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1. Bevezetés
Köszönjük, hogy a Phonak Roger Pen készülékét
választotta. Ez az univerzális, élvonalbeli vezeték nélküli
mikrofon javítja a halláskárosult személyek beszédértését
nagy zajban és nagy távolságban is. A nagy körülte
kintéssel tervezett Roger Pen készülék adaptív vezeték
nélküli jelátvitellel, teljesen automatikus beállításokkal,
a mobiltelefon-használathoz való szélessávú audio
Bluetooth-kapcsolattal, tv-kapcsolattal és egy
multimédiás eszközök használatára szolgáló audio
bemenettel rendelkezik. Más Roger Clip-On Mics
mikrofonokkal és Roger Pen készülékekkel együttes
használata is lehetséges egy mikrofonhálózatban.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót,
hogy kihasználhassa a Roger Pen készüléke által nyújtott
összes lehetőséget.
Ha kérdése merülne fel, forduljon hallásgondozó
szakemberéhez vagy a helyi Phonak támogatási
központhoz.
Phonak – life is on		www.phonak.com

Roger Pen készüléke kiváló minőségű svájci termék,
amelyet a Phonak, a világ vezető hallás-egészségügyi
cége fejlesztett ki.
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2. A Roger Pen készülék megismerése
2.1 A doboz tartalma

2.2 A Roger Pen készülék működése
A Roger Pen közvetlenül az Ön fülébe továbbítja a beszélő
hangját. A rendszer három fő elemből áll: az Ön hallókészüléke, a Roger vevő és a Roger Pen.

Roger Pen

Dokkolóállomás

Országnak megfelelő
adapterrel ellátott
hálózati csatlakozó és
töltőkábel

Hallókészülék
Roger
vevővel

Roger Pen

Hallgató
Tárolótok

Nyakba akasztható
zsinór

Beszélő

A dokkolóállomás
audiokábele

micro-USB audiokábel RCA- / Cinch adapter Rövid összeszerelési
(utazáshoz)
tv-hez vagy hifihez
útmutató
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2. A Roger Pen készülék megismerése

2.3 A készülék ismertetése

2.4 Állapotjelző LED-ek (LED állapota)

Roger Pen

Állapotjelző LED Jelentés
Bekapcsolás
Kikapcsolás
Audiobemenet észlelve
Mikrofon/ audiobemenet némítva
Töltés
Teljesen feltöltve
Az elem töltöttsége alacsony – töltse fel
a Roger Pen készüléket
Aktív telefonhívás

a
b
c

h
g
f
e

a
b
c
d
e
f
g
h

Állapotjelző LED
Hívás elutasítása
Hívásfogadás
Töltő- és audiobemenet
(micro-USB)
Mikrofonmód váltása
Csatlakozás
Bekapcsolás / Kikapcsolás /
Némítás
Mikrofonok

d
Dokkolóállomás
a
b
c
8

a Aljzat a Roger Pen
készülékhez
b Töltőbemenet (micro-USB)
c Audiobemenet
(3,5 mm / 1/8 hüvelykes
csatlakozóaljzat)
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3. Az első lépések
3.1 A dokkolóállomás összeállítása
A Roger Pen dokkolóállomás a mikrofon feltöltésére,
valamint a tv-től vagy más audioeszköztől származó
audiojeleknek a Roger Pen készülékre (és az Ön
hallókészülékére) történő továbbítására szolgál.

Eltávolítás/változtatás:
a.		Húzza visszafelé az univerzális
tápegységen található fület.
b. 	Az eltávolításhoz óvatosan húzza
felfelé az adaptert.
c. Kezdje újra az 1. lépéssel (másik oldal).

A tápegység összeállítása

A tápegység csatlakoztatása a dokkolóállomáshoz

1.		Válassza ki az országának megfelelő hálózati adaptert.

1.		Helyezze a dokkolóállomást a tv/audiokészüléke mellé,
és dugja be a töltőkábel kisebbik végét a dokkolóállomás
.
töltőbemeneti csatlakozójába

US

EU

UK

2.		Illessze az adapter tetejét
(kerek végét) az univerzális
tápegység tetejére.
3. Az adapter alját pattintsa
a helyére.
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a.

b.

2.		A töltőkábel nagyobbik végét dugja be az univerzális
tápegységbe.

AUS

3.		Csatlakoztassa a tápegységet egy könnyen
hozzáférhető hálózati csatlakozóaljzathoz.

2.

3.

3.

2.

GPE053B típus
5V

1A

1.
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3. Az első lépések

A dokkolóállomás csatlakoztatása tv-hez/audioeszközhöz
1. Dugja be az audiokábelt
a dokkolóállomás
audiobemenetébe:
2.

2.		Az audiokábel másik
végét csatlakoztassa
a tv/audioeszköz
fejhallgató kimenetéhez.
Az audiokábel másik végét
csatlakoztathatja a tv Cinch/
RCA-adapteréhez is. A piros
és fehér csatlakozódugókat
csatlakoztassa a tv megfelelő
piros és fehér kimeneti
csatlakozóaljzatához.
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1.

Az eszközt bármely elektronikai
üzletben vagy Phonak
márkakereskedésben
megvásárolható SCARTadapter segítségével is
csatlakoztathatja.
Az audiokábel másik végét
csatlakoztassa a SCARTadapterhez.
Majd a SCART-adaptert dugja
be a tv egyik szabad SCART
kimeneti csatlakozóaljzatába.
Amennyiben a tv-készüléke nem rendelkezik analóg
audiokimenettel, akkor digitális-analóg átalakítóra
lehet szüksége. Ilyen átalakítók kaphatók elektronikai
üzletekben vagy megvásárolhatók Phonak márkakere
skedőjétől.
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3. Az első lépések

Ha a dokkolóállomást csatlakoztatta a tv
fejhallgató-csatlakozóaljzatába, akkor a hangerőt
a tv távirányítójával állíthatja be.
Néhány tv esetén kikapcsol a tv hangszórója, amikor
bedugja a csatlakozódugót a fejhallgató-csatlakozóaljzatba, ez azt jelenti, hogy mások nem fogják hallani
a tv-t. Ilyen esetben használja a Cinch/RCA vagy a
SCART kimeneti csatlakozóaljzatokat az előző oldalon
leírtak szerint.
A Roger Pen dokkolóállomása az audiokábel segítségével
csatlakoztatható bármilyen más audioeszközhöz, például
MP3 lejátszóhoz, számítógéphez vagy hifirendszerhez.

3.2 A Roger Pen feltöltése
A Roger Pen beépített,
gyors töltési tulajdonságú
lítiumpolimer akkumulátort
tartalmaz.
A Roger Pen feltöltéséhez
helyezze be a készüléket
a dokkolóállomáson
található aljzatba.
Az állapotjelző LED fénye
narancssárga színűre változik,
annak jelzésére, hogy a töltés
folyamatban van.
A teljesen lemerült akkumulátor körülbelül 2 óra alatt éri
el a maximális töltöttségi szintet. Amikor az állapotjelző
LED folyamatosan zölden világít, a töltés kész.
A Roger Pen készülék első feltöltésénél, töltse legalább
két órán keresztül, akkor is, ha az akkumulátor
állapotjelző LED-je nem világít vagy korábban zöldre
változik.
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3. Az első lépések

A Roger Pen a dokkolóállomás nélkül is feltölthető.
Ez utazás során hasznos lehet.

