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1. Witamy
Gratulujemy wyboru urządzenia Phonak TVLink S.
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 S.
Ponadto uważnie przeczytaj sekcję „Ważne informacje”
znajdującą się w rozdziale 6.
Phonak – life is on		

www.phonak.pl
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2. Zapoznanie się ze stacją TVLink S
Kompletny system Phonak TVLink S składa się
z następujących elementów:

(h) Zasilacz z wtyczką
do gniazda mini-USB
oraz adapter sieciowy
ComPilot*
(i)		 Przewód audio do
		 złącza RCA/Cinch
(j)		 Przewód audio do
gniazda 3,5 mm jack
Stacja bazowa
Phonak TVLink S

(k) Adapter SCART/Peritel
(opcja)

* Pakiet podstawowy zawiera tylko samodzielną stację
bazową TVLink S z zasilaczem i wszystkimi kablami.
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Opis urządzenia
Phonak TVLink S bezprzewodowo łączy aparaty słuchowe
z telewizorem lub innymi urządzeniami audio. System
składa się z trzech głównych elementów:
aparatów słuchowych, urządzenia ComPilot i stacji
bazowej Phonak TVLink S.

Aparat słuchowy

Do 30 metrów
audio

pow
er

ComPilot

Przewód
Stacja bazowa
TVLink S
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2. Zapoznanie się ze stacją TVLink S
Phonak ComPilot - streamer i pilot w jednym
s
au
dio

pow
e

k

r

Przyciski
j Przyciski główny ( )
k Regulator głośności +/- (
)
l “Home” (
m Połącz ( )
n Włącz/wyłącz (ON/OFF) (

)

j

)

n
Wejścia
o Wloty mikrofonów
p Wejście audio (3.5 mm jack)
q Wejście FM (złącze euro)
r Gniazdo ładowania (mini-USB)

o

Wskaźniki
s Wskaźnik audio
Wskaźnik akumulatora
Pętla indukcyjna
Gniazda pętli
Pętla indukcyjna (z anteną)
Wtyczki pętli

m
l
p q r
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Szczegółowe informacje dotyczące urządzenia
ComPilot, takie jak jego możliwości, objaśnienie
wskaźników, innych źródeł wejścia i innych
elementów, zawiera Instrukcja użytkowania
urządzenia ComPilot dostarczona razem z tym
urządzeniem.

Słowny znak towarowy i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. a firma Phonak używa ich na warunkach
licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
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2. Zapoznanie się ze stacją TVLink S
Stacja bazowa Phonak TVLink S
Stację bazową TVLink S podłącza się do telewizora (lub
innego źródła audio). Służy ona do bezprzewodowego
wysyłania sygnałów audio z telewizora do urządzenia
ComPilot na odległość do 30 metrów. Stacja bazowa
TVLink S służy także do ładowania urządzenia ComPilot,
gdy nie jest ono używane.
(f) (g)
Przyciski
(a) Włącz/wyłącz (ON/OFF)
(b) Sygnał TV - głośniej
(c) Sygnał TV - ciszej
Wejścia
(d) Gniazdo ładowania (mini-USB)
(c)
(e) Wejście audio (3.5 mm jack)
(f) Slot do ładowania
		ComPilota
(g) Wskaźnik statusu

(a)

(b)

(d)

(e)

Stacja bazowa TVLink S
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3. Pierwsze kroki
Krok 1. Konfiguracja zasilacza
1. Wybierz adapter przeznaczony dla kraju, w którym
przebywasz.

USA

EU

UK

Australia

2. Włóż zaokrąglony róg adaptera
		 do zaokrąglonego rogu zasilacza
		 uniwersalnego, aż zostanie
		 całkowicie w nim osadzony.

2.

3.

