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Új hallókészüléke kiváló minőségű svájci termék. A terméket 
a hallásjavító technológiák egyik világvezető vállalata, 
a Phonak fejlesztette ki. A hallókészülék a piacon jelenleg 
elérhető legmodernebb digitális hallásjavító technológiát 
alkalmazza.

Kérjük, olvassa el alaposan a használati utasítást, hogy 
a hallókészülék által kínált összes lehetőséget kiaknázhassa. 
Megfelelő használat és ápolás mellett hosszú évekig 
élvezheti majd a hallókészülék nyújtotta előnyöket.

Ha kérdése merülne fel, forduljon hallásgondozó 
szakemberéhez. 

Phonak – life is on www.phonak.com

1. Bevezetés
Ez a használati útmutató a következő készülékekre 
érvényes:

Vezeték nélküli típusok 
Phonak Virto Q90-312 
Phonak Virto Q90-13 
Phonak Virto Q70-312 
Phonak Virto Q70-13 
Phonak Virto Q50-312 
Phonak Virto Q50-13

Vezetékes típusok 
Phonak Virto Q90-nano NW O 
Phonak Virto Q90-10 NW O 
Phonak Virto Q90-312 NW 
Phonak Virto Q70-nano NW O 
Phonak Virto Q70-10 NW O 
Phonak Virto Q70-312 NW 
Phonak Virto Q50-nano NW O 
Phonak Virto Q50-10 NW O 
Phonak Virto Q50-312 NW



6 7 

Kérjük, a hallókészülék használata előtt olvassa 
el a következő oldalakon szereplő tudnivalókat.

A hallókészülék nem képes helyreállítani a normál hallást, 
és nem képes sem megelőzni, sem javítani a szervi eredetű 
halláskárosodást. Ha csak ritkán használja a hallókészüléket, 
nem tudja teljes mértékben hasznosítani a készülék által 
kínált lehetőségeket. A hallókészülék-használat csupán 
a hallásjavítás része, kiegészítésképpen szükség lehet 
hallásnevelésre és a szájról olvasás tanítására.

2.1. Veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések

 ! A hallókészülékek a hang felerősítésére és a fülbe to-
vábbítására szolgálnak, így kompenzálva a halláskáro-
sodást. A – speciálisan az adott hallásveszteségre 
programozott – hallókészüléket csak az a személy 
használhatja, akinek készült. Más személy nem hasz-
nálhatja, mert károsíthatja vele a hallását.

 ! A hallókészülék Phonak által kifejezetten nem 
jóváhagyott változtatása és módosítása nem 

engedélyezett. Az ilyen változtatások kárt tehetnek 
a fülében és a hallókészülékben.

 ! Ne használja a hallókészüléket robbanásveszélyes 
területen (bányákban vagy robbanásveszélyes ipari 
területeken).

 ! A hallókészülékben lévő elemek lenyelés esetén 
mérgező hatásúak. Tartsa gyermekektől, értelmi 
fogyatékkal élőktől és házi kedvencektől távol, 
nehogy lenyeljék. Ha mégis megtörténne, azonnal 
forduljon orvoshoz.

 ! Ha fájdalmat érez a fülében vagy a füle mögött, 
ha begyullad a füle, ha bőrirritációt vagy gyors 
fülzsír-felhalmozódást tapasztal, forduljon 
hallásgondozó szakemberéhez vagy orvosához.

 ! A hallási programok iránymikrofon üzemmódban 
csökkentik a háttérzajokat. Tartsa szem előtt, hogy 
a rendszer részben vagy akár teljesen elnyomja a háta 
mögül érkező figyelmeztető jelzéseket és zajokat, 
például az autók hangját.

2. A biztonságra vonatkozó fontos 
tudnivalók
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2. A biztonságra vonatkozó fontos tudnivalók

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

 ! Kizárólag a megfelelő IECXXXXX szabvány szerint 
tesztelt külső eszközöket szabad a hallókészülékhez 
csatlakoztatni. Az áramütés elkerülése érdekében 
kizárólag a Phonak AG által jóváhagyott tartozékokat 
használjon.

2.2. A termék biztonságára vonatkozó tudnivalók

 I Soha ne merítse vízbe a hallókészüléket! Óvja a túlzott 
mértékű nedvességtől. Zuhanyozás, fürdés és úszás 
előtt mindig vegye ki a hallókészüléket, mert a 
hallókészülék érzékeny elektronikus alkatrészeket 
tartalmaz.

