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Prezentowany ComPilot II to szwajcarskie urządzenie
najwyższej jakości opracowane przez firmę Phonak,
jednego ze światowych liderów w dziedzinie 
technologii systemów słuchowych.

Aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości
używanego systemu słuchowego, przeczytaj uważnie
jego instrukcję obsługi.

! Informacje o kompatybilności:
  Sprawdź kompatybilność z aparatami słuchowymi 

u protetyka słuchu.
 

Phonak – life is on  www.phonak.pl

1. Witamy

CE przyznano w 2014
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Głównym zadaniem ComPilot II jest bezprzewodowe 
łączenie różnych urządzeń z Bluetooth®, takich jak 
telefony komórkowe, odtwarzacze MP3 i inne, 
z aparatami słuchowymi. 

Może także łączyć się z innymi źródłami audio (komputery, 
odbiorniki Roger i FM) bezpośrednio przez gniazdo.

Możesz także używać ComPilot II jako pilota do obsługi 
aparatów słuchowych w różnych sytuacjach słuchowych.  

 Pamiętaj, że protetyk słuchu musi skonfigurować 
ComPilot II zanim zostanie użyty jako pilot do 
używanych aparatów słuchowych. 

Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym 
Bluetooth SIG, Inc.

2. Poznawanie urządzenia ComPilot II
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2.1 Opis urządzenia

Przyciski
A Główny   
B Głośniej/ciszej 
C Home 
D Połącz 
E Włącz/wyłącz 

Wejścia 
F Mikrofony
G Gniazdo audio 3,5 mm jack
H Roger / FM (gniazdo euro)
I Gniazdo ładowania (mini-USB)

Wskaźniki
J Audio
K Zasilanie

Pozostałe
L Gniazdo pętli 
M Pętla

H I

F

E
B

A

JL
K

M

C

D

G

User_Guide_ComPilot_II_112015_ost_029-0308-16.indd   7 2015-10-08   10:11:29



1.

1. 2.

2.

8

3. Pierwsze kroki

ComPilot II musi być naładowany przed użyciem. 

3.1 Konfiguracja zasilacza

Wybierz adapter przeznaczony dla Twojego kraju.

 UK AUS US UE

J Wsuń zaokrąglony róg adaptera
  do zaokrąglonego rogu ładowarki
  uniwersalnej, aż zostanie w niej
  całkowicie osadzony. 
J Kliknij część końcową adaptera,
  aby ją zablokować. 

J Aby usunąć adapter, odciągnij
  zaczep ładowarki uniwersalnej
  i przytrzymaj go.
J Delikatnie pociągnij adapter w górę,   

aby go wyjąć z oprawki.
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3.2 Ładowanie akumulatora

J Podłącz większy koniec przewodu   
zasilającego do uniwersalnej ładowarki.   
Mniejszy koniec podłącz do portu

 mini-USB w ComPilot II.
 
J Podłącz ładowarkę do     

gniazda zasilającego.

Wskaźnik energii zaświeci się na czerwono podczas 
ładowania, a na zielono kiedy akumulator się naładuje.

 ComPilot II ma niewymienny akumulator.

 Przed użyciem ComPilot II po raz pierwszy,
  naładuj go przez co najmniej 3 godziny.
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3. Pierwsze kroki

 Możesz bezpieczenie zostawić ComPilot II 
podłączony do ładowarki na noc.

 Nowy akumulator osiąga pełną wydajność dopiero
  po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania
  i rozładowania.

3.3 Włączanie i wyłączanie

Przesuń suwak zasilania  
jak pokazano na rysunku,
aby włączyć lub wyłączyć 
urządzenie ComPilot II. 
                

 Wyłącz ComPilot II kiedy go nie używasz.

3.4  Właściwy sposób noszenia

Przed rozpoczęciem przekazu z telefonu komórkowego,
telewizora lub transmisji muzyki:
J Załóż odpowiednio aparaty    

słuchowe i włącz je.
J Włącz ComPilot II.
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J Zawieś pętlę ComPilot II     
na szyi.

J Włóż solidnie obie wtyczki.

3.5 Dźwięk demonstracyjny

 Noś aparaty słuchowe i ComPilot II włączone oraz 
w odpowiedni sposób (patrz rozdział 3.4).

Przytrzymaj wciśnięty główny przycisk    
podczas włączania urządzenia. Zwolnij   
główny przycisk. Wskaźnik audio zaświeci   
się na różowo.
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Aparaty słuchowe przełączą się na program strumieniowy 
i usłyszysz dźwięk demonstracyjny z ComPilot II.  

J Użyj przycisków , by ustawić głośność.

J Demo skończy się po 3 minutach lub po naciśnięciu
  głównego przycisku .

 Regulacja głośności podczas trwania dźwięku
  demonstracyjnego ustawi poziom głośności 

komunikatów głosowych ComPilot II 
  (patrz rozdział 8.8).

 Jeśli nie słyszysz dźwięku demonstracyjnego, 
przejdź do rozdziału Rozwiązywanie problemów 
(patrz rozdział 9).

 Domyślny język ComPilot II to angielski. Może być 
zmieniony przez protetyka słuchu lub w aplikacji 
Phonak RemoteControl (patrz rozdział 8.9). 

3. Pierwsze kroki
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4.1 Sposób działania

ComPilot II to interfejs komunikacyjny pomiędzy
aparatami słuchowymi a telefonem. Podczas połączenia
telefonicznego usłyszysz głos dzwoniącego 
bezpośrednio w aparatach słuchowych. 

ComPilot II wychwytuje Twój głos własnymi 
mikrofonami. Mów do ComPilot II – a nie do telefonu – 
podczas połączenia. 

4. Rozmowy telefoniczne 

Twój głos

Głos dzwoniącego

Bluetooth
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4.2 Parowanie z telefonem

 Wystarczy raz, sparować ComPilot Air II z każdym 
urządzeniem Bluetooth, np. z telefonem. ComPilot 
II automatycznie połączy się z telefonem po 
sparowaniu.

J Upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony, 
wyszukaj urządzenia w odpowiednim menu.

J Włącz ComPilot II.

J Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski połącz 
 i zwiększania głośności  (2 sek) aż wskaźnik 

audio zacznie szybko migać na niebiesko. 

J Zacznij parowanie w telefonie w przeciągu 1 minuty, 
postępuj według jego instrukcji użytkowania.

4. Rozmowy telefoniczne
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J Na telefonie wyświetli się lista urządzeń Bluetooth.
  Z tej listy wybierz “Phonak ComPilot Air” i wprowadź 

kod “0000”, jeśli trzeba.

