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Niniejsza instrukcja użytkowania dotyczy  
następujących modeli:

 Niniejsza instrukcja użytkowania dotyczy tylko 
urządzenia CROS. Informacje o aparacie słuchowym 
możesz znaleźć w jego instrukcji użytkowania.
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Informacje o urządzeniu CROS 
i ładowarce

Wkładki uszne
c  Nakładka
c  CROSTip

Akcesoria do ładowania
c  Etui Charger Case RIC z zasilaczem
c  Przystawka Power Pack
c  Ładowarka Mini Charger RIC z zasilaczem

 Urządzenie CROS B-R posiada zintegrowany, 
wbudowany na stałe akumulator litowo-jonowy 
wielokrotnego ładowania.

 Przeczytaj również informacje dotyczące bezpiecznego 
używania urządzeń z akumulatorami (rozdział 16).

 Pamiętaj, aby ładować urządzenie i używać go 
w zakresie temperatury roboczej: od +5° do +40°C.



Urządzenie CROS i ładowarki zostały opracowane przez 
markę Phonak z siedzibą w Zurychu w Szwajcarii — 
jednego ze światowych liderów w dziedzinie technologii 
wspomagających słyszenie.

To najwyższej jakości urządzenie opracowano w wyniku 
wielu lat badań i zdobytego doświadczenia. 
Zaprojektowano je tak, by zapewnić Ci ciągły kontakt ze 
światem dźwięków. Dziękujemy za dokonanie tak trafnego 
wyboru i życzymy wielu lat czerpania radości ze słyszenia.

Aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości urządzenia 
CROS, zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją 
użytkowania. Więcej informacji odnośnie funkcji i korzyści 
oferowanych przez produkt udzieli protetyk słuchu.

Phonak - life is on
www.phonak.pl
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1. Skrócony poradnik

Oznaczenia lewego i prawego urządzenia CROS

Ładowanie urządzeń

Niebieskie oznaczenie 
odnosi się do lewego 
urządzenia CROS.

Czerwone oznaczenie 
odnosi się do prawego 
urządzenia CROS.

Po umieszczeniu 
urządzeń w ładowarce 
wskaźnik świetlny 
zacznie powoli migać, 
do czasu całkowitego 
naładowania 
urządzenia. Po 
naładowaniu do pełna 
wskaźnik pozostanie 
stale włączony, tzn. 
będzie świecił ciągłym 
światłem na zielono.
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Włączanie/wyłączanie

Przycisk ze wskaźnikiem świetlnym

Przycisk ma dwie funkcje:  
Krótkie naciśnięcie może aktywować 
różne funkcje. Funkcje urządzenia CROS 
opisano w instrukcji indywidualnej.

Długie naciśnięcie (3 sekundy) 
powoduje włączenie/wyłączenie 
urządzenia CROS.

Mocno naciśnij przycisk czubkiem 
palca i przytrzymaj przez 3 sekundy,  
aż wskaźnik świetlny zacznie migać.

Wł.:  Jedno krótkie mignięcie 
Wył.:  Dwa krótkie mignięcia

 Przed pierwszym użyciem urządzenia CROS B-R 
zaleca się ładowanie akumulatora przez 3 godziny.
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2.  Elementy urządzenia CROS 
i ładowarki

Urządzenie Phonak CROS to rozwiązanie dla osób 
z jednostronną głuchotą bądź jednostronnym lub 
niesymetrycznym ubytkiem słuchu. Założony na ucho 
słabiej słyszące, przekazuje dźwięk do aparatu 
słuchowego Phonak na drugim uchu.

Urządzenie Phonak CROS B-R + aparat słuchowy 
Phonak Audéo B-R = system Phonak CROS

Dostępne wkładki 

CROSTip Nakładka 

 Urządzenie Phonak CROS B-R działa tylko 
w połączeniu z aparatami słuchowymi 
Phonak Audéo B-R, które służą jako odbiorniki.

 Urządzenie Phonak CROS B-R i aparat słuchowy 
Phonak Audéo B-R korzystają z tej samej ładowarki: 
Etui Charger Case RIC i Mini Charger RIC.
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CROS B-R

Styki ładowania

Element podtrzymujący 
(opcjonalny)

Atrapa słuchawki
(bez wkładki usznej)

Przycisk ze zintegrowanym wskaźnikiem świetlnym

Dźwiękowód
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Miejsce na wkładki uszne

Szczoteczka do czyszczenia

Miejsce na kapsułę 
osuszającą (otwarta 
pokrywa) Kapsuła osuszająca

(opcjonalnie) 

Styki służące do ładowania z oznaczeniem prawy/lewy

Miejsce na kapsułę osuszającą 
(zamknięta pokrywa)