A Roger Pen készüléket úgy is feltöltheti, hogy
a töltőkábel segítségével a Roger Pen készüléket
a számítógép egyik USB portjához csatlakoztatja.

A micro-USB kábel használata:
1. A töltőkábel kisebbik végét (micro-USB) dugja be
a Roger Pen készülékbe.
2. A töltőkábel nagyobbik végét (USB) dugja be
a tápegységbe.
3.		Csatlakoztassa a tápegységet egy könnyen hozzáférhető
hálózati csatlakozóaljzathoz.

2.
3.

Ha a töltőkábelt a számítógép USB portjába és
egyidejűleg a dokkolóállomásba is bedugja, akkor
a Roger Pen nem fog töltődni.
Állapotjelző LED-ek (akkumulátor állapota)
Állapotjelző LED		
Jelentés
Töltés
Teljesen feltöltve
Az akkumulátor töltöttsége alacsony –
töltse fel a Roger Pen készüléket
Sípoló hangot is fog hallani a
hallókészülékében.

1.
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3. Az első lépések

3.3 Be- és kikapcsolás

3.4 A Roger vevőegységek használata

A Roger Pen bekapcsolásához nyomja meg a
bekapcsolás/ kikapcsolás gombot két másodpercig,
amíg az állapotjelző LED színe fehérre nem változik.

A Roger MyLink használata
Amennyiben Roger MyLink
vevőegységet használ Roger
vevőegységként, kapcsolja
be azt, és akassza a nyakába.
Győződjön meg arról, hogy
hallókészüléke T / MT /  T-Coil
üzemmódba van állítva.
A Roger MyLink használati útmutatójában további,
részletesebb tudnivalókat olvashat a Roger MyLink
vevőegységre vonatkozóan.

2 mp
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A hallókészülékhez csatlakoztatott Roger vevőegységek
használata
Ha olyan Roger vevőegységekkel
rendelkezik, amelyek közvetlenül
csatlakoztathatók a hallókészülékhez, akkor gondoskodjon megfelelő
csatlakoztatásukról, valamint arról
is, hogy mindkét hallókészüléken
a Roger / FM / DAI / EXT / AUX program legyen beállítva.
19

3. Az első lépések

3.5 Vevőegység csatlakoztatása

4.		Az állapotjelző LED két másodperces zöld felvillanása
jelzi a sikeres csatlakozást.

Lehetséges, hogy hallásgondozó szakembere már
csatlakoztatta a Roger Pen készüléket a hallókészülékéhez.
Amennyiben nem, akkor az alábbiak szerint csatlakoztassa
a vevőegységet a Roger Pen készülékhez:
1.		Győződjön meg arról, hogy a Roger Pen és a Roger
vevőegység is be van kapcsolva.
2.		A Roger Pen készüléket tartsa 10 cm/4 hüvelyk
távolságra a Roger vevőegységtől.
3.		Nyomja meg a Roger Pen készüléken található
gombot.
Csatlakozás

0–10 cm /
0–4 hüvelyk
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5.		Egy második vevőegység csatlakoztatásához ismételje
meg a 2. és 3. lépéseket.
A Roger Pen készülékhez végtelen számú Roger
vevőegységet csatlakoztathat.
Állapotjelző LED (kapcsolat állapota)
A Csatlakozás gomb megnyomását követően az
állapotjelző LED visszajelzései a következők:
Állapotjelző LED		
Jelentés
Sikeres csatlakozás – a Roger vevőegység
csatlakoztatva van a Roger Pen
készülékhez.
A Roger Pen nem talál Roger vevőegysé
get. Helyezze a Roger Pen készüléket
közelebb a Roger vevőegységhez, és
ellenőrizze, hogy a Roger vevőegység
be van-e kapcsolva. Majd próbálja meg
ismét a csatlakozást.
A Roger vevőegység nem kompatibilis
az Ön Roger Pen készülékével.
21

3. Az első lépések

3.6 A gombok használata
Két gomb egyidejű megnyomásának elkerülése érdekében
javasolt, hogy a Roger Pen készüléket az ábrán látható
módon tartsa, amikor meg kíván nyomni egy gombot.

4. A Roger Pen készülék használata
A Roger Pen készülék egy rugalmas, intelligens termék.
Érzékeli az Ön helyzetét, és automatikusan átállítja
a mikrofon beállításait a lehető legjobb beszédértés
biztosításához.
A Roger Pen készüléket az alábbi stílusokban használhatja:
Konferencia stílus
Helyezze a Roger Pen készüléket egy asztal közepére,
ha egy egész csoportnyi beszélőt szeretne hallgatni.

22
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4. A Roger Pen készülék használata

Interjú stílus
Tartsa a Roger Pen készüléket a kezében, és fordítsa a felé
az ember felé, akit szeretne hallani.

Nyakba akasztva
A nyakba akasztható zsinór segítségével akassza a Roger
Pen készüléket annak a személynek a nyakába, akit
hallani szeretne.

Ügyeljen rá, hogy a Roger Pen készülék vége
egyenesen a beszélő szája felé mutasson.
Amikor a Roger Pen készüléket
a kezében tartja, ügyeljen rá,
hogy ne takarja el a mikrofon
nyílásait.

24

Amennyiben inkább manuálisan szeretné beállítani
a Roger Pen készülék mikrofonjának üzemmódját,
akkor kérjük, olvassa el a „Példák különleges
alkalmazásokra / Manuálisan beállítható mikrofon
üzemmódok” című részt (39. oldal).
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4. A Roger Pen készülék használata

4.1 A nyakba akasztható zsinór csatlakoztatása
Csúsztassa a zsinór műanyag részét a Roger Pen készülék
csíptetőjére (1.) amíg az teljesen be nem illeszkedik (2.).
1.

2.

A zsinór eltávolításához húzza le azt a csíptetőről.

26

Nyakba akasztás
1.		A mágnesek széthúzásával
nyissa ki a zsinórt.
2.		Akassza a Roger Pen készüléket
a beszélő nyakába, majd zárja
össze a zsinórt.
3.		Állítsa be úgy a nyakba akasztó
zsinór hosszát, hogy a Roger
Pen készülék közel legyen a
beszélő szájához. A kábelt a
lyukba húzva rögzítse a
vezetéket.
4.		A Roger Pen készülék és
a beszélő szája közötti
távolság ne legyen több,
mint 20 cm / 8 hüvelyk.

max. 20 cm /
8 hüvelyk

27

4. A Roger Pen készülék használata

4.2 Csatlakozás multimédiás eszközökhöz
A Roger Pen készülékét csatlakoztathatja egy
audioeszközhöz – például tv-hez, táblagéphez vagy
hifihez – hogy a hangjeleket közvetlenül a
hallókészülékében hallhassa.
Dokkolóállomáson keresztül
Ellenőrizze, hogy a dokkolóállomás be
van-e kapcsolva, és az „Első lépések” című
fejezetben (12. oldal) leírtaknak megfelelően van-e csatlakoztatva az audioeszközhöz.
Helyezze be a Roger Pen készüléket
a dokkolóállomásba. Az audioeszköz
bekapcsolása után a Roger Pen készülék
automatikusan érzékelni fogja az
audiojelet, és továbbítani kezdi azt.
Ha a dokkolóállomás nincs bekapcsolva, a Roger Pen
készülék akkor is képes érzékelni és továbbítani a
külső audiojeleket. Egyszerűen kapcsolja be a Roger
Pen készüléket.

micro-USB audiokábelen keresztül
Emellett használhatja a rövid micro-USB audiokábelt a
multimédiás eszköz közvetlenül a Roger Pen készülékhez
történő csatlakoztásához.
1.		A micro-USB audiokábel kerek
végét dugja be a multimédiás
eszköz fejhallgató
kimenetébe.