J ComPilot II wymaga dostępu do książki telefonicznej 
w Twoim telefonie. Kiedy pojawi się komunikat, 
zaakceptuj.

J Po udanym sparowaniu, wskaźnik przestanie migać na 
niebiesko.

Skrócony poradnik parowania jest umieszczony z tyłu 
ComPilot II.

 Więcej informacji o parowaniu Bluetooth 
z poszczególnymi telefonami różnych producentów 
możesz znaleźć na stronie: 
http://www.phonak.com/compilotII
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4.3 Łączność z telefonem

Noś aparaty słuchowe i ComPilot II włączone oraz 
w odpowiedni sposób (patrz rozdział 3.4).

Po sparowaniu telefonu z ComPilot II, urządzenia 
automatycznie połączą się ze sobą. Jeśli tak się nie 
stanie, przejdź do menu Bluetooth w telefonie 
i wybierz ComPilot II.

Sprawdź w instrukcji użytkowania Twojego telefonu
jeśli konieczne jest ręczne nawiązanie połączenia.

Po udanym połączeniu wskaźnik audio urządzenia 
ComPilot II będzie migać na niebiesko.

 Połączenie będzie trwało tak długo, jak długo
  urządzenia będą w zasięgu.

 ComPilot II może być sparowany z dwoma
telefonami, ale tylko jedna rozmowa telefoniczna
jest możliwa w tym samym czasie.

 Podczas parowania, zablokuj przyciski tonowe 
i powiadomień o SMS w telefonie.

4. Rozmowy telefoniczne
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4.4 Wykonywanie połączeń

Wprowadź numer telefonu z klawiatury
telefonu i naciśnij przycisk dzwonienia.

W aparatach słuchowych usłyszysz
sygnał wybierania numeru.

Podczas połączenia mów do    
mikrofonu w ComPilot II     
– nie do telefonu.

4.5 Odbieranie połączenia

Kiedy nadejdzie połączenie telefoniczne:
J Wskaźnik audio urządzenia ComPilot II zaświeci się 

na niebiesko.
J Może minąć do 2 sekund zanim usłyszysz dzwonek
  w aparatach słuchowych.
J Naciśnij główny przycisk  jak tylko usłyszysz 

dzwonek w aparatach słuchowych. 
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Jeśli nadejdzie drugie połączenie na tym samym telefonie:
J Naciśnij główny przycisk  by odebrać.
J Przyciśnij główny przycisk  (2 sek), by odrzucić.

 Połączenie przychodzące na drugi sparowany telefon 
będzie zignorowane podczas rozmowy w toku.

4.6  Kończenie połączenia

Naciśnij główny przycisk  , by zakończyć połączenie. 
Możesz także zakończyć połączenie na telefonie
zamiast przez ComPilot II.

4. Rozmowy telefoniczne

"klik"
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Usłyszysz poprzedni aktywny program lub sygnał ze
źródła audio.

4.7 Zaawansowane opcje telefoniczne

Odrzucanie połączenia
Naciśnij i przytrzymaj główny przycisk  (2 sek), aż
dzwonek przestanie dzwonić. Możesz też użyć telefonu,  
by odrzucić połączenie. 

Ustawianie głośności w telefonie
Użyj przycisków głośności w telefonie, by ustawić 
odpowiednią, komfortową głośność. 

Aby lepiej rozumieć rozmowę telefoniczną, dźwięki
otoczenia wychwytywane przez aparat słuchowy są
tłumione odpowiednio do ustawień wykonanych przez
protetyka słuchu.

Aby bardziej wytłumić dźwięki otoczenia:
J Przyciśnij przez 2 sekundy przycisk głośności , by 

bardziej tłumić.
J Przyciśnij przez 2 sekundy przycisk głośności , by 

by powrócić do domyślnego poziomu tłumienia.
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Wyłączanie niechcianych komunikatów
Niektóre telefony komórkowe mają zaprogramowane
dźwięki przycisków, SMS i potwierdzeń (bip).

Możesz słyszeć te dźwięki w aparatach słuchowych.

Jeśli przeszkadzają Ci te dźwięki, w instrukcji 
użytkowania telefonu możesz sprawdzić jak je wyłączyć.

Trzymanie ComPilot II podczas rozmów telefonicznych
Uwaga: Maksymalna odległość pomiędzy ComPilot II 
a telefonem to 5–10 m. 

J Noś ComPilot II na szyi podczas rozmów 
telefonicznych.

4. Rozmowy telefoniczne
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J W bardzo głośnym środowisku akustycznym, możesz 
zbliżyć ComPilot II do ust.

J Unikaj przykrywania ubraniem lub palcami wlotów 
mikrofonów znajdujących się z boku urządzenia.  
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4.8  Dodatkowe funkcje

Następujące funkcje mogą być ustawione przez 
aplikację Phonak RemoteControl (patrz rozdział 8.8) lub 
przez protetyka słuchu.

 Twój telefon musi obsługiwać te funkcje. Szczegóły 
sprawdź w jego instrukcji użytkowania.

Głosowa identyfikacja dzwoniącego
Domyślnie, ComPilot II oznajmi nazwę dzwoniącego 
pojawiającą się na wyświetlaczu telefonu.

Poniższe funkcje mogą być ustawione oddzielnie. Aby
je włączyć przyciśnij przez 2 sekundy przypisany przycisk:
1. Wybór ostatniego numeru: oddzwanianie na ostatnio 

wybierany numer.
2. Wybieranie głosowe: wybieranie głosowe nazwy 

kontaktu zamiast wpisywania jej z klawiatury.
3. Wybieranie zdefiniowanego numeru: bezpośrednie 

dzwonienie na zdefiniowany wcześniej numer.
4. Wstrzymanie połączenia: podczas rozmowy telefonicznej, 

możesz wstrzymać połączenie. Dzwoniący pozostanie 

4. Rozmowy telefoniczne
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na linii, nie będzie przekazu audio, a aparaty 
słuchowe przełączą się na poprzedni program. 

5. Przeniesienie połączenia: po przekazaniu słuchawki 
telefonu innej osobie, aparaty słuchowe przełączą się 
na poprzedni program.

Aby z powrotem przenieść połączenie do ComPilot II, 
przyciśnij główny przycisk . Połączenie zostanie 
ponownie przekazane do aparatów słuchowych.

4.9  Wykorzystanie zewnętrznego mikrofonu 
Wykorzystaj opcjonalny mikrofon “MC1” jeśli nosisz  
ComPilot II pod ubraniem podczas rozmowy 
telefonicznej.