Etui Charger Case RIC
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Etui Charger Case RIC z opcjonalną przystawką Power Pack

Etui Charger Case RIC

Wskaźnik świetlny zasilania

Złącze mikro-USB dla 
zewnętrznego zasilacza

Złącze mikro-USB dla zewnętrznego zasilacza

Przystawka Power Pack

Wskaźnik świetlny stanu akumulatora 
i zasilania zewnętrznego

Przycisk do sprawdzania 
stanu akumulatora

Zablokowanie i odblokowanie 
przystawki Power Pack
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Ładowarka Mini Charger RIC

Styki służące do ładowania 
z oznaczeniem prawy/lewy

Złącze mikro-USB dla 
zewnętrznego zasilacza

Wskaźnik świetlny zasilania
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3. Przygotowanie ładowarki

a) Podłącz większe złącze przewodu ładowania do zasilacza. 
b) Podłącz mniejsze złącze do portu mikro-USB ładowarki.
c) Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.
d)  Wskaźnik świetlny świeci na zielono gdy ładowarka jest 

podłączona do zasilacza.

Podłączanie zasilacza

a b

d

c
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4. Ładowanie urządzenia CROS

  Przy niskim poziomie akumulatora: Jeśli  
poziom naładowania akumulatora będzie niski, 
usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe i melodię . 
Urządzenie CROS ulegnie rozładowaniu po około 
60 minutach (czas ten może być inny w zależności 
od ustawień, otoczenia, itd.).

 Urządzenie CROS B-R posiada zintegrowany, 
wbudowany na stałe akumulator litowo-jonowy 
wielokrotnego ładowania.

 Przed pierwszym użyciem urządzenia CROS B-R 
zaleca się ładowanie akumulatora przez 3 godziny.

 Przed rozpoczęciem ładowania urządzenie CROS 
musi być suche, patrz rozdział 11.

 Pamiętaj, aby ładować urządzenie CROS i używać go 
w zakresie temperatury roboczej: od +5° do +40°C.
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4.1  Korzystanie z etui Charger Case RIC lub ładowarki 
Mini Charger RIC

1

W rozdziale 3 podano informacje na temat sposobu 
przygotowania ładowarki.

Umieść urządzenie na stykach służących do ładowania.  
Sprawdź, czy oznaczenia lewego i prawego urządzenia 
są zgodne z oznaczeniami obok styków służących do 
ładowania (lewego (niebieski)/prawego (czerwony)). 
Po włożeniu do ładowarki urządzenia automatycznie  
się wyłączą. 



17



18

2
Wskaźnik świetlny zacznie powoli migać do czasu 
całkowitego naładowania urządzeń. Po naładowaniu do 
pełna wskaźnik pozostanie włączony tzn. będzie świecił 
ciągłym światłem na zielono. 
Proces ładowania kończy się automatycznie po całkowitym 
naładowaniu akumulatora, tak więc urządzenia można 
bez obaw pozostawić w ładowarce. Ładowanie urządzeń 
może trwać do 3 godzin. W czasie ładowania pokrywę 
etui Charger Case RIC można zamknąć. 

 Czas ładowania
 100% naładowania: 3 godziny
   80% naładowania: 90 minut
 

50% naładowania: 60 min
30% naładowania: 30 min
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50% naładowania: 60 min
30% naładowania: 30 min

3

 Nie wyjmuj urządzeń z ładowarki, ciągnąc za 
dźwiękowód, ponieważ może on ulec uszkodzeniu.

Odłącz urządzenia od styków służących do ładowania 
i włącz je (patrz rozdział 7).
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4.2 Korzystanie z opcjonalnej przystawki Power Pack

Uwaga: Przystawka Power Pack jest kompatybilna wyłącznie z etui 
Charger Case RIC.

1
Przymocuj przystawkę  
Power Pack do etui  
Charger Case RIC i zablokuj ją.

2
Podłącz przewód do złącza mikro-USB i do zasilacza 
zewnętrznego. Przystawka Power Pack i urządzenia będą 
ładowane jednocześnie. Gdy przystawka Power Pack jest 
podłączona do zasilacza zewnętrznego, wskaźnik świetlny 
przystawki wskazuje bieżący stan naładowania akumulatora.

 Przed pierwszym użyciem przystawki Power Pack 
zaleca się ładowanie jej przez 3 godziny.

 Przystawka Power Pack posiada zintegrowany, 
wbudowany na stałe akumulator litowo-jonowy 
wielokrotnego ładowania.
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3
Naładowana całkowicie przystawka Power Pack zapewnia 
7 pełnych cykli ładowania 2 urządzeń.  Aby sprawdzić 
stan naładowania przystawki Power Pack, naciśnij przycisk 
sprawdzania stanu akumulatora (wskaźniki świetlne są 
w przeciwnym razie wyłączone, aby oszczędzać energię). 

