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1. Welkom

Gefeliciteerd met uw keuze voor de Phonak TVLink S.
Met Phonak TVLink S heeft u meer mogelijkheden om 
de wereld om u heen te horen; u kunt uw hoortoestel 
draadloos verbinding laten maken met uw tv en andere 
communicatieapparatuur.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en ontdek 
hoe u optimaal kunt genieten van uw TVLink S. 

Lees ook de sectie ’Belangrijke informatie’ uit hoofdstuk 
6 aandachtig door.

Phonak – life is on  www.phonak.com
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Het complete Phonak TVLink S-systeem bestaat uit 
de volgende onderdelen: 

* Het TVLink S-pakket bevat alleen het  
TVLink S-basisstation, de voeding en alle kabels.

2. Uw TVLink S leren kennen

(h) Voeding met 
  mini-USB-stekker en  

 landadapter

(i)   Audiokabel voor tulp/ 
Cinch-aansluitingen 

(j)  Audiokabel voor
  3,5 mm-aansluiting

(k)  SCART-adapter 
(optioneel)

ComPilot*

Phonak TVLink S  
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Apparaatbeschrijving 

De Phonak TVLink S verbindt uw hoortoestel draadloos 
met een tv of andere geluidsapparatuur. Het systeem 
bestaat uit drie hoofdelementen: Uw hoortoestel, 
de ComPilot en het Phonak TVLink S-basisstation. 

power

audio

 
Maximaal 30 meter

  

Kabel 

ComPilot TVLink S-basisstation 

hoortoestel
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2. Uw TVLink S leren kennen

Phonak ComPilot streamer en afstandsbediening 

Knoppen
a Multitoets ( )
b Volume +/- ( )
c Home ( )
d Koppeltoets ( )
e AAN/UIT-schakelaar ( )

Ingangen
f Microfoonopeningen
g Audio input (3,5 mm jackplug)
h FM-input (Europlug)
i Input voor oplaadunit (mini-USB)

Lampjes
j Audiolampje
k Accu indicator (power)

Neklus
l Aansluitingen voor neklus 
m Neklus (tevens antenne)
n Neklusstekkers

f

power

audio

a

b

e

jk
l

c

n

d

m

g h i
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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.

 Raadleeg voor gedetailleerde informatie over 
de ComPilot zoals voorzieningen, uitleg van 
indicatorlampjes, andere inputbronnen etc., de 
gebruiksaanwijzing van de ComPilot, die bij  
elke ComPilot wordt meegeleverd.
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Phonak TVLink S
 
De TVLink S wordt aangesloten op uw tv (of een andere 
audiobron) en verzendt de audiosignalen draadloos vanaf 
uw tv naar de ComPilot binnen een straal van maximaal 
30 meter. De TVLink S dient tevens als oplaadunit voor 
de ComPilot als deze niet wordt gebruikt.

Knoppen
(a)  AAN/UIT-knop
(b)   tv-signaal volume  

(omhoog)
(c)   tv-signaal volume  

(omlaag)

Ingangen
(d)   Voedingsingang  

(mini-USB) 
(e)   Audio input  

(3,5 mm jackplug)
(f)  Oplaadpoort ComPilot
(g)  Statuslampje

(b)(c)

(f) (g)

(d) (e)

(a)

TVLink S-basisstation

2. Uw TVLink S leren kennen
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Stap 1. De oplader voorbereiden 

1. Selecteer de adapter voor uw land.

 VS EU VK AUS

2. Steek de ronde hoek van de  
adapter volledig in de ronde hoek  
van de universele voedingseenheid.

3. Klik de adapter op zijn plaats.  
Zorg ervoor dat het stevig vastzit.

De adapter verwijderen:
a. Trek het lipje van de universele  

voedingseenheid terug en houd  
het vast.

b. Trek de adapter voorzichtig omhoog 
om de adapter uit de houder te  
nemen.

c. Begin daarna opnieuw met stap 1

2.

a. b.

3.

3. Aan de slag
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TVLink S-basisstation

Stap 2. Het TVLink S-basisstation aansluiten

De voedingseenheid aansluiten:
J Plaats het TVLink S-basisstation naast uw tv.
 Steek de mini-USB-stekker (d) van de 

voedingseenheid in de voedingsinput van het 
TVLink S-basisstation. Steek de stekker van de 
voedingseenheid in het stopcontact (h).

