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2. Ismerje meg Roger Table Mic II-jét

Az ön Roger Table Mic II-jét a Svájcban, Zürichben 
működő Phonak fejlesztette ki, mely a világ vezető cége 
a hallási megoldások terén.

Ez a különleges termék évtizedes kutatások és tapasztala-
tok eredménye, és azért terveztük, hogy ön összeköttetés-
ben maradhasson a hangok szépségével. Köszönjük, hogy 
ilyen jól választott, és sok évnyi örömteli hallást kívánunk 
önnek! 

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, 
hogy tudja, hogyan is működik az ön RogerTM mikrofonja, 
és hogyan hozhatja ki belőle a legtöbbet. A termék további 
tulajdonságaira és előnyeire vonatkozó információkért 
forduljon a hallásgondozó szakemberhez.

Phonak – life is on 
www.phonak.hu

1. Üdvözöljük

1.1 Hogyan működik az ön Roger mikrofonja?

Az ön Roger mikrofonja az értekezlet résztvevőinek hangját 
felveszi, és azokat közvetlenül az ön fülébe továbbítja. 
A rendszer három fő részből áll: a hallókészülékekből, 
a Roger vevőkből és egy vagy több Roger mikrofonból.

 Roger mikrofonja jellemzően a hallókészülékek max. 20 
méteres hatósugarában működik. Vegye figyelembe, 
hogy az emberi testek és a falak csökkenthetik ezt a 
távolságot. Akkor éri el a lehető legnagyobb 
hatósugarat, ha a Roger mikrofonra van rálátása.

BeszélőHallgató

Roger Table 
Mic II

Hallókészülék  
Roger  
vevővel



6 7

2.1 Az eszköz bemutatása

Roger Table Mic II

a Jelzőfény
b Némítás be
c Némítás ki
d Kisebb érzékelési távolság
e Nagyobb érzékelési távolság 
f Csavar
g Elem fedőlap

a Be/Ki/Némítás
b Mikrofonok és jelzőfények
c Audio bemenet
d Töltő bemenet
e Csatlakoztatás

a

b

Távirányító

c

e

d

cb

a

d e

f
g



8 9

2.2 Kiegészítők

Puha tok

TávirányítóVillásdugó

Audio kábel

RCA / Cinch adapter

Micro USB  
osztott kábel

USB kábel
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 Az osztott kábelt csak a mellékelt villásdugóval 
használja. Számítógép USB-portjáról két eszköz 
töltése nem támogatott.

Töltéskor a következő információkat adják a jelzőfények:

Töltési státusz fények
Töltés
Teljesen feltöltve

3. Első lépések

3.1 Töltés

A Roger mikrofon töltéséhez 
csatlakoztassa a mellékelt töltőt. 
A jelzőfény zöld villogással jelzi a 
töltést.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, 
körülbelül 4 óra alatt éri el a teljes töltöttséget. A töltés 
akkor kész, amikor a jelzőfény folyamatos zöldre vált.

1. 1. Csatlakoztassa a töltő kábel kisebbik végét (micro 
USB) a mikrofonhoz.

2. 2. Csatlakoztassa a töltő kábel nagyobb végét (USB) a 
villásdugóba.

3. 3. Csatlakoztassa a villásdugót egy könnyen 
hozzáférhető konnektorhoz. 

Használja a mellékelt osztott kábelt, ha két eszközt akar 
tölteni egyetlen konnektorról.
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3.3 Csatlakoztatás az ön hallókészülékeihez

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a hallásgondozó 
szakember ellátta-e önt Roger vevőkkel. Több féle vevő áll 
rendelkezésre.

Lehetséges, hogy a hallásgondozó szakember már 
összekapcsolta az ön Roger mikrofonját hallókészülékeivel. 
Ha ez nem történt meg, csatlakoztassa a vevőket a Roger 
mikrofonhoz a következők szerint:

1. Győződjön meg róla, hogy mind a Roger mikrofon,  
mind a Roger vevő be van kapcsolva. 
Tartsa a Roger mikrofont maximum 10 cm távolságra 
a Roger vevőtől vagy a hallókészüléktől. 