Zablokowanie i odblokowanie przystawki Power Pack

Wskaźnik świetlny stanu 
akumulatora:
•   0%–29%
•• 30%–59%
••• 60%–100%

Złącze mikro-USB do zewnętrznego źródła zasilania

Przycisk do sprawdzania 
stanu akumulatora

 Pamiętaj, aby ładować przystawkę Power Pack 
w zakresie temperatury roboczej: od +5° do +40°C.
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5.  Oznaczenia lewego i prawego 
urządzenia

Z tyłu urządzenia CROS znajduje się czerwone 
lub niebieskie oznaczenie. Oznaczenie to pozwala 
zidentyfikować lewe i prawe urządzenie.

Niebieskie oznaczenie 
odnosi się do lewego 
urządzenia CROS.

Czerwone oznaczenie 
odnosi się do prawego 
urządzenia CROS.
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6. Przycisk

Przycisk urządzenia  
może mieć różne funkcje. 
Może też być nieaktywny, 
w zależności od tego, jak 
został zaprogramowany, 
co opisano w „Instruk-
cjach dotyczących 
aparatu słuchowego”. 
Poproś protetyka słuchu, 
aby wydrukował dla 
Ciebie ten dokument.

Przycisk ma dwie funkcje:

Krótkie naciśnięcie

Długie naciśnięcie (3 sekundy)
Przycisk służy do włączania/wyłączania urządzenia CROS. 
Patrz kolejny rozdział.
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Jedno krótkie mignięcie = 
urządzenie CROS włącza się

Dwa krótkie mignięcia = 
urządzenie CROS wyłącza się

7. Włączanie/wyłączanie

Aby wyłączyć urządzenie CROS, mocno naciśnij przycisk 
czubkiem palca i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż wskaźnik 
świetlny zacznie migać.
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8. Zakładanie urządzenia CROS

1

2

3

Umieść urządzenie CROS 
za uchem.

Umieść nakładkę 
w przewodzie słuchowym.

Jeśli nakładka posiada element 
podtrzymujący, włóż go do 
małżowiny usznej tak, by 
utrzymywał urządzenie CROS 
w przewodzie słuchowym.
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9. Zdejmowanie urządzenia CROS

1
Chwyć urządzenie CROS za 
mocowanie i zdejmij je z ucha.

 W bardzo rzadkich przypadkach podczas wyjmowania 
urządzenia z ucha nakładka może pozostać 
w przewodzie słuchowym. W mało prawdopodobnym 
przypadku pozostawienia nakładki w przewodzie 
słuchowym należy się skontaktować z lekarzem celem 
jej bezpiecznego usunięcia.
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10. Warunki użytkowania

Produkt zaprojektowany został w taki sposób, by 
funkcjonował bez problemów lub ograniczeń, jeśli  
jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem, chyba że 
w instrukcji użytkowania podano inaczej.

Pamiętaj, aby ładować urządzenie CROS i przystawkę 
Power Pack w zakresie temperatury roboczej: +5° do 
+40°C i zakresie ciśnienia atmosferycznego: 800 hPA  
do 1500 hPA.

Urządzenie CROS B-R posiada stopień ochrony IP68 
(głębokość 1 metra przez 60 minut) i można go używać 
we wszystkich codziennych sytuacjach. Dzięki temu 
urządzenie CROS można wystawiać na działanie wody 
(deszcz, pot). Urządzenie CROS B-R nie jest jednak 
przeznaczone do użytku podczas wykonywania czynności 
związanych z wodą chlorowaną, mydłem, wodą słoną 
ani innymi płynami zawierającymi związki chemiczne.

Wilgotność w czasie korzystania z etui Charger Case RIC, 
ładowarki Mini Charger RIC i przystawki Power Pack: od 
0% do 85% (bez kondensacji).
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11. Pielęgnacja i konserwacja

Systematyczna pielęgnacja urządzenia CROS i ładowarek 
umożliwia zachowanie ich wyjątkowej wydajności 
i zapewnienie długiego czasu ich użytkowania.  
 
Korzystając z urządzenia, pamiętaj o poniższych 
zaleceniach. Dalsze informacje dotyczące bezpiecznego 
użytkowania produktu można znaleźć w rozdziale 16.2.

Informacje ogólne
Przed użyciem lakieru do włosów lub innych kosmetyków 
zawsze wyjmuj urządzenie CROS, ponieważ produkty te 
mogą je uszkodzić.

Urządzenie CROS jest odporne na wodę, pot i pył pod 
następującymi warunkami:
•	 W przypadku wystawienia urządzenia CROS na działanie 

wody, potu lub zanieczyszczeń zostanie ono 
wyczyszczone i wysuszone.