3. Kliknij część końcową adaptera, aby
ją zablokować. Upewnij się, że adapter jest bezpiecznie zablokowany.
Aby wyjąć adapter zasilacza:
a. Odciągnij zaczep zasilacza
		 uniwersalnego i przytrzymaj go.
b. Delikatnie pociągnij adapter
		 w górę, aby go wyjąć z oprawki.
c. Przejdź do kroku 1 (powyżej).

a. b.
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3. Pierwsze kroki

Krok 2. Podłączanie stacji bazowej TVLink S
Aby podłączyć zasilacz:
▪ Umieść stację bazową TVLink S obok telewizora.
Podłącz wtyczkę mini-USB (d) zasilacza do wejścia
zasilania (oznaczonego jako “Power”) stacji bazowej
TVLink S. Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego (h).

Stacja bazowa TVLink S
(h)
(d)
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W celu podłączenia stacji bazowej TVLink S do
telewizora użyj kabla RCA/Cinch (i):
▪ Włóż wtyczkę stereo (e) do wejścia audio (oznaczonego
jako “Audio IN”) stacji bazowej TVLink S. Włóż wtyczki
czerwoną i białą (i) odpowiednio do czerwonego
i białego złącza wyjściowego odbiornika TV.

(i)
(e)

13

3. Pierwsze kroki

Stację bazową TVLink S można także podłączyć do
złącza zestawu słuchawkowego odbiornika TV,
używając kabla audio:
▪ Włóż wtyczkę stereo (e) do wejścia audio stacji
bazowej TVLink S (oznaczonego jako „Audio IN”)
▪ Podłącz drugi koniec kabla do wyjściowego złącza
zestawu słuchawkowego telewizora.

(j)
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(e)

Gdy stacja bazowa TVLink S jest podłączona do złącza
zestawu słuchawkowego telewizora, głośność można
regulować za pomocą pilota telewizora.
W niektórych odbiornikach telewizyjnych podłączenie
wtyczki jack do złącza zestawu słuchawkowego
spowoduje wyłączenie głośników - dźwiękowy
sygnał telewizyjny nie będzie słyszany przez inne osoby.
W takiej sytuacji należy użyć złącza wyjściowego
Cinch/ RCA lub SCART zgodnie z powyższym opisem.
Więcej informacji na temat regulacji głośności podano
w kroku 7. Stację bazową TVLink S firmy Phonak
można także podłączyć do innego dowolnego źródła
audio, takiego jak odtwarzacz MP3, komputer lub
domowy system audio, za pomocą kabla stereo (j).
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3. Pierwsze kroki

Opcjonalnie można użyć adaptera SCART
▪ Podłącz jeden koniec kabla audio (j) do stacji bazowej
TVLink S, a drugi koniec do adaptera SCART. Następnie
podłącz adapter SCART (k) do wolnego złącza
wyjściowego SCART w telewizorze.

(k)

(e)
(j)
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Krok 3. Włączanie wszystkich urządzeń
Aby używać systemu TVLink S, należy włączyć wszystkie
urządzenia.
▪ Włącz telewizor lub inne źródło audio.
▪ Upewnij się, że aparat słuchowy jest włączony
i właściwie założony.
▪ Aby włączyć urządzenie ComPilot, przesuń przełącznik
zasilania n do pozycji ON, jak pokazano na rys. 1.
ComPilot

audio

				

power
pow
po
ow
wer
we
er

Włącz

Rys. 1
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3. Pierwsze kroki

▪ Włącz stację bazową TVLink S, krótko naciskając
przycisk włącz/wyłącz (a), jak pokazano na rys. 2.
Wskaźnik statusu (g) zaświeci się na zielono,
a następnie może zmienić kolor na niebieski.
Stacja bazowa TVLink S
(a)

(g)

