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TVLink II może być używany z poniższymi urządzeniami
do przekazu strumiowego:

c ComPilot

c ComPilot II

c ComPilot Air II

1. Witamy
Gratulujemy wyboru urządzenia Phonak TVLink II.
Rozszerza ono możliwości słyszenia świata przez
bezprzewodowe połączenie aparatów słuchowych
z telewizorem i innymi urządzeniami służącymi
rozrywce oraz urządzeniami komunikacyjnymi.
Zapoznaj się z niniejszą instrukcją użytkowania, aby
w pełni wykorzystywać wszystkie funkcje TVLink II.
W razie pytań, skonsultuj się z protetykiem słuchu albo
odwiedź stronę www.phonak.pl/tvlink
Phonak – life is on		

0560

www.phonak.pl

CE przyznano w 2014
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2. Zapoznanie się z TVLink II
TVLink II został zaprojektowany by łączyć Twoje
aparaty słuchowe z telewizorem (lub innym źródłem
audio). Wysyła bezprzewodowo sygnał audio do
aparatów słuchowych oddalonych nawet do 30 m.
Może służyć także jako ładowarka do urządzenia do
przekazu strumieniowego firmy Phonak.
Ten system składa się z trzech głównych elementów:
Twoich aparatów słuchowych, urządzenia do przekazu
strumieniowego firmy Phonak i stacji bazowej TVLink II.
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Aparat słuchowy

ComPilot Air II *

Do 30 metrów
Stacja bazowa
TVLink II

* Urządzenia ComPilot lub ComPilot II
są także kompatybilne

Znak i logo Bluetooth® są zastrzeżone przez firmę Bluetooth SIG, Inc.
a wykorzystanie ich przez firmę Phonak jest licencjonowane.
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2. Zapoznanie się z urządzeniem TVLink II

2.1 Opis urządzenia
Przyciski
A Ciszej
B Wł/wył oraz główny
wskaźnik wizualny
C Głośniej
D Parowanie

C B A

D
E
Wejścia
FG H I J
E Zasilanie
F Cyfrowe wejście audio (optyczne)
G Cyfrowe wejście audio (koncentryczne)
H Analogowe wejście audio (3.5 mm)
Inne
I Wskaźnik wizualny audio
J Wymienne gniazdo ładowania
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3. Pierwsze kroki
3.1 Konfiguracja zasilacza
Wybierz adapter przeznaczony dla Twojego kraju.

UK

Australia

USA

UE

1. Włóż zaokrąglony róg adaptera 			
do zaokrąglonego rogu zasilacza 			
uniwersalnego, aż zostanie 		
całkowicie w nim osadzony.
2. Kliknij część końcową adaptera, 			
aby ją zablokować. Upewnij się, 			
że adapter jest bezpiecznie zablokowany.
1. Aby wyjąć adapter, odciągnij zaczep 		
zasilacza uniwersalnego.
2. Pociągnij adapter w górę, aby 			
go wyjąć z oprawki.

1.

2.

1.

2.
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3. Pierwsze kroki

3.2 Wybór gniazda ładowania
Samodzielny TVLink II dostarczany jest z gniazdem
ładowania do urządzenia do przekazu strumieniowego
Phonak ComPilot Air II.
Jeśli masz już ComPilot lub ComPilot II, zmień gniazdo
za pomocą śrubokręta nr. 1 firmy Phillips.
J Odkręć dolną śrubę. Podważ gniazdo, jak na rysunku.

J Włóż nowe gniazdo. Przykręć śrubę.
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3.3 Podłączanie przewodów
Podłączanie zasilania:
J Umieść stację bazową TVLink II obok telewizora lub
innego źródła dźwięku. Podłącz wtyczkę mini-USB
zasilacza do wejścia zasilania stacji bazowej TVLink II.
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.
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3. Pierwsze kroki

Obsługiwane formaty audio
Phonak TVLink II może być połączony z każdym
źródłem audio, takim jak telewizor, komputer czy
system hi-fi. Obsługuje trzy różne formaty audio.

