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Gratulujemy wyboru cyfrowego systemu słuchowego
firmy Phonak. Twój pilot myPilot jest jego bardzo ważną
częścią. myPilot jest eleganckim i przyjaznym użytkow-
nikowi pilotem i z wbudowanym systemem monitoru-
jącym status aparatów, który umożliwi Ci dostęp do
wszystkich funkcji aparatu słuchowego. Ponadto, gwa-
rantuje on łatwe zarządzanie programami słuchania,
potwierdzając jednocześnie działania na kolorowym
wyświetlaczu najnowszej generacji. 

Za pomocą pilota myPilot możesz kontrolować jedno-
cześnie oba aparaty słuchowe. Możesz też regulować
aparaty słuchowe oddzielnie, co pozwoli Ci na perfek-
cyjne dostosowanie do każdej sytuacji słuchowej.

Witamy!
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Przeczytaj uważnie instrukcje, aby korzystać ze
wszystkich funkcji nowego pilota myPilot. W razie pytań,
skonsultuj się ze swoim protetykiem słuchu.

W celu uzyskania dalszych informacji, odwiedź stronę
firmy Phonak www.phonak.pl lub www.phonak.com.

Phonak – life is on

Dla Twojego bezpieczeństwa, przeczytaj uważnie
rozdział „Ważne informacje” na stronach 31-37.
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Opis urządzenia

� Przycisk Włącz/Wyłącz
� Kolorowy wyświetlacz LCD
� Klawiatura

Góra � Głośniej
Dół � Ciszej
Prawo � Następny program
Lewo � Poprzedni program
Środek Menu/wybierz

� Łącze 
mini USB

� Przycisk Reset

�
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Akcesoria pilota myPilot

• Etui
• Pasek do noszenia
• Zasilacz

Zawartość może się różnić w zależności od kraju.



Ładowanie baterii i ogólne informacje o zasilaniu

myPilot ma wbudowany akumulator. Aby go naładować,
podłącz przewód zasilania jak przedstawiono na zdjęciu
poniżej. Następnie podłącz go do gniazdka zasilania.

Nie używaj pilota myPilot podczas ładowania.

Ze względów bezpieczeństwa, ładuj baterię
wyłącznie za pomocą ładowarki dołączonej przez
firmę Phonak.

8

Rozpoczęcie
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Podczas ładowania miga symbol baterii na wyświetlaczu.
Gdy bateria zostanie naładowana do końca symbol baterii
przestanie migać i będzie stale widoczny. Status baterii
możesz sprawdzić w każdej chwili. W celu uzyskania
dalszych informacji o statusie baterii, przeczytaj rozdział
„Informacje o statusie baterii”. 

Ładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora trwa
około 90 minut. Można pozostawić podłączoną ładowar-
kę na noc – bateria nie może naładować się nadmiernie.

W przypadku ładowania pilota myPilot po raz
pierwszy, ładuj go przez pięć godzin, nawet jeśli
symbol baterii przestanie już migać.

Pełną wydajność nowej baterii można uzyskać tylko
po dwu- lub trzykrotnych całkowitych cyklach łado-
wania i rozładowania.

Akumulator pilota myPilot może być ładowany setki razy.
Jeśli czas działania pilota myPilot znacznie się skróci,
skontaktuj się z protetykiem słuchu.
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Włączanie
Aby włączyć pilota
myPilot, naciśnij
i przytrzymaj przy-
cisk włączania/
wyłączania przez
około sekundę do
momentu, gdy zoba-
czysz, że włączył się
wyświetlacz.

Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie myPilot naciśnij i przytrzymaj
przycisk włączania/wyłączania przez około dwie sekundy
do momentu, gdy zobaczysz, że wyłączył się wyświetlacz.

W celu optymalnej wygody zaleca się włączenie pilota
myPilot podczas noszenia aparatów słuchowych. Aby
uniknąć niepożądanych zmian ustawień w aparatach
możesz zablokowwać przyciski pilota. Jeśli wyłączysz
aparaty słuchowe, wyłącz także pilota myPilot.

Rozpoczęcie /

Włączanie i wyłączanie pilota myPilot
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Automatyczna blokada klawiatury
myPilot wyposażony jest w automatyczną blokadę
klawiatury, która blokuje przyciski, w momencie gdy
urządzenie nie jest używane przez ponad 20 sekund.
Aby wyłączyć tę funkcję, zapoznaj się z rozdziałem
„Automatyczna blokada klawiatury”.