Rys. 2
Jeśli wskaźnik zasilania ComPilot miga na czerwono
lub nie świeci się w ogóle, prawdopodobnie oznacza to
niski poziom naładowania akumulatora urządzenia
ComPilot. W takiej sytuacji najpierw naładuj ComPilota,
jak opisano w kroku 10 na stronie 32.
Szczegółowy opis wskaźników urządzenia ComPilot
zawiera jego instrukcja użytkowania.
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Krok 4. Parowanie urządzenia ComPilot i stacji
bazowej TVLink S
Jeśli urządzenie ComPilot i stacja bazowa TVLink S
zostaną zakupione jako kompletny pakiet TVLink S,
urządzenie ComPilot jest już sparowane ze stacją
bazową TVLink S. Wskaźniki (g) oraz s będą
nieprzerwanie świeciły się na niebiesko i można
przejść bezpośrednio do kroku 5.
Przed użyciem systemu TVLink S należy sparować
urządzenie ComPilot i stację bazową TVLink S.
Procedura parowania umożliwia wskazanie, które
urządzenia Bluetooth mogą się ze sobą komunikować.
Upewnij się, że oba urządzenia są włączone, jak
opisano w powyższym kroku 3.
Podczas parowania nie trzeba umieszczać urządzenia
ComPilot w złączu ładowania stacji bazowej (f).
Parowanie wystarczy wykonać jeden raz dla
każdego urządzenia, które ma się komunikować
z urządzeniem ComPilot.
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3. Pierwsze kroki

1. Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski
i
przez 2 sekundy, aż wskaźnik audio s zacznie szybko
migać na niebiesko (rys. 3). Urządzenie ComPilot
pozostanie w trybie parowania przez dwie minuty
albo do zakończenia procesu parowania.

Przyciśnij
Rys. 3
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/

audi
au
audio
udi
ddio
io

power

au
audio
uddi
udi
dio
io

power

przez 2 sek.

2. Jeśli wskaźnik statusu (g) stacji bazowej TVLink S
jeszcze nie miga szybko na niebiesko, naciskaj przycisk
włącz/wyłącz (a) przez 5 sek., aż wskaźnik Bluetooth (g)
zacznie szybko migać na niebiesko, jak pokazano
na rys. 4.

(a) Przyciśnij przez 5 sek.