(d)

(h)

3. Aan de slag 
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Gebruik de tulp/Cinch-kabel (i) om het 
TVLink S-basisstation aan te sluiten op de tv:
J Steek de stereoaansluiting (e) in de audio input 

(’Audio IN’) van het TVLink S-basisstation. Steek de 
rode en witte stekkers (i) in de corresponderende 
rode en witte output-openingen van uw tv.

(e)

(i)
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U kunt uw TVLink S-basisstation aansluiten op de 
hoofdtelefoonaansluiting van uw tv door gebruik van 
de audiokabel: 
J Steek de stereoaansluiting (e) in de audio input 

van het TVLink S-basisstation (’Audio IN’). 
J Steek de andere stekker in de hoofdtelefoonoutput 

van uw tv.

(e)
(j)

3. Aan de slag 
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 Als u het TVLink S-basisstation aansluit op de 
hoofdtelefoonaansluiting van uw tv, dan kunt u het 
volume regelen via de afstandsbediening van de tv.

 Bij veel tv-toestellen worden de luidsprekers 
uitgeschakeld als de stekker in de 
hoofdtelefoonaansluiting wordt gestoken – het 
geluid van de tv is dan niet hoorbaar voor anderen. 
Gebruik in dat geval de Cinch/tulp- of de SCART-
outputaansluiting. Lees de informatie bij stap 7 voor 
het regelen van het volume. Het Phonak TVLink S- 
basisstation kan ook op een andere audiobron worden 
aangesloten, zoals een mp3-speler, een pc of een 
stereosysteem door gebruik te maken 
van de audiokabel (j).
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U kunt naar keuze ook een SCART-adapter gebruiken: 
J Steek de ene stekker van de audiokabel (j) in het 

TVLink S-basisstation en de andere stekker in de 
SCART-adapter. Steek vervolgens de SCART-adapter 
in de vrije SCART-output-opening van uw tv.

(e)

(j)

(k)

3. Aan de slag 
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Stap 3: Alle apparaten inschakelen

Om de TVLink S te kunnen gebruiken, moeten alle 
apparaten ingeschakeld zijn.

J Schakel uw tv-toestel of de andere geluidsbron in.
J Controleer of uw hoortoestel is ingeschakeld en 

zich in de juiste positie bevindt.
J Om uw ComPilot in te schakelen, schuift u de 

AAN/UIT schakelaar e in de stand AAN zoals 
getoond in figuur 1.

ComPilot

            AANFig. 1

poweraudio popopopopoooopopopowwewewewewewewewewewerroowww
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J Schakel het TVLink S-basisstation in door kort op de 
knop AAN/UIT (a) te drukken zoals getoond in figuur 2. 
Het statuslampje (g) gaat eerst groen en daarna 
wellicht blauw branden.

TVLink S-basisstation

 Als de accu indicator van de ComPilot k rood 
knippert of niet helemaal niet brandt, is mogelijk 
de batterij van de ComPilot bijna leeg. Laad in  
dat geval de ComPilot eerst op zoals beschreven bij 
stap 10 op pagina 32.

 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de 
ComPilot voor een nadere toelichtingen op de 
indicatorlampjes van de ComPilot.

(a)
(g)

Fig. 2

3. Aan de slag 
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Stap 4: De ComPilot en het TVLink S-basisstation 
koppelen

Voordat u het TVLink S-systeem gaat gebruiken, moeten 
de ComPilot en het TVLink S-basisstation worden 
gekoppeld. De koppelprocedure bepaalt welke Bluetooth- 
apparaten met elkaar mogen communiceren. 

Controleer of de beide apparaten zijn ingeschakeld, 
zoals beschreven in stap 3.

 U hoeft de ComPilot tijdens het koppelen niet in 
de oplaadpoort van het basisstation (f) te steken.

 Het koppelen hoeft slechts één keer te worden 
uitgevoerd voor elk apparaat dat u wilt verbinden 
met uw ComPilot.
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1. Druk tegelijkertijd op de knop ComPilot  en  
knop gedurende 2 seconden totdat het audiolampje 
j snel blauw begint te knipperen (fig. 3). 
Uw ComPilot blijft twee minuten in de koppelmodus 
staan of tot het koppelen is voltooid.

