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1. Welkom

De RemoteMic is een kwaliteitsproduct dat werd  
ontwikkeld door Phonak, één van de meest toonaan-
gevende leveranciers van hooroplossingen.

Lees deze gebruikersinstructies grondig door om  
gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden die 
uw hoortoestellen u bieden. Besteed extra aandacht 
aan de paragraaf “Belangrijke informatie” in hoofdstuk 7.

Indien u vragen heeft, neem dan contact op met uw 
audicien of ga naar www.phonak.com/remotemic.

Phonak – life is on  www.phonak.com

0678
TC
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Het systeem bestaat uit drie hoofdelementen:  
de RemoteMic, uw Phonak hoortoestellen en een  
Phonak streamingapparaat, zoals ComPilot.
De RemoteMic verstuurt de stem van de spreker via 
het Phonak streamingapparaat draadloos naar uw 
hoortoestellen.
De microfoons van de hoortoestellen worden auto- 
matisch zachter gezet tijdens het ontvangen van  
het signaal van de RemoteMic. Het dempingsniveau  
wordt door uw audicien ingesteld.

Hoortoestel Spreker

2. Uw RemoteMic leren kennen

power

audio

Phonak streamingapparaat 
zoals ComPilot

RemoteMic

Maximaal 
20 meter
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2.1 Legenda 

a Volume omhoog of start  
 met koppelen ( )
b Volume omlaag ( )
c Aan/Uit schakelaar ( )

d Oplaadinput (mini-USB)
e Microfoonopening
f Statuslampje
g Oogje voor veiligheidskoord

h Vastzetclip

Accessoires 
(De inhoud kan per land variëren)
J Duale mini-USB-splitter (1 in / 2 uit)
J Afneembaar veiligheidskoord
J Beschermingstasje

 

a

h

e f g

b

c

d
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Andere optionele accessoires:
J Phonak mini-USB oplader
J 12V oplaadadapter voor in de auto
 
2.2 Opmerking over compatibiliteit

Behalve uw draadloze Phonak hoortoestellen is er ook 
een compatibel streamingapparaat vereist. In deze  
gebruiksaanwijzing wordt de ComPilot als voorbeeld  
gebruikt.

Omdat de RemoteMic-zender gebaseerd is op Bluetooth® 
technologie, zijn andere Bluetooth-ontvangers mogelijk 
compatibel. RemoteMic is echter alleen geoptimaliseerd 
en getest voor Phonak streamingapparatuur. De  
Bluetooth-koppelcode van de RemoteMic is “0000” (vier 
nullen).

2. Uw RemoteMic leren kennen 

Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken 
van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken worden door Phonak onder licentie 
gebruikt. Overige handelsmerken en handelsnamen behoren toe aan de 
betreffende eigenaars.
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2.3 Opmerking over streamingstabiliteit

Het bereik van de Bluetooth-verbinding tussen de  
RemoteMic en uw ComPilot is 20 meter 

Het bereik kan kleiner zijn wanneer het signaal  
wordt belemmerd door obstakels zoals muren of het 
menselijk lichaam.

Het beste resultaat wordt dan ook bereikt wanneer u 
de RemoteMic in het zicht van de ComPilot gebruikt.

Als de audiotransmissie wordt onderbroken, kunt u de 
afstand verkleinen, obstakels vermijden of de oriëntatie 
van de apparaten veranderen.

 



10

3. Aan de slag 

Stap 1. De RemoteMic opladen

Uw RemoteMic heeft een ingebouwde, niet te verwij-
deren, oplaadbare batterij.

I Laadt u de RemoteMic voor de eerste keer op, doe 
dit dan minstens drie uur lang, ook als het status-
lichtje van de batterij eerder groen wordt of niet 
brandt.

De batterij opladen:
1. Pak de Phonak oplader van de ComPilot.
2. Steek de stekker van de oplader in een stopcontact.
3. Steek de stekker van de mini-USB in de mini-USB-

poort van de RemoteMic.
4. De normale oplaadtijd is 2 uur.
5. Het opladen is  

voltooid wanneer  
het statuslampje  
ononderbroken  
groen oplicht.
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RemoteMic

RemoteMic

ComPilot

TVLink
basisstation

Eén oplader gebruiken voor het opladen van twee 
apparaten
Plaats de dubbele mini-USB-splitter tussen de oplader 
en de apparaten zoals hieronder wordt weergegeven.

Met ComPilot
Beide apparaten kunnen  
tegelijk worden opgeladen.

Met TVLink
De RemoteMic kan 
worden opgeladen 
terwijl de TVLink in 
gebruik is.