2.

2. A micro-USB kábel
szögletes végét
(micro-USB) dugja
be a Roger Pen
csatlakozójába.

vagy
1.

A Roger Pen készüléket be kell
kapcsolni, hogy továbbítsa az
audiojelet az Ön hallókészülékébe.
Miután aktiválta a multimédiás eszköz audiojelét,
a Roger Pen készülék érzékelni fogja a jelet, és
mikrofonja automatikusan elnémul.

Amikor a Roger Pen készülék audiojeleket továbbít,
akkor a mikrofonja le van némítva.
28
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4. A Roger Pen készülék használata

4.3 A Bluetooth használata

4.4 A Roger Pen használata telefonhívások közben

A Roger Pen készülék képes kapcsolódni a Bluetooth technológiával ellátott mobiltelefonokhoz és okostelefonokhoz, így
Ön kezdeményezhet és fogadhat telefonhívásokat. Mielőtt
azonban a Roger Pen készüléket a telefonjával használná,
ellenőriznie kell, hogy telefonja rendelkezik-e Bluetoothfunkcióval, valamint el kell végeznie az eszközök párosítását
és „A Bluetooth beállítása” című fejezetben (53. oldal) leírt
kapcsolódási lépéseket.

Telefonbeszélgetés közben viselje a Roger Pen készüléket
a nyakában a nyakba akasztható zsinór segítségével
(1. ábra) vagy tartsa a kezével úgy, hogy a készülék teteje
az Ön szája felé mutasson (2. ábra). Nagyon zajos
környezetben lehetséges, hogy közelebb kívánja tenni
a Roger Pen készüléket a szájához.
1.

2.

A hívó fél
hangja itt
hallható

Az Ön hangja
A hívó fél
hangja
Bluetooth
30

Roger
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4. A Roger Pen készülék használata

Ügyeljen rá, hogy a mikrofon nyílását ne takarja le az
ujjával vagy a ruházatával (3. ábra), és figyeljen arra is,
hogy a Roger Pen készüléket ne tartsa önmagától másfelé
mutató állásban (4. ábra).
3.

4.

Bejövő hívások
Hívás fogadásához a Roger Pen készüléken aktiválni kell
a Bluetooth-kapcsolatot, és a készüléket párosítani kell
a telefonnal. Ellenőrizze, hogy a hallókészülékén a
megfelelő program van beállítva a Roger vevőegységekről
érkező jel fogadásához. Bejövő telefonhívás esetén a
Roger Pen állapotjelző LED-je folyamatosan kéken világít,
és hallókészülékével hallani fogja a telefon
csengőhangját.
A bejövő hívásokat akkor is hallani fogja a hallókészülékében, ha a Roger Pen készülék ki van kapcsolva.
Amikor a telefonja csörög, akkor a Roger Pen
mikrofonjai elnémulnak.

Telefonhívás közben a mobiltelefont tartsa magához
közel. A Bluetooth hatótávolsága (a maximális
távolság a Roger Pen és a telefonkészülék között)
1–3 méter /3–10 láb. Ezen a távolságon túl a
kapcsolat megszakadhat vagy szakadozhat.
A Bluetooth-hívást a Roger Pen készülék mindig
magasabb rendűnek kezeli az audiobemeneti
funkciónál.
32
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4. A Roger Pen készülék használata

Bejövő hívások fogadása
Bejövő hívás fogadásához, amikor meghallja hallókészülékén
gombot.
a csengőhangot, nyomja meg a Hívásfogadás
A hívás során a Roger Pen készülékbe – és ne a telefonjába –
beszéljen.

Egy időben csak egy telefonhívás bonyolítása lehetséges.
Ha egy másik csatlakoztatott telefonjára egy másik
bejövő hívás érkezik, akkor két lehetősége van:
gombot: A folyamatSS Megnyomja a Hívásfogadás
ban lévő beszélgetés tartásra kerül, és Ön fogadja az új
bejövő hívást.
gombot: Az új
SS Megnyomja a Hívás elutasítása
bejövő hívást elutasítja, és folytatja a folyamatban lévő
beszélgetést.
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Hívás elutasítása
Ha nem kíván fogadni egy bejövő hívást, akkor nyomja
gombot. A telefonja
meg a Hívás elutasítása
segítségével is elutasíthatja a hívást.
Telefonhívások kezdeményezése
Ellenőrizze, hogy a Roger Pen készüléke és a telefonja
között „A Bluetooth beállítása” című fejezetben
(53. oldal) leírt módon létrehozta-e a Bluetooth
kapcsolatot.
Telefonja nyomógomjai ’ segítségével írja be a telefonszá
mot, és nyomja meg a Hívás gombot. Ezt követően rövidesen
hallani fogja hallókészülékében a csengőhangot.
Hívás befejezése
Egy hívás Roger Pen készülékkel történő befejezéséhez
nyomja meg a készüléken található Hívás elutasítása
gombot. A hívás befejeződik. A hívást Roger Pen helyett
a telefonja segítségével is befejezheti.
A telefonról elérhető speciális opciók
Az alábbi funkciók csak akkor használhatók, ha azokat
a telefonja támogatja. Amennyiben nem biztos ebben,
kérjük, olvassa el a telefonja használati útmutatóját.
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4. A Roger Pen készülék használata

Utolsó szám hívása
Röviden nyomja meg a Hívásfogadás
utolsó hívott szám újrahívásához.