Druk /  2 seconden hierop

Fig. 3

poweraudioauauauauauauauauuuauauudididididiidididididiidiooooooooooooudiididiiidiiidididdiddd

3. Aan de slag 
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Fig. 4

2. Als het statuslampje (g) van het TVLink S-basisstation 
niet reeds snel blauw knippert, drukt u gedurende 
5 seconden op de knop AAN/UIT (a) totdat het 
Bluetooth-lampje (g) snel blauw knippert, zoals 
getoond in figuur 4.

3. Wacht totdat de Bluetooth-lampjes j en (g) 
ononderbroken blauw branden. Dit kan maximaal 
2 minuten duren, maar duurt gewoonlijk niet langer 
dan enkele seconden.

 

(a) Druk gedurende 
5 seconden hierop
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4. Dagelijks gebruik van de 
Phonak TVLink S
Schakel eerst beide apparaten in zoals beschreven 
bij stap 3. 

Stap 5: Uw ComPilot dragen

Voordat telefoongeluid, muziek of TV kan worden 
gestreamd, moet de ComPilot worden ingeschakeld en 
correct worden omgehangen zoals hieronder getoond:

1. Hang de neklus rond uw nek  
(dit gaat gemakkelijker als  
u de ene neklusstekker  
losmaakt).

2.  Zorg ervoor dat de beide  
stekkers goed in de  
neklusopeningen zitten.

3. Schakel de ComPilot in. 
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 Na het inschakelen van ComPilot, herkent deze 
automatisch uw draadloze hoortoestel van Phonak. 

  Neem contact op met uw audicien indien er sprake 
is van interferentie met andere hoortoestellen. 

Stap 6: Naar de tv luisteren

U hoort het geluid van de tv rechtstreeks in uw 
hoortoestel.

 Kunt u het geluid van de tv niet via de TVLink S horen, 
herhaal dan stap 1 tot en met 5 op pagina 12 tot en 
met 23.

Het TVLink S-systeem ondersteunt het gebruik van 
Bluetooth binnen een straal van 30 meter. Uw 
ComPilot en het TVLink S-basisstation hoeven geen 
zichtverbinding te hebben. Interferentie in de 
omgeving door muren of meubilair kan het bedrijfs-
bereik echter beperken.
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Als de ComPilot buiten het bereik van het TVLink S- 
basisstation komt, wordt de draadloze audio-uitzending 
beëindigd. 
Als de ComPilot vervolgens weer binnen het bereik van het 
TVLink S-basisstation komt, gaat de ComPilot automatisch 
verder met de streaming naar uw hoortoestel.

 Het kan tot 10 seconden duren voordat de streaming 
wordt hervat. De beide audio-lampjes j en (g) 
moeten tijdens de streaming ononderbroken blauw 
branden.

 Indien het statuslampje (g) van het TVLink S- 
basisstation 

 –    groen knippert, moet u controleren of de audio 
input correct op het TVLink S-basisstation is 
aangesloten en of het volume van de audio bron 
ingesteld is op 75%.

 –   groen brandt, moet u controleren of de ComPilot 
ingeschakeld is, of beide stekkers van de neklus 
zijn ingestoken en of de apparaten gekoppeld zijn. 

 –   blauw knippert, staat het toestel in de 
pauzemodus. Druk op de multitoets ( ) van 
de ComPilot om de streaming te hervatten.

4. Dagelijks gebruik van de Phonak TVLink S 
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(b)(c)

Stap 7: Het volume van het tv-signaal regelen 

Stel eerst het volume van de tv-luidsprekers in op 
een niveau dat geschikt is voor de andere kijkers.

J	Als het TVLink S-basisstation is aangesloten op uw 
tv met de tulp/Cinch-kabel (i) of de SCART-adapter 
(k), kunt u het volume regelen via de volumeregelaar 
(b) en (c) (fig. 5) van het TVLink S-basisstation totdat 
het geluid naar wens is.

J	Voor het dagelijks gebruik en de fijnafstelling van 
het geluid, gebruikt u de volume ( ) knoppen 
(fig. 6) van de ComPilot.