•	 Urządzenie CROS będzie używane i obsługiwane 
zgodnie z niniejszą instrukcją użytkowania.

 Zawsze przed rozpoczęciem ładowania sprawdź,  
czy aparat słuchowy i ładowarka są suche i czyste.
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Codziennie
Urządzenie CROS: Sprawdź wkładkę pod kątem obecności 
woskowiny i resztek wilgoci. Wyczyść powierzchnie 
tkaniną niepozostawiającą włókien lub szczoteczką 
dostarczoną w etui Charger Case RIC. Nigdy nie używaj  
do czyszczenia urządzenia CROS detergentów ani innych 
środków myjących stosowanych w gospodarstwie 
domowym. Nie zaleca sie przepłukiwania wodą. Jeśli 
chcesz je dokładnie wyczyścić, poproś protetyka słuchu 
o radę i informacje na temat filtrów i kapsuł osuszających. 
Ładowarki: Upewnij się, że styki służące do ładowania 
są czyste. Do czyszczenia ładowarki nie stosuj środków 
czyszczących takich jak domowe detergenty czy środki myjące.

Raz w tygodniu
Urządzenie CROS: Czyść wkładkę uszną miękką, wilgotną 
ściereczką lub specjalną ściereczką do czyszczenia aparatów 
słuchowych. Aby uzyskać dokładniejsze instrukcje na temat 
konserwacji i informacje wykraczające poza podstawowe 
czyszczenie, udaj się do protetyka słuchu. Styki ładowania 
urządzenia CROS czyść miękką, wilgotną ściereczką. 
Ładowarki: Usuń kurz lub zanieczyszczenia ze styków 
służących do ładowania.
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12. Informacje dotyczące gwarancji

Gwarancja lokalna
Spytaj protetyka słuchu, u którego zakupiono urządzenie 
CROS i ładowarki, o warunki lokalnej gwarancji.

Gwarancja międzynarodowa
Firma Sonova AG udziela rocznej międzynarodowej 
gwarancji począwszy od daty zakupu. Ograniczona 
gwarancja obejmuje wady materiałowe i wady 
wykonania w urządzeniu CROS i ładowarkach, ale nie 
obejmuje akcesoriów takich jak baterie, dźwiękowody, 
wkładki uszne i słuchawki zewnętrzne. Do skorzystania 
z gwarancji niezbędne jest okazanie dowodu zakupu.

Międzynarodowa gwarancja nie wpływa na 
uprawnienia wynikające z przepisów krajowych 
dotyczących sprzedaży konsumenckiej.
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Ograniczenia gwarancji
Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku 
niewłaściwego użytkowania, działania substancji chemicznych 
i czynników mechanicznych. Uszkodzenia powstałe na skutek 
działania 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.

Numery seryjne urządzenia  
CROS (lewy/prawy):

Etui Charger Case RIC:
Przystawka Power Pack:
Ładowarka Mini Charger RIC:

Data zakupu:

Protetyk słuchu  
(pieczątka/podpis):
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13. Informacje dotyczące zgodności

Europa:
Deklaracja zgodności urządzenie CROS 
Firma Sonova AG deklaruje zgodność niniejszego produktu 
z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG w sprawie wyrobów 
medycznych oraz dyrektywy 2014/53/WE w sprawie 
urządzeń radiowych.  
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny 
u producenta i lokalnych przedstawicieli marki Phonak, 
których adresy znajdują się na liście w serwisie  
www.phonak.com (lokalizacje na całym świecie).

Australia/Nowa Zelandia:
Oznacza zgodność wyrobu z odnośnymi 
przepisami agencji Radio Spectrum Management 
(RSM) i Australian Communications and Media 
Authority (ACMA) dotyczącymi obrotu w handlu 
na terenie Australii i Nowej Zelandii.
Etykieta zgodności R-NZ dotyczy produktów 
radiowych o poziomie zgodności A1 dostępnych 
w sprzedaży na terenie Nowej Zelandii.
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Modelowi bezprzewodowemu ze strony 2 przyznano 
następujące certyfikaty:

Phonak CROS B-R
USA  FCC ID: KWC-RICR 
Kanada  IC: 2262A-RICR
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Informacja 1:
To urządzenie jest zgodne z punktem 15 przepisów FCC 
oraz z wytycznymi RSS-210 organizacji Industry Canada. 
Urządzenie 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.

Informacja 2:
Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały 
zatwierdzone przez firmę Sonova AG, mogą unieważnić 
autoryzację FCC zezwalającą na jego wykorzystywanie.