  

3.2 Bekapcsolás

Nyomja meg a Be/Ki  gombot egy másodpercig, amíg 
a jelzőfény zöldre nem vált.  

Ha a Roger mikrofon be van kapcsolva, a jelzőfény 
halványan villog. A zöld fény azt jelenti, hogy az 
akkumulátor teljesen fel van töltve. A narancsszínű fény 
azt jelzi, hogy félig van töltve. Ha a jelzőfény elkezd 
pirosan villogni, azonnal töltse fel a készüléket.  

1s

Kérjük, töltse fel Roger mikrofonját.



14 15

Az összekapcsolódási státuszt jelző fények
Amikor megnyomta a Csatlakoztatás  gombot, 
a következő információkat mutatják a jelzőfények:

Csatlakoztatás
A kapcsolódás sikeres volt –a Roger vevő 
csatlakoztatva van.
A Roger vevő nem volt elérhető. Vigye 
közelebb a Roger mikrofont a Roger 
vevőhöz, és ellenőrizze, hogy be van-e 
kapcsolva a Roger vevő. Majd 
próbálkozzon újra.
A Roger vevő nem kompatibilis az ön 
Roger mikrofonjával. 

2. Nyomja meg a Csatlakoztatás  gombot a Roger 
mikrofonon. 

A jelzőfény két másodpercig zölden világít, ez jelzi a 
sikeres kapcsolódást. Hallókészülékeiben hallani fog  
egy megerősítő hangjelzést is.

 Korlátlan számú Roger vevőt csatlakoztathat  
Roger mikrofonjához.
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Az ön Roger mikrofonja sokoldalú, intelligens termék. 
Felismeri, hogy ön milyen szituációban van, és a hang 
jelfeldolgozási beállításait automatikusan ehhez igazítja, 
hogy ön a lehető legjobb beszédértést élvezhesse. 

3.5 Jobb hallás a megbeszéléseken

Helyezze el a Roger mikrofont az asztal közepére, hogy a 
körülötte ülő embereket hallhassa.

 A legjobb beszédértés érdekében helyezze el  
Roger mikrofonját távol a zajforrásoktól, mint  
például vetítőktől és laptopoktól, és a lehetséges 
legközelebbre tegye a beszélgető partnereihez.

4. A Roger mikrofon használata

3.4 Csatlakoztatás a távirányítóhoz

A távirányító gyárilag csatlakoztatva van a Roger 
mikrofonhoz. Ha szükséges, csatlakoztathatja a 
távirányítót bármennyi további asztali mikrofonhoz.

1. Nyomja meg és tartsa nyomva a távirányító  
bármelyik gombját.

2. Indítsa el a Roger mikrofont a Be/Ki  gomb 
megnyomásával. A Roger mikrofon lila fénye  
négyszer felvillan, ez jelzi a sikeres kapcsolódást.

3. Engedje el a távirányító gombját.
 
A csatlakoztatás jelzőfényei
A távirányító csatlakoztatása utána következő információt 
adja a jelzőfény:

A távirányító kapcsolódása sikeres volt.
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4.1 Multimédiás eszközök hallgatása

Roger mikrofonját összekapcsolhatja egy audio forrással – 
például konferencia-telefonnal, tablettel vagy 
számítógéppel – hogy az audio jelet közvetlenül 
hallókészülékeiben hallja. 

1. Csatlakoztassa a mellékelt audio kábel egyik végét 
a Roger mikrofon mikrofon-bemenetéhez.

2. Csatlakoztassa kábel másik másik végét az audio forrás 
audio kimenetéhez.

 Miután aktiválta a multimédiás eszköz audio jelét, 
a Roger mikrofon fel fogja ismerni ezt a jelet, és saját 
mikrofonjait némítja.
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5. További mikrofonok hozzáadása

A Roger technológia lehetővé teszi, hogy ön több Roger 
mikrofont használjon párhuzamosan, hálózatban összekötve.