 

Fig. 5 Fig. 6
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J	Als uw TVLink S-basisstation op de hoofdtelefooningang 
van uw tv is aangesloten, dan kunt u ook de 
afstandsbediening van uw tv gebruiken om het 
volume rechtstreeks via de tv te regelen. Raadpleeg 
de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie 
over het instellen van het tv-volume.

 Is uw tv aangesloten op een satellietontvanger of 
een digitale decoder, zorg er dan voor dat de 
volumes van deze aanvullende apparaten op een 
niveau van 75% staan ingesteld, zodat u de 

 beste geluidskwaliteit hebt.

4. Dagelijks gebruik van de Phonak TVLink S 
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Stap 8: Pauzeren en telefoonoproepen tijdens het gebruik 

Om de audio-uitzending vanaf uw tv te onderbreken, 
drukt u op de multitoets ( ) van de ComPilot. 

Tijdens de pauze: 
J Knipperen de Bluetooth-lampjes j, (g) blauw 

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

gekozen hoorprogramma. 

Om het geluid van uw tv weer te kunnen horen, drukt 
u opnieuw op de multitoets ( ) op de ComPilot. 
Raadpleeg hoofdstuk 8.2 van de gebruiksaanwijzing 
van de ComPilot indien u meerdere inputbronnen 
wilt beheren. 
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Als de ComPilot gekoppeld is met uw mobiele telefoon, 
kunt u nog steeds telefoonoproepen ontvangen, zelfs 
wanneer u tv kijkt via de TVLink S. Als er een oproep 
binnenkomt, stopt de ComPilot automatisch het 
uitzenden van het audiosignaal van uw tv en zendt het 
signaal van uw mobiele telefoon naar uw hoortoestel. 
 

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

Om een oproep te weigeren, houdt u de multitoets 
( ) van de ComPilot gedurende 2 seconden ingedrukt 
tijdens de ringtone.

’klik’

4. Dagelijks gebruik van de Phonak TVLink S 
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 Raapleeg de gebruiksaanwijzing van de ComPilot 
voor instructies over het koppelen van de ComPilot 
met mobiele telefoons of ontspannings- en 
communicatieapparatuur, zoals radio’s of pc’s.

Stap 9: Het TVLink S-basisstation en de ComPilot 
uitschakelen
 
De apparaten uitzetten:
J Om de verzending van het audiosignaal van de tv 

te beëindigen, schakelt u het TVLink S-basisstation 
uit door op de knop AAN/UIT (a) te drukken, zoals 
getoond in figuur 7.

 

(a)

Fig. 7
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J Als de ComPilot niet wordt gebruikt voor andere 
doeleinden, zoals telefoonoproepen, schakel deze 
dan uit door de AAN/UIT schakelaar ( ) in de stand 
UIT te zetten zoals getoond in fig. 8.  
Het voedingslampje van de ComPilot gaat dan eerst 
rood knipperen; vervolgens brandt deze gedurende 
2 seconden om aan te geven dat het apparaat 
volledig wordt uitgeschakeld.

 Als er geen audio input beschikbaar is, stopt het 
TVLink S-basisstation na 5 minuten automatisch 
met de Bluetooth-uitzending richting de ComPilot. 
Het statuslampje (g) gaat groen knipperen.

Fig. 8

        UIT      

4. Dagelijks gebruik van de Phonak TVLink S 
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Stap 10: De ComPilot opladen 

Om de ComPilot op te laden, steekt u deze voorzichtig 
in de oplaadpoort (f) van het TVLink S-basisstation, 
zoals getoond in figuur 9.

Voedingslampje ComPilot
Opladen Ononderbroken rood

Opgeladen en volle accu Ononderbroken groen

Fig. 9

(f)

TVLink S-basisstation

ComPilot

power
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J Het TVLink S-basisstation kan tijdens het laden 
AAN of UIT staan. Het statuslampje (g) geeft het 
oplaadproces niet aan.

J De ComPilot heeft doorgaans 90 minuten nodig 
om volledig op te laden.

J Wij raden u aan om de ComPilot uit te schakelen 
tijdens het oplaadproces.