Informacja 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 przed zakłóceniami w instalacjach montowanych 
w budynkach mieszkalnych. Urządzenie to generuje, 
wykorzystuje oraz może promieniować energię 
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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 zakłóceń przynajmniej w jeden 
z następujących sposobów:
•	 Ponowne ukierunkowanie lub przeniesienie anteny.
•	 Zwiększenie odległości między urządzeniem 

a odbiornikiem.
•	 Podłączenie urządzenia do gniazdka w sieci innej  

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

technika radiowego/TV.
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14.   Informacje i objaśnienia 
dotyczące symboli

Symbol CE oznacza potwierdzenie przez firmę 
Sonova AG, że ten produkt oraz jego akcesoria 
spełniają wymagania dyrektywy 93/42/EWG 
w sprawie wyrobów medycznych oraz 
dyrektywy 2014/53/UE w sprawie urządzeń 
radiowych. Numery występujące po symbolu CE 
są numerami jednostek notyfikowanych 
wspomnianych wyżej dyrektyw.

Ten symbol oznacza, że produkty opisane w tej 
instrukcji użytkowania spełniają wymagania 
dotyczące części aplikacyjnej typu BF określone 
w normie EN 60601-1. Powierzchnia urządzenia 
CROS jest częścią aplikacyjną typu B.

Wskazuje producenta wyrobów medycznych 
według dyrektywy UE 93/42/EWG.
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Ten symbol wskazuje na istotne informacje 
zawarte w niniejszej instrukcji użytkowania, 
z którymi użytkownik powinien się zapoznać.

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

Informacje istotne z punktu widzenia 
bezpiecznego użytkowania produktu.

Ten symbol informuje, że zakłócenia elektromagne-
tyczne generowane przez urządzenie mieszczą się 
w wartościach granicznych zatwierdzonych przez 
amerykańską Federalną Komisję Łączności.

Wskazuje numer seryjny producenta 
umożliwiający zidentyfikowanie konkretnego 
wyrobu medycznego.
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Wskazuje numer katalogowy producenta 
umożliwiający zidentyfikowanie wyrobu 
medycznego.

Symbol ten wskazuje, że użytkownik powinien 
zapoznać się z odpowiednimi informacjami 
w niniejszej instrukcji użytkowania i przestrzegać ich.

Temperatura podczas transportu 
i przechowywania: od -20°C do +60°C.

Wilgotność podczas przechowywania: od 0% 
do 70%, jeśli nieużywany. Patrz instrukcje 
zawarte w rozdziale 16.2 dotyczące osuszania 
urządzenia CROS po użyciu. 

Ciśnienie atmosferyczne podczas transportu 
i przechowywania: od 200 hPa do 1500 hPa. 

Podczas transportu chronić przed wilgocią.
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Symbol przekreślonego pojemnika na odpady 
oznacza, że urządzenie CROS oraz ładowarki 
i przystawka Power Pack nie mogą być 
utylizowane w podobny sposób, jak zwykłe 
domowe odpady. Wszystkie stare i nieużywane 
urządzenia CROS i ładowarki należy zutylizować 
w miejscach przeznaczonych na odpady 
elektroniczne lub przekazać je do utylizacji 
protetykowi słuchu. Właściwa utylizacja 
aparatu chroni środowisko naturalne i zdrowie.
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15. Rozwiązywanie problemów 

Przyczyny
Urządzenie CROS jest wyłączone
Wystąpiły zakłócenia 
elektromagnetyczne
Akumulator jest całkowicie 
rozładowany
Informacja o niskim poziomie 
akumulatora
Akumulator jest całkowicie 
rozładowany
Niski poziom akumulatora 
urządzenia CROS
Uszkodzony akumulator  

Problem
Urządzenie CROS nie działa 
 
 
 

W aparacie słychać dwa sygnały 
dźwiękowe
Urządzenie CROS nie uruchamia 
się
W aparacie słychać dwa sygnały 
dźwiękowe i melodię 
Wskaźnik świetlny urządzenia CROS 
miga szybko w czasie ładowania

15.1 Rozwiązywanie problemów z urządzeniem CROS
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Rozwiązanie
Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 3 sekundy (rozdział 1+7)
Naciśnij przycisk 

Włóż urządzenie CROS do ładowarki 

Naładuj aparat słuchowy (jeśli nie wiesz jak, sprawdź to w instrukcji 
użytkowania aparatu)
Naładuj urządzenie CROS (rozdział 4) 

Naładuj urządzenie CROS (rozdział 4) 

Skontaktuj się z protetykiem słuchu, jeżeli czas pracy akumulatora 
nie jest wystarczająco długi
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  Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z protetykiem słuchu,  
aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Przyczyny 
Urządzenie CROS nie jest 
prawidłowo włożone do ładowarki
Ładowarka nie jest podłączona 
do źródła zasilania
Urządzenie CROS nie jest w pełni 
naładowane
Akumulator może wymagać 
wymiany
 