 I Óvja a hőtől a hallókészüléket (soha ne hagyja 
ablak közelében vagy autóban). A hallókészülék 
megszárításához soha ne használjon mikrohullámú 
és egyéb melegítőeszközöket. Az alkalmazható 
szárítási módszereket illetően érdeklődjön 
hallásgondozó szakemberétől.

 I Ha nem használja a hallókészüléket, hagyja nyitva 
az elemtartót, hogy elpárologhasson az esetleges 
nedvesség. Használat után mindig teljesen szárítsa 
meg a hallókészüléket. A hallókészüléket biztonságos, 
száraz és tiszta helyen tárolja.

 I Ne ejtse le a hallókészüléket. A hallókészülék 
károsodhat, ha kemény felületre ejtik.
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3. A hallókészülék leírása
A következő használati utasítások több különböző 
hallókészülék-típusra vonatkoznak. A feliratokkal 
ellátott ábrák segítenek az alkalmazott hallókészülék 
beazonosításában. 

Kérjük, vegye figyelembe: előfordulhat, hogy a következő 
oldalakon ismertetett egyes funkciók nem állnak 
rendelkezésre az adott típusnál, mert némelyik funkció 
opcionális vagy egy adott típusra vonatkozik.

A következő táblázat az egyes hallókészülék-típusokhoz 
használt elemek leírását tartalmazza.

Típus Cink-levegő elem mérete IEC- ANSI-  
 (jelölés a csomagoláson) kód kód 
Q-nano 10A (sárga) PR70 7005ZD 
Q-10 10A (sárga) PR70 7005ZD 
Q-312 312 (barna) PR41 7002ZD 
Q-13 13 (narancssárga) PR48 7000ZD

2. A biztonságra vonatkozó fontos tudnivalók

 I Mindig új elemeket használjon a hallókészülékhez. 
Abban az esetben, ha az elem szivárog, a bőrirritáció 
elkerülése érdekében azonnal cserélje újra. A használt 
elemeket ártalmatlanításra visszajuttathatja 
hallásgondozó szakemberéhez.

 I Ha hosszú ideig nem használja a hallókészüléket, 
vegye ki az elemet. 

 I A röntgensugarak (pl. a CT- és MR-vizsgálatok során) 
károsan befolyásolhatják a hallókészülék helyes 
működését. Javasoljuk, hogy a röntgensugárzással 
járó vizsgálatok előtt vegye ki a hallókészüléket, 
és hagyja a vizsgálóhelyiségen kívül.

 I Ne használja a hallókészüléket olyan helyen, ahol 
tilos az elektronikus eszközök használata.
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3. A hallókészülék leírása

nano és 10 típus

a Egyénre szabott héj
b Hangszóró (hangkimenet) és fülzsír elleni védelmi 

rendszer
c Elemtartó be-/kikapcsoló gombbal
d Programozógomb (opcionális)* 
e Védett mikrofonbemenet 
f Kihúzószál
g A bal és a jobb oldali készülék megkülönböztetésére 

szolgáló jelölés (jobb=piros, bal=kék) 
h Szellőzőfurat
 
* A hangerő-szabályozó szintén opcionális és 
a 13. oldalon látható.

312 és 13 típus

a Egyénre szabott héj 
b Hangszóró (hangkimenet) és fülzsír elleni védelmi 

rendszer
c Elemtartó be-/kikapcsoló gombbal 
d Védett mikrofonbemenetek
e Programozógomb (opcionális)
f A bal és a jobb oldali készülék megkülönböztetésére 

szolgáló jelölés (jobb=piros, bal=kék)
g Hangerő-szabályozó (opcionális) 
h Szellőzőfurat



1a. ábra

Hangosítás 

Bal fül

Halkítás

Hangosítás

Jobb fül

Halkítás

14 15 

4. A hallókészülék használatának 
lépésről lépésre történő bemutatása

A következő fejezet a hallókészülék használatának 
módját mutatja be lépésről lépésre. Figyelmesen kövesse 
a lépéseket. Az ábrákon az egyes lépéseknél különösen 
fontos részleteket zöld színnel jelöltük.

1. lépés: A hallókészülék megismerése

Vegye a kezébe a hallókészüléket, és próbálja ki a 
hallókészülék vezérlőelemeit, ha fel van szerelve 
ilyenekkel. Ezáltal könnyebben érzi és használja majd 
a vezérlőelemeket a hallókészülék viselése során. 