 
 Laadt u de ComPilot voor de eerste keer op, doe dit 
dan minstens drie uur lang, ook als het acculampje 
eerder groen wordt. Na de eerste keer opladen, mag 
u de ComPilot voor onbeperkte tijd in de ComPilot-
poort laten zitten.

 Om veiligheidsredenen mag de accu alleen 
worden opgeladen met laders die door Phonak 
worden geleverd. Indien u andere opladers 
gebruikt, moeten deze USB-gecertificeerd zijn 
(5,0 VDC / 500 mA).

4. Dagelijks gebruik van de Phonak TVLink S 
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De statuslampjes van de ComPilot en het TVLink S- 
basisstation tijdens het streamen begrijpen 

  ComPilot TVLink S-
   basisstation

Streaming Ononderbroken Ononderbroken 
  blauw  blauw

Streaming  Knippert kort Knippert
pauze*)

TVLink S Donker groen
niet aangesloten*)

*Indien de ComPilot ook is aangesloten op het een 
telefoon zal het audiolampje:

J Twee keer knipperen tijdens gepauzeerde 
streaming

J Knipperen als het TVLink S-basisstation 
niet is aangesloten 

audio
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5. Problemen oplossen

5.1 De audioverbinding testen

Het TVLink S-basisstation kan een testgeluid produceren 
om het systeem te controleren.

Starten test:
J Schakel de ComPilot in en draag deze correct
J Schakel eerst het TVLink S-basisstation uit, druk 

vervolgens tegelijkertijd op de volumeknop (c) 
en de AAN/UIT knop (a) van het basisstation tot 
het statuslampje in verschillende kleuren brand

J Als het goed is maken de ComPilot en het basisstation 
nu verbinding (knippert blauw/groen of blauw/oranje) 
en u hoort geluidstestmelodie door uw hoortoestel.

Het testgeluid duurt 2 minuten of totdat u op een 
willekeurige knop op het basisstation drukt. 

Gebruik de volume ( )-knoppen van de ComPilot 
om het volume van het testgeluid aan te passen. 

Indien u geen testgeluid hoort, herstart dan de 
koppelprocedure die beschreven staat op pagina 20.
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Het statuslampje (g) van het basisstation verschaft 
informatie tijdens de testmodus.

De kleuren wisselen elkaar af om zowel de status van 
de audio input als de verbindingsstatus met de ComPilot 
weer te geven.
 
Voorbeeld: 
Rood/blauw/rood/blauw/etc.: Bezig met streamen van 
testgeluid naar ComPilot, geen audio input gesignaleerd 
in het basisstation.

Kleurcodes:
Rood: Geen audio input in het basisstation
Groen: Audio input gesignaleerd in het basisstation
Oranje:  Bezig met zoeken naar ComPilot
Blauw:  Bezig met streamen testgeluid naar ComPilot

 Indien er geen ComPilot wordt gevonden en er 
geen audio input beschikbaar is, zal het TVLink S- 
basisstation de testmodus stopzetten en het lampje 
zal groen gaan knipperen. 
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5.2 Vragen en antwoorden

Een overzicht van veel gestelde vragen en de antwoorden hierop:

Meest waarschijnlijke oorzaak 

Geen van de lampjes j, (g) brandt ononderbroken blauw.

J Apparaten zijn niet 
ingeschakeld

J De ComPilot en het TVLink S-
basisstation zijn niet gekoppeld  

Ik zie een snel knipperend blauw lampje (g) op het  
TVLink S-basisstation.

J Het TVLink S-basisstation staat 
in de Bluetooth-koppelmodus

Slechts één van de blauwe lampjes brandt ononderbroken blauw.

J Eén van de apparaten is 
verbonden met een ander 
Bluetooth-apparaat

De beide lampjes j, (g) branden ononderbroken blauw, 
maar ik kan de tv niet horen.

J De ComPilot is buiten het 
bereik van de hoortoestellen

Oplossing

J Zet de apparaten aan zoals 
getoond in stap 3 op pagina 17

J Herhaal stap 4 op pagina 19

J Ga naar stap 4 op pagina 19	 
 
 

J	Controleer of alle andere 
Bluetooth-apparaten behalve 
de ComPilot en het TVLink S- 
basisstation  

J	Draag de ComPilot rond de 
nek en bevestig de neklus m 

J	Schakel alle apparaten uit 
en weer in

5. Problemen oplossen
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J De ComPilot is niet correct 
geprogrammeerd voor uw 
hoortoestel

Ik kan via de ComPilot geen geluid van de tv horen.