 
 
Przyczyny
Urządzenie CROS znajduje się poza 
zakresem temperatury roboczej
Etui Charger Case RIC lub 
ładowarka Mini Charger RIC nie 
są podłączone do zasilacza
Urządzenie CROS nie jest 
prawidłowo włożone do ładowarki
Przystawka Power Pack 
rozładowana

Problem
Wskaźnik świetlny urządzenia 
CROS nie włącza się po 
umieszczeniu urządzenia na 
stykach służących do ładowania
Akumulator nie wytrzymuje cały 
dzień 
 

 
 
 
Problem
Wskaźnik świetlny urządzenia 
CROS miga dwukrotnie
Ładowanie nie rozpoczyna się  
(nie jest stosowana przystawka 
Power Pak) 
 

Ładowanie za pomocą przystawki 
Power Pack nie rozpoczyna się

15.2 Rozwiązywanie problemów z ładowarką
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  Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z protetykiem słuchu,  
aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Rozwiązanie
Prawidłowo włóż urządzenie CROS do ładowarki (rozdział 4) 

Podłącz ładowarkę do zewnętrznego zasilacza 

Naładuj urządzenie CROS (rozdział 4) 

Skontaktuj się z protetykiem słuchu; konieczna może być wymiana 
akumulatora
 
 
 
Rozwiązanie
Podnieś temperaturę urządzenia CROS. Zakres temperatury roboczej 
wynosi od +5°C do +40°C
Podłącz ładowarkę do zasilacza lub przystawki Power Pack (rozdział 4.2) 
 

Prawidłowo włóż urządzenie CROS do ładowarki (rozdział 4.1) 

Naładuj przystawkę Power Pack (rozdział 4.2) 
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Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia CROS 
i akcesoriów do ładowania przeczytaj informacje zawarte  
na następnych stronach.

Urządzenie CROS nie przywróci prawidłowego słuchu, nie 
zdoła zapobiec uszkodzeniu słuchu o podłożu naturalnym ani 
nie zmniejszy go. Ponadto, nieregularne używanie urządzenia 
uniemożliwia użytkownikowi pełne wykorzystanie jego 
możliwości. Stosowanie urządzenia CROS jest tylko częścią 
rehabilitacji słuchu i może wymagać dodatkowego treningu 
słuchowego oraz opanowania umiejętności czytania  
z ruchu warg.

Urządzenie CROS jest przeznaczone do stosowania 
w warunkach domowych, ale ze względu na swój przenośny 
charakter, można go również znaleźć w placówkach służby 
zdrowia, takich jak gabinety lekarskie, stomatologiczne itp.

16.  Ważne informacje dotyczące 
bezpieczeństwa
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 Urządzenie CROS wzmacnia 
i przekazuje dźwięk do 
aparatu słuchowego na 
uchu lepiej słyszącym 
w celu rekompensowania 
ubytku słuchu. Urządzenie 
programowane jest do 
konkretnego niedosłuchu 
i powinno być używane 
wyłącznie przez osobę, dla 
której jest przeznaczone.  
Nie powinny go używać 
inne osoby, ponieważ  
mogą uszkodzić słuch.  

 Urządzenie CROS 
wielokrotnego ładowania 
firmy Phonak i przystawka 
Phonak Power Pack mają 
akumulatory litowo-jonowe, 
które można zabierać na 

pokład samolotów 
w bagażu podręcznym. 
Przystawki Power Pack  
nie można przewozić 
w zdawanym bagażu, 
można ją tylko przewozić  
w bagażu podręcznym. 

 Nie wprowadzaj do 
urządzenia CROS zmian ani 
modyfikacji, które nie zostały 
jednoznacznie zatwierdzone 
przez firmę Sonova AG. 
Zmiany takie mogą uszkodzić 
słuch lub urządzenie.

 Nie używaj urządzenia 
CROS ani akcesoriów do 
ładowania w obszarach 
zagrożonych wybuchem 
(kopalnie lub obszary 

16.1 Informacje dotyczące zagrożeń
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przemysłowe zagrożone 
wybuchem, w środowisku 
bogatym w tlen lub 
w miejscach, w których 
korzysta się z łatwopalnych 
anestetyków) lub tam gdzie 
zakazane jest korzystanie 
z urządzeń elektronicznych.

 Jeśli czujesz ból w uchu lub 
za nim, widać stan zapalny, 
skóra jest podrażniona bądź 
pojawiła się nadmierna 
woskowina, skontaktuj się 
z protetykiem słuchu lub 
lekarzem.