J Włóż wtyczkę mikrofonu 3.5 mm    
do gniazda audio w ComPilot II  
(mikrofony w ComPilot II zostaną   
wyłączone).
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J Za pomocą klipsa przypnij mikrofon   
w pobliżu ust. 

J Załóż pętlę indukcyjną na szyję i włącz ComPilot II.

Okrycia wierzchnie, marynarki itp., nie wpływają 
negatywanie na bezprzewodową łączność z aparatami 
słuchowymi.

 Korzystaj tylko z mikrofonów zewnętrznych 
rekomendowanych przez firmę Phonak.

4.10 Wykorzystanie silikonowej osłony

Aby nie uszkodzić ComPilot II podczas noszenia pod 
ubraniem, wykorzystaj silikonową osłonę.

J Nałóż silikonową osłonę na   
tył ComPilot II. 

4. Rozmowy telefoniczne
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J Zamocuj pętlę indukcyjną   
w odpowiednich gniazdach   
w ComPilot II.

 Osłona silikonowa nie zapewnia całkowitej ochrony 
przed wodą, wilgocią czy potem. 
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5. Strumieniowy przekaz audio

 Zanim rozpoczniesz przekaz, załóż odpowiednio 
aparaty słuchowe i ComPilot II i włącz je   
(patrz rozdział 3.4).

5.1 Strumieniowy przekaz przez kabel

J Podłącz przewód audio do  
ComPilot II.

J Drugi koniec przewodu audio  
podłącz do gniazda    
słuchawkowego w odtwarzaczu    
audio i rozpocznij odtwarzanie.

Strumieniowy przekaz audio rozpocznie się automatycznie.
Głośność dopasuj w odtwarzaczu audio.

Naciśnij główny przycisk  by zatrzymać lub wznowić 
przekaz strumieniowy.

"klik"
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5.2 Strumieniowy przekaz audio przez Bluetooth

Strumieniowy przekaz audio z telefonu
Możesz przekazywać strumieniowo muzykę bezprzewodowo 
z telefonu komórkowego:
J Upewnij się, że ComPilot II jest połączony z Twoim 

telefonem, jak to opisano w rozdziale 4.3.
J Używaj telefonu jako odtwarzacza muzyki.

Strumieniowy przekaz audio z innych urządzeń audio
Aby używać ComPilot II z urządzeniami audio 
z Bluetooth (np. odtwarzacz MP3), musisz je sparować:
J Włącz ComPilot II.
J Przyciśnij przez 2 sekundy, jednocześnie przyciski 

połącz  oraz głośności , aż wskaźnik audio  
zacznie szybko migać na niebiesko.

J Rozpocznij parowanie w urządzeniu Bluetooth 
w przeciągu 1 minuty, według instrukcji użytkowania 
i wprowadź kod “0000” jeśli potrzeba.
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J Po udanym sparowaniu, wskaźnik audio przestanie 
migać.

J Jeśli trzeba, naciśnij play na urządzeniu Bluetooth.
J Przekaz strumieniowy rozpocznie się automatycznie, 

a wskaźnik audio zacznie świecić ciągle na niebiesko, 
wskazując na aktywną transmisję.

Aby ustawić głośność sygnału audio użyj przycisków
regulacji głośności w urządzeniu audio.

Naciśnij główny przycisk , by   
zatrzymać lub wznowić przekaz.

Aby całkowicie przerwać przekaz
strumieniowy Bluetooth, wyłącz   
urządzenie Bluetooth lub funkcję   
Bluetooth w urządzeniu.

 Jeśli nie możesz dokończyć parowania według 
opisanych kroków, sprawdź instrukcje użytkowania 
lub skontaktuj się z dostawcą urządzenia.

 Maksymalny czas przekazu  ComPilot II to ponad  
20 godzin po pełnym naładowaniu akumulatora.

5. Strumieniowy przekaz audio

((klik))
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5.3 Strumieniowy przekaz audio z TV lub systemu hi-fi

Zaleca się używanie odpowiedniej i zoptymalizowanej
stacji bazowej Phonak TVLink II do oglądania telewizji
lub słuchania muzyki.

Korzyści dla użytkownika:
J Bezprzewodowa transmisja do 30 metrów.
J Analogowe i cyfrowe gniazda (optyczne, koncetryczne).
J Ładowarka do ComPilot II.

 Aby sparować z TVLink II przeczytaj odpowiedni 
rozdział w jego instrukcji użytkowania.
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6. ComPilot II jako pilot 

Zanim będziesz mógł używać ComPilot II jako pilota, 
protetyk słuchu musi skonfigurować tę funkcję.

6.1 Zmiana głośności

Naciśnij w ComPilot II: 
J  , aby zwiększyć głośność
J  , aby zmniejszyć głośność

 Regulowanie głośności przez ComPilot II ma  
taki sam efekt jak regulowanie bezpośrednio 
w aparatach słuchowych. 

Tłumienie dźwięków otoczenia
Możesz tłumić dźwięki otoczenia naciskając tylko jeden
przycisk. Może to być przydatne podczas przekazu
strumieniowego muzyki lub rozmowy telefonicznej.
Poziom tłumienia jest ustawiony przez protetyka słuchu.

J Przyciśnij przez 2 sekundy przycisk zmniejszania 
głosności , by bardziej wytłumić.
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J Przyciśnij przez 2 sekundy przycisk zwiększania 
głosności , by powrócić do oryginalnego poziomu 
głośności aparatów słuchowych.

6.2 Zmiana programu

Zmiana programu jest możliwa gdy nie ma przekazu.

Naciśnij główny przycisk , by
przejść do następnego programu. 

Naciśnij przycisk , by powrócić do  
początkowego programu i poziomu    
głośności aparatów słuchowych. 
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Jeśli używasz ComPilot II jako pilota   
trzymanego w ręku (bez pętli):
J Maksymalna odległość do  

aparatów słuchowych to 110 cm. 
J Trzymaj ComPilot II jak to  

pokazano na obrazku.

6.3  Dodatkowe informacje o pilocie

J Przyciśnij przez 2 sekundy przycisk home , by 
wybrać ulubiony program ustawiony przez protetyka 
słuchu.

J Jednocześnie obsługujesz oba aparaty słuchowe.

6. ComPilot II jako pilot
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Możesz używać ComPilot II razem z odbiornikami 
Roger lub FM wykorzystując wejście audio (eurozłącze).

J Umieść nadajnik Roger / FM w pobliżu źródła dźwięku 
i włącz go. 

J Podłącz odbiornik do ComPilot II 
  przez eurozłącze, jak to pokazano  

na obrazku (włącz odbiornik jeśli  
to konieczne).