A hangerő módosításához használja a hangerő-
szabályozót (1a. ábra). 

Ebben a szakaszban a 6. lépésnél mutatjuk be, hogy melyik 
irányba kell forgatni a hangerő-szabályozót abban az 
esetben, ha a fülében viseli a hallókészüléket.



1b. ábra

Hangerő csökkentése

Bal oldali hallókészülék

Hangerő növelése

Jobb oldali hallókészülék
1.c. ábra

3a. ábra 3b. ábra

2. ábra
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A hallásgondozó szakember hangerő-szabályozó vagy 
programválasztó gombként is konfigurálhatja a nyomó-
gombot.

Hallási program váltásához vagy a hangerő módosításához 
nyomja meg az 1b. ábrán látható nyomógombot.

A hangerő növeléséhez nyomja meg a jobb oldali 
hallókészüléken lévő gombot. A hangerő csökkentéséhez 
pedig nyomja meg a bal oldali hallókészüléken* lévő 
gombot (1c. ábra).

* Kizárólag vezeték nélküli termékpár esetében áll 
rendelkezésre.

4. A hallókészülék használata

2. lépés: Az elem előkészítése

Távolítsa el a védőfóliát az új elemről (2. ábra). Az elem 
aktiválásához várjon két percet annak behelyezése előtt.

3. lépés: Az elem behelyezése 

Vegye a kezébe a hallókészüléket, és nyissa ki az elemtartó 
rekesz fedelét (3a. ábra). Helyezze be úgy az elemet, hogy 
az elemen lévő + jel Ön felé essen (3b. ábra).



4. ábra

5a. ábra
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4. A hallókészülék használata

4. lépés: A hallókészülék bekapcsolása

A hallókészülék bekapcsolásához csukja be az elemtartót 
(4. ábra).

 I Az elemtartót óvatosan, finom mozdulatokkal 
nyissa ki és csukja be.

 I Ha az elemtartó becsukásakor ellenállást tapasztal, 
ellenőrizze, hogy megfelelően és jó irányban 
helyezte-e be az elemet. Ha rossz irányban helyezi 
be az elemet, a hallókészülék nem fog működni, 
és károsodhat az elemtartó.

A hallókészülék most már bekapcsolt állapotban van. Akár 
15 másodpercig is eltarthat, amíg a készülék funkcionálni 
kezd. (Ha már viseli a hallókészüléket, ekkor egy hangjelzést 
fog hallani.)

5. lépés: A hallókészülék behelyezése

Ez a lépés a hallókészülék megfelelő behelyezését 
ismerteti.

 I Mindegyik hallókészülékét külön beprogramozták 
a jobb vagy a bal füllel való használatra. Első 
lépésként állapítsa meg, hogy melyik hallókészülék 
való a jobb, és melyik a bal fülbe, hogy az egyes 
készülékeket a megfelelő fülébe helyezhesse be.

5.1. lépés: A jobb és a bal fülbe való hallókészülék 
azonosítása

A színjelölés a héjon látható (a szöveg piros vagy kék 
színű vagy a héj piros vagy kék színű):

jobb = piros  
bal = kék



5b. ábra
6a. ábra 

Hangosítás

Halkítás

Hangosítás

Halkítás

Bal fül Jobb fül
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4. A hallókészülék használata

5.2. lépés: A hallókészülék behelyezése (minden típus 
esetében) 

Jobb kezének hüvelyk- és mutatóujjával fogja meg a jobb 
fülbe való hallókészüléket (piros színnel jelölve, lásd az 
5.1. lépést) (5b. ábra). Nano vagy 10 típus esetén a 
kihúzószálnak a füle alsó része felé kell néznie.

Illessze a hallókészülék csúcsát (lásd a zölddel karikázott 
részt az 5b. ábrán) a hallójáratba. Óvatosan húzza meg 
a fülcimpáját, és nyomja a hallókészüléket a megfelelő 
helyre. Fontos, hogy a készülék biztosan üljön a helyén. 
Kezdetben ezt tükör segítségével ellenőrizze.

Sikeresen behelyezte a jobb oldali hallókészüléket. Ezután 
ugyanilyen módon helyezze be a bal oldali hallókészüléket 
(kék jelöléssel, lásd: 5.1. lépés).