Ręczna blokada klawiatury
Masz również możliwość aktywacji blokady klawiatury
poprzez menu.

Blokowanie
Aby zablokować klawiaturę, naciśnij , by przejść
do menu i wybierz Blokada przycisków. Klawiatura
zablokuje się, a pilot przejdzie w tryb uśpienia.

Odblokowywanie
Naciśnij �, a następnie �.

Rozpoczęcie / Blokada klawiatury
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Zasięg działania
Zasięg działania pilota wynosi ok. 100 cm.

Rozpoczęcie / Zasięg działania
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Ekran główny

� Ikona programu
� Nazwa programu
� Poziom głośności lewego aparatu słuchowego
� Poziom głośności prawego aparatu słuchowego
� Zegar
� Symbol baterii

Wyświetlacz Twojego pilota myPilot może
wyglądać inaczej, w zależności od wybranych
przez Ciebie ustawień zaprogramowanych przez
protetyka słuchu.

�

�

� �

Korzystanie z urządzenia
��
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Regulacja głośności

Obouszna regulacja głośności
Aby zmienić ustawienia głośności aparatów słuchowych,
naciśnij przycisk � lub � na Ekranie głównym, co
spowoduje przejście do Ekranu głośności. Na Ekranie
głośności możesz zmienić głośność obu aparatów
słuchowych jednocześnie naciskając przycisk � w celu
zwiększenia lub � w celu zmniejszenia głośności.

Ekran głośności pokazuje ustawienia głośności obu
aparatów słuchowych oraz najbardziej komfortowego
poziomu (MCL) � określonego przez Twojego protetyka
słuchu podczas dopasowywania aparatu. Podaje również
w decybelach (dB) � zmianę względem najbardziej
komfortowego poziomu głośności.

� Najbardziej komfortowy 
poziom głośności.

� Zmiana względem naj-
bardziej komfortowego 
poziomu w dB.

� �

� �

Korzystanie z urządzenia
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Jednostronna zmiana głośności

Dostęp bezpośredni
Aby zmienić ustawienia głośności osobno w lewym (lub
prawym) aparacie słuchowym, przejdź z Ekranu główne-
go do Ekranu głośność za pomocą � lub �. Na Ekranie
głośności naciśnij �, żeby wybrać lewą stronę (lub �,
żeby wybrać prawą stronę) i za pomocą � zwiększ lub
za pomocą � zmniejsz głośność.

Dostęp przez menu
Aby zmienić osobno głośność lewego lub prawego
aparatu, naciśnij , wybierz Głośność oraz Głośność
lewy lub Głośność prawy. Zmień głośność za pomocą
przycisków � lub � i naciśnij , aby powrócić do
Ekranu głównego. 
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Wybór programu

Wybór programu słuchowego
Z poziomu Ekranu głównego możesz zmienić program
słuchania za pomocą � lub �. Naciskając � aparaty
słuchowe przechodzą do następnego programu słyszenia,
a ikona konkretnego programu pojawia się na około
3 sekundy. 
Naciskając �, aparaty słuchowe powrócą do poprzedniego
programu wg zaprogramowanej kolejności programów.

Wszystkie zmiany programów dokonane za pomocą
pilota myPilot są zastosowane w obu aparatach
jednocześnie.

Kolejność programów ustalona została przez Twojego
protetyka słuchu podczas dopasowania aparatu.
Skonsultuj się ze swoim protetykiem słuchu w celu
uzyskania dalszych informacji odnośnie programów
słyszenia.

Korzystanie z urządzenia
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Informacja o statusie baterii
Status baterii myPilot pokazuje symbol baterii wyświet-
lany na Ekranie głównym. Zużycie baterii i czas pracy
w dużej mierze zależą od sposobu korzystania z urządze-
nia. W przypadku normalnej eksploatacji myPilot będzie
działał przez kilka dni bez konieczności ponownego
ładowania. W chwili, gdy bateria jest bliska rozłado-
wania, w lewym górnym rogu Ekranu głównego pojawi
się symbol niskiego poziomu energii baterii.

myPilot będzie nadal
działał przez około
godzinę, ale powinieneś
możliwie szybko
naładować baterię.