5.1 Csatlakoztatás más mikrofonokhoz

Egy további mikrofon hozzáadásához kövesse a következő 
lépéseket: 

1. Kapcsolja be mindkét mikrofont.

2. Tartsa a két mikrofont egymáshoz közel  
(10 cm távolságon belül). 
 
 
 
 
 

3. Nyomja meg a Csatlakoztatás  gombot a Roger 
mikrofonon.

Mindkét mikrofon jelzőfényei zöldre váltanak két 
másodpercre, jelezve a sikeres kapcsolódást.

  

 Ha Roger mikrofonját egy Roger Select-hez szeretné 
csatlakoztatni, nyomja meg a Csatlakoztatás gombot 
a Roger Select-en és ne a Roger mikrofonon.

Csatlakoztatási státusz jelzések
A Csatlakoztatás  gomb megnyomása után a következő 
információkat adják a jelzőfények:

A csatlakoztatás sikeres volt – kész az 
összeköttetés a másik Roger mikrofonnal.

Nem találtunk Roger mikrofont. Vigye 
közelebb egymáshoz a mikrofonokat, és 
ellenőrizze, be van-e kapcsolva mindkettő. 
Majd próbálkozzon újra.

A mikrofon nem kompatibilis az ön Roger 
mikrofonjával. Kérjük, frissítse a szoftvert a 
Roger Upgrader használatával vagy lépjen 
kapcsolatba a hallásgondozó szakemberrel.
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5.2 További mikrofonok használata

Ha több mikrofont helyez el az asztalon, akkor jobban 
hallja az asztal körül ülőket. Adjon oda tetszőleges számú 
hordható Roger mikrofont a beszélőknek. Ellenőrizze, hogy 
megfelelően viselik-e ezeket (a szájtól való távolság legyen 
20 cm-en belül). 

A Roger mikrofonok azonnal, automatikusan felismerik, 
ha valaki beszél, mielőtt továbbítják a hangját az ön 
hallókészülékeihez. 

Ha a mikrofont viselő beszélő ideiglenesen elhagyja a 
csoportot, némítsa el vagy kapcsolja ki a mikrofonját.

 Ha probléma adódik a hálózattal, nyomja meg 
a Csatlakoztatás  gombot valamelyik mikrofonon, 
ami újra inicializálja a hálózatot. 

Mikrofon státusz jelzőfények
Ha több Roger mikrofont használ, a következő 
információkat mutatják a jelzőfények:

A Roger mikrofon némítva van. Úgy 
szüntetheti meg a némítást, ha megnyomja 
a Ki/Be  gombot vagy a távirányító 
Némítás gombját.
A Roger mikrofon elveszítette a kapcsolatot 
a többi Roger mikrofonnal. Nyomja meg a 
Csatlakoztatás  gombot a hálózat újbóli 
inicializálásához.
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6. Speciális funkciók

6.1 Némítás

A mikrofon némítása különösen fontos az értekezletek 
szünetében, vagy ha ön egyetlen előadóra szeretne figyelni 
anélkül, hogy a többi résztvevő háttérben folytatott 
beszélgetése zavarná.

1. Röviden nyomja meg a Be/Ki  gombot vagy a távirányító 
Némítás gombját a Roger mikrofon némításához. Ha 
némítva van, a jelzőfény folyamatos lila fénnyel világít.

2. Nyomja meg a Be/Ki gombot ismét, vagy a távirányító 
Némítás gombját, ha újra aktiválni szeretné a Roger 
mikrofont.

 A távirányító minden csatlakoztatott asztali 
mikrofont némít.

Or

6.2 A vételi távolság megváltoztatása

Ha önt zavarják a gyenge vagy távoli zajok, a távirányítóval 
csökkenteni tudja a jel 
vételének távolságát.

A távirányítón nyomja meg 
a távolság beállítására szolgáló 
gombot, ha változtatni akar 
a kisebb és a nagyobb 
hatótávolság között.

 A készülék újraindításakor a hatótávolság visszaáll 
a nagyobb tartományra.
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6.3 A Roger eszközök lecsatlakoztatása (NewNet)

A Roger mikrofon bármilyen 
csatlakoztatott vevőkről vagy 
más Roger mikrofonoktól való 
leválasztásához tartsa nyomva 
a Csatlakoztatás  gombot  
7 másodpercig.  
 