Optyczne (“Toslink”)
Sygnał cyfrowy
światłowód

Koncentryczne Analogowe
Sygnał cyfrowy Sygnał analogowy
przewód RCA
wtyczka 3.5 mm

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy użycie połączenia
optycznego lub koncentrycznego, jeśli to możliwe.
Upewnij się, że TVLink II jest podłączony zawsze do
wyjścia audio!
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Priorytet sygnałów
Zwykle wystarczy podłączyć przewód audio. Jednak,
jeśli jest podłączonych więcej niż jeden przewód audio,
TVLink II automatycznie wybierze możliwie najlepszy,
sygnał przychodzący według poniższej kolejności:
1 B 3
1. Optyczny
2. Koncentryczny
3. Analogowy
Nawet jeśli przewód optyczny lub koncentryczny
jest jednożyłowy, sygnał jest stereo.
TVLink II wskaże na wejście wykorzystując
pomarańczowy wskaźnik audio:
Wybrane wejście

Powolne miganie

Wybrane wejście i dostępny
sygnał audio

Ciągłe świecenie
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3. Pierwsze kroki

Opcja 1: Łączenie przez przewód optyczny
Kiedy dostępne jest wyjście optyczne:
J Wypakuj przewód podpisany jako optyczny.
J Usuń zabezpieczenie z wtyczki.
J Podłącz jeden koniec przewodu 		
optycznego do odpowiedniego wejścia w TVLink II,
a drugi koniec do wyjścia optycznego w telewizorze.

Następnie rozpocznij ładowanie urządzenia do przekazu
strumieniowego, opis na stronie 19.
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Opcja 2: Łączenie przez przewód koncentryczny
Kiedy dostępne jest wyjście koncentryczne:
J Wypakuj przewód podpisany jako koncentryczny
(pomarańczowe wtyczki).
J Podłącz jeden koniec przewodu koncentrycznego do
odpowiedniego wejścia w TVLink II, a drugi koniec
do wyjścia koncentrycznego (inaczej wyjście cyfrowe,
S/P DIF)w telewizorze.
Nigdy nie używaj czerwonego/białego (analogowego)
lub żółtego wyjścia video.

Następnie rozpocznij ładowanie urządzenia do przekazu
strumieniowego, opis na stronie 19.
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3. Pierwsze kroki

Opcja 3: Łączenie przez przewód RCA / Cinch
Kiedy dostępne jest wyjście RCA (czerwony /biały):
J Wypakuj przewód podpisany jako analogowy RCA / Cinch.
J Podłącz wtyczkę 3,5 mm do analogowego wejścia
w TVLink II. Podłącz czerwoną i białą wtyczkę do
odpowiednich gniazd wyjściowych w telewizorze.

Następnie rozpocznij ładowanie urządzenia do przekazu
strumieniowego, opis na stronie 19.
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Opcja 4: Łączenie przez gniazdo słuchawkowe
J Wypakuj przewód podpisany jako analogowy 3,5 mm.
J Podłącz wtyczkę stereo do analogowego wejścia
w TVLink II. Podłącz drugi koniec przewodu do
gniazda słuchawkowego w telewizorze.
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3. Pierwsze kroki

Kiedy podłączysz TVLink II do gniazda
słuchawkowego w telewizorze, możesz regulować
głośność pilotem do telewizora.
Niektóre modele telewizorów wyłączą głośniki
podczas korzystania z gniazda słuchawkowego inne osoby nie będą słyszeć dźwięku z telewizora.
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3.4 Ładowanie urządzeń do przekazu strumieniowego
Przed pierwszym użyciem urządzenia do przekazu
strumieniowego, naładuj je przez co najmniej trzy
godziny.
Ładowanie urządzenia do przekazu strumieniowego:
J Upewnij się, że gniazdo ładowania jest odpowiednie
do urządzenia do przekazu strumieniowego firmy
Phonak (patrz rozdział 3.2).
J Delikatnie umieść urządzenie do przekazu
strumieniowego w gnieździe ładowania w TVLink II.
Upewnij się, że zintegrowana wtyczka jest
odpowiednio umieszczona w urządzeniu do
przekazu strumieniowego.

ComPilot Air II
ComPilot, ComPilot II
Ładowanie jest zakończone, kiedy wskaźnik zacznie
19
święcić ciągle na zielono.