6. lépés: A hangerő-szabályozó használata a fülben (a nano 
készülék beállításával kapcsolatban lásd a 8. lépést)

A hangerő növeléséhez tekerje előrefelé a hangerő-
szabályozót (csak opcionális hangerő-szabályozóval 
felszerelt típusok esetében lehetséges). A hangerő 
csökkentéséhez mutatóujjával tekerje visszafelé 
a hangerő-szabályozót (6a. ábra).



6b. ábra 

Bal oldali hallókészülék Jobb oldali hallókészülék

Hangerő csökkentése Hangerő növelése

7. ábra
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4. A hallókészülék használata

A hallásgondozó szakember hangerő-szabályozó 
vagy programválasztó gombként is konfigurálhatja 
a nyomógombot.

A hangerő növeléséhez nyomja meg a jobb oldali 
hallókészüléken lévő gombot. A hangerő csökkentéséhez 
pedig nyomja meg a bal oldali hallókészüléken* lévő 
gombot (6b. ábra).

* Kizárólag vezeték nélküli termékpár esetében áll 
rendelkezésre.

7. lépés: A hallási program kiválasztása a fülben (a nano 
készülék beállításával kapcsolatban lásd a 8. lépést)

Hallási program váltásához nyomja meg a 7. ábrán látható 
programozógombot (csak opcionális programozógombbal 
felszerelt típusok esetében áll rendelkezésre).  

A gomb ismételt megnyomásával a következő programra 
válthat. A váltást hangjelzés kíséri.

A hangjelzés csak akkor hallható jól, ha bekapcsolta a 
hallókészüléket, és a megfelelő módon viseli a fülében.



8a. ábra MiniControl mágnes

Kulcskarikán lévő tok

8b. ábra
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4. A hallókészülék használata

8. lépés: A nano készülék beállítása

A következő fejezet a nano készülék használatát 
és beállítását mutatja be. Olvassa el figyelmesen.

8.1. lépés: A Phonak MiniControl távirányító használata

 ! A MiniControl távirányító mágnest tartalmaz. 
Ha orvosi eszközt, például pacemakert vagy ICD-
eszközt (beültethető kardioverter defibrillátort) 
használ, a mágneses mezőknek a használt orvosi 
eszközre gyakorolt esetleges hatásáról lásd az 
adott használati útmutatót. 

 ! Ne tegye a MiniControl távirányítót (sem nyitva, 
sem csukva) a mellzsebébe. A MiniControl távirányító 
és az Ön által használt orvosi eszköz között tartson 
legalább 15 cm (6 hüvelyk) távolságot.

A MiniControl tartalmaz egy mágnest, amely 
távirányítóként használható a nano készülék 
beállításainak módosítására.

Megjegyzés: A nano készülék a következőképpen 
konfigurálható a MiniControl távirányítóval:

 S programkapcsolóként,
 S hangerő-szabályozóként (hangerő növelése vagy 
csökkentése) vagy

 S inaktiválható (ekkor nem végezhető módosítás 
a MiniControl távirányítóval).

A MiniControl távirányító használatához csavarja ki 
a mágnest a kulcskarikán lévő tokból, és a hallókészülék 
érintése nélkül tartsa a mágnest a hallójárat belsejében 
(8b. ábra).
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4. A hallókészülék használata

8.2. lépés: A nano hallási program módosítása  
(a hallásgondozó szakember konfigurálja) 

A hallókészülék viselése közben a hallókészülék érintése 
nélkül tartsa a mágnest a hallójáratban. A programváltást 
sípoló hangjelzés erősíti meg (8b. ábra).

Az egyes programokhoz tartozó sípoló hangjelzések 
kombinációját és mennyiségét (a hangmintát) 
hallásgondozó szakembere konfigurálhatja.

 I Az adott esetben érvényes egyedi beállításokra 
vonatkozóan (a programok helyzete és száma) 
hallásgondozó szakembere adhat tájékoztatást.

 I Az egyik programról a másikra való váltás 
sorrendben történik. A sípolássorozat befejezése 
után hallókészüléke visszatér az eredeti programhoz.

 I Amint a nano készülék a kívánt programban van, 
azonnal vegye el a mágnest.

8.3. lépés: A nano készülék hangerősségének beállítása  
(a hallásgondozó szakember konfigurálja)

 I A beállítástól függően növelheti vagy csökkentheti 
a hangerősséget.