Rys. 4
3. Poczekaj aż oba wskaźniki Bluetooth s i (g) zaczną
świecić nieprzerwanie na niebiesko. Ta operacja może
potrwać do 2 minut, ale zwykle zostaje wykonana
w ciągu kilku sekund.
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4. Codzienne korzystanie z urządzenia
Phonak TVLink S
Najpierw włącz oba urządzenia, jak opisano w kroku 3.
Krok 5. Noszenie urządzenia ComPilot
Zanim będzie można rozpocząć strumieniowe przesyłanie
muzyki, dźwięku z TV lub głosu dzwoniącego należy
włączyć urządzenie ComPilot
i założyć je we właściwy sposób,
jak pokazano poniżej:
1. Załóż pętlę indukcyjną na szyję
(można to łatwo zrobić po
odłączeniu jednej wtyczki pętli).
2. Upewnij się, że obie wtyczki
są dobrze podłączone do gniazdek
pętli indukcyjnej.
3. Włącz urządzenie ComPilot.
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Po włączeniu ComPilot automatycznie rozpozna
bezprzewodowe aparaty słuchowe firmy Phonak.
W przypadku występowania zakłóceń z innymi aparatami słuchowymi skontaktuj się z protetykiem słuchu.
Krok 6. Słuchanie telewizji
Dźwięk płynący z telewizora usłyszysz bezpośrednio
w aparatach słuchowych.
Jeśli nie słyszysz dźwięku za pomocą systemu
TVLink S, powtórz kroki od 1 do 5 podane na
stronach od 12 do 23.
System TVLink S obsługuje łącze Bluetooth w odległości
do 30 m. Urządzenie ComPilot i stacja bazowa TVLink S
nie muszą znajdować się w linii wzroku. Jednak zakłócenia
w środowisku spowodowane ścianami i umeblowaniem
mogą ograniczyć zasięg działania.
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4. Codzienne korzystanie z urządzenia Phonak TVLink S
Jeśli urządzenie ComPilot znajdzie się poza zasięgiem
stacji bazowej TVLink S, bezprzewodowa transmisja
audio zostanie przerwana.
Jeśli urządzenie ComPilot ponownie znajdzie się w zasięgu
stacji bazowej TVLink S, komunikacja z aparatami
słuchowymi zostanie wznowiona.
Wznowienie komunikacji może zająć 10 sekund.
Oba wskaźniki komunikacji - s i (g) - podczas
komunikacji powinny świecić się nieprzerwanie
na niebiesko.
Jeśli wskaźnik statusu stacji bazowej TVLink S (g):
– miga na zielono, sprawdź, czy wejście audio do stacji
		 bazowej TVLink S jest poprawnie podłączone i czy
		 głośność wejściowa jest ustawiona na poziom 75%.
- świeci na zielono, sprawdź, czy ComPilot jest
		 włączony, czy obie końcówki pętli indukcyjnej są
		 podłączone i czy urządzenia są sparowane.
– miga na niebiesko, oznacza to, że włączony jest
		 tryb wstrzymania/pauzy. Naciśnij główny przycisk
		 urządzenia ComPilot ( ), aby wznowić komunikację.
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Krok 7. Dopasowywanie głośności do sygnału
telewizyjnego
Najpierw ustaw głośność głośników telewizora na
poziomie odpowiednim dla pozostałych osób.
▪ Jeśli stacja bazowa TVLink S jest podłączona do
telewizora kablem RCA/Cinch (i) lub za pomocą
adaptera SCART (k), wyreguluj głośność za pomocą
regulatorów głośności (b) i (c) stacji bazowej TVLink
S (rys. 5), aby osiągnąć komfortową głośność.
▪ Podczas codziennego korzystania i regulowania
)
dźwięku używaj przycisków regulacji głośności (
(rys. 6) urządzenia ComPilot.

Rys. 5

(c)

(b)

Rys. 6
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4. Codzienne korzystanie z urządzenia Phonak TVLink S
▪ Jeśli stacja bazowa TVLink S jest podłączona do złącza
słuchawek telewizora, do bezpośredniej regulacji
głośności telewizora można użyć również pilota telewizora. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat
regulacji głośności telewizora, zapoznaj się z instrukcją
użytkownika telewizora.
Jeśli telewizor jest podłączony do odbiornika
satelitarnego lub dekodera, upewnij się, że na tych
urządzeniach ustawiono głośność na poziomie 75%,
bo wtedy uzyskuje się najlepszą jakość dźwięku.
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Krok 8. Przerwa w transmisji oraz połączenia telefoniczne podczas działania urządzenia

Aby przerwać transmisję audio z telewizora, naciśnij
główny przycisk ( ) urządzenia ComPilot.
Podczas przerwy:
▪ Wskaźniki Bluetooth s i (g) będą migały na
niebiesko na obu urządzeniach.
▪ Aparaty słuchowe powrócą do wcześniejszego programu.
Aby wznowić słuchanie telewizji, ponownie naciśnij
główny przycisk ( ) urządzenia ComPilot.
Jeśli chcesz zarządzać wieloma źródłami wejściowymi,
zapoznaj się z informacjami podanymi w instrukcji
użytkowania urządzenia ComPilot w rozdziale 8.2.
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4. Codzienne korzystanie z urządzenia Phonak TVLink S
Jeśli ComPilot jest sparowany z telefonem komórkowym,
nadal możesz odbierać połączenia telefoniczne, nawet
podczas oglądania telewizji za pomocą TVLink S. Jeśli
nadejdzie połączenie przychodzące, ComPilot automatycznie wstrzyma transmisję sygnału audio z telewizora
i wyśle sygnał z telefonu komórkowego do aparatu
słuchowego.
“kliknięcie”