gombot az

Hangtárcsázás
A hangtárcsázás aktiválásához nyomja meg a
gombot egyszer, majd mondja ki a nevét
Hívásfogadás
annak a személynek, akit hívni kíván.
A személy nevét akkor mondja ki, ha hallja a
felszólítást vagy az indítási jelet.
Amennyiben egyszerre két telefonnal kapcsolódik
a Roger Pen készülékhez (MultiPoint), akkor csak a
legutóbb párosított telefonon használható a
hangtárcsázás.
E funkció segítségével a telefont is vezérelheti
a hangjával.
Hívás átirányítása
gombot két másodpercig lenyomva
Ha a Hívásfogadás
tartja, akkor a hívás visszairányítható a telefonjára. Ezáltal
át tudja adni a telefont egy másik személynek. Ekkor már
nem fogja hallani a beszélgetést a hallókészülékével.
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Ha a Hívásfogadás
gombot ismét lenyomja tartja két
másodpercig, akkor a hívás visszairányítható a Roger Pen
készülékre.
A Bluetooth kikapcsolása
Ha nem használja a Roger Pen készülék Bluetoothfunkcióját, akkor javasoljuk, hogy az energiamegtakarítás
érdekében kapcsolja ki azt.
A Bluetooth kikapcsolásához kapcsolja be a Roger Pen
készüléket, majd nyomja le a Hívás elutasítása
gombot két másodpercig.
A Bluetooth-funkció újbóli bekapcsolásához kapcsolja be
a Roger Pen készüléket, és nyomja le a Hívásfogadás
gombot két másodpercig. Ekkor a Roger Pen készüléknek
automatikusan csatlakoznia kell az Ön telefonjához.
Ha ellenőrizni kívánja, hogy a Bluetooth be van-e
kapcsolva, akkor kapcsolja be a Roger Pen készüléket,
gombot. Ha a
és nyomja meg a Hívásfogadás
Bluetooth be van kapcsolva, akkor az állapotjelző LED
két másodpercen keresztül kéken fog világítani.
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5. Speciális funkciók
5.1 Némítás

5.2 Manuálisan beállítható mikrofon üzemmódok

A Roger Pen mikrofonjának vagy
audiobemenetének némításához
nyomja meg erőteljesen a
bekapcsolás / kikapcsolás gombot.

Ha módosítani szeretné az automatikusan kiválasztott
mikrofon üzemmódot, akkor ezt manuálisan megteheti.

Amikor a készülék némítva
van, akkor az állapotjelző LED
folyamatos lila színnel világít.

A Roger Pen készülék három manuálisan beállítható
mikrofon üzemmóddal rendelkezik, amelyek a mikrofon
gomb megnyomásával érhetők el.
Automatikus
Kézi / nyakba akasztott
üzemmód

A Roger Pen mikrofonjának vagy audiobemenetének
ismételt aktiválásához nyomja meg a bekapcsolás
/ kikapcsolás gombot.
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Interjú
üzemmód

Konferencia
üzemmód
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A Roger Pen készülék aktuális manuálisan beállított
mikrofon üzemmódját az alábbi állapotjelző LED-ek jelzik:
Állapotjelző LED Jelentés
Interjú üzemmód. Válassza ezt az üzemmódot, ha egy adott beszélőt szeretne
hallani és tartsa felé a Roger Pen készüléket. A környező zaj és más beszélők
hangja csökkentett hangerejű lesz.
Konferencia üzemmód. Válassza ezt
az üzemmódot, ha azt szeretné, hogy a
Roger Pen készülék a teljes környezetből
közvetítse a hangokat (pl. egy baráti
asztaltársaság esetén).
Kézi / nyakba akasztott üzemmód.
Ha egy adott beszélőt kíván hallgatni
és a környezet zajszintje magas, akkor
a legjobb, ha a beszélő tartja a Roger
Pen készüléket. A készüléket a szájtól
20 cm / 8 hüvelyk távolságra kell tartani.
Automatikus üzemmód
Ha a Roger Pen készülék kézi / nyakba akasztott
üzemmódban van és Ön ismét megnyomja a mikrofon
gombot, akkor a Roger Pen Automatikus üzemmódba vált.
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5.3 A Roger készülékek leválasztása (NewNet)
A Roger Pen készülék bármely
csatlakoztatott vevőegységről vagy
más Roger mikrofonokról
történő leválasztásához
tartsa lenyomva
gombot
a Csatlakozás
7 másodpercre. Ha a Roger Pen
készüléket minden csatlakoztatott
eszközről leválasztották, akkor az
állapotjelző LED színe narancssárgára vált.

7 mp

Ekkor megkezdheti a Roger vevőegységek vagy a Roger
mikrofonok ismételt csatlakoztatását a Roger Pen
készülékhez.
5.4 Ellenőrzési mód
Az Ellenőrzési módot a hallásgondozó szakemberek
használják egy készüléknek a Roger POP (Roger Phonak
Offset Protocol) szerinti ellenőrzésére.
Az Ellenőrzési mód aktiválásához nyomja meg a
gombot ötször egymás után.
Csatlakozás
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Állapotjelző LED (Ellenőrzési mód)
Állapotjelző LED

Jelentés
Az Ellenőrzési mód aktív

Az Ellenőrzési mód csak a Roger Pen készülék
bekapcsolását követő 60 másodpercnyi időtartam
alatt kapcsolható be.

6. További mikrofonok hozzáadása
A Roger technológia lehetővé teszi több mikrofon
egyidejű használatát további Roger Clip-On Mics
mikrofonok és Roger Pen készülékek csatlakoztatásával.
6.1 Csatlakozás
Egy további mikrofon Roger Pen készülékhez történő
csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:
1.		Kapcsolja be mindkét mikrofont.

A Roger Pen készülék kikapcsolásakor az Ellenőrzési
mód automatikusan inaktiválódik.
Visszaállítás alaphelyzetbe
Ha a Roger Pen készülék nem válaszol, akkor
visszaállíthatja alaphelyzetbe a bekapcsolás/ kikapcsolás
, a Mikrofon , a Hívásfogadás
és a Hívás
gombok egyidejű, 10 másodpercen
elutasítása
keresztül történő lenyomásával.

2.		Tartsa a két mikrofont közel egymáshoz
(10 cm/ 4 hüvelyk távolságon belül).
3.		Nyomja meg a Roger Pen készüléken található
gombot.
Csatlakozás

0–10 cm /
0–4 hüvelyk

4.		Sikeres kapcsolódás esetén mindkét mikrofon állapotjelző
LED-je zölden fog világítani két másodpercig.
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Ha egy másik mikrofont csatlakoztatott a Roger Pen
készülékhez, akkor azt a mikrofont csak a Roger Pen
készülékkel lehet használni. A másik mikrofon
állapotjelző LED-je pirosan fog villogni, ha nem találja
a Roger Pen készüléket. Ha le kívánja választani azt
az elsődleges Roger Pen készülékről, akkor használja
a NewNet funkciót (lásd a 41. oldalon a „Speciális
funkciók” című fejezetet).
A Roger Pen készülékhez akár 10 Roger mikrofon is
hozzáadható.
Ha a saját Roger Pen készülékéhez egy másikat
szeretne csatlakoztatni, akkor a csatlakoztatás előtt
le kell tiltania a második Roger Pen készülék
Bluetooth-funkcióját.
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Állapotjelző LED (Csatlakozás állapota)
A Csatlakozás gomb megnyomása után az állapotjelző
LED visszajelzései a következők:
Állapotjelző LED Jelentés
A csatlakozás sikeres – a másik Roger
mikrofon csatlakoztatva van az Ön Roger
Pen készülékéhez.
A Roger Pen készülék nem talál másik
Roger mikrofont. Vigye közelebb a Roger
Pen készüléket a másik Roger mikrofonhoz, és győződjön meg arról, hogy mindkét mikrofon be van kapcsolva. Majd
próbáljon meg ismét csatlakozni.
A másik Roger mikrofon nem
kompatibilis a Roger Pen készülékkel
vagy a másik Roger Pen készülék
Bluetooth-funkciója továbbra is aktív.
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6.2 További mikrofonok használata
A Roger mikrofonokat adja oda a hallgatni kívánt
beszélőknek.
Győződjön meg arról, hogy azokat megfelelően viselik
(a készülék a szájuk felé mutat és 20 cm / 8 hüvely
távolságon belül helyezkedik el).
A Roger mikrofonok automatikusan észlelik barátja vagy
partnere beszédét, mielőtt azonnal továbbítanák az illető
hangját az Ön hallókészülékébe.
Ha egy beszélő átmenetileg elhagyja a csoportot, akkor
el kell némítani a hozzá tartozó mikrofont a bekapcsolás/ kikapcsolás gomb erőteljes megnyomásával.