A hallókészülék viselése közben a hallókészülék érintése 
nélkül tartsa a mágnest a hallójáratban. A hangerősség-
változtatást minden alkalommal sípolás erősíti meg. 
A lehetséges legkisebb és legnagyobb hangerősséget 
két sípolás jelzi.

 I Amint megfelelőnek érzi a hangerősséget, azonnal 
vegye el a mágnest.



9. lépés: A hallókészülék eltávolítása 

A következő lépések kihúzószállal ellátott és anélküli 
hallókészülék egyszerű eltávolításának módját ismertetik.

9.1. lépés: Kihúzószállal ellátott hallókészülék 
eltávolítása

Fogja a kihúzószálat a hüvelyk- és a mutatóujja közé, 
majd felfelé és kifelé mozgatva, óvatosan húzza ki 
a hallókészüléket a füléből (9a. ábra).

9a. ábra

9b. ábra

9c. ábra
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4. A hallókészülék használata

9.2. lépés: Kihúzószál nélküli hallókészülék eltávolítása

Tegye a hüvelykujját 
a fülcimpája mögé 
(közvetlenül a kemény 
porcos rész mögé, lásd: 
9b. ábra), és a fülét finoman 
felfelé nyomva tolja ki 
a hallókészüléket a 
hallójáratból. Az állkapcsával 
rágó mozdulatokat végezve 
segítheti a műveletet.

Fogja meg a hallókészülék kiálló részét, és vegye ki 
a készüléket (9c. ábra).



10. ábra
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4. A hallókészülék használata

10. lépés: A hallókészülék kikapcsolása

A hallókészülék az elemtartó kinyitásával kapcsolható ki 
(10. ábra).

11. lépés: Az elem cseréje

Hallókészüléke kettős sípolással jelzi, hogy az elemet 
hamarosan ki kell cserélni. Jellemzően akár 30 perc is 
marad az elemcseréig, ez az idő azonban változó, akár 
lényegesen rövidebb is lehet. Javasoljuk, hogy mindig 
tartson magánál tartalék elemet.
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5. Ápolás és karbantartás
A hallókészülék alapos és rendszeres ápolása hozzájárul 
a készülék kimagasló teljesítményéhez és hosszú 
élettartamához.

Kérjük, a következő műszaki jellemzőket tekintse 
iránymutatónak:

Általános tudnivalók 
Hajlakk és kozmetikai termékek használata előtt vegye 
ki a hallókészüléket a füléből, mert ezek a termékek 
károsíthatják a készüléket.

Naponta 
A napi tisztítás és szárítórendszer használata erősen 
ajánlott. A Phonak „C&C line” termékvonalával a tisztítást 
segítő termékek teljes készletét kínálja. A hallásgondozó 
szakember örömmel ad tanácsot Önnek. A hallókészülék 
tisztításához soha ne használjon háztartási tisztítószereket 
(mosóport, szappant stb.). 
Ha a hallókészülék gyengén vagy egyáltalán nem 
működik, tisztítsa meg vagy cserélje ki a fülzsír elleni 
védelmi rendszert. Ha a hallókészülék a fülzsír elleni 
védelmi rendszer megfelelő tisztítását vagy cseréjét, 
valamint új elemek behelyezését követően sem működik, 
forduljon tanácsért hallásgondozó szakemberéhez.

Hetente 
A komolyabb karbantartásra vonatkozó utasításokra és 
az alapvetőnél alaposabb tisztításra vonatkozóan kérje 
hallásgondozó szakembere tanácsát.



11. ábra
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5. Ápolás és karbantartás

Fülzsír elleni védelem 
A SmartGuard (11. ábra) a Phonak által kifejlesztett, 
egyedülálló, fülzsír elleni védelmi rendszer. A különleges 
membrán kialakítása révén tökéletes védelmet nyújt 
a hallókészülék számára a fülzsírral és a nedvességgel 
szemben.

A C-Stop fülzsír elleni védelmi rendszerek szintén 
elterjedten használatosak alternatív védelmi rendszerként. 
Hallásgondozó szakembere részletes tájékoztatást ad 
Önnek a fülzsír elleni védelmi rendszer hallókészülékén 
való használatáról.  
További információért forduljon hallásgondozó 
szakemberéhez.

6. Hibaelhárítás
A hallókészülék hangja a szokásosnál gyengébb/ 
nincs hang 
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a fülzsír elleni védelmi 
rendszert. Ellenőrizze, hogy az elem jól van-e behelyezve 
és megfelelően illeszkedik-e, és szükség esetén igazítsa 
meg. Ha nem tapasztalható javulás, cserélje ki az elemet. 
Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel hallásgondozó 
szakemberét.

