Afstandsbediening
Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave
1. Welkom

5

2. Belangrijke informatie:
Lees dit eerst voordat u uw Phonak PilotOne
afstandsbediening de eerste keer gebruikt

6

Waarschuwingen voor gevaar

6

Informatie over de veiligheid van het product

8

3. Beschrijving

10

4. Stap-voor-stap instructies voor het gebruiken
van de Phonak PilotOne afstandsbediening
11

2

Stap 1. De batterij plaatsen of vervangen

11

Stap 2. De afstandsbediening vergrendelen &
ontgrendelen

12

Stap 3. FlexControl / Volume wijzigen

13

Stap 4. Knop voor wijzigen programma

13

Stap 5. “Start”-knop

14

Stap 6. Het statuslampje begrijpen

14

5. Problemen oplossen

16

6. Service en garantie

18

7. Verklaring van overeenkomst

19

8. Informatie en verklaring van symbolen

21

3

1. Welkom
Gefeliciteerd met uw aanschaf van dit topproduct van
Zwitserse kwaliteit.
Uw nieuwe Phonak PilotOne afstandsbediening is
ontworpen door Phonak, één van de marktleiders
wereldwijd op het gebied van hoortechnologie.
Met uw gebruiksvriendelijke afstandsbediening hebt
u toegang tot de belangrijkste functies van uw hoorsysteem. U kunt altijd en op eenvoudige wijze uw
luisterprogramma’s, het luistercomfort en het volume
beheren.
Gelieve deze gebruikersinstructies grondig door te lezen
om gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden die
het nieuwe hoorsysteem u biedt.
Indien u vragen hebt, neem dan contact op met uw
gehoorspecialist.
Phonak – life is on

www.phonak.com
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2. Belangrijke informatie
Gelieve de informatie op de volgende pagina’s aandachtig
te lezen voor u uw Phonak PilotOne afstandsbediening in
gebruik neemt.
2.1 Waarschuwingen voor gevaar
Houd deze afstandsbediening buiten het bereik van
kinderen jonger dan 3 jaar.
Gebruik alleen een PilotOne die speciaal voor uw
hoorsysteem geprogrammeerd is door uw gehoorspecialist.
Wijzigingen aan de PilotOne die niet uitdrukkelijk
goedgekeurd zijn door Phonak, zijn niet toegestaan.
Batterijen zijn giftig als ze worden ingeslikt! Houd
ze uit de buurt van kinderen en huisdieren. Indien
batterijen worden ingeslikt, dient u onmiddellijk
een arts te raadplegen!
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Externe apparaten mogen alleen worden aangesloten
als ze zijn getest in overeenstemming met IECXXXXX
normen. Gebruik alleen accessoires die zijn goedgekeurd door Phonak AG.
De mini-USB-poort
mag alleen door uw
audicien gebruikt
worden voor programmeerdoeleinden.
Interferentie met medische apparatuur. Deze
afstandsbediening maakt gebruik van digitaal
gecodeerde signalen om te communiceren met uw
hoorsysteem. Hoewel de kans hierop klein is, is
interferentie met medische apparaten zoals pacemakers mogelijk. Dragers van een pacemaker
mogen deze afstandsbediening niet in of bij een
borstzakje dragen.
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2. Belangrijke informatie
2.2 Informatie over de veiligheid van het product
Stel de PilotOne niet bloot aan overmatig vocht
(baden, zwemmen) of hitte (radiator, dashboard
auto). Behoed het toestel voor zware schokken en
trillingen.
Maak de PilotOne schoon met een vochtige doek.
Gebruik nooit huishoudelijke schoonmaakmiddelen
(waspoeder, zeep, enz.) of alcohol om de PilotOne
te reinigen. Gebruik nooit een magnetron of ander
verwarmingstoestel om de PilotOne te drogen.
Gebruik ter vervanging altijd een alkalinebatterij
van hoge kwaliteit met lange levensduur, en gooi
de oude op milieuvriendelijke wijze weg. We raden
af oplaadbare batterijen te gebruiken.
Verwijder de batterij indien u de PilotOne langere
tijd niet gebruikt.
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De digitaal gecodeerde, inductieve transmissietechnologie die in deze afstandsbediening wordt gebruikt,
is buitengewoon betrouwbaar en ondervindt
nagenoeg geen interferentie van andere apparaten.
Er wordt echter wel op gewezen dat wanneer het
hoorsysteem in de buurt van computerapparatuur,
grotere elektronische installaties of andere sterke
elektromagnetische bronnen wordt gebruikt,
een minimumafstand van 60 cm dient te worden
aangehouden van de interferentiebron om de correcte
werking te waarborgen.
Röntgenstraling, CT-scans of MRI-scans kunnen de
juiste werking van deze PilotOne afstandsbediening
nadelig beïnvloeden of zelfs tenietdoen.
Gebruik uw PilotOne afstandsbediening niet in
zones waar elektronische apparatuur verboden is.
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3. Beschrijving
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FlexControl / Volume
PilotOne knopvergrendeling
Programmawijziging
“Start”-knop
Oogje voor sleutelhangerkoord
Batterijdeksel
PilotOne statuslamp