A jelzőfény narancs színűre 
vált, ha a Roger mikrofon 
minden csatlakoztatott 
eszközről levált. 

Most újra elindíthatja Roger mikrofonja csatlakoztatását 
a Roger vevőkkel vagy Roger mikrofonokkal.

Reset
Ha Roger mikrofonja nem válaszol a parancsokra, újra 
indíthatja, ha a Be/Ki  és a Csatlakoztatás  gombokat 
egyszerre 10 másodpercig nyomva tartja.



28 29

7. Hibaelhárítás

Probléma Okok Mi a teendő?
Nem tudom bekapcsolni a Roger 
mikrofonomat

Az akkumulátor lemerült Töltse fel a Roger mikrofont legalább négy órán keresztül

Nem értem a beszélőt A mikrofon nincs a megfelelő helyen Vigye közelebb a mikrofont a beszélőhöz
A mikrofonnyílásokat szennyeződés 
vagy valamilyen tárgy takarja el

Ellenőrizze, hogy a mikrofonnyílásokat nem tömíti-e el valami

Nem hallom a beszélő hangját, 
hiába van bekapcsolva a Roger 
mikrofon

A mikrofon némítva van Ellenőrizze a jelzőfényt – ha az lila, röviden nyomja meg a Be/Ki gombot 
a mikrofon aktiválásához

Hallókészülékei nem a megfelelő 
programban vannak

Ellenőrizze, hogy hallókészülékei a megfelelő programban vannak-e  
(Roger/FM/DAI/EXT/AUX)

Roger vevői nincsenek csatlakoztatva 
a Roger mikrofonjához

Külön-külön vigye közel a mikrofont mindkét Roger vevőhöz, és nyomja 
meg a Csatlakoztatás gombot

A Roger mikrofon egy hálózat  
része volt

Nyomja meg a Csatlakoztatás gombot a Roger mikrofonon

Mindig elveszítem a hangot A Roger mikrofon és a Roger vevő 
között túl nagy a távolság

Menjen közelebb a Roger mikrofonhoz

Akadályok vannak ön és a Roger 
mikrofon között

Ellenőrizze, hogy látja-e a Roger mikrofont (van-e rálátása)

A multimédiás eszköz hangereje 
túl alacsony

Nem megfelelő hangerő-beállítások Növelje az audio eszköz hangerejét
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Probléma Okok Mi a teendő?
Nem hallom a multimédiás 
eszközt

Az audio forrás némítva van Iktassa ki az audio forrás némítását

A Roger Table Mic II némítva van Iktassa ki a Roger Table Mic II némítását

A Roger Table Mic II-höz csatlakoztatva 
van az audio kábel, de nincs 
bekapcsolva

Kapcsolja be a Roger Table Mic II-t, hogy hallgatni tudja az audio eszközt az 
audio kábelen keresztül

A Roger mikrofon kéken villog A Roger Table Mic II egy hálózat  
része volt

Nyomja meg a Csatlakoztatás gombot a Table Mic II-n

A Roger mikrofon pirosan villog Az akkumulátor szintje alacsony Töltse fel a Roger mikrofont amilyen gyorsan lehet

A Roger mikrofon működése 
leállt

Szoftveres probléma Indítsa újra a Roger mikrofont a Be/Ki és a Csatlakoztatás gombok egyidejű 
megnyomásával

Szoftveres inkompatibilitás Frissítse valamennyi Roger mikrofonját a Roger Upgrader-rel, amit a Phonak 
weboldalán talál, vagy forduljon a helyi Phonak-képviselőhöz.

A mikrofon nincs bekapcsolva Ellenőrizze, hogy mindkét eszköz be van-e kapcsolva

A mikrofon nincs elég közel Vigye közelebb a mikrofont az ön Roger mikrofonjához

Megszakadt a mikrofon-hálózat Nyomja meg a Csatlakoztatás gombot az egyik mikrofonon a hálózat újbóli 
inicializálásához

A távirányító nem válaszol Lemerült az elem Cserélje ki az elemet (CR2032-es típus), miután csavarhúzóval kinyitotta  
az elemtartót
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8. Szerviz és garancia 

8.1 Helyi garancia

Kérjük, érdeklődjék a hallásgondozó szakembertől, akitől 
az eszközt vásárolta, milyen feltételei vannak a helyi 
garanciának.