ZoomControl - Kontrola kierunkowości  (opcja)

Jeśli Twoje aparaty słuchowe wyposażone są w funkcję
ZoomControl, to pozwoli Ci ona na wybranie jednego
z czterech kierunków, z którego chcesz odbierać dźwięk
(przód, tył, lewo lub prawo).
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Dostęp bezpośredni
Specjalną funkcją przycisku menu jest bezpośredni do-
stęp do funkcji ZoomControl. Jeśli naciśniesz i przytrzy-
masz przez około 2 sekundy, przejdziesz do ekranu
Kontroli kierunkowości - ZoomControl (pomijając inne
opcje menu opisane w dalszej części). Pokazuje on kie-
runek odbioru zaprogramowany domyślnie. Za pomocą
strzałek zmień kierunek, z którego chcesz odbierać dźwięk.

Korzystanie z urządzenia
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Dostęp przez menu
Aby przejść do Kontroli kierunkowości, naciśnij ,
wybierz ZoomControl, a za pomocą strzałek wybierz
pożądany kierunek.

Po wybraniu kierunku odbioru, naciśnij , aby powrócić
do Ekranu głównego.

Aby wyjść z Kontroli kierunkowości i powrócić do
domyślnego programu słuchania naciśnij � lub �
z poziomu Ekranu głównego.



Przegląd menu

• 
• ZoomControl - Kontrola kierunkowości (opcja)
• Głośność
• Blokada przycisków
• Godzina alarmu
• Info o statusie
• Ustawienia

Za pomocą przycisku powrócisz do poprzedniego
poziomu w strukturze menu.

Pamiętaj, że naciskając krótko przycisk włącz/wyłącz
z podmenu możesz bezpośrednio powrócić do Ekranu
głównego.

• ZoomControl - Kontrola kierunkowości (opcja)

Aby przejść do Kontroli kierunkowości naciśnij przycisk ,
wybierz ZoomControl oraz żądany kierunek za pomocą
strzałek.

Funkcje menu

20
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• Głośność

W Pilocie myPilot możesz ustawić/zmienić głośność
każdego aparatu słuchowego oddzielnie.

Pamiętaj, że głośność obu aparatów słuchowych
da się wygodnie zmienić za pomocą bezpośredniego
dostępu, jak opisano na stronie 15.

Głośność lewego/prawego aparatu
Aby zmienić głośność lewego lub prawego aparatu
oddzielnie, naciśnij , wybierz Głośność, a następnie
Głośność lewy lub Głośność prawy. Zmień głośność za
pomocą przycisków � lub � i naciśnij .

Przywracanie głośności
Funkcja ta przywraca głośność obu aparatów do pozio-
mu domyślnego określonego przez Twojego protetyka
słuchu podczas dopasowania aparatu.

Aby przywrócić głośność naciśnij , wybierz Głośność,
następnie Zresetuj głośność i Potwierdź.
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• Blokada przycisków

Aby uniknąć niepożądanego naciśnięcia jakiegoś przy-
cisku (np. gdy nosisz pilota myPilot w kieszeni), możesz
ręcznie zablokować klawiaturę .

Aby zablokować klawiaturę, naciśnij i wybierz
Blokada przycisków.

Aby odblokować klawiaturę, naciśnij �, a następnie �.

• Godzina alarmu

Ustaw alarm
Aby ustawić alarm, naciśnij , wybierz Godzina alarmu
oraz Ustaw alarm. Wprowadź godzinę alarmu używając
przycisków � lub �, aby zmienić godziny/minuty oraz 

przycisków � lub �, aby 
przejść z godzin na minuty 
i odwrotnie, a następnie 
naciśnij .

00:00 AM

Funkcje menu
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Jeśli alarm został
ustawiony, na ekranie
głównym obok zegara
pojawia się symbol
alarmu.

Reakcja na alarm
Po włączeniu się alarmu myPilot wyśle sygnał do
Twojego aparatu słuchowego (jeśli myPilot znajduje się
w obrębie 100 cm od aparatu słuchowego). Dodatkowo,
sam pilot myPilot będzie wydawał dźwięk a na ekranie
pokaże się wiadomość o alarmie.

Aby wyłączyć alarm naciśnij dowolny przycisk pilota
myPilot. Alarm zostanie wyłączony, a w razie potrzeby
należy ustawić go ponownie.

Aby zmienić czas alarmu, ustaw alarm ponownie.