4. Stap-voor-stap instructies voor het
gebruiken van de Phonak PilotOne
afstandsbediening
Stap 1. Plaatsen of vervangen van de batterij

Fig. 1a

Fig. 1b

Fig. 1c

Schuif de batterijdeksel in de richting van de pijl om
deze te verwijderen (Fig. 1a).
Verwijder indien nodig eerst de oude batterij. Plaats 1
nieuwe batterij met de +/- op de juiste positie (Alkaline
1,5 V, type AAA, LR03 of AM4), (Fig. 1b).
Bevestig de batterijdeksel door deze in de richting van
de pijl te schuiven (Fig. 1c).
De mini-USB-poort kan niet worden gebruikt
voor het opladen van de batterij. Gebruik geen
oplaadbare batterijen.
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4. De Phonak PilotOne gebruiken
Stap 2. De afstandsbediening vergrendelen &
ontgrendelen
Uw PilotOne is uitgerust met een vergrendelingsfunctie
om ongewenst knopindrukken te voorkomen.
Voor opslag en vervoer kunt u de afstandsbediening
vergrendelen.
Schuif de vergrendeling zoals aangegeven om de
afstandsbediening te vergrendelen of ontgrendelen

Ontgrendelen

Vergrendelen

Controleer of de PilotOne alvorens bediening
ontgrendeld is.
Volg de volgende stappen om uw hoorsysteem aan
te passen
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Stap 3. FlexControl / Volume wijzigen
U kunt het volume wijzigen, en met FlexControl ook de
helderheid en het comfort voor verschillende luistersituaties optimaliseren, met behulp van de +/- knoppen.
Deze innovatieve oplossing van Phonak is beschikbaar
voor bepaalde hoorsystemen en kan door de audicien
geconfigureerd worden.
Vraag uw audicien voor meer informatie.
Druk op “+” om te verhogen
Druk op “–” om te verminderen
Stap 4. Knop programmawijziging
Gebruik de programmawijzigingsknop om te schakelen tussen
luisterprogramma’s.
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4. De Phonak PilotOne gebruiken
Stap 5. “Start”-knop
Druk op de “start”-knop om terug
te gaan naar het oorspronkelijke
hoorprogramma en de volumeniveaus
van uw hoorsysteem bij opstarten.
Opmerkingen:
쐍 Uw hoorsysteem kan een signaal geven om te
bevestigen dat uw selectie toegepast wordt
쐍 Beide hoortoestellen worden tegelijkertijd bediend
쐍 Vraag uw audicien om uw persoonlijke PilotOnerapport af te drukken
쐍 De beschikbare luisterprogramma’s en volumeniveaus worden door uw audicien ingesteld
Stap 6. Het statuslampje begrijpen
Als de PilotOne ontgrendeld is,
geeft het statuslampje u
op de volgende manier nuttige
informatie:

14

쐍 Tijdens het ontgrendelen licht het statuslampje
(
), één seconde op om aan te geven dat de
PilotOne klaar voor gebruik is.
쐍 Als u een knop ingedrukt houdt, blijft het statuslampje branden totdat u de knop weer loslaat.
쐍 Het statuslampje knippert na het indrukken van de
programma (
) of start (
) knop om het
geselecteerde programma aan te geven.
Automatisch
Handmatig programma 1
Handmatig programma 2, enz.
Gedempt
Alle bovenstaande lichtindicaties zijn groen of geel,
afhankelijk van de batterijstatus van de PilotOne.
Groen: Batterij ok
Geel: 20% over. Vervang de batterij
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5. Problemen oplossen
Geen lichtindicatie als er een knop wordt ingedrukt
)
쐍 Ontgrendel de PilotOne (
쐍 Als het statuslampje nog steeds niet knippert na
het indrukken van een knop, vervang dan de batterij
van de PilotOne
Het hoorsysteem reageert niet op commando’s van
de afstandsbediening
쐍 Controleer of uw hoorsysteem ingeschakeld is en op
de juiste manier gedragen wordt
쐍 Houd de PilotOne niet verder van u af dan een armlengte. Het oppervlak moet naar uw gezicht gericht
zijn tijdens bediening