J De apparaten zijn 
uitgeschakeld

J De kabelstekkers zijn niet 
correct ingestoken

J Geen audio input naar het 
basisstation. Het lampje (g) 
brandt groen

J TVLink S staat in pauzemodus

 

J De afstand tussen de ComPilot 
en het TVLink S-basisstation is 
te groot

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

J	Controleer of alle apparaten 
ingeschakeld zijn. Zie stap 3 
op pagina 17

J	Herhaal stap 2 op pagina 12 

J	Controleer of het geluid van 
de tv niet is afgezet

J	Selecteer een volume van 
75% op het tv-toestel

J	Controleer of de audiokabel 
in de poort ’OUT’ is gestoken

J	Dit wordt aangegeven door 
blauw knipperende status-
lampjes op de beide apparaten. 
Door kort op de multitoets ( ) 
op de ComPilot te drukken, 
wordt de pauze beëindigd en 
de weergave hervat

J	Breng de apparaten dichter bij 
elkaar. 30 meter is de maxi-
male radius

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

Meest waarschijnlijke oorzaak Oplossing
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Meest waarschijnlijke oorzaak Oplossing

Tijdens de streaming is het volume niet naar wens  
(te laag of te hoog).

J De verschillende audiobronnen 
van de tv hebben verschillende 
outputvolumes

Bij het aansluiten van het TVLink S-basisstation worden  
de luidsprekers van de tv uitgeschakeld.

J U hebt de hoofdtelefoonoutput 
van het tv-toestel gekozen

 

5. Problemen oplossen

J	Als het TVLink S-basisstation 
met de RCA/Cinch-aansluiting 
of de SCART-aansluiting van 
uw tv is verbonden, stelt u het 
volume in met behulp van de 
volume  knoppen van 
het basisstation (b), (c)

J	Als het TVLink S-basisstation 
op de hoofdtelefoonoutput 
van de tv is aangesloten, kunt 
u het volume ook regelen met 
behulp va de volumeregelaar 
van uw tv

J	Regel het volume van 
uw satellietontvanger of  
digitale decoder

J	Regel het volume met behulp 
van de volume ( ) 
knoppen van de ComPilot

J	Kies een andere audio-output 
op uw tv-toestel, zoals RCA/
Cinch of SCART



39

  Lees ook het corresponderende gedeelte in de 
gebruiksaanwijzing van de Phonak ComPilot, 
die bij elke ComPilot wordt meegeleverd.

6.1 Waarschuwingen

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

 Interferentie met medische apparatuur. Deze 
Phonak-apparaten gebruiken weinig stroom 
en digitaal gecodeerde transmissie bij de 
communicatie met uw hoortoestel.

 Hoewel de kans hierop klein is, is de interferentie 
met medische apparaten zoals pacemakers 
mogelijk. Daarom mogen personen die medische 
apparaten gebruiken, zoals pacemakers, dit 
apparaat niet dragen.

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

6. Belangrijke informatie  
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 Wijzigingen aan de apparaten die niet uitdrukkelijk 
goedgekeurd zijn door Phonak, zijn niet toegestaan.

 Externe apparatuur mag alleen gekoppeld worden 
als deze getest is in overstemming met IECXXXXX 
normen. Gebruik alleen accessoires die goedge-
keurd zijn door Phonak AG.

6.2 Informatie over de veiligheid van het product

 Schakel het TVLink S-basisstation uit als de TVLink S 
niet wordt gebruikt.

 
 Sluit de ComPilot-neklus altijd aan en draag deze 
rond de nek wanneer er signalen worden 
uitgezonden naar uw hoortoestel.

 
 Bescherm de apparaataansluitingen, stekkers, 
de oplaadpoort en de voedingseenheid tegen vuil.

6. Belangrijke informatie
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 Bescherm alle apparaten tegen overmatig 
vocht (in de  badkamer of in het zwembad) en 
warmtebronnen (radiator, bovenzijde tv). Behoed 
de apparaten tegen zware schokken en trillingen.