Aby odebrać połączenie przychodzące, na krótko naciśnij
przycisk Home ( ) na urządzeniu ComPilot po usłyszeniu
dźwięku dzwonka w aparacie słuchowym. Aby zakończyć
połączenie telefoniczne, ponownie naciśnij ten przycisk.
Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk
Home ( ) na urządzeniu ComPilot przez 2 sekundy
podczas dźwięku dzwonka.
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Informacje na temat parowania urządzenia ComPilot
z telefonem komórkowym lub innymi urządzeniami
służącymi do rozrywki i komunikacji, takimi jak
radioodbiorniki lub komputery osobiste, zawiera
instrukcja użytkowania urządzenia ComPilot.
Krok 9. Wyłączanie stacji bazowej TVLink S i urządzenia
ComPilot
Wyłączanie urządzeń:
▪ Aby zakończyć transmisję telewizyjnego sygnału audio,
wyłącz stację bazową TVLink S, naciskając przycisk
włącz/wyłącz (a), jak pokazano na rys. 7.
(a)

Rys. 7
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4. Codzienne korzystanie z urządzenia Phonak TVLink S
▪ Jeśli nie używasz urządzenia ComPilot z innymi
urządzeniami, takimi jak telefon komórkowy, wyłącz
je, przesuwając wyłącznik zasilania ( )do pozycji
Wyłączone, jak pokazano na rys. 8. Wskaźnik
zasilania urządzenia ComPilot najpierw zamiga na
czerwono, a następnie zaświeci się na 2 sekundy,
co oznacza całkowite wyłączenie.

Wyłączone/OFF
Rys. 8
Jeśli nie jest dostępny żaden wejściowy sygnał audio,
stacja bazowa TVLink S automatycznie zatrzyma
transmisję audio przez Bluetooth do urządzenia
ComPilot po 5 minutach. Jej wskaźnik statusu (g)
będzie świecił się na zielono.
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Krok 10. Ładowanie urządzenia ComPilot
Aby naładować urządzenie ComPilot, umieść je w złączu
ładowania (f) stacji bazowej TVLink S, jak pokazano na rys. 9.

ComPilot

Rys. 9

audi
au
audio
udi
ddio
io

power

au
audio
uddi
udi
dio
io

power

(f)
Stacja bazowa
TVLink S

Wskaźnik zasilania ComPilot
Ładowanie
Ciągły czerwony
Akumulator w pełni
naładowany

Ciągły zielony
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4. Codzienne korzystanie z urządzenia Phonak TVLink S
▪ Stacja bazowa TVLink S podczas ładowania może być
włączona lub wyłączona. Jej wskaźnik statusu (g) nie
wskazuje procesu ładowania.
▪ Zwykle pełne naładowanie urządzenia ComPilot trwa
90 minut.
▪ Zalecamy wyłączenie urządzenia ComPilot na czas
ładowania.
Pierwsze ładowanie urządzenia ComPilot musi trwać
co najmniej trzy godziny, nawet jeśli wskaźnik akumulatora zaświeci się na zielono znacznie wcześniej.
Po początkowym naładowaniu można pozostawić
urządzenie ComPilot w złączu na czas nieograniczony.
Ze względów bezpieczeństwa akumulator należy
ładować tylko za pomocą ładowarek dostarczonych
przez firmę Phonak. Jeśli mają być używane inne
ładowarki, muszą mieć certyfikat USB (5,0 V prądu
stałego / 500 mA).
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Objaśnienie znaczenia wskaźników statusu urządzenia
ComPilot i stacji bazowej TVLink S podczas przetwarzania
strumieniowego
audio

		