3. Pierwsze kroki

TVLink II może być zarówno włączony jak i wyłączony
podczas ładowania. Główny wskaźnik nie wskazuje
procesu ładowania.
Standardowy czas pełnego naładowania urządzenia
do przekazu strumieniowego to 90 minut.
Zaleca się, by urządzenie do przekazu
strumieniowego było wyłączone podczas ładowania.
3.5 Parowanie TVLink II i urządzenia do przekazu
		 strumieniowego
Jeśli otrzymałeś TVLink II i urządzenie do przekazu
strumieniowego firmy Phonak razem w zestawie,
są one od razu sparowane i możesz przejść do str.
24 niniejszej instrukcji. Jeśli zostały nabyte osobno,
muszą przed użyciem być sparowane.
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Rozpocznij proces parowania urządzenia do
przekazu strumieniowego
ComPilot Air II:
J Włącz urządzenie jednocześnie		
naciskając przycisk zwiększania 		
.
głośności

2.
1.

ComPilot II:
J Włącz urządzenie. Jednocześnie 			
			
naciśnij przyciski połącz
(connect) i zwiększania głośności			
przez 2 sekundy.
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3. Pierwsze kroki

Przełącz TVLink II w tryb parowania
Jeśli TVLink II nie był nigdy sparowany, po
włączeniu będzie w trybie parowania. Wskaźnik
będzie szybko migał na niebiesko.
Manualne włączenie trybu parowania:
J Włącz TVLink II.
J Naciśnij znajdujący się z tyłu, 				
, wtedy 				
przycisk parowania
główny wskaźnik zacznie 				
migać na niebiesko.
J Upewnij się, że TVLink II i urządzenie		
do przekazu strumieniowego jest 		
w zasięgu do 1 metra.

TVLink II pozostanie w trybie parowania przez
2 minuty lub do zakończenia parowania.
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Zakończenie parowania
Poczekaj aż wskaźnik zacznie świecić ciągle na
niebiesko. Może to zająć do 2 minut, zwykle jednak
trwa kilka sekund.
Ze stacją bazową TVLink II możesz sparować
maksymalnie 4 urządzenia do przekazu
strumieniowego.
Te same dwa urządzenia wystarczy sparować raz.
Pozostaną sparowane po wyłączeniu, a zaraz po
włączeniu automatycznie połączą się ze sobą.

23

4. Codzienne korzystanie z TVLink II
		 TVLink II może przesyłać sygnał audio tylko do
jednego urządzenia do przekazu strumieniowego
na raz. Przekaz do kilku urządzeń nie jest możliwy.
4.1 Noszenie urządzenia do przekazu strumieniowego
J Noś urządzenie do przekazu strumieniowego jak to
pokazano.
ComPilot lub 			
ComPilot II:

ComPilot Air II:

		

Więcej szczegółowych informacji o urządzeniach
do przekazu strumieniowego możesz znaleźć
w ich instrukcjach użytkowania.
24

4.2 Łączenie urządzeń
Za każdym razem kiedy urządzenia są włączone,
automatycznie połączą się ze sobą.
J Upewnij się, że Twoje aparaty 			
słuchowe są włączone i założone			
poprawnie.
J Upewnij się, że urządzenie do 				
przekazu strumieniowego oraz 				
TVLink II są w zasięgu do 1 metra, 		
a źródło audio (np. telewizor) 				
jest włączone.
J Włącz oba urządzenia.
J Wskaźniki zaświecą na zielono.
J Poczekaj aż wskaźniki będą 				
świecić ciągle na niebiesko.
Cały proces może zająć nawet do 30 sekund, zwykle
jednak trwa tylko kilka sekund.
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4. Codzienne korzystanie z urządzenia TVLink II