8.2 Nemzetközi garancia

A Phonak a vásárlás napjától számítva egy év korlátozott 
nemzetközi garanciát biztosít. Ez a korlátozott garancia 
a gyártási- és anyaghibákra vonatkozik. A garancia csak 
a vásárlás dátumának igazolása alapján érvényes.

A nemzetközi garancia nem érint semmilyen törvényi 
jogot, mely önre nézve érvényes lehet a fogyasztási cikkek 
kereskedelmére vonatkozó nemzeti jog alapján.

8.3 Korlátozott garancia

Ez a garancia nem érvényes olyan károsodásokra, melyek 
a helytelen használatból, vegyszereknek való kitettségtől, 
víz behatásából, jogtalan igénybevételből erednek. 
Harmadik személy vagy nem felhatalmazott szerviz által 
okozott károk esetén a garancia megszűnik. Ez a garancia 
nem vonatkozik azokra a szolgáltatásokra, melyeket a 
hallásgondozó szakember végez el szaküzletében.

 
Gyári szám:         
 
A vásárlás dátuma:     
 
Hallásgondozó szakember (pecsét/aláírás):
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9. Megfelelőségi információk

Európa: 
 
Megfelelőségi nyilatkozat 
A Phonak Communications AG ezúton kijelenti, hogy ez 
a termék a rádióeszközökre vonatkozó 2014/53/EU számú 
irányelvnek megfelel. Az EU megfelelőségi nyilatkozat 
teljes szövege beszerezhető a gyártótól vagy a helyi 
Phonak képviselőtől, vagy a www.phonak.com-on

Működési frekvencia: 2400 – 2483.5 MHz 
Teljesítményszint: < 100 mW

Ausztrália/Új-Zéland:

A jelzés azt mutatja, hogy az eszköz megfelel 
a Radio Spectrum Management (RSM) és az 
Australian Communications and Media Authority 
(ACMA) szabályozásának az Új-Zélandon és 
Ausztráliában történő legális értékesítéshez. 
Az R-NZ címke az Új-Zélandon piacon értékesített 
rádió termékek szempontjából az A1-es szintnek 
felel meg.

R-NZ

1. megjegyzés: 
Ez az eszköz megfelel az FCC Rules 15. fejezetének és az 
Industry Canada’s License Exempt RSS szabványainak. 
A használatnak két feltétele van:

1) Az eszköz nem okozhat interferenciát, és

2) Az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, 
beleértve azt az interferenciát is, melyet az eszköz  
nem kívánt működése okoz.

2. megjegyzés: 
Az eszközön elvégzett változtatások és módosítások, 
amennyiben azok nem a Phonak Communications AG 
kifejezett jóváhagyásával történtek, semmissé teszik az 
FCC jóváhagyását az eszköz használatára.

3. megjegyzés: 
Az eszközt megvizsgálták, és az Industry Canada FCC Rules 
15. fejezete és az ICES-003 alapján teljes megfelelést 
állapítottak meg a B osztályú digitális eszközök 
határértékei szempontjából.
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Ezek a határértékek úgy vannak kialakítva, hogy ésszerű 
védelmet adjanak a káros interferenciákkal szemben 
otthoni használat esetén. Ez az eszköz rádiófrekvenciás 
energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az 
utasításoknak megfelelően installálták és használják, káros 
interferenciákat okozhat a rádiókommunikációban. 
Ugyanakkor nem garantálható, hogy egyes installációk 
esetében nem alakul ki interferencia. Ha az eszköz káros 
interferenciát okoz a rádió vagy televízió vételben, amit 
az eszköz ki- és bekapcsolásával ellenőrizhetünk, akkor 
a felhasználó a következő módon kísérelheti meg az 
interferencia kiiktatását:

– Módosítsa a vevőantenna orientációját vagy helyét.