Ha a Roger Pen készüléket egy vagy több további
mikrofonhoz csatlakoztatják, akkor Kézi / nyakba
akasztott üzemmódba lép. Más mikrofonokhoz
csatlakozott állapotban ezt az üzemmódot nem lehet
megváltoztatni. Ha azonban a Roger Pen készülék már
nem csatlakozik további mikrofonhoz/mikrofonokhoz,
akkor az automatikus mikrofon üzemmód ismét
aktiválódik.
Egyszerre csak egy beszélő hallható. Ha egyszerre
két ember beszél, akkor az lesz hallható, aki először
kezdett beszélni. Amikor ő abbahagyja a beszédet,
akkor a másik beszélő lesz hallható.
A Roger Pen készüléket használó beszélő soha ne
távolodjon el 10 m / 30 láb távolságnál messzebbre
a csoporttól, mivel akkor kikapcsol a többi Roger
mikrofon.
Ha a Roger Pen készüléket kikapcsolják, vagy azzal
elhagyják a hatótávolságot, akkor a másodlagos Roger
mikrofonok állapotjelző LED-jei pirosan villogni
kezdenek, és megszűnik a jeltovábbítás.
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Állapotjelző LED (több mikrofon állapota)
Több Roger mikrofon egyidejű használata során az
állapotjelző LED visszajelzései a következők:
Állapotjelző LED Jelentés
Az Ön Roger mikrofonja le van némítva.
Kapcsolja ki a némítást a bekapcsolás /
kikapcsolás gomb megnyomásával.
Az Ön Roger mikrofonja nem érzékeli az
elsődleges Roger mikrofont. Kapcsolja be
az elsődleges Roger mikrofont, és ellenőrizze, hogy az Ön Roger mikrofonjának
hatótávolságán belül van-e.
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7. A Bluetooth bemutatása
7.1 Mi a Bluetooth?
A Bluetooth-technológia lehetővé teszi a mobil- vagy
vezeték nélküli telefonok, laptopok és számítógépek
közötti vezeték nélküli adatátvitelt.
A Roger Pen támogatja a Bluetooth-funkciót és ezáltal
lehetővé teszi Önnek a telefonhívások közvetlenül
a hallókészülékén történő fogadását.
A Bluetooth technológiára vonatkozó további tudnivalókért látogasson el a www.bluetooth.org weboldalra.
Milyen Bluetooth-eszközöket használhatok a Roger Pen
készülékemmel?
Először ellenőrizze, hogy a használni
kívánt készülék rendelkezik-e Bluetoothfunkcióval. Keresse meg a Bluetooth
szimbólumot a készüléken vagy a
készülék használati útmutatójában.

49

7. A Bluetooth bemutatása

A Bluetooth-funkcióval rendelkező eszköz lehetséges
alkalmazásai a „profilok” pontban vannak meghatározva.
A Roger Pen készülékkel használni kívánt eszköznek
támogatnia kell vagy a „Head Set” (Fejhallgató) vagy
a „Hands Free” (Kihangosítás) profilt (HSP/HFP).
Bluetooth-eszköz kompatibilitása
Ha csatlakozási nehézség merül fel a Bluetooth-eszköz
és a Roger Pen készülék között, vagy bizonytalan
eszközének Bluetooth-képességével kapcsolatban,
akkor kérjük, olvassa el az eszközének használati
útmutatóját vagy forduljon a forgalmazójához.
Bluetooth hatótávolság
A Roger Pen készülék támogatja a Bluetooth Class
2 technológiát 3 méteres (10 láb) hatótávolságig.
A Roger Pen és a mobiltelefon készülék közötti
közvetlen rálátás nem szükséges. Az alábbi tényezők
azonban negatívan befolyásolhatják a hatótávolságot:
SS A környezetben lévő más eszközökkel fellépő
interferencia csökkentheti a hatótávolságot.
SS Lehetséges, hogy a Bluetooth-eszköz, amelyhez
csatlakozik, csak kisebb hatótávolságot támogat.
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Ha a Bluetooth-eszköz kívül kerül a Roger Pen készülék
hatótávolságán, és aktív audiocsatlakozással rendelkezik,
akkor ez a kapcsolat szakadozni fog, majd teljesen meg
fog szakadni.
Ha az eszközzel visszatérnek a Roger Pen hatótá
volságába, akkor lehetséges, hogy nem folytatódik
a hangadatfolyam-átvitel a hallókészülékére.
Ha a hangadatfolyam-átvitel nem folytatódik, akkor
kapcsolja ki, majd be újra a Roger Pen készüléket.
7.2 Bluetooth-eszköz használata: párosítás és
csatlakoztatás
Az adatátvitel aktiválásához két egyszerű eljárást kell
elvégezni:
1.		Párosítás: A párosítási eljárás során meghatározhatja,
hogy mely Bluetooth-eszközök közötti adatátvitelt
engedélyezi. Ezt minden olyan eszközzel el kell végezni,
amelyet a Roger Pen készülékkel használni kíván.
2.		Csatlakozás: Ha egy eszköz esetén engedélyezte
a Roger Pen készülékkel történő kommunikációt
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(párosította), akkor a csatlakozás lehetővé teszi
az eszközök közötti hangadatátvitelt. A párosított
eszközök ezután minden alkalommal csatlakozni
fognak, ha be vannak kapcsolva, és egymás
hatótávolságán belül vannak.
A kapcsolat létrejöttét a telefonon a Bluetooth
szimbólum megjelenése jelzi.
A legtöbb Bluetooth-eszköz a párosítás után azonnal
automatikusan elvégzi a csatlakozást.
A párosítási és csatlakozási eljárások leírása a
következő oldalakon található.

7.3 A Bluetooth beállítása
Bluetooth-funkcióval rendelkező telefon párosítása
Az egyes Bluetooth-eszközök esetén a párosítást
elegendő egyszer elvégezni. A párosítási folyamatot
a telefonja irányítja.
A különböző telefonok eltérő menürendszerrel
rendelkeznek. Ezért, amennyiben az itt leírt általános
lépések alapján nem tudja párosítani a készülékeit,
tekintse meg a telefonja használati útmutatóját vagy
forduljon a forgalmazójához.
Egy Roger Pen készülékkel maximum 8 eszköz
párosítható. Egy új párosítás a legrégebben használt
eszközt fogja lecserélni.
A Roger Pen készülék egyidejűleg két telefont képes
támogatni (két telefonhoz képes csatlakozni),
azonban egyszerre csak egy telefonhívás lehetséges.
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1.		Kapcsolja be a Roger Pen készülékét és a telefonját.
Helyezze őket egymás mellé.