I De RemoteMic kan zonder gevaar de hele nacht op 
de oplader worden aangesloten.
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3. Aan de slag 

Stap 2. De RemoteMic aanzetten

Schuif de schakelaar  
zoals wordt weergegeven  
om de RemoteMic  
in of uit te schakelen.

Schuif de schakelaar  
in de richting van de 
oplaadinput om de 
RemoteMic in te schakelen.

Slaapmodus
Als er gedurende 30 minuten geen streamingapparaat 
zoals de ComPilot wordt gedetecteerd, dan schakelt de 
RemoteMic over naar de slaapmodus om de batterij te 
sparen. Dit gebeurt zelfs wanneer de Aan/Uit schakelaar 
in de ON-stand (aan) staat.

Schakel de RemoteMic uit en weer in om de slaapmodus 
te verlaten.

AAN      UIT

AAN  

Witte markering
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Stap 3. De RemoteMic koppelen met de ComPilot

Voordat u RemoteMic voor het eerst met een streaming-
apparaat gebruikt, moeten deze apparaten eerst aan  
elkaar gekoppeld worden.

I Als u de RemoteMic en de ComPilot samen in een 
bundelpakket heeft ontvangen, zijn ze al gekoppeld 
en kunt u verder gaan met Stap 4.

R Als u een ander streamingapparaat dan de ComPilot 
gebruikt, dient u de Bluetooth-koppelprocedure van 
dat apparaat te volgen.

ComPilot in koppelmodus zetten
1. Zet de ComPilot aan.

2. Druk de knoppen ( ) en ( )  
van de ComPilot tegelijk  
2 seconden in totdat het audio- 
statuslampje snel blauw  
gaat knipperen. 

 

Druk ( / ) gedurende  
2 seconden in

AAN  
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3. Aan de slag 

  Uw ComPilot blijft twee minuten in de koppelmodus of 
tot het koppelen voltooid is.

RemoteMic in koppelmodus zetten

I Als de RemoteMic nog nooit gekoppeld is, dan 
staat deze automatisch 30 minuten in de koppel-
modus na het aanzetten. Dit wordt aangegeven 
door een snel knipperend blauw statuslampje.

De koppelmodus handmatig starten:
1. Zet de RemoteMic uit.
2. Houd de knop volume omhoog  

( ) ingedrukt.
3. Zet de RemoteMic aan terwijl u  

de knop ( ) ingedrukt houdt.
4. Laat de knop ( ) los wanneer  

het statuslampje snel blauw  
gaat knipperen.

5. Zorg ervoor dat de ComPilot en de RemoteMic  
binnen 1 meter (3 ft) afstand van elkaar zijn.

 De ComPilot blijft twee minuten in de koppelmodus 
of tot het koppelen voltooid is.

2.

3.
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Voltooien van de koppeling
Wacht tot beide statuslampjes ononderbroken blauw 
branden. Dit kan tot 2 minuten duren, maar duurt  
gewoonlijk niet meer dan enkele seconden.

I De RemoteMic kan aan maximaal 4 streamingappa-
raten gekoppeld worden. Bij een vijfde koppeling 
wordt het eerste gekoppelde apparaat vervangen.

I De twee apparaten hoeven slechts eenmaal gekoppeld 
te worden. Ze blijven gekoppeld na uitschakeling,  
en koppelen automatisch weer na aanzetten zoals  
beschreven in Stap 6.
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Stap 4. Het statuslampje begrijpen

Het statuslampje geeft de volgende informatie:

Informatie tijdens werking

  
  Status  Audiostatus 
  RemoteMic ComPilot

Zoeken naar Ononderbroken
gekoppeld apparaat groen

Streaming Ononderbroken Ononderbroken
  blauw blauw

RemoteMic Blauw Blauw
gepauzeerd knipperend knipperend

Koppelmodus Snel blauw Snel blauw
  knipperend knipperend

3. Aan de slag 

poweraudio
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Stroom- en batterij-informatie RemoteMic 

Inschakelen gestart  Groen gedurende  
   2 seconden

Uitschakelen gestart  Rood gedurende 
   2 seconden

Opladen  Ononderbroken rood

Volledig opgeladen   Ononderbroken groen
met oplader
aangesloten  

Batterij leeg signaal    Extra rood kort 
   knipperend

RemoteMic in   Statuslamp brandt
slaapmodus of uit  helemaal niet

I Schakel de RemoteMic uit en weer aan om het  
apparaat uit de slaapmodus te halen.
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3. Aan de slag 

Als het rode “batterij leeg” knippert:  
J Batterijniveau is <20%
J Minder dan 1,5 uur over voor streaming
J Overweeg de RemoteMic op te laden

I De RemoteMic kan ook worden opgeladen terwijl 
 deze in werking is.
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Stap 5. De ComPilot voorbereiden

1. Zet de ComPilot aan.
2. Draag de ComPilot altijd om de nek.
3. Zorg ervoor dat de beide stekkers goed in de  

aansluitingen voor de neklus zitten.

R Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de ComPilot 
voor meer toelichting.

4. Dagelijks gebruik van de  
RemoteMic 
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4. Dagelijks gebruik van de RemoteMic 

Stap 6. De RemoteMic en de ComPilot aansluiten

Telkens wanneer de apparaten worden ingeschakeld, 
maken ze automatisch verbinding met elkaar.

1. Zorg ervoor dat de ComPilot en  
de RemoteMic binnen 2 meter  
afstand van elkaar zijn.

2. Zet de RemoteMic aan.
3. Het statuslampje zal eerst groen  

branden.
4. Wacht tot de statuslampjes van  

beide apparaten ononderbroken  
blauw branden. Dit kan tot  
30 seconden duren, maar duurt  
gewoonlijk niet meer dan  
5 seconden.

De ComPilot bevestigt de verbinding via spraakberichten 
of piepjes, afhankelijk van de configuratie van de 
ComPilot.
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I Herhaal de koppeling in Stap 3 als het statuslampje 
  snel blauw knippert na het aanzetten van de 
  RemoteMic of als het statuslampje niet in twee 
  minuten ononderbroken blauw gaat branden.

Functietest
Voer voordat u het systeem gebruikt  
een korte functietest uit door zachtjes  
op de microfoonopening te tikken.
U moet de tikgeluiden duidelijk kunnen  
horen via uw hoortoestellen.

I De RemoteMic hoeft meestal niet in het zicht te 
zijn van het streamingapparaat. Raadpleeg als  
de audio af en toe wegvalt het gedeelte‚ problemen 
oplossen‘ in hoofdstuk 6.
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4. Dagelijks gebruik van de RemoteMic 

Stap 7. Het volume van de RemoteMic instellen

De volume-instelling van de RemoteMic veranderen:
1. Spreek op 20 cm afstand in de RemoteMic.
2. Gebruik de volumeregelaars ( )  

om het volume van de RemoteMic op  
een comfortabel niveau in te stellen.

Als uw hoortoestellen te veel omgevingsruis oppikken, 
voer dan de volgende 2 stappen uit om de RemoteMic 
meer te richten:
3. Zet het volume van de hoor- 

toestellen zachter door op de  
knop ( ) van de ComPilot  
te drukken.

4. Zet daarna de volume-instelling  
van de RemoteMic harder  
door op de knop ( ) van de  
RemoteMic te drukken.
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I De volume-instelling van de RemoteMic wordt  
bewaard, zelfs na uitzetten van de RemoteMic.

I Uw audicien kan het microfoonniveau van uw 
hoortoestellen bij gebruik van de RemoteMic  
veranderen als dit niet naar wens is.

Stap 8. De RemoteMic correct dragen

1.  Druk zachtjes op de clip om deze  
te openen (zoals weergegeven op  
de afbeelding).

2. Zorg ervoor dat de RemoteMic  
stevig op de kleding bevestigd is.

3. Om krasgeluiden te voorkomen,  
dient u de RemoteMic tijdens het  
gebruik niet met kleding te  
bedekken.
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4. Dagelijks gebruik van de RemoteMic 

Afstand tot de mond van de spreker:
J U bereikt de beste resultaten  

op 20 cm afstand.
J Overschrijdt een afstand van  

50 cm niet.

I Hoe meer omgevingsruis er is, hoe dichter de  
RemoteMic bij de mond van de spreker geplaatst 
moet worden.

I Gebruik geen draagkoord tijdens streaming. Door 
krasgeluiden kan de luisterervaring slechter worden.
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Stap 9. RemoteMic pauzeren en hervatten

Om het audiosignaal vanaf uw  
RemoteMic te onderbreken, drukt  
u op de multitoets ( ) van de  
ComPilot.

Tijdens pauzering:
J De statuslampjes voor streaming knipperen blauw  

op beide apparaten.
J Uw hoortoestellen keren terug naar het laatst  

gekozen hoortoestelprogramma.
J De hoortoestelprogramma‘s kunnen niet met de  

multitoets van de ComPilot worden gewijzigd tijdens 
streaming of tijdens een pauzering.