Kiedy sygnał zostanie wykryty,   
w aparatach słuchowych usłyszysz    
dźwięk bip.  

J Naciśnij główny przycisk , by  
zaakceptować sygnał.

J Naciśnij główny przycisk , by   
zatrzymać lub wznowić transmicję   
sygnału.

7. Wykorzystanie ComPilot II 
z systemami Roger / FM
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 Jeśli nie zaakceptujesz sygnału wejściowego po 20 
sekundach zostanie on wstrzymany automatycznie.

 Nie możesz zmieniać programu aparatów za pomocą 
głównego przycisku  podczas odbierania sygnału.

 Jeśli ComPilot II nie odbierze sygnału z gniazda 
euro przez 3 minuty, usłyszysz sygnał ostrzegawczy. 
Będzie on powtarzany co 15 minut, aż zatrzymasz 
przekaz strumieniowy z eurozłącza.

7. Wykorzystanie ComPilot II z systemami Roger/FM
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8.1 Funkcje głównego pilota

Główny przycisk  ma wiele funkcji:
1. Telefon: odbieranie i kończenie połączenia.
2. Przekaz strumieniowy: wstrzymywanie   

i wznawianie przekazu z urządzenia audio.
3. Pilot: zmiana programów słuchowych.   

(ComPilot II musi być skonfigurowany jako pilot przez 
protetyka słuchu).

 Nie możesz zmieniać programów słuchowych: 
J w trakcie rozmowy telefonicznej 
J kiedy transmisja Bluetooth jest w trakcie lub  
   jest wstrzymana 
J kiedy przewód audio jest podłączony 

  J kiedy bezpośrednio wejście audio jest dostępne. 

8. Szczegółowe informacje dodatkowe
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8.2  Blokada przycisków

Aby uniknąć przypadkowego naciśnięcia   
przycisków: 
J Naciśnij jednocześnie przyciski    

połącz  i , by zablokować lub  
odblokować przyciski. 

J Wskaźnik zasilania zaświeci się trzykrotnie    
na czerwono wskazując na zablokowanie  
przycisków.

 Odebranie przychodzącego połączenia jest możliwe.

 Symbol klucza z tyłu przypomina o funkcji 
blokowania przycisków.

8.3  Wyłączanie wskaźnika

Jeśli przeszkadza Ci wskaźnik:
J Zablokuj ComPilot II jak to opisano w rozdziale 8.2
J Po zablokowaniu, wskaźnik pozostaje wyłączony.

 Niski poziom naładowania akumulatora będzie 
wskazywany.

8. Szczegółowe informacje dodatkowe
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8.4 Zarządzanie wejściami 

Kiedy źródło dźwięku jest podłączone przez ComPilot II,  
Twoje aparaty słuchowe automatycznie przełączą się na 
specjalny program do przekazu strumieniowego.

Do ComPilot II możesz podłączyć wiele źródeł audio:
J Dwa urządzenia Bluetooth
J Jedną wtyczkę audio 3.5 mm
J Jedną bezpośrednią wtyczkę audio (eurozłącze)

 Połączenie telefoniczne zawsze ma priorytet. 
Usłyszysz dzwonek nawet podczas słuchania 
z innego źródła audio. Jeśli odrzucisz lub 
zakończysz połączenie, przekaz strumieniowy 
audio zostanie wznowiony.

 Jeśli chcesz słuchać muzyki z Twojego telefonu 
komórkowego połączonego z ComPilot II, musisz 
rozpocząć przekaz w telefonie. Nie możesz tego 
zrobić w ComPilot II.
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Wybór źródła audio
J Jedno źródło: każde naciśnięcie głównego przycisku  

wstrzyma lub wznowi przekaz.
J Wiele źródeł: każde naciśnięcie głównego przycisku  

 w ComPilot II wybiera następne połączone źródło 
w ustalonej kolejności.

J Jeśli źródło audio nie jest połączone, ComPilot II  
przejdzie do kolejnego.

J Każde połączone źródło audio ma ustaloną kolejność, 
jak to pokazano na rysunku.

8. Szczegółowe informacje dodatkowe
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8.5  Znaczenie wskaźników

Parowanie Bluetooth Szybko migający niebieski

1 połączone urządzenie   Migający niebieski 
Bluetooth 

2 połączone urządzenia  Krótko migający niebieski 
Bluetooth 

Telefon lub muzyka Ciągły niebieski 
przez Bluetooth 

Przekaz strumieniowy Ciągły pomarańczowy 

Odtwarzane demo Ciągły różowy
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Ładowanie Ciągły czerwony

W pełni naładowany akumulator Ciągły zielony

Włączanie Ciągły zielony przez 2 sek

Wyłączanie Migający czerwony, potem  
  ciągły przez 2 sekund

Akumulator powyżej 10% Wolno migający zielony 

Akumulator poniżej <10%  Szybko migający czerwony
Naładuj akumulator.

Wymagane ładowanie. Brak migania po włączeniu
(co najmniej 2 godziny) 

Blokada przycisków  Trzy mignięcia czerwony
włączona/ wyłączona  (zablokowane)
  Trzy mignięcia zielony
   (odblokowane)

8. Szczegółowe informacje dodatkowe
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8.6  Usuwanie sparowania Bluetooth

Jeśli wystąpią problemy z którymś sparowanym
urządzeniem, możesz je usunąć z ComPilot II.

 Usunięcie sparowanego urządzenia Bluetooth 
uniemożliwi łączność z tym urządzeniem.

1. Włącz ComPilot II.
2. Przyciśnij przez 10 sekund jednocześnie przyciski 

połącz  i głośności , aż wskaźnik przestanie 
szybko migać na niebiesko.

3. Usuń ComPilot II z listy sparowanych urządzeń 
w Twoim telefonie komórkowym przed ponownym 
sparowaniem.

4. Ponów parowanie jak to opisane w rozdziale 4.2.
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8.7 Identyfikacja dzwoniącego

ComPilot II może oznajmić nazwę dzwoniącego.

ComPilot II potrzebuje dostępu do informacji
o dzwoniących z książki telefonicznej. W aparatach
słuchowych usłyszysz:
J zapisaną w książce telefonicznej nazwę dzwoniącego
J numer, jeśli dzwoniący jest nieznany.

Protetyk słuchu może skonfigurować język w ComPilot II.

Możesz także skorzystać z aplikacji Phonak RemoteControl, 
żeby ustawić język (patrz rozdział 8.9).

8. Szczegółowe informacje dodatkowe
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8.8 Komunikaty głosowe

Funkcja ta informuje o różnych trybach działania
i statusie ComPilot II.