7.		A telefonon megjelenik az észlelt Bluetooth-eszközök
listája. Válassza ki a listából a Roger Pen készüléket.

2. A telefon menüjében keresse meg a csatlakozási
beállításokat. Keresse meg a Bluetooth-beállításokat.

8. Lehetséges, hogy ekkor a telefon kódot kér. Ebben az
esetben írjon be négy nullát (0000). Néhány telefon
megkérdezheti, hogy melyik Bluetooth-szolgáltatást
kívánja bekapcsolni. Válassza a Headset (Fejhallgató)
lehetőséget.

3. Győződjön meg arról, hogy telefonján a Bluetoothfunkció be van kapcsolva.
4. A telefonján válassza a SEARCH (Keresés) vagy a SCAN
(Pásztázás) gombot, hogy a készülék megkeresse a
Bluetooth-eszközöket vagy az audiojel-erősítőt
5. A Roger Pen készüléken a párosítási eljárás megkezdé
gombot 7
séhez nyomja le a Hívásfogadás
másodpercig, amíg az állapotjelző LED kéken nem
kezd villogni.
7 mp

9. A Roger Pen készülék most párosítva van a telefonjával,
és az állapotjelző LED abbahagyja a villogást.
Csatlakozás telefonhoz
Ha a telefonja és a Roger Pen készülék párosítva
van (lásd „Bluetooth-funkcióval rendelkező telefon
párosítása” című részben) akkor a telefont a Roger Pen
készülékhez kell csatlakoztatni az audiojelek küldéséhez.
Ennek a kapcsolódási funkciónak szintén meg kell
jelennie a telefon Bluetooth menüjében.
1. Győződjön meg arról, hogy a Roger Pen készülék és
a Bluetooth-funkciója be van kapcsolva.

6. A Roger Pen készülék párosítás üzemmódban marad két
percig vagy addig, amíg a párosítás be nem fejeződik.
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2. Keresse meg a telefon beállítási menüjében a
Bluetoothra vonatkozó szakaszát, és válassza
„A párosított készülékek listája” lehetőséget.
3. Keresse meg és jelölje ki a Roger Pen készüléket, majd
válassza a Connect (Csatlakozás) lehetőséget.
4. A sikeres csatlakozást a telefonon a fejhallgató
szimbólum megjelenítése jelzi.
A Roger Pen készülék és a telefon közötti kapcsolat
mindaddig fenn fog maradni, amíg a két készülék
be van kapcsolva és egymás hatótávolságán belül
vannak. Ha bármelyik eszközt kikapcsolják vagy a
hatótávolságon kívülre kerül, akkor lehetséges, hogy
újra csatlakoztatnia kell az eszközöket.
Néhány telefon a párosítás után automatikusan
csatlakozik. Javasoljuk, hogy amikor a készülék
rákérdez az automatikus csatlakozás jóváhagyására,
akkor válassza a Yes (Igen) lehetőséget.
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7.4 Bluetooth-eszközök párosításának megszüntetése
Amennyiben bármelyik párosított készülékkel kapcsolatosan
problémák merülnek fel, vagy egy eszköz nem kapcsolódik
a Roger Pen készülékhez, akkor próbálja meg megszüntetni
az eszköz és a Roger Pen párosítását.
1. Kapcsolja be a Roger Pen készüléket.
gomb 2 másodpercig történő
2. A Hívásfogadás
lenyomva tartásával kapcsolja be a Bluetooth-funkciót.
3. Nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a Hívásfogadás
, a Hívás elutasítása
és a Csatlakozás
gombokat 7 másodpercig, amíg az állapotjelző LED
színe narancssárgára nem változik.
A Bluetooth-eszközök párosításának megszüntetése után
az eszközök már nem képesek kapcsolódni a korábban
párosított Bluetooth-eszközzel. Ha újból csatlakozni
akar, ismét el kell végeznie a párosítást.
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8. Hibaelhárítás
Legvalószínűbb ok(ok)

Megoldás(ok)

Nem tudom bekapcsolni a Roger Pen készüléket
J Az elem lemerült

J Legalább két órán keresztül
töltse a Roger Pen készüléket

Nem értem a beszélőt
J A mikrofon elhelyezése nem
megfelelő

J A mikrofon nyílásait ujjak
vagy ruházat takarják el

J Vigye közelebb a Roger Pen
készüléket a beszélő szájához
J Ügyeljen arra, hogy a Roger
Pen készülék a beszélő szája
felé mutasson
J Ellenőrizze, hogy a mikrofon
nyílásait nem takarják-e el
ujjak, a ruházat vagy
szennyeződés

Nem hallom a beszélő hangját, pedig a Roger Pen készülék be van
kapcsolva
J A mikrofont elnémították

J A hallókészüléken nincs
beállítva a megfelelő
programra
J A Roger vevőegységek
nincsenek csatlakoztatva a
Roger Pen készülékhez
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J Ellenőrizze az állapotjelző
LED-et – ha az lila színű, akkor
nyomja meg röviden a bekapcsolás / kikapcsolás gombot
a mikrofonok aktiválásához
J Ellenőrizze, hogy a halló
készüléken be van-e állítva
a megfelelő program
(Roger / FM / DAI / EXT / AUX).
J Tartsa közel a Roger Pen
készüléket az egyes Roger
vevőegységekhez, és nyomja
meg a Csatlakozás gombot

Legvalószínűbb ok(ok)

Megoldás(ok)

J Több mikrofon egyidejű
használata esetén lehetséges,
hogy az elsődleges mikrofon
nincs bekapcsolva vagy
hatótávolságon kívülre került
Folyton megszakad az audiojel

J Ellenőrizze az állapotjelző LEDet – ha az pirosan villog, akkor
kapcsolja be az elsődleges
mikrofont, és ellenőrizze, hogy
hatótávolságon belül van-e

J Túl nagy a távolság a Roger Pen J Menjen közelebb a Roger Pen
és a Roger vevőegységek között
készülékhez
J Az Ön és a Roger Pen készülék
J Ellenőrizze, hogy látja-e a
közötti jelátvitelt valami
Roger Pen készüléket
leárnyékolja
(közvetlen rálátás)
A multimédiás eszköz hangereje túl alacsony
J Nem megfelelő hangerőbeállítások

J Növelje az audioforrás
hangerejét

Nem hallom a multimédiás eszközt
J Az audioforrást elnémították

J Kapcsolja ki az audioforrás
némítását
J A Roger Pen készülékhez
J Kapcsolja be a Roger Pen kémicro-USB audiokábelt
szüléket az audioforrás microhasznál, azonban a készülék
USB audiokábelen keresztül
nincs bekapcsolva
történő hallgatásához
A Roger Pen készülék állapotjelző LED-je pirosan villog (egy villanás)
J Az elsődleges mikrofon,
amelyhez a Roger Pen készülék
csatlakozik, már nem elérhető