Om streaming van de RemoteMic te hervatten, drukt u 
opnieuw op de multitoets ( ) van de ComPilot.
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4. Dagelijks gebruik van de RemoteMic 

Stap 10. De RemoteMic uitschakelen

Om de RemoteMic-uitzending  
volledig te beëindigen, schakelt  
u de RemoteMic uit door de  
Aan/Uit schakelaar in de stand  
OFF (uit) te zetten.

I In de stand OFF (uit) is de witte markering niet meer 
zichtbaar.

Schakel de RemoteMic uit wanneer deze niet gebruikt 
wordt.

I Als de RemoteMic meer dan 30 minuten geen ver-
binding heeft met een streamingapparaat, dan 
schakelt de RemoteMic over naar slaapmodus om 
stroom te sparen. Het statuslampje gaat uit en u 
moet de RemoteMic opnieuw starten (uitschakelen 
en weer aanzetten) om het gebruik te hervatten.
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5.1  RemoteMic en telefoongesprekken

I Telefoongesprekken via Bluetooth gaan altijd vóór 
streaming van de RemoteMic.

Als ComPilot gekoppeld is aan uw mobiele telefoon, dan 
kunt u nog steeds telefoontjes ontvangen, zelfs wanneer 
u RemoteMic gebruikt. Bij een binnenkomende oproep 
stopt de ComPilot automatisch met het verzenden van 
het audiosignaal vanaf uw RemoteMic en stuurt in 
plaats daarvan het signaal van uw mobiele telefoon 
naar uw hoortoestellen.
 

5. Gebruik in specifieke situaties

“klik”
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Om een binnenkomend telefoongesprek aan te nemen, 
drukt u op de multitoets ( ) op uw ComPilot als u  
de ringtone via uw hoortoestellen hoort. Druk opnieuw 
op de multitoets om het gesprek te beëindigen.

5.2 RemoteMic en televisie kijken

Om er zeker van te zijn dat u  
het geluid van uw tv in goede  
kwaliteit en stereo ontvangt,  
raden we aan het speciale  
Phonak TVLink S-basisstation  
te gebruiken voor televisie  
kijken.

Als er geen analoge audio- 
output van de tv beschikbaar  
is of als u op reis bent, dan  
kunt u de RemoteMic gebruiken  
om de geluidskwaliteit tijdens  
het televisie kijken te verbeteren.

5. Gebruik in specifieke situaties 

Kable 

TVLink  
S-basisstation
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RemoteMic

 

Om het beste resultaat te bereiken:
1. Zoek de luidspreker van  

de tv.
2. Plaats de RemoteMic  

op 20 cm afstand van de  
luidspreker.

3. Overweeg de oplader  
aangesloten te laten  
tijdens het televisie kijken.

5.3 Streamingafstand RemoteMic

De RemoteMic-zender werkt tot 20 m Uw ComPilot 
hoeft niet in het zicht te zijn van de RemoteMic.  
Interferentie in de omgeving door muren, meubels of 
het menselijk lichaam kan het werkbereik verkleinen.

Als de RemoteMic buiten het bereik van de ComPilot 
komt, wordt de draadloze audiotransmissie onderbroken 
of zelfs beëindigd. Als de RemoteMic vervolgens weer 
binnen het bereik van de ComPilot komt, gaat deze auto-
matisch verder met de streaming naar uw hoortoe-
stellen.
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Eerder actieve  
hoorprogramma

RemoteMic 2 RemoteMic 1

Het kan tot 10 seconden duren voordat de streaming 
wordt hervat.

I Als de streaming langer dan 30 minuten onder-
broken werd, dan moet u de RemoteMic uit- en 
weer inschakelen.

5.4 Meerdere RemoteMic-apparaten

Het is niet mogelijk om audio van twee RemoteMics 
tegelijk naar één ComPilot te sturen.

Twee RemoteMics kunnen  
aan de ComPilot gekoppeld  
worden, en opeenvolgend  
gekozen worden door op de  
multitoets van de ComPilot  
te drukken. Telkens als u  
op de knop drukt, selecteert  
ComPilot de volgende  
RemoteMic in een vaste  
volgorde.

5. Gebruik in specifieke situaties 
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I Als er al een mobiele telefoon gekoppeld is aan  
de ComPilot, dan wordt er slechts één RemoteMic 
ondersteund.

5.5 Het veiligheidskoord gebruiken

Tijdens transport kunt u het  
afneembare veiligheidskoord  
gebruiken zoals weergegeven:
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5. Gebruik in specifieke situaties 

5.6  Alle Bluetooth-koppelingen verwijderen

Als u problemen ondervindt met een van de gekoppelde 
apparaten, of als een apparaat geen verbinding meer 
maakt met uw RemoteMic, dan kunt u overwegen alle 
koppelingen van de RemoteMic te verwijderen.