– Növelje az eszköz és a vevő közötti távolságot.

–  Az eszközt másik áramkörhöz csatlakoztassa, mint 
amelyikre a vevő van csatlakoztatva.

–  Forduljon segítségért az eszköz értékesítőjéhez vagy egy 
tapasztalt rádió/televízió szerelőhöz.

4. megjegyzés: 
A Japán Rádió Törvénynek való megfelelés. Az Üzleti 
Törvénynek való megfelelés. Ez az eszköz megfelel a Japán 
Rádió Törvénynek (電波法) és a Japán Telekommunikációs 
Üzleti Törvénynek (電気通信事業法) Ezt az eszközt nem 
szabad módosítani (mert ebben az esetben az engedély-
szám érvénytelenné válik).

5. megjegyzés: 
FCC/Industry Canada RF Radiation Exposure Statement.  
Ez az eszköz megfelel az FCC RF sugárzási kitettségi 
határértékeknek ellenőrizetlen környezetek esetén.  
Ezt az adót úgy kell installálni, hogy bármely személytől 
legalább 20 cm távolságra legyen, és tilos bármely más 
antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy vele 
összeköttetésben működtetni.
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A CE-jelzéssel a Phonak Communcations 
AG megerősíti, hogy ez a termék 
megfelel a rádióeszközökre vonatkozó 
2014/53/EU irányelvnek.

Ez a szimbólum jelzi, hogy a felhasználó 
számára fontos elolvasni és figyelembe 
venni az ebben a használati útmutatóban 
található releváns információkat.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a 
felhasználó számára fontos, hogy 
figyelmet fordítson az ebben a használati 
útmutatóban található releváns 
figyelmeztetésekre.

Fontos kezelési és termékbiztonsági 
információ.

10. A szimbólumokra vonatkozó 
információ és magyarázat 

Jelzi az eszköz gyártóját.

Az eszközt úgy tervezték, hogy 
rendeltetésszerű használat esetén 
probléma és korlátozás nélkül működjék, 
hacsak ez a használati útmutató nem jelzi 
máshogy.

Ausztrál EMC és rádiókommunikációs 
megfelelőségi címke.

Működési 
körülmények

Működési hőmérséklet: 0° to +45°Celsius 
(+32° to +113° Fahrenheit) 
Tárolási hőmérséklet: –10° to +60° Celsius 
(–14° to +140° Fahrenheit).

Páratartalom szállításkor: < 90%  
(nem lecsapódó),  
páratartalom működéskor: < 90%  
(nem lecsapódó) 

Légnyomás: 500 hPa – 1100 hPa 
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Ez a szimbólum, ami a terméken vagy 
a csomagolásán látható, arra utal, hogy 
nem kerülhet a háztartási szemétbe.  
Az ön felelőssége, hogy hulladékká 
vált eszközét a kommunális szeméttől 
elkülönülten kezelje. A régi eszközök 
megfelelő eltakarítása segít megelőzni 
a környezetre és az emberek 
egészségére ható potenciálisan negatív 
következményeket. Ebben a termékben 
beépített, nem cserélhető akkumulátor 
van. Ne próbálja meg kinyitni az eszközt 
vagy eltávolítani az akkumulátort, mert 
ez sérülést vagy termékkárosodást 
okozhat. Kérjük, az akkumulátor 
eltávolításának érdekében forduljon 
a helyi hulladékkezelő társasághoz.

10.1 Veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések

 Tartsa távol ezt a készüléket 3 évesnél fiatalabb 
gyermekektől.

 Az ön készülékét csak arra felhatalmazott szerviz 
javíthatja. Nem engedélyezett a készüléken 
változtatásokat vagy módosításokat végrehajtani 
a Phonak kifejezett hozzájárulása nélkül.

 Kérjük, hogy az elektronikus hulladékot a helyi 
szabályozásnak megfelelően kezelje.

 Ne használja eszközét olyan helyeken, ahol az tilos.  
Ha kétségei vannak, forduljon az adott helyen illetékes 
személyhez.

 Az eszközt ne használja repülőgépen, hacsak erre  
a gép személyzete nem ad kifejezetten engedélyt.