ComPilot

power

Stacja TVLink S

Przetwarzanie
Ciągły niebieski Ciągły niebieski
strumieniowe
Przetwarzanie
Krótkie mignięcia Krótkie mignięcia
strumieniowe
wstrzymane (pauza)
TVLink S
Ciemny
Zielony
nie podłączony*)
*Jeśli urządzenie ComPilot jest połączone również
z telefonem, jego wskaźnik audio:
▪ Będzie dwukrotnie migać podczas
wstrzymania przetwarzania strumieniowego.
▪ Będzie migać, jeśli stacja bazowa
TVLink S nie jest połączona.
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5. Rozwiązywanie problemów
5.1 Testowanie transmisji dźwięku
Stacja bazowa TVLink S może wygenerować dźwięk
testowy w celu sprawdzenia systemu.
Aby rozpocząć testowanie:
▪ Włącz i poprawnie załóż ComPilota.
▪ Najpierw wyłącz stację bazową TVLink S, a następnie
naciśnij jednocześnie przycisk głośności stacji bazowej
(c) i zasilania (a) do czasu, gdy wskaźnik statusu (g)
zacznie migać w różnych kolorach.
▪ ComPilot i stacja bazowa powinny się teraz połączyć
(miga niebieski/zielony lub niebieski/pomarańczowy)
i w aparacie słuchowym usłyszysz testową melodię.
Dźwięk testowy jest odtwarzany przez 2 minuty lub do
naciśnięcia przycisków stacji bazowej.
) urządzenia ComPiUżyj przycisków głośności (
lot, aby zmienić głośność dźwięku testowego.
Jeśli nie słyszysz żadnego dźwięku testowego, wykonaj
procedurę parowania zgodnie z opisem na stronie 20.
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Wskaźnik statusu stacji bazowej (g) sygnalizuje informacje podczas pracy w trybie testowym.
Kolory zmieniają się, wskazując status wejścia audio
oraz status połączenia z urządzeniem ComPilot.
Przykład:
Czerwony/niebieski/czerwony/niebieski/itp.: dźwięk
testowy jest przesyłany do urządzenia ComPilot,
a na stacji bazowej nie wykryto żadnego wejścia audio.
Kody kolorów:
Czerwony:
Zielony:
Pomarańczowy:
Niebieski:

brak wejścia audio w stacji bazowej
w stacji bazowej wykryto wejście audio
Wyszukiwanie urządzenia ComPilot
dźwięk testowy jest przesyłany do
urządzenia ComPilot.

Jeśli urządzenie ComPilot nie zostanie znalezione
i nie będzie dostępne żadne wejście audio, stacja
bazowa TVLink S zatrzyma tryb testowy, a jej
wskaźnik będzie migać na zielono.
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5. Rozwiązywanie problemów
5.2 Pytania i odpowiedzi
Poniżej przedstawiono często zadawne pytania wraz z odpowiedziami:
Pradwopodobna przyczyna

Rozwiązanie

Żaden ze wskaźników s ani (g) nie świeci się ciągle na niebiesko.
§ Urządzenia nie są włączone.
§ ComPilot i Phonak TVLink S
nie są sparowane.

§ Włącz urządzenia, jak pokazano w kroku 3. na stronie 17.
§ Powtórz krok 4. na stronie 19.

Wskaźnik (g) na stacji bazowej Phonak TVLink S szybko miga
na niebiesko.
§ Stacja bazowa TVLink S jest
w trybie parowania Bluetooth.

§ Przejdź do kroku 4.
na stronie 19.

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

§ Wyłącz wszystkie inne
urządzenia Bluetooth, oprócz
urządzenia ComPilot i stacji
bazowej TVLink S.

Oba wskaźniki  i (g) świecą ciągle na niebiesko, ale nie słychać TV.
§ Urządzenie ComPilot jest
poza zasięgiem aparatów
słuchowych.
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§ Noś urządzenie ComPilot na
szyi i poprawnie zamocuj
pętlę indukcyjną .
§ Wyłącz wszystkie urządzenia,
a następnie włącz je ponownie.

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiązanie

§ ComPilot nie jest poprawnie
zaprogramowany do aparatów
słuchowych.