J Annak érdekében, hogy a Roger
Pen készüléke ismét egy önálló
adóként működjön, használja a
NewNet funkciót (tartsa lenyomva a Csatlakozás gombot
7 másodpercen keresztül)
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8. Hibaelhárítás
Legvalószínűbb ok(ok)

Megoldás(ok)

Legvalószínűbb ok(ok)

A Roger Pen készülék állapotjelző LED-je pirosan villog (két villanás)

A hívó fél hall engem, de én nem hallom a hívó felet

J Az akkumulátor töltöttsége
alacsony

J A készülék átirányította a
hívást a telefonra

J A lehető leghamarabb töltse
fel a Roger Pen készüléket

A Roger Pen készülék nem működik
J Szoftverprobléma

J Indítsa újra a Roger Pen
készüléket a bekapcsolás /
kikapcsolás, a mikrofon,
a hívásfogadás és a hívás
elutasítása gombok egyszerre
történő megnyomásával

A Bluetooth párosítás során a telefon hitelesítő kódot kér
J Ez a kód szükséges a Roger Pen
készülék és a telefon
párosításához

J A Roger Pen készülék párosítási
kódja ‘0000’ (négy nulla)

A Bluetooth telefonhívás során folyton megszakad a jelátvitel
J A Bluetooth-eszköz hatótávol
ságon kívül helyezkedik el vagy
farzsebben viseli (a teste
leárnyékolja)

J Menjen vissza hatótávolságon
belülre, és a Bluetootheszközöket tartsa maga előtt

A mobiltelefon hangereje nem megfelelő (túl halk vagy túl hangos)
J A mobiltelefon hangereje nincs
megfelelően beállítva
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Megoldás(ok)

J Állítsa be a mobiltelefon
hangerejét

J A Hívásfogadás gomb 2 másodpercig történő lenyomásával irányítsa vissza a hívást
a Roger Pen készülékre.

A telefon, amelyhez korábban párosítva volt, nem ismeri fel
a Roger Pen készüléket
J A készülékek túl messzire
vannak egymástól

J Vigye a készülékeket közelebb
egymáshoz, hogy 3 méter /
10 láb távolságon belül
legyenek
J Kapcsolja ki, majd kapcsolja be
újból a Roger Pen készüléket

J A Roger Pen energiatakaré
kossági okokból leállította a
párosított Bluetooth-eszközök
keresését
J A Roger Pen készülék legfeljebb J Ismételje meg a párosítást
8 különböző Bluetooth-eszközzel
párosítható. Ha a készülék belső
memóriája megtelt, akkor az új
párosítások felülírhatják a korábbi párosításokat. Ekkor azok az
eszközök nem lesznek párosítva

A telefonommal (a Roger Pen helyett) fogadtam a hívást, de nem
hallom azt a hallókészülékemmel
J Sajnos néhány telefon nem
támogatja ezt a funkciót

J A hívásokat mindig a Roger
Pen készülék Hívásfogadás
gombjával fogadja
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8. Hibaelhárítás
Legvalószínűbb ok(ok)

Megoldás(ok)

Csörög a telefonom, de nem tudom fogdani a hívást a Roger Pen
készülékkel
J A telefonon nem aktív
a Bluetooth-funkció
J A Roger Pen készüléken nem
aktív a Bluetooth kapcsolat
J A Roger Pen készülék nem
csatlakozik a telefonjához

J A Roger Pen készülék nincs
párosítva a telefonjával
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J Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be
van-e kapcsolva (olvassa el a
telefon használati útmutatóját)
J A Hívásfogadás gomb 2
másodpercig történő
lenyomásával kapcsolja
be a Bluetooth-funkciót
J 1. Kapcsolja ki a telefonon
a Bluetooth-funkciót, majd
kapcsolja be újra
2. A Roger Pen ki- majd
bekapcsolásával indítsa újra
a készüléket
3. A Hívásfogadás gomb 2 másodpercig történő lenyomásával
kapcsolja be a Bluetoothfunkciót a Roger Pen készüléken
4. Csatlakoztassa a Roger Pen
készüléket a telefonjához, a telefon „Aktív eszköz” menüjében
történő kiválasztásával
5. Ügyeljen arra, hogy a
telefon és Roger Pen készülék
hatótávolságon belül legyenek
J Kövesse a jelen használati
útmutatóban leírt párosítási
eljárást

Legvalószínűbb ok(ok)

Megoldás(ok)

J A Roger Pen készülék és
a telefonja közötti távolság
túl nagy

J Ne menjen távolabb a maximális
hatótávolságnál, és a Bluetootheszközöket tartsa maga előtt

Csörög a telefonom, de nem hallom a csengőhangot, pedig a
Roger Pen készülék állapotjelző LED-je folyamatosan kéken világít
J A telefonja csak rezgésre van
állítva

J Kapcsolja be a telefonon
a csengőhangot

J A Roger vevőegység nincs
csatlakoztatva vagy nincs
bekapcsolva

J Ügyeljen arra, hogy a Roger
vevőegység bekapcsolt állapotban és csatlakoztatva legyen

J A hallókészüléken nincs
beállítva a megfelelő program

J Állítsa be a hallókészülékén
a megfelelő Roger / FM / DAI /
EXT / AUX programot

A hívó fél rosszul hall engem
J Lehetséges, hogy a Roger Pen
mikrofonnyílásai le vannak
takarva

J Ügyeljen arra, hogy a mikrofonnyílásokat ne takarják el ujjak, ruházat vagy szennyeződés

J A Roger Pen készüléket nem
megfelelően viseli

J A Roger Pen készüléknek
a szája felé kell mutatnia

J Lehetséges, hogy a Roger Pen
készüléket dörzsöli a ruházata

J Beszéd közben igyekezzen
kevesebbet mozogni

J A hívó fél telefonjának
hangereje túl halkra van állítva

J Kérje meg a hívó felet, hogy
növelje a telefonja hangerejét
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9. Fontos tudnivalók
9.1 A biztonságra vonatkozó fontos tudnivalók
Kérjük, a Phonak készülék használata előtt olvassa el
a következő oldalakon szereplő tudnivalókat.
		 Ez a terméken vagy a csomagolásán látható
szimbólum azt jelzi, hogy nem dobható a háztartási
hulladékok közé. Az Ön felelőssége, hogy a feleslegessé
vált készüléket a háztartási hulladékoktól elkülönítve
ártalmatlanítsa. A feleslegessé vált készülék megfelelő
ártalmatlanításával megelőzhetők a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív
következmények.