Az elem túl gyorsan lemerül 
Helyezzen be új elemet, és jegyezze fel, hogy pontosan 
mennyi ideig volt használható. Ezzel az információval 
keresse fel hallásgondozó szakemberét, aki segítséget 
tud nyújtani és tanácsot tud adni.

Recsegő vagy berregő zajok hallhatók 
Ellenőrizze, hogy nem maradt-e fülzsír a készüléken. Ezután 
próbálja ki a készüléket új elemmel. Ha a probléma továbbra 
is fennáll, keresse fel hallásgondozó szakemberét.



power

audio

TVLink
Távirányítók

Hangadatfolyamot szolgáltató 
vezeték nélküli eszköz

Mobiltelefon

MP3-lejátszó/
audioforrás*
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6. Hibaelhárítás

Sípolás 
Ellenőrizze, hogy a hallókészülék helyesen és biztosan 
illeszkedik-e. Ha az illeszkedés megfelelő, de a probléma 
továbbra is fennáll, kérjük, forduljon hallásgondozó 
szakemberéhez. 

Fájdalom vagy gyulladás jelentkezik a fülben 
Vegye ki a hallókészüléket, és keresse fel hallásgondozó 
szakemberét. Ha a probléma komolyabb, kérjük, forduljon 
orvosához.

7. Vezeték nélküli tartozékok
A Phonak vezeték nélküli tartozékok széles választékát 
fejlesztette ki hallókészülékének kényelmes vezérlésére. 
Ezek között vannak távirányítók, televíziókészülékhez 
(TVLink eszközzel) csatlakoztatható, hangadatfolyamot 
szolgáltató vezeték nélküli eszközök, mobiltelefonok stb. 
(lásd az alábbi ábrát):

* A vezetékes audioforrások vezetékesen közvetlenül 
a hangadatfolyamot szolgáltató vezeték nélküli 
eszközhöz csatlakoztatva használhatók.
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8. Szerviz és garancia
8.1. Helyi garancia 
A hallókészülék vásárlásának helyszínén érdeklődjön a 
hallásgondozó szakembertől a helyi garanciafeltételekről.

8.2. Nemzetközi garancia 
A Phonak egyéves, korlátozott nemzetközi garanciát 
biztosít, amely a termék megvásárlásának napjától 
érvényes. Ez a korlátozott garancia a hallókészülék 
gyártási és anyaghibáira vonatkozik, a tartozékokra, 
például akkumulátorokra, csövekre, fülillesztékekre és 
külső hangszórókra nem. A garancia csak a vásárlást 
igazoló dokumentum bemutatása esetén lép érvénybe. 

A nemzetközi garancia nem érint semmilyen törvényes 
jogot, amelyre Ön az érvényben lévő, kereskedelmi 
termékek értékesítésével kapcsolatos törvényekben 
foglaltaknak megfelelően jogosult.

8.3. Korlátozott garancia 
Ez a garancia nem vonatkozik a helytelen kezelés vagy 
ápolás, vegyi anyagok hatása vagy túlzott erőhatások 
miatt bekövetkezett károsodásra. Harmadik fél által vagy 
felhatalmazás nélkül végzett szervizelés okozta károk 
esetén a garancia érvénytelenné és alkalmazhatatlanná 
válik. Ez a garancia nem terjed ki a hallásgondozó 
szakember által a munkahelyén végzett javításokra.

Sorozatszám (bal oldal): 

Sorozatszám (jobb oldal): 

A vásárlás dátuma: 

Felhatalmazott 
hallásgondozó szakember 
(bélyegző/aláírás):



Az 1. fejezetben felsorolt vezeték nélküli típusok 
a következő tanúsítvánnyal rendelkeznek:

USA  FCC-azonosító:  KWC-WHSITE1
Kanada IC-azonosító:  2262A-WHSITE1

1. megjegyzés: 
Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15-ös részének 
és az Industry Canada RSS-210 jelű szabványának. 
A készülék működtetése a következő két feltétel 
teljesülése esetén lehetséges: 

1. a készülék nem kelthet káros interferenciát, és
2. a készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, 

a működését nem kívánatos módon befolyásoló 
interferenciát is. 