1. Zet de RemoteMic aan terwijl u  
op de knop ( ) drukt.

2. Laat de knop ( ) pas na  
10 seconden los, wanneer het  
blauwe knipperende lampje  
groen wordt.

Als u de koppeling van Bluetooth-apparaten verwijdert, 
kunt u geen verbinding meer maken met Bluetooth- 
apparaten die voorheen gekoppeld waren. U moet de 
koppelprocedure opnieuw uitvoeren (zie Stap 3) als  
u weer verbinding wilt maken.

I Het statuslampje gaat een paar seconden na  
het verwijderen van de koppelingen snel blauw 
knipperen (automatische koppelmodus).



33
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Hier volgt een samenvatting van veelgestelde vragen over de 
RemoteMic en de antwoorden daarop.

Meest waarschijnlijke oorzaak 

Ik kan geen geluid van de RemoteMic horen

J Een of alle apparaten zijn  
uitgeschakeld

J RemoteMic is in pauzemodus 
(blauw knipperend  
statuslampje)

J De afstand tussen de  
ComPilot en de RemoteMic  
is te groot 

J Een obstakel hindert de  
transmissie

6. Problemen oplossen

Oplossing

J Zorg ervoor dat alle apparaten 
(RemoteMic, streaming- 
apparaat, hoortoestellen)  
ingeschakeld zijn en volledig 
gebruiksklaar zijn

J Druk kort op de multitoets van 
de ComPilot om streaming te 
hervatten

J Breng de apparaten dichter 
bij elkaar. 20 meter (60 ft) is 
buitenshuis het maximum

J Om streamingonderbrekingen 
te voorkomen, dient u de 
ComPilot correct te dragen 
en de RemoteMic binnen  
het bedrijfsbereik te houden

J Afhankelijk van het materiaal 
(bijv. het menselijk lichaam) 
is mogelijk zichtverbinding 
nodig
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Ik hoor onderbrekingen tijdens audio-overdracht

J De RemoteMic is te ver weg  
van de ComPilot of wordt  
gehinderd door een obstakel 
(bijv. menselijk lichaam)

J ComPilot zoekt na het  
aanzetten 2 minuten lang naar 
andere gekoppelde apparaten

Tijdens de streaming is het volume niet naar wens  
(te zacht of te hard)

J De volumeniveaus zijn niet  
correct ingesteld

J Overschrijd niet de maximale 
afstand en verander de  
positie van het apparaat

J	Na 2 minuten stopt de  
ComPilot met het zoeken naar 
gekoppelde apparaten en zal 
weer normaal gaan werken

J	Pas het volume aan met  
behulp van de volume- 
knoppen op de RemoteMic 
en ComPilot

Meest waarschijnlijke oorzaak Oplossing
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6. Problemen oplossen

Meest waarschijnlijke oorzaak Oplossing

J	Verminder het volume van  
de hoortoestellen door te 
drukken op de knop ( ) 
van de ComPilot tot u een 
comfortabel niveau bereikt

J	Plaats de RemoteMic  
dichter bij de mond van de 
spreker (20 cm)

J Gebruik de knop van de  
RemoteMic ( ) om het  
volume van de RemoteMic  
te verhogen

J	Zorg ervoor dat de RemoteMic 
stevig is vastgemaakt. De 
kleding mag de RemoteMic 
niet bedekken

J	Vraag uw audicien om uw 
hoortoestellen bij te stellen

Er is te veel ruis, ik kan de spreker niet verstaan

J Het volume van uw hoor- 
toestelmicrofoons is te  
hoog ingesteld

J De RemoteMic schuurt langs  
de kleding van de drager

J De instellingen van uw  
hoortoestellen zijn niet  
correct
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RemoteMic wordt niet meer herkend door de ComPilot waar  
deze eerder aan gekoppeld was

J Als er na 2 minuten nog geen 
apparaat is gevonden, dan  
stopt de ComPilot met zoeken 
om stroom te sparen.