Włączanie/wyłączanie alarmu
Aby anulować nastawiony alarm naciśnij , wybierz
Godzina alarmu, Alarm ON/OFF oraz Alarm OFF.

Aby (re)aktywować alarm naciśnij , wybierz Godzina
alarmu, Alarm ON/OFF oraz Alarm ON.
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Dźwięk myPilota
Masz możliwość włączenia lub wyłączania dźwięku
alarmu pilota myPilot. Naciśnij , wybierz Godzina
alarmu, Dźwięk Pilota oraz dźwięk myPilota włącz lub
wyłącz.

myPilot uruchomi alarm tylko, gdy jest on w pozycji
włączonej.

Alarm można będzie usłyszeć w aparatach, tylko
w sytuacji, gdy myPilot znajduje się w odległości
100 cm od aparatów słuchowych.

• Informacje o statusie

Numery seryjne
Aby zobaczyć numery
seryjne Twojego aparatu,
naciśnij , wybierz 
Info o statusie oraz
Numery seryjne. 

Funkcje menu
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• Ustawienia

Zegar
myPilot ma wbudowany zegar, który pokazuje czas na
Ekranie głównym oraz podczas przechodzenia w tryb
czuwania.

Ustaw czas 
Aby ustawić czas, naciśnij , wybierz Ustawienia,
Zegar oraz Ustaw godzinę. Wprowadź godzinę -
używając przycisków � i � aby zmienić godziny/
minuty oraz przycisków � i � do przejścia z godzin
na minuty i odwrotnie a następnie naciśnij , aby
zaakceptować godzinę i powrócić do menu.

Pokaż/Ukryj zegar
Możesz dokonać wyboru, czy pokazywać zegar na
Ekranie głównym czy też nie.

Aby pokazać zegar na Ekranie głównym naciśnij ,
wybierz Ustawienia, Zegar, Pokaż/ukryj Zegar oraz
Pokaż.
Aby usunąć zegar z Ekranu głównego, naciśnij ,
Ustawienia, Zegar, Pokaż/ukryj Zegar oraz Ukryj.

00:00 AM
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Funkcje menu

Format czasu
Możesz dokonać wyboru między dwoma różnymi
formatami czasu, w jakich będzie wyświetlony czas.

Aby wybrać format 12-godzinny, naciśnij , wybierz
Ustawienia, Zegar, Format czasu oraz 12-godzinny.

Aby wybrać format 24-godzinny, naciśnij , wybierz
Ustawienia, Zegar, Format czasu oraz 24-godzinny.

Data
Można wprowadzić datę, która jest wyświetlana, gdy
myPilot przechodzi w tryb czuwania.

Ustaw datę 
Aby ustawić datę, naciśnij , wybierz Ustawienia,
Data oraz Ustaw datę. Podaj datę używając przy-
cisków � i � do zmiany dnia / miesiąca / roku oraz
przycisków � i � do przejścia z dni na miesiące
i na lata, oraz naciśnij .

MM/DD/YYYY
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Format daty
Możesz dokonać wyboru między dwoma różnymi
formatami daty.

Aby wybrać format DD.MM.RRRR naciśnij , wybierz
Ustawienia, Data, Format Daty oraz DD.MM.RRRR.

Aby wybrać format DD/MM/RRRR naciśnij , wybierz
Ustawienia, Data, Format Daty oraz DD/MM/RRRR.

Wyświetlacz

Kontrast
Aby zmienić kontrast, naciśnij , wybierz
Ustawienia, Wyświetlacz oraz Kontrast. Na
ekranie kontrastu za pomocą przycisku �
zmniejsz, a za pomocą przycisku � zwiększ
poziom kontrastu i naciśnij .

Jasność
Aby zmienić jasność, naciśnij , wybierz
Ustawienia, Wyświetlacz oraz Jasność. Na
ekranie jasności za pomocą przycisku �
zmniejsz, a za pomocą przycisku � zwiększ
poziom jasności i naciśnij .
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Funkcje menu

Czas podświetlania wyświetlacza
Domyślnie wyświetlacz jest podświetlany przez 20 sek.

Aby zmienić czas podświetlania naciśnij , wybierz
Ustawienia, Wyświetlacz oraz Czas podświetlenia
oraz wybierz żądany czas (3, 5, 10, 15, 20 lub 25 sek.).

W czasie wykonywania operacji w ekranach menu,
czas podświetlania automatycznie się wydłuża.