Usłyszysz dźwięk z telewizora bezpośrednio
w aparatach słuchowych.
Jeśli nie słyszysz dźwięku, powtórz proces ze
strony 14.
Jeśli niedostępne jest wejście audio, TVLink II po
5 minutach automatycznie zatrzyma transmisję
Bluetooth do urządzenia do przekazu
strumieniowego. Wskaźnik miga na zielono.
Odległość pomiędzy TVLink II i urządzeniem do przekazu
strumieniowego do maksymalnie 30 metrów. Urządzenia
nie muszą znajdować się w linii wzroku. Jednak ściany,
meble mogą zmniejszyć ich zasięg działania.
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Jeśli urządzenie do przekazu strumieniowego znajdzie
się poza zasięgiem TVLink II, bezprzewodowa transmisja
audio zostanie przerwana. Kiedy urządzenie znajdzie
się ponownie w zasięgu TVLink II, transmisja do
aparatów słuchowych zostanie automatycznie
wznowiona.
Wznowienie transmisji może zająć do 10 sekund.
Oba wskaźniki świecą na niebiesko podczas
przekazu.
Jeśli wskaźnik TVLink II:
– miga na zielono, upewnij się, że wejście audio
jest odpowiednio połączone z TVLink II.
- świeci sie na zielono, upewnij się, że urządzenie
do przekazu strumieniowego jest włączone
i sparowane (rozdział 3.5).
– miga na niebiesko, tryb pauzy. Naciśnij główny
przycisk urządzenia do przekazu strumieniowego
, by wznowić transmisję.
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4. Codzienne korzystanie z urządzenia TVLink II

4.3 Regulacja głośności
J Ustaw głośność telewizora na poziomie 		
odpowiednim dla innych widzów.
J Dopasuj głośność przez TVLink II 			
dzięków w aparatach słuchowych 			
tak, by były komfortowe.
Aby dokładnie dostosować głośność aparatów
słuchowych i TVLink II, możesz wykorzystać przyciski
głośności w urządzeniu do przekazu strumieniowego:
, by zwiększyć głośność
J
, by zmniejszyć głośność
J
Aby wytłumić dźwięki otoczenia
(2 sek) by bardziej 			
J Naciśnij
wytłumić.
(2 sek) by przywrócić 		
lub
J Naciśnij
oryginalny poziom głośności aparatów		
słuchowych.
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J Jeśli TVLink II jest podłączony do gniazda
słuchawkowego w telewizorze, możesz używać pilot
do telewizora, by regulować głośność bezpośrednio.
Więcej informacji możesz znaleźć w instrukcji
użytkowania telewizora.
Jeśli telewizor podłączony jest do dekodera lub
tunera telewizji satelitarnej, upewnij się, że
głośność tych urządzeń ustawiona jest na 75%,
by uzyskać możliwie najlepszą jakość audio.

29

4. Codzienne korzystanie z urządzenia TVLink II

4.4 Przerwa i powrót do przekazu
Pauzę w transmisji audio
z urządzenia do przekazu
strumieniowego, możesz
włączyć naciskając .

lub

Podczas pauzy:
J Wskaźniki obu urządzeń będą migać na niebiesko
J Twoje aparaty słuchowe przełącza się na ostatnio
wybrany program słuchowy
J Nie możesz zmienić programu słuchowego
w aparatach podczas transmisji lub pauzy.
Aby wznowić transmisję, naciśnij ponownie główny
urządzenia do przekazu strumieniowego.
przycisk
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4.5 TVLink II i telefony komórkowe
Jeśli urządzenie do przekazu strumieniowego jest sparowane
i połączone z telefonem komórkowym, możesz nadal
odbierać połączenia, nawet korzystając z TVLink II.
W przypadku połączenia przychodzącego, urządzenie do
przekazu strumieniowego automatycznie przerywa
transmisję z TVLink II, a do Twoich aparatów słuchowych
przesyła sygnał z telefonu komórkowego.
“klik”

lub
“klik”
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4. Codzienne korzystanie z urządzenia TVLink II

Aby odebrać połączenie, kiedy usłyszysz dzwonek
w aparatach słuchowych naciśnij główny przycisk
urządzenia do przekazu strumieniowego . Aby
zakończyć połączenie naciśnij ponownie przycisk
główny .
4.6 Wyłączanie urządzeń
J Aby zakończyć transmisję audio, wyłącz TVLink II
naciskając przycisk Wł/Wył.
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4.7 Znaczenie wskaźników wizualnych
Znaczenie głównego wskaźnika

TVLink II:

Ciągły zielony 		

Włączony

Migający zielony

Włączony, brak audio

Szybko migający 		
Tryb parowania
na niebiesko			
Ciągły niebieski 		

Przekaz strumieniowy

Migający niebieski

Pauza

Migające kolory 		
			

Tryb testowy, rozdział 5.1

Więcej szczegółowych informacji o wskaźnikach
urządzenia do przekazu strumieniowego możesz
znaleźć w jego instrukcji użytkowania.
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5. Rozwiązywanie problemów
5.1 Testowanie transmisji audio
Jeśli nie słyszysz dźwięku ze źródła audio (np. telewizora):
Sprawdź połączenie pomiędzy urządzeniem do przekazu
strumieniowego a aparatami słuchowymi
J Wykorzystaj tryb demo jak to opisano w instrukcji
użytkowania urządzenia do przekazu strumieniowego,
by sprawdzić połączenie pomiędzy nim i aparatami.
J Jeśli to nie pomoże, poproś protetyka słuchu
o skonfigurowanie urządzenia do przekazu
strumieniowego z Twoimi aparatami słuchowymi.
Sprawdź połączenie pomiędzy TVLink II a urządzeniem
do przekazu strumieniowego
J Włącz i załóż urządzenie do przekazu strumieniowego.
1. 2.
J Wyłącz TVLink II, następnie naciśnij 			
w tym samym czasie przycisk włączania
i zmniejszania głośności, aż wskaźnik			
statusu zacznie migać na kolorowo.
J Urządzenie do przekazu strumieniowego		
i TVLink II powinny się połączyć (niebiesko-zielone
lub niebiesko-czerwone miganie), usłyszysz także
sygnał testowy w aparatach słuchowych.
34

J Możesz zmienić głośność sygnału testowego za
w urządzeniu do
pomocą przycisków głośności
przekazu strumieniowego.
J Jeśli nie słyszysz dźwięku, rozpocznij parowanie - jak
to opisano na stronie 20.
J Sygnał testowy trwa przez 2 minuty lub do
naciśnięcia dowolnego przycisku na TVLink II.
Sprawdź połączenie przewodów
Jeśli słyszałeś sygnał testowy z TVLink II ale nie
słyszysz dźwięku z telewizora, problemem może być
połączenie przewodów.
J Upewnij się, że przewód audio jest dokładnie włożony.
J Upewnij się, że podłączyłeś przewód do wyjścia
i wejścia audio.
J Użyj innego przewodu.
J Użyj innego wyjścia audio w telewizorze.
Główny wskaźnik stacji bazowej przekazuje informacje
podczas trybu testowego.
Kolory wskazują zarówno na status wejścia audio jak
i status połączenia z urządzeniem do przekazu
strumieniowego.
35

5. Rozwiązywanie problemów

Na przykład:
Czerwony/niebieski/czerwony/niebieski/itd: transmisja
sygnału testowego, nie wykryto wejścia audio w TVLink II.
Kody kolorów:
Czerwony		
Zielony		
Pomarańczowy
		
Niebieski 		
		

36

Nie wykryto wejścia audio w TVLink II
Wykryto wejście audio w TVLink II
Wyszukiwanie urządzenia do
przekazu strumieniowego
Transmisja sygnału testowego do
urządzenia do przekazu strumieniowego

5.2 Pytania i odpowiedzi
Poniżej przedstawiono często zadawane pytania wraz z odpowiedziami:
Prawdopodobna przyczyna

Rozwiązanie

Żaden ze wskaźników nie świeci się ciągle na niebiesko.
J Urządzenia nie są włączone
J Urządzenia nie są sparowane

J Włącz urządzenia
J Sparuj urządzenia (str. 20)

Wskaźnik TVLink II szybko miga na niebiesko.
J TVLink II jest w trybie
parowania Bluetooth

J Sparuj urządzenia (str. 20)

Tylko jeden niebieski wskaźnik świeci się ciągle na niebiesko.
J Jedno z urządzeń jest
połączone z innym
urządzeniem Bluetooth.