J De apparaten zijn te ver bij  
elkaar vandaan

J De RemoteMic kan aan  
maximaal 4 verschillende  
Bluetooth-apparaten gekoppeld 
worden (ComPilot 8). Als het  
interne geheugen vol is, zal de 
vijfde koppeling de eerste  
koppeling wissen

J De koppeling is nog niet  
uitgevoerd of is verwijderd

Het statuslampje verandert niet in ononderbroken blauw

J De RemoteMic en de ComPilot 
zijn niet gekoppeld

J Zet de ComPilot uit. Wacht 
tot het rode stroomstatus-
lampje uitgaat, en zet dan 
het apparaat weer aan 

J Breng de apparaten op  
minder dan 1 meter afstand 
van elkaar en probeer het 
opnieuw 

J	Herhaal de koppeling tussen 
de apparaten

J	Herhaal de koppeling tussen 
de apparaten

J	Herhaal Stap 3

Meest waarschijnlijke oorzaak Oplossing
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Meest waarschijnlijke oorzaak Oplossing

J	Voltooi de koppeling zoals 
beschreven in Stap 3

J	Draag de ComPilot rond de 
nek en bevestig de neklus op 
de juiste wijze

J	Vraag uw audicien om de 
ComPilot en uw hoortoestellen 
opnieuw te groeperen 

J	Opladen tijdens het gebruik is 
mogelijk, maar de oplaadtijd 
is dan wel 30% langer

J	Gebruik alleen door Phonak 
goedgekeurde opladers

Ik zie een snel knipperend blauw statuslampje op de RemoteMic

J De RemoteMic is nog nooit  
gekoppeld en is altijd in  
koppelmodus

De statuslampjes zijn ononderbroken blauw maar ik kan de  
RemoteMic niet horen

J De ComPilot is buiten het  
bereik van de hoortoestellen

J De ComPilot is niet correct  
geprogrammeerd voor uw  
hoortoestellen 

Het opladen duurt langer dan normaal

J Het apparaat wordt gebruikt  
tijdens het opladen

J De oplader biedt niet genoeg 
oplaadstroom

6. Problemen oplossen
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R Lees het corresponderende gedeelte in de gebruiks-
aanwijzing van de Phonak ComPilot, die samen met 
elke ComPilot geleverd wordt, aandachtig door.

7.1 Waarschuwingen voor gevaar

! Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen 
jonger dan 3 jaar.

! Interferentie met medische apparatuur. Deze Phonak-
apparaten maken gebruik van digitaal gecodeerde  
signalen om te communiceren met uw hoortoestellen. 
Hoewel de kans hierop klein is, is interferentie met 
medische apparaten zoals pacemakers mogelijk. 
Daarom mogen personen die medische apparaten ge-
bruiken, zoals pacemakers, dit apparaat niet dragen.

! Gebruik alleen hoortoestellen die speciaal voor u  
geprogrammeerd zijn door uw audicien.

! Om veiligheidsredenen mag u alleen opladers  
gebruiken die door Phonak geleverd zijn, of  
gestabiliseerde opladers met een kwalificatie van  
5 VDC, min. 250 mA.

7. Belangrijke informatie
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! Laad de RemoteMic niet op via de USB-poort  
van een PC of laptop. Hierdoor kan uw apparatuur 
beschadigd raken.

! Wijzigingen aan de apparaten die niet uitdrukkelijk 
goedgekeurd zijn door Phonak, zijn niet toegestaan.

! Externe apparaten mogen alleen worden aangesloten 
als ze zijn getest in overeenstemming met IECXXXXX 
normen. Gebruik alleen accessoires die zijn goed-
gekeurd door Phonak AG.

! De batterij mag alleen worden vervangen door 
geautoriseerd personeel.

! De mini-USB-poort mag alleen voor het gespecifi-
ceerde doel worden gebruikt.

! Dit product heeft een geïntegreerde, niet-vervang-
bare batterij. Probeer het product niet te openen  
of de batterij te verwijderen, aangezien dit tot letsel 
kan leiden en het product kan beschadigen.
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7. Belangrijke informatie 

! Neem contact op met uw plaatselijke afvalinzame-
ling voor het weggooien van de batterij, en gooi 
elektrische componenten weg in overeenstemming 
met uw plaatselijke regelgeving.

7.2 Veiligheidsinformatie product

I Zet de RemoteMic uit als u deze niet gebruikt.
  
I Maak de neklus van de ComPilot altijd vast en 

draag deze om de nek als er signalen naar uw 
hoortoestellen worden gezonden.

  
I Bescherm de apparaataansluitingen, stekkers, de 

oplaadpoort en de voedingseenheid tegen vuil.

I Bescherm alle apparaten tegen overmatig vocht (in 
de badkamer of in het zwembad) en warmtebronnen 
(radiator, tv). Bescherm de apparaten tegen zware 
schokken en trillingen.
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I Maak de apparaten schoon met een vochtige doek. 
Gebruik nooit huishoudelijke schoonmaakmiddelen 
(waspoeder, zeep, enz.) of alcohol om de apparaten 
te reinigen. Gebruik nooit een magnetron of een  
ander verwarmingstoestel om de apparaten te drogen.