Przed wyłączeniem podświetlania myPilot na krótko
wyświetli ekran trybu uśpienia.

Automatyczna blokada klawiatury

myPilot można skonfigurować w ten sposób, aby przy
wyłączaniu podświetlania automatycznie będą bloko-
wały się przyciski.

Aby aktywować automatyczną blokadę klawiatury,
naciśnij , Ustawienia, Autoblok. przycisków oraz ON. 

Aby dezaktywować automatyczną blokadę klawiatury,
naciśnij , Ustawienia, Autoblok. przycisków oraz OFF.
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Autowyłączenia

Aby zmniejszyć zużycie mocy, możesz aktywować
funkcję automatycznego wyłączania.
Domyślnie Automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłą-
czone. Aby je aktywować oraz ustawić czas, po którym
myPilot automatycznie się wyłączy, naciśnij , wybierz
Ustawienia, Autowyłączenie oraz wybierz żądany czas
(1 minuta, 3 minuty lub 5 minut).

Aby dezaktywować funkcję automatycznego wyłączanie
zasilania, naciśnij , wybierz Ustawienia, Autowyłączenie
oraz wybierz OFF.
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Jeśli z jakichś przyczyn, myPilot 
przestanie reagować, naciśnij 
przycisk Reset, jak pokazano 
na rysunku. Nie spowoduje to 
utraty danych.

Przycisk Reset (z tyłu urządzenia)
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Konserwacja i dbanie o urządzenie

Czyść pilota myPilot za pomocą wilgotnej ściereczki.
Nigdy nie używaj do czyszczenia urządzenia środ-
ków czystości gospodarstwa domowego (proszku do
prania, mydła, itp.) lub alkoholu.

Gdy nie używasz pilota myPilot, wyłącz go i umieść
w bezpiecznym miejscu.

Chroń myPilot przed nadmierną wilgocią (kąpiele,
pływanie) czy wysoką temperaturą (kaloryfer, deska
rozdzielcza w samochodzie). Chroń go przed nad-
miernymi wstrząsami czy wibracjami.

Ważne informacje
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Informacje o bezpieczeństwie

Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci
poniżej 3 roku życia.

Zakłócenia z urządzeniami medycznymi.
Urządzenie to wykorzystuje kodowaną cyfrowo
transmisję o niskiej mocy do łączności z Twoim
aparatem słuchowym. 
Możliwe – choć mało prawdopodobne – iż wystąpią
zakłócenia z urządzeniami medycznymi, takimi jak
rozrusznik serca. Zakłócenia nie powinny mieć
miejsca w przypadku normalnego używania; trzymaj
urządzenie przynajmniej 10 cm od ciała. Zaleca się,
aby użytkownicy rozruszników nie trzymali urzą-
dzenia w kieszeni na wysokości klatki piersiowej.

Istnieje możliwość podłączenia zewnętrznych
urządzeń, jedynie w przypadku, gdy zostały one
przetestowane zgodnie z odpowiednimi
standardami IECXXXXX.

Ważne informacje
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Ważne kwestie

Technologia indukcyjnej transmisji kodowanej
cyfrowo zastosowana w urządzeniu jest niezwykle
skuteczna i nie ma praktycznie żadnej możliwości,
aby inne urządzenia wpływały destrukcyjnie na
transmisję. Należy jednak pamiętać, że podczas
korzystania z urządzenia w bliskości terminala
komputerowego lub innych silnych pól elekromag-
netycznych, może wystąpić konieczność odsunięcia
się od nich przynajmniej na odległość 60 cm, aby
zapewnić właściwe działanie. Jeśli aparat słuchowy
nie reaguje na urządzenie z powodu niespotyka-
nego zaburzenia pola, oddal się od pola powodują-
cego zaburzenie.

Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których
panuje zakaz używania urządzeń elektronicznych,
na przykład w samolotach.

Promieniowanie X (np. tomografia komputerowa,
obrazowanie rezonansu magnetycznego) mogą
mieć niekorzystny wpływ na właściwe funkcjono-
wanie urządzenia. Zalecamy, aby wyłączyć urzą-
dzenie przed zabiegami z wykorzystaniem promie-
niowania X oraz pozostawienie go na zewnątrz sali,
w której zabiegi takie są wykonywane.
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W procesie dopasowania nadano Twoim aparatom
słuchowym oraz opisanemu w niniejszej instrukcji
urządzeniu unikalny kod sieci łączności.
Gwarantuje to, że urządzenie nie będzie wywierało
wpływu na aparaty słuchowe noszone przez innych.