9.2 Veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések
Tartsa a készüléket 3 év alatti gyermekektől távol.
A készülék felnyitása kárt okozhat benne. Ha olyan
probléma lép fel, amely nem oldható meg ennek a
használati útmutatónak a hibaelhárítási részében
adott megoldások alapján, forduljon hallásgondozó
szakemberéhez.
Készülékének javítását csak meghatalmazott
szervizközpontban végezhetik el. A készülék Phonak
által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatása és
módosítása nem engedélyezett.
Az elektromos alkatrészek ártalmatlanítását a helyi
szabályozásoknak megfelelően kell végezni.
Ne használja a készülékét olyan helyen, ahol tilos
az elektronikus eszközök használata. Ha nem biztos
benne, kérdezze meg a felelős személyt.
A készülék repülőgépen csak a repülési személyzet
kifejezett engedélyével használható.
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9. Fontos tudnivalók

Kizárólag a megfelelő IECXXXXX szabvány szerint
tesztelt külső eszközöket szabad a hallókészülékhez
csatlakoztatni.
Kizárólag a Phonak AG által jóváhagyott tartozékokat
használjon.
Ha az eszköz kábeleit nem a javasolt
felhasználásuknak megfelelően használja (pl. az USB
kábelt a nyakba vetve viseli), az sérülést okozhat.
Gépek üzemeltetése közben ügyeljen, nehogy a gép
elkapja a készüléket valamelyik alkatrészét.
Tilos a készülék töltése, miközben a testén viseli azt.
Vigyázat: áramütés. A dugaszokat tilos más
berendezés csatlakoztatása nélkül elektromos
csatlakozásba dugni.

9.3 A termék biztonságára vonatkozó tudnivalók
Védje a készüléket túlzott mértékű ütéstől és
rezgéstől.
Ne tegye ki a készüléket nagyobb hőmérsékletnek
és páratartalomnak, mint az ebben a használati
útmutatóban meghatározott feltételek.
A készülék megszárításához soha ne használjon
mikrohullámú és egyéb melegítőeszközöket.
A készüléket nedves ruhával tisztítsa. A készülék
tisztításához soha ne használjon háztartási tisztítószereket (mosóport, szappant stb.) vagy alkoholt.
A készüléket csak a Phonak által szállított vagy 5VDC
és ≥500 mA kimenetű, stabilizált töltőkkel töltse fel.
Ne csatlakoztasson a készülékhez 3 méternél
(9 lábnál) hosszabb USB- vagy audiokábelt.
Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja KI
és tárolja biztonságosan.
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9. Fontos tudnivalók

Védje a készüléket a túlzott mértékű nedvességtől
(fürdés, úszás), hőtől (fűtőtest, autó műszerfala), és
izzadás esetén a bőrrel való közvetlen érintkezéstől
(edzés, aerobik, sportolás).
Röntgensugárzás, CT vagy MR felvétel károsíthatja,
illetve hátrányosan befolyásolhatja a készülék
működését.
Amikor a készülékét különböző kábelekhez
csatlakoztatja, ne fejtsen ki túl nagy erőt.
Óvja a nyílásokat (mikrofonok, audiobemenet és töltő)
a portól és szennyeződésektől.
Ha a készüléket leejtik vagy megsérül, túlmelegszik
a töltés során, megsérül a kábel vagy a dugasz vagy
folyadékba ejtik, akkor ne használja tovább, és vegye
fel a kapcsolatot a hallásgondozó szakemberével.

9.4 Egyéb fontos tudnivalók
SS Pacemakert vagy más orvosi eszközt viselő személyek
MINDEN ESETBEN kérjék ki kezelőorvosuk, pace
makerjük vagy az egyéb orvosi eszközük gyártójának
a tanácsát MIELŐTT használnák a készüléket. A készülék
pacemakerrel vagy egyéb orvosi eszközzel történő
használata során MINDIG be kell tartani a pacemakert
elrendelő orvos vagy a pacemaker gyártójának
biztonsági ajánlásait.
SS A készülék belső műszaki adatokat gyűjt és tárol.
Ezeket az adatokat a hallásgondozó szakember
megtekintheti az eszköz ellenőrzése céljából, valamint
annak érdekében, hogy segítsen Önnek a készülék
megfelelő használatában.
SS A készülékből a csatlakoztatott vevőegységnek küldött
digitális jelet csak a mikrofonok hálózatában lévő
készülékek foghatják.

A készülék beépített, újratölthető elemmel
rendelkezik. Ez az elem több száz alkalommal tölthető
és lemeríthető, de végül elhasználódhat. Az elem
cseréjét csak meghatalmazott személyzet végezheti.
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10. Szerviz és jótállás
10.1 Helyi jótállás

10.3 A jótállás korlátozása

A készülék vásárlásának helyszínén érdeklődjön a
hallásgondozó szakembertől a helyi jótállás feltételeiről.

Ez a jótállás 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 jótállás érvénytelenné
és alkalmazhatatlanná válik. Ez a jótállás nem terjed
ki a hallásgondozó szakember által a munkahelyén
végzett javításokra.

10.2 Nemzetközi jótállás
A Phonak egyéves, korlátozott nemzetközi jótállást biztosít,
amely a termék megvásárlásának napjától érvényes. Ez a
korlátozott jótállás gyártási- és anyaghibákra vonatkozik.
A jótállás csak a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása
esetén érvényes.

Sorozatszám:

Felhatalmazott
hallásgondozó szakember
(bélyegző/aláírás):

A vásárlás dátuma:
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11.	Tudnivalók és a szimbólumok
magyarázata
A CE jelzés a Phonak Communications
AG megerősítése arra vonatkozóan,
hogy ez a Phonak termék megfelel
az 1999/5/EK jelű irányelv lényeges
előírásainak és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek.
Ez a szimbólum jelzi, hogy fontos,
hogy a felhasználó elolvassa és
figyelembe vegye a jelen használati
útmutatóban szereplő tudnivalókat.
Ez a szimbólum jelzi, hogy fontos,
hogy a felhasználó betartsa a jelen
használati útmutatóban szereplő
figyelmeztető megjegyzéseket.
A termék kezelésére vagy biztonságára
vonatkozó fontos tudnivalók.

Működési
körülmények

Ezt az eszközt úgy tervezték, hogy
rendeltetésszerű használat esetén
problémák, illetve korlátozások
nélkül működjön, kivéve, ha az nincs
máshogy feltüntetve ezen használati
útmutatókban.
Ausztráliai elektromágneses összeférhetőséggel (EMC) és rádiókommunikációval kapcsolatos megfelelőségi
címke.
Hőmérséklet: -20 °C és +60 °C között
(-4 °F és +140 °F között)
Páratalom szállításkor: Max. 90%
(nem lecsapódó).
Páratartalom tárolásnál: 0% és 70%
között, használaton kívül.
Légköri nyomás: 500 és 1100 hPA
között.
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11. Tudnivalók és a szimbólumok magyarázata

Az áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló
szimbólum arra hívja fel a figyelmet,
hogy ez a készülék nem dobható
a háztartási hulladékok közé. A régi
és használaton kívüli készüléket az
elektronikus hulladékok számára
fenntartott hulladéklerakó helyeken
vagy hallásgondozó szakemberénél
adhatja le ártalmatlanításra. A helyes
hulladékkezelés védelmet nyújt
egészsége és környezete számára.
A termékben lévő elem beépített,
nem cserélhető. Ne próbálja meg
felnyitni a terméket vagy kivenni az
elemet, mivel ez sérülést okozhat és
károsíthatja a terméket.
Az elem eltávolításához forduljon a
helyi újrahasznosító intézményhez.
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A Bluetooth® világmárka és a logók
tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc.,
és ezen szimbólumokat a Phonak
engedéllyel használja. Minden egyéb
védjegy és kereskedelmi elnevezés
a megfelelő tulajdonosé.

75