쐍 Vraag uw audicien uw PilotOne
opnieuw te programmeren
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Bereik
1 meter

Bevestiging voor sleutelhangerkoord (Fig. 5)

Fig. 5
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6. Service en garantievoorwaarden
Phonak geeft u vanaf de verkoopdatum een uitgebreide
wereldwijde garantie. Vraag uw gehoorspecialist in
het land waar u het toestel hebt gekocht naar de duur
van de garantie. De garantie geldt voor gratis reparatie in
geval van productie- en materiaalfouten. 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 Phonak-garantie. Deze garantie
omvat geen servicewerkzaamheden die verricht worden
door een audicien in zijn werkplaats. De aanspraak
op garantie geldt voor producten van Phonak met de
volgende gegevens:
Serienummer:

Aankoopdatum:
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7. Conformiteitsverklaring
Phonak AG verklaart hierbij dat deze Phonak PilotOne
voldoet aan de belangrijkste vereisten van de Richtlijn
Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC & de Richtlijn
1999/5/EC voor Eindapparatuur voor radio- en telecommunicatie. De volledige tekst van de Conformiteitsverklaring kunt u via de onderstaande adressen verkrijgen.
Fabrikant:
Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Zwitserland
EU-vertegenwoordiger:
Phonak GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
DE-70736 Fellbach-Oeffingen
Duitsland
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7. Conformiteitsverklaring
Deze Phonak PilotOne is gecertificeerd onder:
VS
Canada

FCC ID: KWC-PILOTONE1
IC: 2262A-PILOTONE1

Deze afstandsbediening voldoet aan Deel 15 van de FCCregels en aan RSS-210 van Industry Canada. De werking
moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:
1) dit apparaat mag geen schadelijke storing
veroorzaken, en
2) dit apparaat dient ontvangen interferentie te
accepteren, ook interferentie die ongewenst
functioneren kan veroorzaken.
Wijzigingen of aanpassingen die aan deze PilotOne
worden toegebracht zonder uitdrukkelijke toestemming
van Phonak, kunnen de FCC-machtiging voor het
bedienen van dit apparaat ongeldig maken.

Australië
Nieuw-Zeeland
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N15398
Z1285

8. Informatie en verklaring van
symbolen

XXXX

Met het CE-symbool bevestigt Phonak
AG dat dit Phonak-product, met
inbegrip van de accessoires, voldoet
aan de vereisten van de Richtlijn
Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG
en aan de RTTE-richtlijn 199/5/EG
betreffende radioapparatuur en
telecommunicatie-eindapparatuur.
De nummers na het CE-symbool
komen overeen met de code van de
gecertificeerde instellingen die
geraadpleegd zijn voor de bovengenoemde richtlijnen.
Dit symbool geeft aan dat de producten beschreven in deze gebruikersinstructies voldoen aan de vereisten
voor een toepassingsgedeelte van het
type BF van EN 60601-1. De oppervlakte van het apparaat is gespecificeerd als een toepassingsgedeelte
van het type BF.
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8. Informatie en verklaring van symbolen
Dit symbool geeft aan dat het
belangrijk is dat de lezer de relevante informatie in deze gebruiksaanwijzingen leest en toepast.
Dit symbool geeft aan dat het
belangrijk is dat de lezer aandacht
besteedt aan de relevante waarschuwingsberichten in deze gebruiksaanwijzingen.
Belangrijke informatie voor de bediening en veiligheid van het product.
Australisch conformiteitslabel EMC
en Radiocommunicatie.
Bedieningsomstandigheden
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Dit apparaat is, wanneer het wordt
gebruikt waarvoor het bedoeld is,
ontworpen voor een probleemloze
werking zonder beperkingen, tenzij
anders aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen. –10°/ 55° Celsius

en relatieve luchtvochtigheid van
<95% (niet-condenserend).
Transport- en
opslagomstandigheden

Tijdens het transport of de opslag mag
de temperatuur niet buiten de grenswaarden van –20° / 60° Celsius liggen
met een relatieve luchtvochtigheid
van 90% voor een langere periode.
De geschikte luchtdruk ligt tussen
500 en 1100 hPa.
Het symbool met de doorstreepte
vuilnisbak wijst u erop dat dit
apparaat niet weggegooid mag
worden als normaal huisvuil.
Gelieve oude of ongebruikte apparaten te deponeren op stortplaatsen
voor elektronisch afval of het
apparaat te overhandigen aan uw
audicien voor verwijdering. Een verantwoorde verwijdering garandeert
de milieu- en gezondheidszorg.
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EU-vertegenwoordiger:
Phonak GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
DE-70736 Fellbach-Oeffingen
Duitsland
www.phonak.com
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