Urządzenia elektroniczne o wysokiej mocy, duże
instalacje elektroniczne oraz struktury metaliczne
mogą znacznie ograniczyć zakres działania
urządzenia.

Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy
Phonak.

Nie dokonuj żadnych zmian ani modyfikacji
urządzenia.

Otwierając myPilot, możesz go zniszczyć. Jeśli
zaistnieją problemy, których nie można rozwiązać
za pomocą wytycznych z rozdziału „Rozwiązywanie
problemów” w niniejszej instrukcji użytkownika,
zasięgnij konsultacji swojego protetyka słuchu.

Ważne informacje
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myPilot może być naprawiony wyłącznie przez
autoryzowane punkty serwisowe.

Bateria może zostać wymieniona wyłącznie przez
autoryzowane punkty serwisowe.

Nie usuwaj tej pokrywy.
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Rozwiązywanie problemów

Sytuacja

myPilot wyłącza się automatycznie.

myPilot nie odpowiada.

Ekran jest biały lub ciemny.

Polecenia myPilot docierają wyłącznie do jednego, 
a nie do obu aparatów słuchowych.

Ważne informacje
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Rozwiązanie

Naładuj myPilot.

Użyj przycisku Reset.

Dostosuj ustawienia
jasności/kontrastu.

Przybliż myPilot do aparatu
słuchowego.

Możliwa przyczyna

Wyczerpana bateria.

W urządzeniu myPilot
mógł zajść problem
z oprogramowaniem.

Ustawienia jasności i/lub
kontrastu mogą mieć
wartości poniżej optimum.

myPilot może znajdować 
się poza zasięgiem
niereagującego aparatu
słuchowego.
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iCom to opcjonalne wyposażenie dostępne z aparatami
słuchowymi. Za jednym naciśnięciem przycisku, iCom
łączy aparaty słuchowe z otaczającą Cię technologią
(telefonami komórkowymi, wyposażeniem audio,
systemami FM, itp.).

iCom (opcja)
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Połączenia Bluetooth
iCom poprzez łącze Bluetooth zapewnia proste połą-
czenie telefonu komórkowego z aparatem słuchowym.

iCom może również transmitować sygnał audio-stereo
z każdego urządzenia wyposażonego w łącze Bluetooth
(wbudowaną lub przez adapter).
W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się ze
swoim protetykiem słuchu.



40

Firma Phonak zapewnia obowiązującą na całym świecie
roczną gwarancję, licząc od daty sprzedaży urządzenia.
Na terenie kraju gwarancję minimum jednego roku
zapewnia Sprzedający. Gwarancja obejmuje wszelkie
naprawy zaistniałe wskutek wad materiału i/lub wyko-
nania, nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku
niezgodnego z instrukcją użytkowania lub niewłaściwej
konserwacji, narażenia na działanie substancji chemicz-
nych, zanurzenia w wodzie lub uszkodzenia mechanicz-
nego. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych
w wyniku działania osób trzecich lub usług wykonywa-
nych w nieautoryzowanych punktach serwisowych. Karta
gwarancyjna otrzymywana przy zakupie urządzenia jest
podstawowym dokumentem uprawniającym do dokony-
wania napraw gwarancyjnych.

Informacje o gwarancji
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Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa
Szwajcaria oświadcza, że pilot myPilot odpowiada
następującym normom lub innym dokumentom
normalizacyjnym:

Radio: EN 300 330
Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 60601-1-2
Bezpieczeństwo elektroniczne: EN/IEC 60601-1

Wdrażając postanowienia Dyrektywy MDD 93/42/EWG
(Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych), Dyrektywy
R&TTE 1999/5/WE (Dyrektywa Wyposażenia Radiowego
i Terminali Telekomunikacyjnych), Dyrektywy EMC
2004/108/WE (Kompatybilność Elektromagnetyczna)
oraz Dyrektywy LVD 2006/95/WE (Dyrektywa Nisko-
napięciowa).