I De digitaal gecodeerde, inductieve transmissietech-
nologie die in deze apparaten wordt gebruikt, is 
buitengewoon betrouwbaar en ondervindt nagenoeg 
geen interferentie van andere apparaten. Er wordt 
echter wel op gewezen dat wanneer het systeem in 
de buurt van computerapparatuur, grotere elektro-
nische installaties of andere sterke elektromagne-
tische bronnen wordt gebruikt, een minimumaf-
stand van 60 cm dient te worden aangehouden van 
de interferentiebron om de correcte werking te 
waarborgen.

I Röntgenstraling, CT-scans of MRI-scans kunnen de 
juiste werking van de apparaten nadelig beïnvloeden 
of zelfs tenietdoen.

I Gebruik deze apparaten niet in zones waar het  
gebruik van elektronische apparatuur verboden is.
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7. Belangrijke informatie

7.3 Andere belangrijke informatie

J De RemoteMic is een apparaat conform Bluetooth 
2.1. De draadloze transmissietechnologie is niet  
beperkt tot maar wel geoptimaliseerd voor gebruik 
met Phonak streamingapparatuur zoals de ComPilot  
en de iCom.

J Het gebruik van de RemoteMic met niet-Phonak 
streamingapparatuur wordt niet ondersteund door 
Phonak. 
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8. Service en garantievoorwaarden

8.1 Plaatselijke garantie
Informeer bij de audicien bij wie u uw ComPilot en  
RemoteMic hebt aangeschaft, naar de voorwaarden van 
de plaatselijke garantie.

8.2 Internationale garantie
Phonak biedt u vanaf de verkoopdatum een beperkte,  
wereldwijde garantie van een jaar. Deze beperkte 
garantie geldt voor fabrieks- en materiaalfouten. 
Garantie wordt alleen verleend na het overleggen  
van een aankoopbewijs.

De internationale garantie heeft geen invloed op  
eventuele wettelijke rechten waarop u aanspraak  
kunt maken op basis van nationale wetgeving op het 
gebied van de verkoop van consumentenartikelen.
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Erkende audicien  
(stempel/handtekening):

8.3 Garantiebeperking
Er bestaat geen recht op garantie bij normale slijtage,  
onjuiste behandeling of onderhoud, chemische  
invloeden, binnengedrongen vocht of overbelasting.  
Bij schade die door derden of niet-geautoriseerde  
servicewerkplaatsen is veroorzaakt, vervalt de garantie. 
 Deze garantie omvat geen servicewerkzaamheden  
die verricht worden door een audicien in zijn werk-
plaats.

Serienummer:

 
 
Aankoopdatum:
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9. Conformiteitinformatie

Conformiteitsverklaring 
Phonak AG verklaart hierbij dat dit Phonak-apparaat 
voldoet aan de vereisten uit de richtlijn voor radio-  
en telecommunicatieapparatuur 1999/5/EG. De volledige 
tekst van de Conformiteitsverklaring is verkrijgbaar  
bij de fabrikant of de plaatselijke vertegenwoordiger 
van Phonak. Kijk voor de adressen op  
http://www.phonak.com (vestigingen wereldwijd).

Kennisgeving 1:
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels 
en aan RSS-210 van Industry Canada. De werking 
moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie  
 veroorzaken. 
2) dit apparaat dient ontvangen interferentie te 
 accepteren, ook interferentie die ongewenst 
 functioneren kan veroorzaken.
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Kennisgeving 2:
Wijzigingen of aanpassingen die aan dit apparaat 
worden toegebracht zonder uitdrukkelijke toestemming 
van Phonak, kunnen de FCC-machtiging voor het 
bedienen van dit apparaat ongeldig maken.

Kennisgeving 3:
Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen 
voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig 
Deel 15 van de FCC-regels en ICES-003 van Industry 
Canada.
Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescher-
ming te bieden tegen schadelijke interferentie in een 
installatie in een woonomgeving. Dit toestel genereert 
en gebruikt radiofrequente energie en kan dit tevens 
uitzenden. Bij een onjuiste installatie en gebruik dat niet 
in overeenstemming is met de instructies kan dit leiden 
tot schadelijk interferentie van radioverbindingen.  
Het is echter niet gegarandeerd dat geen interferentie in 
een bepaalde installatie zal optreden. Als dit apparaat 
schadelijke interferentie aan radio- of televisieont-
vangst veroorzaakt (dit kan worden vastgesteld door de 
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apparatuur uit- en in te schakelen), wordt de gebruiker 
aangeraden de interferentie te corrigeren door middel 
van een van de volgende maatregelen:

J De ontvangstantenne draaien of verplaatsen.
J De afstand tussen het apparaat en de ontvanger 

vergroten.
J Het apparaat aansluiten op een stopcontact van een 

circuit waarop de ontvanger niet is aangesloten.
J Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv- 

reparateur.