§ Poproś protetyka słuchu 		
o przegrupowanie ComPilota
i aparatów słuchowych.

Nie słyszę dźwięku z telewizora za pośrednictwem ComPilota
§ Urządzenia są wyłączone.
§ Kable są źle podłączone.
§ Brak wejścia audio dla stacji
bazowej. Wskaźnik (g) miga
na zielono.

§ TVLink S jest w trybie
wstrzymania.

§ Dystans między urządzeniem
ComPilot a stacją bazową
TVLink S jest za duży.

§ Upewnij się, że wszystkie
urządzenia są włączone.		
Patrz: krok 3. na stronie 17.
§ Powtórz krok 2. na stronie 12.
§ Upewnij się, że telewizor nie
jest wyciszony.
§ Wybierz poziom głośności
75% na odbiorniku TV.
§ Upewnij się, że kabel audio
jest podłączony do portu OUT.
§ Wskazują go migające na
niebiesko wskaźniki statusu
na obu urządzeniach. Krótkie
naciśnięcie przycisku
głównego ( ) umożliwi
wyjście z trybu wstrzymania
i wznowienie działania.
§ Umieść urządzenia bliżej siebie.
Maksymalna odległość to 30
metrów w otwartej przestrzeni.
§ Aby uniknąć przerwania transmisji, upewnij się, że nosisz
ComPilota we właściwy sposób
i utrzymuj urządzenie Bluetooth w zasięgu działania.
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5. Rozwiązywanie problemów
Prawdopodobna przyczyna

Remedy

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

§ Jeśli stacja bazowa TVLink S
jest podłączona do złącza
RCA/Cinch lub SCART telewizora, dostosuj głośność za
pomocą przycisków głośności
(b) i (c).
stacji bazowej
§ Jeśli stacja bazowa TVLink S
jest podłączona do wyjścia
zestawu słuchawkowego telewizora, można wyregulować
głośność za pomocą regulatora głośności telewizora.
§ Wyreguluj głośność
w odbiorniku satelitarnym
lub dekoderze.
§ Wyreguluj głośność za pomocą
przycisków głośności (
)
urządzenia ComPilot.