Deklaracja zgodności
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Informacje

Informacja 1
Niniejsze urządzenie jest certyfikowany przez

FCC [Federalna Komisja do Spraw Łączności]
FCC ID: KWC-MYPILOT1
IC: 2262A-MYPILOT1

Urządzenie spełnia warunki zawarte w punkcie 15 zasad
Federalnej Komisji Łączności (ang. FCC - Federal
Communications Commission). Działanie urządzenia
podlega następującym warunkom:
1) urządzenie to nie powoduje żadnych szkodliwych

zakłóceń, 
2) inne urządzenia mogą mieć niekorzystny wpływ na

pracę urządzenia, a nawet powodować nieoczeki-
wane działanie.

Zmiany i modyfikacje dokonane w urządzeniu nie
zaakceptowane wyraźnie przez firmę Phonak mogą
unieważnić zezwolenie nadane przez FCC do eksploatacji
tego urządzania.

Informacja 2
Opisane urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne
z Kanadyjską normą ICES-003.
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Informacja 3
Urządzenie zostało przetestowane oraz stwierdzono, iż od-
powiada ograniczeniom stosownym dla urządzenia cyfro-
wego klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad Komisji FCC.
Ograniczenia te mają na celu zapewnienie racjonalnej
ochrony przeciw szkodliwym zakłóceniom w instalacjach
montowanych w budynkach mieszkalnych. Urządzenie to
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 zagwaranto-
wać, że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia.
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbio-
rze radia lub telewizji, co można ustalić poprzez wyłą-
czenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika
do skorygowania zakłócenia przynajmniej w jeden
z następujących sposobów:
• Ponowne ukierunkowanie lub przeniesienie anteny

odbiorczej w inne miejsce.
• Zwiększenia odległości między urządzeniem

i odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazdka w sieci innej niż

gniazdko, do którego podłączony jest odbiornik.
• Zasięgnięcie porady u dilera lub doświadczonego

technika radiowego / TV w celu uzyskania pomocy.
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Symbol CE to potwierdzenie Phonak AG, że produkt
Phonak spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EWG
dotyczącej wyrobów medycznych oraz dyrektywy
R&TTE 1999/5/WE dotyczącej wyposażenia
radiowego i terminali telekomunikacyjnych.
Numery po symbolu CE to numery certyfikowanych
organów, u których dokonano konsultacji zgodnie
z dyrektywami, o których mowa powyżej. Znak
alarmu oznacza, że zastosowanie mają potencjalne
ograniczenia odnośnie do jego wykorzystania
przynajmniej w jednym Kraju Członkowskim UE.

Symbol ten oznacza, że produkt jest zgodny
z wymogami stosowanej części typu BF zgodnie
z EN 60601-1.

Symbol ten oznacza, że ważne jest, aby użytkownik
zapoznał się ze stosownymi ostrzeżeniami
podanymi w instrukcji użytkownika.

Symbol z przekreślonym koszem na śmieci oznacza,
że nie należy traktować produktu jak zwykłego
odpadu domowego. Prosimy o zaniesienie zanieść
starego lub nieużywanego produktu do punktu
zajmującego się powtórnym przetwarzaniem
urządzeń elektronicznych i elektrycznych, lub
przekazanie go protetykowi słuchu w celu utylizacji.
Dbając o właściwą utylizację produktu, pomagasz
zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom na
środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie

XXXX !
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Warunki Produkt zaprojektowano do sprawnej eksploatacji 
eksploatacji bez żadnych ograniczeń w sytuacji, gdy jest wyko-

rzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Wyjątek
stanowią sytuacje, o których mowa w niniejszej
instrukcji.

Warunki Temperatura nie powinna przekroczyć następujących
transportu maksymalnych i minimalnych wartości w stopniach
i składowania Celsjusza - -20°/60°; przy względnej wilgotności

powietrza wynoszącej 65% dla wydłużonych okre-
sów transportu i składowania. Ciśnienie powietrza
między 500 i 1100 hPa nie wywiera szkodliwego
wpływu na urządzenie.

Austria i Nowa Zelandia

Brazylia

Chiny

Japonia

Południowa Korea

0682 !





Producent:
PHONAK AG 
CH-8712 Stäfa, Laubisrütistrasse 28
Szwajcaria
www.phonak.com

Przedstwiciel producenta w Polsce:
PHONAK POLSKA Sp z o.o.
00-567 Warszawa
Al. Ujazdowskie 13
Tel.: 22 523 67 00
Fax: 22 745 04 95
e-mail: info@phonak.com
www.phonak.pl
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