 W bardzo rzadkich 
przypadkach podczas 
wyjmowania urządzenia 
z ucha nakładka może 
pozostać w przewodzie 
słuchowym. W mało 

prawdopodobnym 
przypadku pozostawienia 
nakładki w przewodzie 
słuchowym należy się 
skontaktować z lekarzem 
celem jej bezpiecznego 
usunięcia.

 Programy słyszenia w trybie 
mikrofonu kierunkowego 
zmniejszają hałas w tle. 
Należy pamiętać, że 
dochodzące od tyłu sygnały 
ostrzegawcze i dźwięki 
wydawane na przykład przez 
samochód są częściowo lub 
całkowicie tłumione.

 Urządzenie CROS nie jest 
przeznaczone dla dzieci 
poniżej 36 miesięcy. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa 
dzieciom i osobom 
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z zaburzeniami 
poznawczymi korzystającym 
z urządzenia należy zawsze 
nadzorować sposób 
korzystania z urządzenia 
przez te osoby. To małe 
urządzenie, które zawiera 
drobne elementy. Dzieciom 
ani osobom z zaburzeniami 
zdolności poznawczych nie 
wolno używać urządzenia 
CROS bez nadzoru. Aby 
uniknąć zadławienia 
w przypadku połknięcia 
urządzenia lub jego 
elementu, natychmiast 
skonsultuj się z lekarzem!

 Przechowuj etui Charger 
Case RIC z dala od dzieci, 
osób niepełnosprawnych 
intelektualnie i zwierząt 
domowych. W przypadku 

połknięcia kapsuły 
osuszającej natychmiast 
skonsultuj się z lekarzem.

 Ze względu na ryzyko 
porażenia prądem 
elektrycznym przystawkę 
Power Pack otwierać mogą 
tylko uprawnione osoby. 

 Nie wolno przewodowo 
podłączać urządzenia CROS 
do zewnętrznych źródeł 
dźwięku takich jak radio. 
Może to spowodować 
obrażenia ciała (porażenie 
prądem elektrycznym).

 Nie wolno całkowicie 
przykrywać (np. szmatką 
itp.) etui Charger Case RIC 
ani ładowarki Mini Charger 
RIC w czasie ładowania.  
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 Dotyczy osób z wszczepio-
nymi aktywnymi wyrobami 
medycznymi (np. rozruszni-
kiem serca, defibrylatorem):

			•	 Trzymaj	bezprzewodowy	
aparat słuchowy lub 
urządzenie CROS

 w odległości co najmniej 
15 cm od aktywnego 
implantu. Jeśli występują 
jakiekolwiek zakłócenia, 
przestań używać 
bezprzewodowego aparatu 
słuchowego lub urządzenia 
CROS i skontaktuj się 
z producentem implantu. 
Pamiętaj, że zakłócenia 
mogą być wywołane 
również przez linie 
elektryczne, wyładowania 
elektrostatyczne, 
wykrywacze metalu itp.

			•	 Nie	zbliżaj	magnesów	 
(tj. magnesu telefonu 
EasyPhone itp.) bliżej  
niż 15 cm do aktywnego 
implantu.

				•		Przed	użyciem	
bezprzewodowych 
akcesoriów marki Phonak 
zapoznaj się z treścią 
rozdziału „Ważne 
informacje na temat 
bezpiecznego używania 
urządzenia” Instrukcji 
użytkowania akcesoriów 
bezprzewodowych.

 Unikaj użytkowania 
aparatu w pobliżu lub 
w połączeniu z innymi 
urządzeniami, ponieważ 
może to skutkować 
ich nieprawidłowym 
działaniem. Jeżeli jest to 
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peryferyjnych takich jak 
przewody anteny i anteny 
zewnętrzne) do żadnego 
elementu urządzenia bliżej 
niż na 30 cm, dotyczy 
to również przewodów

 określonych przez 
producenta. Może to 
skutkować nieprawidłowym 
działaniem tego sprzętu.

  Port USB ładowarki należy 
stosować wyłącznie zgod-
nie z jego przeznaczeniem.

  Z ładowarką można  
sto sować wyłącznie 
urządzenia zgodne z normą 
EN 60950 i/lub EN 60601-1 
o znamionowym napięciu 
wyjściowym 5 V DC.  
Min. 500 mA.

nieuniknione, to kontroluj 
czy aparat oraz urządzenie 
działają prawidłowo.

 Korzystanie z akcesoriów, 
przetworników i przewodów 
innych niż dostarczone  
przez producenta tego 
urządzenia może skutkować 
generowaniem silniejszego 
promieniowania elektro-
magnetycznego lub 
osłabieniem odporności 
na promieniowanie 
elektromagnetyczne tego 
urządzenia i w konsekwencji 
pogorszeniem działania.