Protetyk słuchu może skonfigurować zarówno język
jak i poziom głośności komunikatów:
J Tylko ostrzeżenia: głosowe informacje o niskim 

poziomie naładowania akumulatora ComPilot II  
oraz parowaniu Bluetooth.

J Standardowe: dodatkowe informacje o włączaniu, 
wyłączaniu ComPilot II, rozpoczęciu i zakończeniu 
ładowania podczas przekazu, wybór sygnału 
wejściowego oraz komunikaty dotyczące eurozłącza.

J Szczegółowe: dodatkowe informacje o początku 
i zakończeniu ładowania nawet bez aktywnego 
źródła do przekazu strumieniowego, połączeniu 
i odłączeniu urządzenia Bluetooth, a także 
przeniesieniu lub wstrzymaniu połączenia.

User_Guide_ComPilot_II_112015_ost_029-0308-16.indd   43 2015-10-08   10:11:39



44

8.9 Aplikacja Phonak RemoteControl

Phonak RemoteControl to aplikacja na
smartfony, która zapewnia dodatkową
kontrolę nad aparatami słuchowymi.

Funkcję są reprezentowane graficznie na
wyświetlaczu smartfona, co pozwala na częściową
konfigurację twojego systemu wspomagającego słyszenie.

Więcej możliwości:
J Oddzielna kontrola głośności dla lewego i prawego 

aparatu słuchowego. 
J Wybór programu i źródła audio.
J Wsparcie parowania przez Bluetooth.

 Więcej informacji o aplikacji i pliki do pobrania 
możesz znaleźć na stronie:  
http://www.phonak.pl/rcapp

8. Szczegółowe informacje dodatkowe
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W przypadku problemów nie wyszczególnionych w tej
instrukcji użytkowania, skontaktuj się z protetykiem słuchu.

Prawdopodobna przyczyna 

Podczas parowania Bluetooth moje drugie urządzenie wyświetla 
zapytanie o kod. Co mam wpisać?

J Kod parowania jest wymagany  
do początkowego sprzężenia  
ComPilot II z urządzeniem 
Bluetooth (“parowanie”).  

Słyszę przerwy podczas przekazu audio przez ComPilot II.

J Urządzenie Bluetooth znajduje
 się za daleko lub jest noszone
 w tylnej kieszeni. 
J ComPilot II szuka znanych
 urządzeń przez 2 minuty po
 włączeniu. 
J Telefon połączony z innymi
 urządzeniami, takimi jak
 komputer, może nie być
 w stanie w sposób ciągły
 udostępniać muzyki.

Rozwiązanie

J Kod parowania ComPilota to
 “0000” (cztery zera).

J Nie przekraczaj maksymalnej 
odległości 5–10 m i trzymaj 
urządzenia Bluetooth przed 
sobą.

J Po 2 minutach ComPilot II  
przestanie szukać i przerwy 
zanikną. 

J Podczas używania telefonu
 z Bluetooth jako odtwarzacza
 muzyki odłącz go od innych
 urządzeń, takich jak komputer. 

9. Rozwiązywanie problemów

User_Guide_ComPilot_II_112015_ost_029-0308-16.indd   45 2015-10-08   10:11:39



46

Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie

Poziom głośności odtwarzanej muzyki i rozmowy telefonicznej 
nie jest komfortowy - jest albo za wysoki albo za niski.

J Różne źródła audio mają różną
 głośność sygnału na wyjściu.   

Mam trudności w zrozumieniu rozmowy przez telefon   
w głośnym otoczeniu.

J Mikrofony Twoich aparatów 
słuchowych mają ustawiony  
za wysoki poziom podczas 
połączenia. 

 

Osoba dzwoniąca słyszy mnie, ale ja jej nie słyszę.

J Połączenie zostało przekazane
 na Twój telefon.

J Aby zmienić głośność telefonu 
lub innego źródła dźwięku dla 
ComPilot II, użyj regulatora 
głośności tego urządzenia 
zewnętrznego.

J Zmniejsz głośność aparatów 
słuchowy naciskając     
(patrz rozdział 6.1).

J Jeśli dźwięk z telefonu lub 
muzyka są za cicho po 
zmianie, użyj regulatora 
głośności w telefonie, by 
zwiększyć głośność.

J Upewnij się w menu telefonu, 
że połączenie jest przekazane 
z powrotem do CommPilot II.

9. Rozwiązywanie problemów
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ComPilot II nie jest rozpoznawany przez telefon lub inne 
urządzenie Bluetooth, z którym był wcześniej sparowany.

J Jeśli przez 2 minuty, ComPilot II 
nie znajdzie żadnego urządzenia, 
przestaje ich szukać w celu 
zaoszczędzenia energii. 

J Urządzenia znajdują się za   
daleko od siebie.

J ComPilot II można sparować 
maksymalnie z 6 różnymi 
urządzeniami Bluetooth. Jeśli 
wewnętrzna pamięć została 
zapełniona, nowe sparowania 
mogą zastąpić wcześniejsze. 

J Parowanie zostało usunięte. 

Nie korzystam z przekazu strumieniowego, ale aparaty słuchowe 
przełączają się między Bluetooth i zwykłym programem.

J Telefon wysyła do ComPilot II  
sygnały dźwiękowe po przyjściu 
wiadomości SMS lub maila.

J Dźwięki przycisków telefonu
 są włączone.

Słyszę w aparatach słuchowych dźwięki przycisków telefonu.

J Dźwięki przycisków telefonu
 są włączone w ustawieniach
 telefonu.

Prawdopodobna przyczyna

J Wyłącz ComPilot II. Poczekaj, 
aż czerwony wskaźnik zostanie 
wyłączony, a następnie włącz 
urządzenie ponownie. 

J Zbliż urządzenia w odległości
 do 1 m, i spróbuj ponownie.
J Powtórz parowanie pomiędzy 

ComPilot II i urządzeniem 
Bluetooth, które zostało 
zastąpione.

J Powtórz parowanie pomiędzy 
ComPilot II i urządzeniem 
Bluetooth, które usunięto.

J W menu telefonu, wyłącz 
dźwięki systemowe SMS, 
alarmów, przypomnień, itd.

J W menu telefonu, wyłącz 
dźwięki przycisków telefonu.

J W menu telefonu, wyłącz 
dźwięki przycisków telefonu. 
Więcej szczegółów jest w jego 
instrukcji użytkowania.

Rozwiązanie
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Prawdopodobna przyczyna

Zawsze po włączeniu telefonu rozpoczyna się odtwarzanie muzyki.