J Wyłącz wszystkie urządzenia
Bluetooth za wyjątkiem
TVLink II

Oba wskaźniki świecą się ciągle na niebiesko, ale nie słychać TV.
J Urządzenie do przekazu
J Załóż odpowiednio
strumieniowego jest poza
urządzenie do przekazu
zasięgiem aparatów słuchowych
strumieniowego
J Wyłącz i włącz ponownie
urządzenia
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5. Rozwiązywanie problemów
Prawdopodobna przyczyna

Rozwiązanie

J Urządzenie do przekazu
strumieniowego nie jest
zaprogramowane do Twoich
aparatów słuchowych

J Poproś protetyka słuchu
o ponowne zgrupowanie
urządzenia do przekazu
i aparatów słuchowych

Nie słychać dźwięku z telewizora przez urządzenie do przekazu.
J Urządzenia są wyłączone
J Przewody nie są odpowiednio
włożone
J Brak wejścia audio do TVLink II
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J Upewnij się, że wszystkie
urządzenia są włączone
J Powtórz kroki z rozdziału 3.3

J Upewnij się, że telewizor nie
jest wyciszony
J Wybierz 75% głośności
w zestawie TV
J Upewnij się, że przewód audio
jest podłączony do wyjścia
J TVLink II jest w trybie pauzy
J Wskazują go migające na
niebiesko wskaźniki statusu
na obu urządzeniach.
Krótkie naciśnięcie przycisku
głównego wznowi przekaz
J Dystans pomiędzy urządzeniem J Umieść urządzenia bliżej siebie.
do przekazu strumieniowego
Maksymalna odległość to 30
a TVLink II jest za duży
metrów w otwartej przestrzeni.
J By uniknąć przerwania przekazu,
upewnij się, że nosisz
urządzenie do przekazu we
właściwy sposób i utrzymuj
urządzenie Bluetooth
w zasięgu działania.

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiązanie

Głośność podczas transmisji nie jest komfortowa (jest za niska
lub za wysoka).
J Różne źródła audio TV mają
różne głośności wyjściowe.

J Jeśli TVLink II jest podłączony
do złącza RCA/Cinch lub
SCART telewizora, dostosuj
głośność za pomocą
przycisków głośności stacji
bazowej
J Jeśli TVLink II jest podłączony
do wyjścia zestawu
słuchawkowego telewizora,
można wyregulować głośność
za pomocą regulatora
głośności telewizora.
J Ustaw głośność w odbiorniku
satelitarnym lub dekoderze.
J Wyreguluj głośność za pomocą
przycisków głośności
urządzenia do przekazu.

Po podłączeniu TVLink II, głośniki w telewizorze przestają działać.
J Wybrano wyjście słuchawkowe
w TV.

J Wybierz inne wyjście audio
w odbiorniku telewizyjnym,
takie jak optyczne,
kompozytowe, RCA/Cinch
lub SCART.
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6. Informacje o gwarancji
6.1 Gwarancja lokalna
Spytaj protetyka słuchu o warunki lokalnej gwarancji.
6.2 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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6.3 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:

Gabinet protetyczny
(pieczątka/podpis):

Data zakupu:
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7. Informacje o zgodności
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
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Z1285

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
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7. Informacja o zgodności

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 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.
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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.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się
w arkuszu danych, który można pobrać ze strony
www.phonak.com/tvlink
Uwaga 5
To urządzenie jest zgodne z limitami FCC/
Industry Canada RF dotyczących wystawienia na
promieniowanie dla urządzeń nieobjętych kontrolą.
To urządzenie powinno działać i być zainstalowane
w odległości większej niż 20 cm pomiędzy radiatorem
a ciałem.
Nadajnik nie może działać ani być połączony z żadną
inną anteną lub innym nadajnikiem.
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8. Informacje i objaśnienia dotyczące
symboli

XXXX

Symbol CE oznacza potwierdzenie
przez firmę Phonak AG, że ten produkt
firmy Phonak spełnia wymagania
dyrektywy R&TTE 1999/5/EC
dotyczącej urządzeń radiowych
i telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych. Numery występujące po
symbolu CE są numerami jednostek
notyfikowanych wspomnianych
powyżej dyrektyw. Znak ostrzeżenia
oznacza, że występują potencjalne
ograniczenia jego używania w co
najmniej jednym kraju członkowskim UE.
To urządzenie jest urządzeniem klasy 2
i można go używać wewnątrz
pomieszczeń w krajach członkowskich
UE bez ograniczeń, ale nie można go
używać na zewnątrz we Francji.
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Wskazuje na producenta, według
dyrektywy UE 93/42/EEC.
Ten symbol wskazuje na zawarte
w tej instrukcji ważne ostrzeżenia,
z którymi powinien zapoznać się
użytkownik.
Informacje istotne z punktu widzenia
bezpiecznego użytkowania produktu.
Etykieta zgodności z australijskimi
przepisami EMC i przepisami
dotyczącymi radiokomunikacji.
Warunki
działania