 
 Maak de apparaten schoon met een vochtige doek. 
Gebruik nooit huishoudelijke schoonmaakmiddelen 
(waspoeder, zeep etc.) of alcohol om deze te 
reinigen. Gebruik nooit een magnetron of ander 
verwarmings-toestel om één van de apparaten te 
drogen.

 
 De digitaal gecodeerde, inductieve transmissie 
technologie 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 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.
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 Röntgenstraling, CT-scans of MRI-scans kunnen 
de juiste werking van de apparaten nadelig 
beïnvloeden of zelfs tenietdoen.

 Gebruik deze apparaten niet in zones waar 
elektronische apparatuur verboden is.

6. Belangrijke informatie
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7. Service en garantievoorwaarden

7.1 Plaatselijke garantie
Informeer bij de audicien waar u uw ComPilot en TVLink S- 
basisstation hebt aangeschaft, naar de voorwaarden van 
de plaatselijke garantie.

7.2 Wereldwijde garantie
Phonak biedt u vanaf de verkoopdatum een beperkte, 
wereldwijde garantie van een jaar. Deze beperkte garantie 
geldt voor fabrieks- en materiaalfouten. De garantie is 
alleen geldig op vertoning van een aankoopbewijs.

7.3 Garantiebeperking
Er bestaat geen recht op garantie bij 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 service-
werkzaamheden die worden verricht door een audicien 
in zijn/haar werkplaats.

Serienummer ComPilot:
 
 
Aankoopdatum:

Erkende audicien
(stempel/handtekening):
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8. Conformiteitsverklaring

Conformiteitsverklaring 
Phonak AG verklaart hierbij dat dit Phonak-product 
voldoet aan de essentiële vereisten uit de richtlijn voor 
radio- en telecommunicatieapparatuur 1999/5/EC. 
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, en 

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 
bescherming 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 toestel schadelijke interferentie 
in radio- of televisieontvangst veroorzaakt (dit kan 
worden vastgesteld door de apparatuur uit- en in 
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te schakelen), wordt de gebruiker aangeraden de 
interferentie te corrigeren door middel van een van de 
volgende maatregelen:

J Draai of verplaats de ontvangstantenne.
J Vergroot de afstand tussen het toestel en de 

ontvanger.
J Sluit het toestel aan 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. Eind gebruikers moeten de specifieke 
bedieningsinstructies volgen om te voldoen aan de 
RF-richtlijn met betrekking tot blootstelling. Deze zender 
mag niet samen met een andere antenne of zender 
gebruikt worden of hierbij in de buurt worden geplaatst.

Meer details vindt u op het gegevensblad, dat u kunt 
downloaden van www.phonak.com/compilot

8. Conformiteitsverklaring 



47

9. 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-richtlijn 1999/5/EG  
voor eindapparatuur voor radio- 
en telecommunicatie. De getallen 
achter het CE-symbool zijn de 
nummers van de geraadpleegde 
officiële instanties onder 
bovengenoemde richtlijnen. 
Het waarschuwingsteken houdt in 
dat er mogelijke gebruiksbeperkingen 
van toepassing zijn voor een of meer 
EU-lidstaten.

Dit apparaat is een klasse 2 apparaat 
en mag zonder beperkingen 
binnenshuis in de EU-lidstaten worden 
gebruikt, maar niet buitenshuis in 
Frankrijk.
 

XXXX !
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Dit symbool geeft aan dat het 
belangrijk is dat de lezer de relevante 
informatie in deze gebruiksaanwijzing 
leest en toepast.

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

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 
gebruiksaanwijzingen.

Bedieningsom-
standigheden 

9. Informatie en verklaring van symbolen
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0° tot 55° Celsius en relatieve 
luchtvochtigheid van <95%  
(niet-condenserend).

Tijdens het transport of de opslag 
mag de temperatuur niet buiten de 
grenswaarden van -20° / 60° Celsius 
liggen met een relatieve lucht-
vochtigheid van 90% voor een 
langere periode. De geschikte lucht-
druk 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.

Transport- 
en opslagom-
standigheden
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9. Informatie en verklaring van symbolen

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.