Po podłączeniu stacji bazowej TVLink S do telewizora, głośniki
przestają działać.
§ Na telewizorze wybrano
§ Wybierz inne wyjście audio
wyjście zestawu słuchawkowego. w odbiorniku telewizyjnym,
takie jak RCA/Cinch lub SCART.
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6. Ważne informacje
		Prosimy o uważne przeczytanie odpowiedniej sekcji
		 w instrukcji użytkowania ComPilota, która jest
		 dostarczana z każdym takim urządzeniem.
6.1 Ostrzeżenia o zagrożeniach
Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym
dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Zakłócenia pracy urządzeń medycznych. Te urządzenia
firmy Phonak do komunikacji z aparatami słuchowymi
używają kodowanej cyfrowo transmisji o małej mocy.
Chociaż jest to mało prawdopodobne, możliwe jest
wystąpienie zakłóceń działania urządzeń medycznych,
takich jak rozruszniki serca. Dlatego osoby używające
urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, nie
mogą używać tego urządzenia.
Należy korzystać wyłącznie z aparatu słuchowego,
który został specjalnie zaprogramowany dla
użytkownika przez protetyka słuchu.
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6. Ważne informacje
Zmiany lub modyfikacje jakichkolwiek spośród tych
urządzeń, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone
przez firmę Phonak, są niedozwolone.
Urządzenia zewnętrzne mogą być podłączane pod warunkiem, że zostały przetestowane zgodnie z odpowiednimi normami IECXXXXX. Należy używać wyłącznie
akcesoriów zaaprobowanych przez firmę Phonak.
6.2 Informacje o bezpiecznym używaniu produktu
Gdy nie używasz stacji bazowej TVLink S, wyłącz ją.
Zawsze podłączaj pętlę indukcyjną ComPilot i noś
ją na szyi podczas przesyłania sygnałów do
aparatów słuchowych.
Chroń złącza urządzeń, wtyczki, gniazda ładowania
i zasilania przed kurzem i zanieczyszczeniami.
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Chroń wszystkie urządzenia przed nadmierną
wilgocią (łazienki, baseny i kąpieliska) i źródłami
ciepła (grzejniki, górna część telewizora). Chroń te
urządzenia przed zbyt dużymi wstrząsami i wibracjami.
Czyść urządzenia za pomocą wilgotnej szmatki. Do ich
czyszczenia nigdy nie używaj środków chemicznych,
(proszków, mydła, itp.). Nie susz nigdy tych urządzeń
w mikrofalówce ani w innych tego typu urządzeniach.
Zastosowana w tych urządzeniach technologia
kodowanej cyfrowo transmisji indukcyjnej jest
niezwykle niezawodna i w zasadzie nie występują
żadne zakłócenia ze strony innych urządzeń.
Należy jednak zauważyć, że podczas korzystania
z tego systemu w pobliżu sprzętu komputerowego,
większych instalacji elektronicznych lub innych
silnych pól elektromagnetycznych, może być
konieczne zachowanie około 60 cm odległości
od urządzenia zakłócającego w celu zapewnienia
odpowiedniego działania.
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6. Ważne informacje
Promieniowanie rentgenowskie, tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny mogą zniszczyć
urządzenie lub wpływać niekorzystnie na poprawne
działanie urządzeń.
Nie należy używać tych urządzeń w miejscach,
w których korzystanie z urządzeń elektronicznych
jest zabronione.
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7. Informacja o gwarancji
7.1 Gwarancja lokalna
Spytaj protetyka słuchu o warunki lokalnej gwarancji.
7.2 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.
7.3 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 ComPilot:

Gabinet protetyczny
(pieczątka, podpis):

Data zakupu:
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8. Informacje na temat 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).
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
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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 ICES-003 organizacji Industry Canada.
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 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:
§ Ponowne ukierunkowanie lub przeniesienie anteny

odbiorczej w inne miejsce.
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8. Deklaracja zgodności
§ Zwiększenie odległości między urządzeniem

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

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

doświadczonego technika radiowego/TV.
Uwaga 4.
FCC/IC - Oświadczenie dotyczące wystawienia na promieniowanie fal radiowych. Niniejsze urządzenie jest
zgodne z limitami FCC/IC wystawienia na promieniowanie dla urządzeń nieobjętych kontrolą. Użytkownicy
końcowi muszą realizować konkretne instrukcje dotyczące
jego działania, aby zapewnić zgodność z przepisami
dotyczącymi wystawienia na promieniowanie fal radiowych. Tego nadajnika nie można umieszczać przy innej
antenie lub nadajniku ani nie może on pracować w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w arkuszu
danych, który można pobrać ze strony
www.phonak.com/compilot-pl
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9. Informacja i objaśnienia 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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Ten symbol wskazuje na zawarte
w tej instrukcji istotne informacje,
z którymi powinien zapoznać się
użytkownik.
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
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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.
Zakres dozwolonych temperatur: 0° do
55° Celsjusza. Dozwolona wilgotność
względna: <95% (brak kondensacji).

9. Informacja i objaśnienia symboli
Wymagania
dotyczące
transportu
i przechowywania

Podczas transportu i przechowywania
temperatura nie powinna spadać poniżej
20° ani przekraczać 60° Celsjusza,
a względna wilgotność powietrza nie
powinna przekraczać 90% w dłuższym
czasie. Odpowiednie ciśnienie powietrza wynosi od 500 do 1100 hPa.
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.
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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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Przedstawiciel na UE:
Phonak GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
D-70736 Fellbach-Oeffingen
Niemcy
www.phonak.pl
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