2. megjegyzés: 
A készüléken végzett olyan módosítások és változtatások, 
amelyeket a Phonak nem hagyott kifejezetten jóvá, 
érvényteleníthetik a készülék működtetésére vonatkozó 
FCC-engedélyeket.
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9. A megfelelőségre vonatkozó 
tudnivalók

Európa: 
Megfelelőségi nyilatkozat  
A Phonak AG ezennel kijelenti, hogy ez a Phonak termék 
az orvostechnikai eszközökre vonatkozó, 93/42/EGK jelű 
irányelv, valamint a rádióberendezésekre és távközlési 
végberendezésekre vonatkozó, 1999/5/EK jelű irányelv 
követelményeinek egyaránt megfelel. A Megfelelőségi 
nyilatkozat teljes szövege a gyártótól vagy a helyi 
Phonak képviselőtől kérhető el; címük megtalálható a 
www.phonak.com weboldalon található listában (Phonak 
worldwide locations (Phonak telephelyek világszerte)).

Ausztrália: 
Beszállító kódszáma E N15398

Új-Zéland: 
Beszállító kódszáma Z1285



3. megjegyzés: 
Ezt a készüléket az FCC-szabályok 15-ös része és az 
Industry Canada ICES-003 jelű szabványa értelmében 
a „B” osztályú digitális készülékekre vonatkozó 
határértékekkel összevetve tesztelték, és a készülék 
megfelelt a tesztelés során. Ezeknek a határértékeknek 
az a célja, hogy a készülék lakókörnyezetben való 
alkalmazása esetén ésszerűen elvárható mértékű 
védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen. 
Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ 
és sugározhat, és ha nem az utasításokkal összhangban 
telepítik és használják, károsan zavarhatja a vezeték 
nélküli adatátvitelt. Az azonban nem garantálható, hogy 
egy adott helyen való alkalmazás esetén nem keletkezik 
interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz 
rádió- és televíziókészülékekben – ami a berendezés be- 
és kikapcsolásával ellenőrizhető –, akkor a felhasználónak 
törekednie kell az interferencia megszüntetésére 
a következő módszerek segítségével:

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

 S a kereskedő vagy egy tapasztalt, rádió- és 
televíziókészülékekkel foglalkozó szakember 
felkeresése.
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9. A megfelelőségre vonatkozó tudnivalók 10. Tudnivalók és a szimbólumok 
magyarázata

A CE-jelöléssel a Phonak AG 
megerősíti, hogy ez a Phonak 
termék – a tartozékokkal együtt 
– az orvostechnikai eszközökre 
vonatkozó, 93/42/EGK jelű irányelv, 
valamint a rádióberendezésekre és 
távközlési berendezésekre vonatkozó, 
1999/5/EK jelű R&TTE irányelv 
követelményeinek egyaránt megfelel. 
A CE-jelölést követő számok azon 
minősítő szervezetek kódjai, amelyek 
a minősítést végezték a fent említett 
irányelveknek megfelelően.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy 
az ebben a használati utasításban 
ismertetett termékek megfelelnek az 
EN 60601-1 jelű irányelv „B” típusú 
páciensoldali részekre vonatkozó 
követelményeinek. A hallókészülék 
felülete „B” típusú páciensoldali 
résznek számít.

C
xxxx

P



44 45 

10. Tudnivalók és a szimbólumok magyarázata

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

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

A termék kezelésére és biztonságára 
vonatkozó fontos tudnivalók.

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

R

!

I
Operating 
conditions

EMC és rádiókommunikációs 
megfelelőségi címke, Ausztrália.E Hőmérséklet: -20 és +60 °C között 

(-4 és +140 °F között) Páratartalom 
(szállításnál): Max. 90% (nem 
kondenzáló) Páratartalom (tárolásnál): 
0% és 70% között, használaton kívül. 
A hallókészülék használat utáni 
szárítására vonatkozó utasításokat 
lásd a 2.2. fejezetben.  
Légköri nyomás: 200 hPa és 1 500 hPa 
között

Az áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló 
szimbólum arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a hallókészülék nem dobható 
a háztartási hulladékok közé. A régi 
és használaton kívüli hallókészüléket 
az elektronikus hulladékok számára 
fenntartott hulladéklerakó helyeken 
és hallásgondozó szakemberénél 
adhatja le ártalmatlanításra. A helyes 
hulladékkezelés védelmet nyújt 
egészsége és környezete számára.

Transport 
and storage 
conditions

T
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Megjegyzések