 Nie wolno zbliżać 
przenośnych urządzeń 
do komunikacji na 
częstotliwości radiowej  
(w tym urządzeń 
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 Urządzenia CROS 
z założonymi nakładkami/
filtrami przeciwwos-
kowinowymi nie powinny 
używać osoby z perforacją 
błony bębenkowej, stanem 
zapalnym przewodu 
słuchowego ani odsłoniętą 
w inny sposób jamą  
bębenkową. W takich 
przypadkach zalecamy 
użycie klasycznej wkładki 
usznej.

 W mało prawdopodobnym 
przypadku pozostawienia 
jakiegokolwiek elementu 
niniejszego produktu 
w przewodzie słuchowym 
należy się skontaktować 
z lekarzem celem jego 
bezpiecznego usunięcia.
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 Urządzenia Phonak CROS  
są wodoodporne, a nie 
wodoszczelne.  Zostały 
zaprojektowane tak, aby 
działać podczas codziennych 
zajęć oraz rzadkich, 
przypadkowych sytuacji 
ekstremalnych. Nigdy nie 
zanurzaj urządzenia Phonak 
CROS w wodzie! Urządzenia 
Phonak CROS  nie zostały 
zaprojektowane do 
stosowania w wodzie przez 
dłuższy czas — nie można 
z nimi pływać ani brać 
kąpieli. Zawsze zdejmuj 
urządzenie CROS przed 
myciem, kąpielą lub 
pływaniem, ponieważ 
zawiera ono wrażliwe części 
elektroniczne.

16.2 Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu

 Chroń urządzenie CROS 
przed wysoką temperaturą 
(nie zostawiaj go w pobliżu 
okna lub w samochodzie). 
Nie używaj kuchenki 
mikrofalowej ani innych 
urządzeń grzewczych do 
osuszania urządzenia CROS 
(ze względu na ryzyko 
pożaru lub eksplozji). 
Zapytaj protetyka słuchu 
o odpowiednie sposoby 
osuszania. 

 Wymieniaj nakładkę co trzy 
miesiące albo kiedy stanie 
się ona sztywna lub krucha. 
Ma to zapobiec odłączeniu 
się nakładki od dźwiękowodu 
podczas jej wkładania do 
ucha i wyjmowania z ucha.



52

 Chroń urządzenie CROS 
przed wstrząsami 
i uderzeniami! Zrzucenie  
na twardą powierzchnię 
może je uszkodzić.

 Jeżeli nie będziesz używać 
urządzenia CROS przez 
dłuższy czas, przechowuj  
je w ładowarce.

 Specjalistyczne badania 
medyczne lub 
dentystyczne, łącznie 
z wymienionymi poniżej, 
mogą negatywnie wpływać 
na działanie urządzenia 
CROS. Zdejmij urządzenie 
i pozostaw je poza 
miejscem badań przed 
przystąpieniem do:

				•	 medycznych	lub	
dentystycznych badań 
z wykorzystaniem 
promieniowania 
rentgenowskiego (w tym 
tomografii komputerowej),

				•	 medycznych	badań	
(rezonans itp.), podczas 
których powstaje pole 
magnetyczne.  
Nie trzeba zdejmować 
aparatów słuchowych 
podczas przechodzenia 
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przez bramki bezpie-
czeństwa (np. na lotnisku).  
W takim przypadku nawet 
jeśli stosuje się promienio-
wanie X, jest ono tak niskie,  
że nie wpłynie negatywnie 
na urządzenie CROS.

 Przed rozpoczęciem 
ładowania urządzenie 
CROS musi być suche. 
W przeciwnym razie nie 
można zagwarantować 
niezawodności ładowania.

 Urządzenia można ładować 
tylko za pomocą zat wier-
dzonych ładowarek 
i przystawek Power Pack 
opisanych w niniejszej 
instrukcji użytkowania. 
Niezastosowanie się do 
tego zalecenia może 

spowodować uszko-
dzenie urządzenia.

 Urządzenie CROS 
i przystawka Power Pack 
mają akumulatory 
litowo-jonowe, o 
pojemności znamio-
nowej <20 Wh, które 
zostały przebadane 
zgodnie z częścią 
UN 38.3 „Podręcznika 
badań i kryteriów ONZ”  
i powinny być 
dostarczane zgodnie 
z wszystkimi regułami 
i przepisami dotyczącymi 
bezpiecznego transportu 
akumulatorów 
litowo-jonowych.
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Notatki



55



02
9-

06
33

-P
ol

is
h/

V1
.0

0/
20

18
-0

3/
N

LG
 ©

 2
01

8 
So

no
va

 A
G

   
W

sz
ys

tk
ie

 p
ra

w
a 

za
st

rz
eż

on
e

Producent:
Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Szwajcaria

www.phonak.pl

Protetyk słuchu: 