J Jest to normalny sposób
 działania niektórych telefonów
 i nie jest on inicjowany przez 

ComPilot II.

Za każdym razem, gdy wsiadam do samochodu, połączenie 
ComPilot II z telefonem działa w sposób nieoczekiwany.

J Z Twoim telefonem łączy się
 samochodowy system Bluetooth. 

Zaakceptowałem połączenie telefoniczne, ale w aparatach 
słuchowych nie słyszę rozmowy.

J Niektóre telefony, nie korzystają 
z ComPilot II, po odebraniu 
połączenia w telefonie.  

Dzwonek dzwoni, ale wskaźnik nie świeci na niebiesko, nie słychać 
sygnału dzwonka w aparatach słuchowych.

J Łącze Bluetooth w telefonie
 jest wyłączone.

J ComPilot II i telefon nie są
 ze sobą połączone.

J Niektóre telefony można 
ustawić tak, by automatycznie 
nie zaczynały odtwarzać muzyki.

J Zatrzymaj odtwarzanie muzyki 
w menu telefonu po połączeniu 
telefonu.

J Rozważ odłączenie systemu 
samochodowego od telefonu.

J Połączenia zawsze odbieraj za 
pomocą głównego przycisku   

J Upewnij się, że Bluetooth jest 
włączony w sposób podany 
w instrukcji obsługi telefonu.

J 1. Wyłącz obsługę Bluetooth
 w telefonie i włącz ją ponownie.
 2. Wyłącz ComPilot II i włącz 

go ponownie. Funkcje  Bluetooth 

Rozwiązanie

9. Rozwiązywanie problemów
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Prawdopodobna przyczyna

J ComPilot II i telefon nie są
 ze sobą sparowane.
J Odległość między ComPilot II 

a telefonem jest za duża.                                                         
 

Telefon dzwoni, wskaźnik audio świeci się na niebiesko, ale nie 
słychać sygnału dzwonka w aparatach słuchowych.

J ComPilot II jest poza zasięgiem 
aparatów słuchowych.

J W telefonie ustawiona jest
 wibracja.
J Prowadzisz rozmowę 

telefoniczną, w takim przypadku 
drugie połączenie nie może być 
rozpoznane.

w ComPilot II zostaną 
przywrócone od nowa. 

 3. Aktywuj ComPilot II 
wybierając je w menu telefonu

 “Aktywne urządzenie”.
 4. Zmniejsz odległość między 

ComPilot II a telefonem.
J Wykonaj parowanie opisane
 w tej instrukcji.
J Noś ComPilot II zawieszony na 

szyi. Zachowaj odległość do 
telefonu mniejszą niż 10 m.

J Noś ComPilot II poprawnie 
zawieszony na szyi, z dokładnie 
zapiętą pętlą indukcyjną.  

J Włącz dźwięk dzwonka
 w telefonie.
J Zakończ pierwsze połączenie
 telefoniczne i odbierz drugie. 

Rozwiązanie
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Telefon dzwoni, ale nazwa osoby dzwoniącej nie jest wymawiana.

J Funkcja identyfikacji osoby 
nawiązującej połączenie nie  
jest dostępna lub nie została   
włączona w telefonie.

J Dwa telefony są połączone
 z ComPilot II.

J Identyfikacja osoby nawiązującej
 połączenie może być wyłączona.

Podczas rozmowy telefonicznej rozmówca zgłasza trudności 
z usłyszeniem mnie.

J Osłony mikrofonu ComPilot II 
mogą być zasłonięte.

J ComPilot II może nie być
 noszony we właściwy sposób.

J ComPilot II może trzeć   
o ubranie. 

Prawdopodobna przyczyna

J Więcej informacji na temat 
dostępności tej funkcji zawiera 
instrukcja obsługi telefonu.

J Jeśli istnieje połączenie z dwoma 
telefonami, identyfikacja jest 
dostępna tylko na telefonie, 
który jako ostatni został 
sparowany z ComPilot II.

J Poproś protetyka słuchu
 o włączenie identyfikacji osoby

 dzwoniącej w ComPilot II.

J Upewnij się, że osłony mikrofonu 
nie są zasłonięte przez żadną 
część ciała, ubranie, brud ani 
zanieczyszczenia.

J Nie obracaj ComPilot II, 
upewnij się, że mikrofon 
w pętli jest ustawiony 
w kierunku Twoich ust kiedy 
mówisz.

J Ogranicz poruszanie się
 podczas mówienia, rozważ 

wykorzystanie zewnętrznego 
mikrofonu (opcjonalnie).

Rozwiązanie

9. Rozwiązywanie problemów
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Prawdopodobna przyczyna

J Hałas otoczenia może być zbyt
 duży.

 

ComPilot II nie reaguje lub nie wyświetla żadnego wskaźnika  
po włączeniu.

J ComPilot II może być całkowicie
 rozładowany.
J To może oznaczać wystąpienie
 problemu z oprogramowaniem.

Czas działania ComPilot II został znacznie skrócony.

J Aby akumulator osiągnął pełną
 wydajność, zwykle wymaga
 kilku cykli ładowania. Sprawdź
 w danych technicznych czas
 działania ComPilot II. 

J Chociaż ComPilot II ma 
technologie tłumiące hałas, 
powinno się unikać głośnych 
środowisk akustycznych.

J Poproś rozmówcę o zwiększenie 
 głośności w telefonie.

J Ładuj ComPilot II przez co 
najmniej 1 godzinę.

J Odłącz wszystkie wtyczki 
od ComPilot II.

J Wyłącz i włącz ponownie 
ComPilot II.

J Rozważ zresetowanie 
ComPilot II.

 

J Przy pierwszym ładowaniu, 
ładuj ComPilot II przez co 
najmniej 3 godziny.

J Niech ComPilot II rozładuje 
się całkowicie trzy razy.

Rozwiązanie
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Są przerwy podczas strumieniowego przekazu audio.

J Antena w pętli indukcyjnej  
jest uszkodzona.

J ComPilot II jest za daleko od
 aparatów słuchowych podczas
 przekazu strumieniowego.

J Aparaty słuchowe nie są 
poprawnie założone.

J Sygnał Bluetooth jest poza
 zasięgiem.
J Jakaś przeszkoda (np. telefon 

komórkowy) wpływa na nadajnik 
Bluetooth.

Nie słyszę dźwięku demo.

J Aparaty słuchowe nie są 
poprawnie założone.

J ComPilot II nie jest poprawnie
 noszony lub jest wyłączony.

J Pętla indukcyjna jest uszkodzona.

Prawdopodobna przyczyna

J Wymień pętlę.