To urządzenie zostało zaprojektowane
w taki sposób, aby działało bez
problemów i bez ograniczeń, gdy jest
używane zgodnie z przeznaczeniem,
chyba że podano inaczej w niniejszej
instrukcji użytkowania.
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8. Informacje i objaśnienia dotyczącze symboli

Temperatura podczas transportu
i magazynowania: od –20° do +60°C
Temperatura działania: od 0° do +40°C
Ten symbol wskazuje na zawarte w tej
instrukcji istotne informacje, z którymi
powinien zapoznać się użytkownik.
Trzymaj w suchym miejscu.
Wilgotność podczas transportu: do
90% (bez kondensacji).
Wilgotność podczas magazynowania:
od 0% do 70%, jeśli nie używany.
Wilgotność podczas pracy: <90%
(bez kondensacji).
Ciśnienie atmosferyczne: 		
od 500 hPa do 1100 hPa.
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Symbol przekreślonego kontenera
na odpady informuje, że opisanego
tu urządzenia nie można traktować
jak zwykłych odpadów domowych.
Starego lub nieużywanego urządzenia
należy pozbyć się w punktach
utylizacji przeznaczonych dla
odpadów elektronicznych lub oddać
je protetykowi słuchu, który zadba
o jego usunięcie w odpowiedni sposób.
Właściwa utylizacja aparatu chroni
środowisko naturalne 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.
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9. Informacje o bezpiecznym
używaniu produktu
Kolejne strony mogą zawierać ważne informacje
o bezpiecznym używaniu produktu.
Ostrzeżenia o zagrożeniach
Przechowuj urządzenie z dala od dzieci, osób
niepełnosprawnych umysłowo i zwierząt.
Korzystaj wyłącznie z aparatów słuchowych,
specjalnie zaprogramowanych przez protetyka słuchu.
Prosimy o pozbywanie się części elektronicznych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nie wprowadzaj do urządzenia zmian i modyfikacji,
które nie zostały jednoznacznie zatwierdzone przez
firmę Phonak.
Urządzenia zewnętrzne mogą być podłączane pod
warunkiem, że zostały przetestowane zgodnie ze
standardami IECXXXXX. Używaj wyłącznie akcesoriów
zatwierdzonych przez firmę Phonak AG.
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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 ładuj TVLink II przez port USB w komputerze lub
laptopie. Może to uszkodzić urządzenie.
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.
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.
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9. Informacje o bezpiecznym używaniu produktu

Informacje o bezpiecznym używaniu produktu
Kiedy nie używasz TVLink II, wyłącz go.
Chroń konektory, wtyczki, gniazdo ładowania
i zasilacz przed pyłem i zanieczyszczeniami.
Chroń urządzenie przed nadmierną wilgocią
(kąpieliska lub pływalnie) oraz za wysoką
temperaturą (grzejnik, obudowa telewizora). Chroń
urządzenie przed wstrząsami i uderzeniami.
Możesz czyścić urządzenie wilgotną ściereczką.
Nigdy nie używaj chemicznych środków do
czyszczenia (proszek do prania, mydło, itp.) ani
alkoholu. Nigdy nie używaj mikrofalówki ani innych
urządzeń grzewczych do osuszania 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.
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Naświetlanie promieniami X (Rentgen, tomografia
komputerowa lub obrazowanie metodą rezonansu
magnetycznego) może wpływać niekorzystnie na
działanie urządzenia.
Nie używaj urządzenia w miejscach gdzie nie wolno
używać sprzętu elektronicznego.
Dodatkowe informacje
Elektroniczny sprzęt wysokiej mocy, duże instalacja
elektroniczne oraz obiekty wykonane z metalu mogą
znacząco ograniczać zasięg działania.
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Notatki
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