 Kérjük, olvassa el a következő oldalak információit, 
mielőtt elkezdi használni eszközét.

11. Fontos biztonsági információk
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 Nem engedélyezettek változtatások és módosítások 
egyik eszközön sem a Phonak Communications AG 
kifejezett engedélye nélkül.

 Csak olyan kiegészítőket használjon, melyeket a Phonak 
Communications AG engedélyezett.

 Biztonsági okokból csak olyan töltőt használjon, amit a 
Phoonak Communications AG szállított, vagy stabilizált 
töltőt (5 VDC, min. 500 mA). 

 Ne használja az eszközt robbanásveszélyes helyen 
(aknák közelében vagy olyan ipari területen, ahol 
robbanásveszély van, oxigénben gazdag környezetben 
vagy ahol gyúlékony érzéstelenítőkkel dolgoznak) vagy 
ahol tilos az elektronikus eszközök használata.

 Az eszköz kinyitása a károsodását okozhatja.  
Ha olyan problémát észlel, melyet nem tud  
megoldani az iránymutatások illetve e használati 
útmutató hibaelhárítási fejezete alapján, forduljon 
a hallásgondozó szakemberhez.

11.1 Termékbiztonsági információk

 Védje az eszközt a túlzott rázkódástól és vibrációtól.

 Ne tegye ki az eszközt olyan kültéri hőmérsékleteknek  
és páratartalomnak, melyek az ebben a használati 
útmutatóban megadott határértékeken kívülre esnek.

 Soha ne használjon mikrohullámú sütőt vagy más fűtő 
készüléket az eszköz kiszárításához.

 Puha kendővel tisztítsa az eszközt. Soha ne használjon 
háztartási tisztítószereket (mosóport, szappant stb.) 
vagy alkoholt a tisztításhoz.

 Ne csatlakoztasson 3 méternél hosszabb USB  
vagy audio kábelt.

 Ha nem használja az eszközt, kapcsolja ki és tárolja 
biztonságos helyen.
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 Óvja a készüléket a nagy nedvességtől (fürdés, úszás), 
hőtől (radiátor, autó szélvédője előtti terület) és a bőr-
kontaktustól izzadás esetén (munkavégzés, fitnesz, sport).

 A röntgen, CT vagy MRI vizsgálatok tönkre tehetik az 
eszközt vagy hátrányosan befolyásolhatják a megfelelő 
működését.

 A különböző kábelek csatlakoztatásakor ne használjon 
túlzott erőkifejtést.

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

 Ha az eszköz leesett vagy megsérült, ha a töltés során 
túlmelegszik, megsérült egy vezeték vagy csatlakozó, ha 
folyadékba esett bele, akkor ne használja tovább, és 
forduljon a hallásgondozó szakemberhez.

 Az eszköz beépített akkumulátort tartalmaz. Ezt az 
akkumulátort több százszor lehet feltölteni és lemeríteni, 
de lehetséges, hogy elhasználódik. Az akkumulátort csak 
arra felhatalmazott személy cserélheti.

11.2 További fontos információk 

 S Pacemakert vagy más orvostechnikai eszközt viselő 
személyek MINDIG konzultáljanak kezelőorvosukkal vagy 
a készülékük gyártójával MIELŐTT elkezdik használni az 
eszközt. Az eszköz pacemakerrel vagy más orvostechnikai 
eszközzel történő használata MINDIG meg kell hogy feleljen 
a pacemakert felügyelő orvos vagy a pacemaker gyártója 
biztonsági előírásainak. 

 S Az eszköz belső műszaki adatokat gyűjt és tárol. Ezeket 
az adatokat a hallásgondozó szakember tudja kiolvasni 
az eszköz ellenőrzéséhez, valamint hogy segítsen önnek 
az eszköz helyes használatában. 

 S A digitális jelet, melyet az eszköz a csatlakoztatott vevőbe 
küld, nem képes más eszköz meghallani, ha az nincs 
csatlakoztatva a hálózathoz.
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Jegyzetek



www.phonak.com

Phonak Communications AG
Laenggasse 17
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