, hogy a vevőt hajspray vagy más
kozmetikai anyag behatása érje.

8.1 Helyi garancia
Kérjük, a helyi garancia feltételeiről tájékozódjék annál
a hallásgondozó szakembernél, akinél a Roger MyLinket
vásárolta.

J A hallókészülék mikrofonjának érzékenysége
csökkenhet, ha Roger MyLinket használ, ezért
csökkenhet a környezettel kapcsolatos tudatosság.
7.4 Nemzetközi használat
J A Roger MyLink a 2.4 GHz ISM sávban működik, mely
az egész világon engedély nélkül használható.

8.2 Nemzetközi garancia
A Phonak egy éves korlátozott nemzetközi garanciát
biztosít a vásárlástól számított egy évig. Ez a korlátozott
garancia a gyártási- és anyaghibákra vonatkozik.
A garancia csak akkor érvényes, ha a vásárlásra
vonatkozó dokumentumot bemutatják.
A nemzetközi garancia nem érint olyan törvényes
jogokat, melyek a fogyasztási cikkekre vonatkozó
nemzeti szabályozásból erednek.
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8. Szerviz és garancia
8.3 A garancia korlátozása
Ez a garancia nem terjed ki azokra a károsodásokra,
melyek a nem megfelelő használatból és kezelésből,
vegyszerek behatása következtében, vízbe esés miatt,
vagy túlzott igénybevételből eredően alakulnak ki.
A harmadik fél vagy nem felhatalmazott szerviz
központ által okozott károsodás a garanciát érvény
telenné teszi. Ez a garancia nem tartalmaz olyan
szolgáltatásokat, melyeket a hallásgondozó szakember
végez el a szaküzletében.
Gyári szám:

Felhatalmazott hallásgondozó szakember
(pecsét/aláírás):

9.	A szimbólumokra vonatkozó
információk és magyarázatok
A CE-jelzéssel a Phonak AG megerősíti,
hogy ez a Phonak termék megfelel
a 93/42/EEC számú Orvostechnikai
Eszközök Direktívájának, valamint
a rádió- és telekommunikációs
eszközökre vonatkozó R&TTE
1999/5/EC direktívának.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a
Roger MyLink termékek megfelelnek
az EN 60601-1 szerint a B típusú
eszközöknek.

A vásárlás dátuma:
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a
használó számára fontos elolvasni
és figyelembe venni az e használati
útmutatóban leírt releváns
információkat.
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9. A szimbólumokra vonatkozó információk
és magyarázatok
Ez a szimbólum jelzi, hogy a
felhasználó számára fontos figyelni
az e használati útmutatóban leírt
figyelmeztetésre.
Fontos információ a kezelés és
a termékbiztonság szempontjából.

Hőmérséklet: –20°-tól +60° Celsiusig
(–4° -től +140° Fahrenheitig)
Szállítási páratartalom: 90%-ig
(nem kondenzáló)
Tárolási páratartalom: 0%-tól
70%-ig, ha nincs használatban.
Légnyomás: 500hPA-tól
1100 hPA-ig.

Az ausztrál EMC és rádió
kommunikációs megfelelőségre
vonatkozó jelzés.
Működési
feltételek
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Ezt az eszközt úgy tervezték, hogy
funkcióit problémák és korlátozások
nélkül ellássa, kivéve, ha ez a haszná
lati útmutató másképp nem jelzi.
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9. A szimbólumokra vonatkozó információk
és magyarázatok

Az áthúzott kuka szimbóluma arra
figyelmeztet, hogy ezt az eszközt
nem szabad a háztartási szemétbe
dobni. Kérjük, régi vagy nem használt
készülékét az elektronikai szemétbe
helyezze, vagy adja le ezeket a
hallásgondozó szakembernek
ártalmatlanítás céljából. A megfelelő
hulladékkezelés védi a természetet és
az egészséget. Ez a termék beépített,
nem cserélhető akkumulátort
tartalmaz. Ne próbálja meg kinyitni
az eszközt vagy eltávolítani az
akkumulátort, mert ezzel sérülést
okozhat, és károsodhat a termék is.
Kérjük, az akkumulátor eltávolítása
érdekében lépjen kapcsolatba a helyi
újrahasznosítási szervezettel.
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