J Noś ComPilot II z pętlą 
zawieszoną na szyi, sprawdź 
czy pętla jest dobrze wpięta 
do ComPilot II.  

J Noś ComPilot II skierowany 
do góry.

J Urządzenie Bluetooth musi
 być w zasięgu. 

J Upewnij się, że Twoje aparaty
 słuchowe są odpowiednio
 założone.
J Noś ComPilot II z pętlą 

zawieszoną na szyi, sprawdź 
czy pętla jest dobrze wpięta 
do ComPilot II.

J Upewnij się, że ComPilot II 
jest naładowany i włączony.

J Wymień pętlę.

Rozwiązanie

9. Rozwiązywanie problemów
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Prawdopodobna przyczyna

Nie słyszę połączenia w aparatach słuchowych, kiedy używam 
bezprzewodowego telefonu z ComPilot II.

J Niektóre starsze modele 
telefonów nie mają możliwości 
automatycznego przekazu 
strumieniowego do ComPilot II.

Kiedy naciskam przycisk ComPilot II, nic się nie dzieje. Tylko 
wskaźnik miga trzy razy na czerwono.

J ComPilot II ma zablokowaną 
klawiaturę.

J Musisz ręcznie uruchomić 
połączenie.

J Wpisz numer na telefonie.
J Następnie naciśnij przycisk 

połącz  i poczekaj 5 sek.

 

J Naciśnij jednocześnie przyciski 
połącz  i home , by 
odblokować ComPilot II.

Rozwiązanie
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10. Informacje o gwarancji

10.1 Gwarancja lokalna

Spytaj protetyka słuchu o warunki lokalnej gwarancji.

10.2 Gwarancja międzynarodowa

Firma Phonak udziela międzynarodowej ograniczonej
gwarancji na czas jednego roku od daty zakupu.
Obejmuje ona wszystkie wady produkcyjne i materiałowe.
Gwarancja jest ważna wyłącznie po okazaniu dowodu
zakupu. Międzynarodowa gwarancja nie wpływa na 
prawa
konsumenta określone obowiązującym w danym kraju
prawem.
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10.3 Ograniczenia gwarancji

Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód powstałych
w wyniku niewłaściwego użytkowania, działania
substancji chemicznych i czynników mechanicznych.
Uszkodzenia spowodowane działaniami osób
nieuprawnionych i napraw dokonywanych
w nieautoryzowanych serwisach powodują utratę
praw wynikających z gwarancji. Gwarancja nie
dotyczy usług świadczonych przez protetyków
słuchu w ich gabinetach.

Numer seryjny:

Data zakupu:
 
 
Gabinet protetyczny 
(pieczątka / podpis): 
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Deklaracja zgodności 
Niniejszym firma Phonak AG deklaruje zgodność tego
produktu firmy Phonak z wymaganiami dyrektywy
1999/5/EC dotyczącej urządzeń radiowych
i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Pełny tekst
tej deklaracji zgodności jest dostępny u producenta
i lokalnych przedstawicieli firmy Phonak, których
adresy znajdują się na liście w serwisie
www.phonak.com (lokalizacje na całym świecie).

Australia:

Kod dostawcy  N15398

Nowa Zelandia:

Kod dostawcy Z1285

11. Informacje o zgodności
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Uwaga 1
To urządzenie jest zgodne z punktem 15 przepisów FCC
oraz z wytycznymi RSS-210 organizacji Industry Canada.
Działanie urządzeń musi spełniać dwa poniższe warunki:
1) urządzenie to nie powoduje żadnych szkodliwych  
  zakłóceń, 
2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania   
 dowolnych zakłóceń, w tym zakłóceń negatywnie  
 wpływających na jego działanie.

Uwaga 2
Zmiany i modyfikacje dokonane w tym urządzeniu 
niezaakceptowane wyraźnie przez firmę Phonak mogą 
unieważnić zezwolenie do eksploatacji tego urządzenia, 
nadane przez FCC.

Uwaga 3
Urządzenie zostało przetestowane oraz stwierdzono, iż
odpowiada ograniczeniom stosowanym dla urządzenia
cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC
oraz wytycznymi ICE S003 organizacji Industry Canada.
Ograniczenia te mają na celu zapewnienie racjonalnej
ochrony przeciw szkodliwym zakłóceniom w instalacjach
montowanych w budynkach mieszkalnych. Urządzenie to
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generuje, wykorzystuje oraz może promieniować energię
o częstotliwości radiowej, a w przypadku, gdy nie jest 
wykorzystywane zgodnie z instrukcją, może spowodować 
szkodliwe zakłócenia. Ponadto nie można zagwarantować, 
że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeśli 
urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radia lub telewizji, co można ustalić poprzez wyłączenie i 
włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do 
skorygowania zakłócenia
przynajmniej w jeden z następujących sposobów:

J Ponowne ukierunkowanie lub przeniesienie anteny 
odbiorczej w inne miejsce.

J Zwiększenie odległości między urządzeniem
  i odbiornikiem.
J Podłączenie urządzenia do gniazdka w sieci innej niż 

gniazdko, do którego podłączony jest odbiornik.
J Zasięgnięcie porady u dostawcy lub doświadczonego 

technika radiowego/TV.

11. Informacje o zgodności
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Uwaga 4
To urządzenie jest zgodne z biznesowym (電波法) 
i radiowo-telekomunikacyjnym (電気通信事業法).
prawem obowiązującym w Japonii. Nie wolno go
modyfikować, inaczej przyznany numer zgodności       
straci ważność.
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12. Informacje i objaśnienia 
dotyczące symboli

Symbol CE oznacza potwierdzenie 
przez firmę Phonak AG, że ten produkt 
firmy Phonak spełnia wymagania 
dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej 
urządzeń medycznych oraz dyrektywy 
R&TTE 1999/5/EC dotyczącej urządzeń 
radiowych i telekomunikacyjnych. 

Ten symbol oznacza, że produkty 
opisane w tej instrukcji użytkowania 
spełniają wymagania komponentu 
typu B zgodnego z normą EN 60601-1. 
Powierzchnia aparatu słuchowego jest 
określona jako zastosowany komponent 
typu B.

Ten symbol wskazuje na zawarte w tej 
instrukcji istotne informacje, z którymi 
powinien zapoznać się użytkownik.
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Produkt zaprojektowany został 
w taki sposób, aby funkcjonował bez 
problemów lub ograniczeń, jeśli jest 
stosowany zgodnie z przeznaczeniem, 
chyba że w instrukcji użytkowania 
podano inaczej.

Warunki
działania

Informacje istotne z punktu widzenia 
użytkowania i bezpiecznego używania 
produktu.