Kennisgeving 4: FCC/IC RF Verklaring blootstelling 
aan straling Dit apparaat voldoet aan de limieten van 
FCC/IC inzake blootstelling aan straling, bepaald voor 
een ongeregelde omgeving. Eindgebruikers moeten 
de specifieke instructies volgen om te voldoen aan 
de RF-richtlijn met betrekking tot blootstelling. Deze 
zender mag niet samen met een andere antenne of 
zender worden gebruikt of hierbij in de buurt worden 
geplaatst.
Meer details vindt u op het productgegevensblad op 
www.phonak.com/remotemic

9. Conformiteitinformatie 



51

 

Australië:

Codenummer leverancier     E  N15398 

Nieuw-Zeeland:
   
Codenummer leverancier  Z1285
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10. Informatie en verklaring van  
symbolen

Het CE-symbool is een bevestiging van 
Phonak AG dat dit Phonak-product 
voldoet aan de eisen van R&TTE-richt-
lijn 1999/5/EG voor eindapparatuur 
voor radio- en telecommunicatie. De 
getallen achter het CE-symbool zijn 
de nummers van de geraadpleegde 
officiële instanties onder bovengeno-
emde richtlijnen. 

Dit symbool geeft aan dat het  
belangrijk is dat de lezer de  
relevante informatie in deze gebruiks-
aanwijzing leest en toepast.

Dit symbool geeft aan dat het 
belangrijk is dat de lezer aandacht 
besteedt aan de relevante  
waarschuwingsberichten in deze 
gebruiksaanwijzing.

XXXX

R 

C

!
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Belangrijke informatie voor de  
bediening en veiligheid van het 
product.

Australisch conformiteitslabel EMC 
en Radiocommunicatie.

Dit apparaat is, wanneer het wordt 
gebruikt waarvoor het bedoeld is, 
ontworpen voor een probleemloze 
werking zonder beperkingen, tenzij 
anders aangegeven in deze gebruiks-
aanwijzingen.
0° tot 55° Celsius en relatieve lucht-
vochtigheid van <95%  
(niet-condenserend).

Bedieningsom-
standigheden

  

I

E
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Temperatuur: –20° tot +60° Celsius 
(–4° tot +140° Fahrenheit). Vochtig-
heid bij transport: tot 90% (niet-
condenserend).
Vochtigheid bij opslag: 0% tot 70%, 
wanneer niet gebruikt.
Atmosfeerdruk: 200 hPA tot
1500 hPa.

 Het symbool met de doorstreepte 
vuilnisbak wijst u erop dat dit ap-
paraat niet weggegooid mag worden 
als normaal huisvuil. Breng oude 
of ongebruikte apparaten weg naar 
stortplaatsen voor elektronisch afval 
of overhandig het apparaat aan  
uw audicien voor verwijdering. Een 
verantwoorde verwijdering beschermt 
het milieu en de gezondheid.

 Dit product heeft een geïntegreerde, 
niet-vervangbare batterij. Probeer 
het product niet te openen of de 

10. Informatie en verklaring van symbolen 

T

Transport- en 
opslagomstan-
digheden
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batterij te verwijderen, aangezien  
dit tot letsel kan leiden en het product 
kan beschadigen. Neem contact op 
met uw plaatselijke afvalinzameling 
voor het weggooien van de batterij.

Het woordmerk en het logo  
Bluetooth® zijn geregistreerde  
handelsmerken van Bluetooth SIG, 
Inc.; deze merken worden door  
Phonak onder licentie gebruikt.  
Overige handelsmerken en handels-
namen behoren toe aan de betref-
fende eigenaars.



Fabrikant:
Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Zwitserland

EU-vertegenwoordiger: 
Phonak GmbH
D-70736 Fellbach-Oeffingen
Duitsland

www.phonak.com

02
9-

00
88

-0
7/

V1
.0

0/
20

12
-0

9/
A+

W
   

Pr
in

te
d 

in
 S

w
itz

er
la

nd
 ©

 P
ho

na
k 

AG
   

Al
l r

ig
ht

s 
re

se
rv

ed

0678
TC