Ten symbol wskazuje, że użytkownik 
powinien zwrócić uwagę na ważne 
ostrzeżenia zawarte w tej instrukcji.

Zgodność EMC oraz komunikacji 
radiowej z normą w Australii.

Ten symbol wskazuje na producenta 
urządzeń medycznych,według 
dyrektywy EU 93/42/EEC.
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Przechowuj w suchym miejscu.  
    

Wilgotność podczas transportu 
i przechowywania:    
<90% (bez kondensacji).  
Wilgotność podczas działania:  
<95% (bez kondensacji).  

Ciśnienie atmosferyczne:  
od 200 hPA do 1500 hPa

12. Informacje i objaśnienia dotyczące symboli

Temperatura podczas transportu 
i przechowywania:   
od –20°C do +60°C.  
Temperatura podczas działania: 
od 0°C do +40°C. 
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Symbol przekreślonego pojemnika na 
śmieci ma na celu uświadomienie, że 
tego aparatu słuchowego nie można 
wyrzucać jak zwykłych odpadków 
domowych. Stare lub nieużywane 
aparaty słuchowe należy wyrzucać 
do miejsc składowania odpadów 
elektronicznych albo przekazywać 
protetykowi słuchu w celu utylizacji. 
Prawidłowa utylizacja chroni 
środowisko i zdrowie.

Słowny znak towarowy i logo 
Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy Bluetooth SIG, 
Inc. i firma Phonak używa ich na 
warunkach licencji. Inne znaki 
towarowe i nazwy handlowe należą do 
ich właścicieli. 

Japoński certyfikat sprzętu 
radiowego.
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Kolejne strony mogą zawierać ważne informacje
o bezpiecznym używaniu produktu.

Ostrzeżenia o zagrożeniach

 Przechowuj urządzenie z dala od dzieci, osób
 niepełnosprawnych umysłowo i zwierząt.

 Nie wolno używać tego urządzenia osobom
 z aktywnymi implantami (rozrusznik serca itp).
 Zapytaj protetyka słuchu o szczegóły.

 Używaj aparatów słuchowych, zaprogramowanych 
przez protetyka słuchu specjalnie dla Ciebie.

 Nie zakładaj urządzenia na szyję, kiedy jest 
połączone z urządzeniem do programowania.

 Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez firmę 
Phonak są niedozwolone.

13. Informacje dotyczące   
  bezpiecznego używania urządzenia
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 Otwarcie urządzenia może go uszkodzić. Jeśli pojawi 
się problem, którego nie można rozwiązać w sposób 
opisany w niniejszej instrukcji użytkowania w sekcji 
Rozwiązywanie problemów, skontaktuj się 
z protetykiem słuchu.

 To urządzenie ma wbudowany, niewymienny 
akumulator. Nie próbuj otwierać urządzenia, żeby  
go wymienić. Może to uszkodzić produkt.

 Prosimy o pozbywanie się części elektronicznych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Urządzenia zewnętrzne mogą być podłączane pod 
warunkiem, że zostały przetestowane zgodnie ze 
standardami IECXXXXX. Używaj wyłącznie 
akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Phonak AG.

 Wykorzystanie przewodów do urządzenia w inny niż 
przeznaczony dla nich sposób (np. noszenie kabla 
USB na szyi) może spowodować uszczerbek na zdrowiu.
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 Podczas pracy przy maszynach, upewnij się, że żadna 
część nie dostała się do środka.

 Port mini-USB może być wykorzystywany tylko
 w konkretnym celu.

 Urządzenie ładuj tylko dostarczoną w zestawie 
ładowarką firmy Phonak lub stabilnymi ładowarkami 
o napięciu 5VDC oraz ≥500 mA.

 Uwaga: napięcie elektryczne. Nie podłączaj samej 
wtyczki do gniazdka elektrycznego.

 Nie używaj urządzenia w obszarze zagrożonym 
eksplozją (kopalnie lub tereny przemysłowe zagrożone 
eksplozją, bogate w tlen lub gdzie przechowywane 
są materiały łatwopalne) lub w miejscach gdzie nie 
wolno używać sprzętu elektronicznego.

13. Informacje dotyczące bezpiecznego używania urządzenia
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Informacje o bezpiecznym używaniu urządzenia

 Chroń urządzenie przed nadmierną wilgocią 
(kąpieliska lub pływalnie) oraz za wysoką 
temperaturą (grzejnik, obudowa telewizora).  
Chroń urządzenie przed wstrząsami i uderzeniami.

 Nie upuść urządzenia. Gdy upadnie może ulec 
uszkodzeniu.

 Specjalistyczne medyczne lub dentystyczne badania, 
wykorzystujące promieniowanie opisane poniżej, 
mogą wpłynąć na odpowiednie działanie urządzenia. 
Zdejmij i trzymaj je poza pomieszczeniem badań przed:

 J medycznym i dentystycznym badaniem
  z naświetlaniem promieniami X (także tomografia  

 komputerowa),
 J badanie medyczne (magnetyczny rezonans)  

 generujące magnetyczne pole.

 Chroń konektory, wtyczki, gniazdo ładowania
 i zasilacz przed pyłem i zanieczyszczeniami.
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 Czyść urządzenie wilgotną ściereczką. Nigdy nie 
używaj środków chemicznych (proszku do prania, 
mydła itp) lub alkoholu do czyszczenia. Nigdy nie 
używaj mikrofali lub innych urządzeń emitujących 
ciepło do wysuszenia urządzenia.

 Kodowana cyfrowo, indukcyjna transmisja 
wykorzystana w tym urządzeniu jest trwała i odporna 
na zakłócenia. Jednak, w przypadku instalacji o silnym 
polu elektromagnetycznym, może okazać się 
konieczne, by oddalenie się o co najmniej 60 cm  
od źródła zakłóceń.

 Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 10 cm
 od magnesów.

 Nie rozłączaj pętli podczas przekazu do aparatów 
słuchowych.

 Nie podłączaj do tego urządzenia przewodu USB
 dłuższego niż 3 metry.

13. Informacje dotyczące bezpiecznego używania urządzenia
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 Kiedy nie używasz urządzenia, wyłącz je
 i przechowuj w bezpiecznym miejscu.

Dodatkowe informacje

 Sprzęt elektroniczny o wysokim napięciu, duże
 elektryczne instalacje i struktury zrobione z metalu
 mogą znacząco ograniczać zasięg działania.

 Jeśli aparaty słuchowe nie odpowiadają na
 urządzenie z powodu zakłóceń, przejdź w inne miejsce. 
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