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Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op:
Modellen met draadloze		

CE-Markering

Roger MyLink 1.1 (02)		
Roger MyLink 1.1 (03)		

2014
2014

1. Welkom
Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roger MyLink
van Phonak. De Roger MyLink is een gebruiksvriendelijke
en betaalbare neklus-ontvanger die geschikt is voor
gebruik met elk hoortoestel met een luisterspoel (van
Phonak of een andere fabrikant). De Roger MyLink kan
gecombineerd worden met de meeste Roger-microfoons
van Phonak.
Uw Roger MyLink is een Zwitsers kwaliteitsproduct
dat is ontwikkeld door Phonak, marktleider in digitale
hoorsystemen.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om te
profiteren van alle mogelijkheden die uw Roger MyLink
u biedt.
Neem contact op met uw audicien indien u vragen heeft.
Phonak – life is on		

www.phonak.com
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2. De Roger MyLink leren kennen
Uw hoorsysteem bestaat uit drie hoofdelementen:
de Roger MyLink, uw hoortoestel(len) en een Rogermicrofoon, zoals Roger Pen.
De Roger-microfoon verzendt de stem van de spreker
draadloos naar uw hoortoestel(len) via de Roger MyLink.
U hoeft alleen de ringleiding van uw hoortoestel(len)
te activeren om de stem van de spreker luid en duidelijk
in uw oor of oren te horen.
Hoortoestel
Luisteraar

Roger MyLink
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Spreker

Roger-microfoon zoals
de Roger Pen

2.1 Koppeling met hoortoestellen
Uw hoortoestellen dienen te beschikken over een
luisterspoel voor het ontvangen van spraaksignalen van
de Roger MyLink. Raadpleeg uw audicien wanneer
u niet zeker weet of uw hoortoestellen een luisterspoel
hebben.
Een Roger-microfoon is ook nodig om de stem van
de spreker op te vangen. In deze gebruiksaanwijzing
wordt de Roger Pen als voorbeeld gebruikt.
2.2 Apparaatbeschrijving
a Vast deel van de neklus
b Uitneembaar deel van de neklus
c Groen/ oranje statusindicator

a

c

b
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2. De Roger MyLink leren kennen

a Volumeregelaar
b aan/uit

a

b

a Oplaadaansluiting
b Hoofdtelefoon aansluiting
(2,5 mm)

a
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b

2.3 Indicatorlampje
Groen lichtje

a
b
c
d
e
f

Oranje lichtje

Accu is bijna leeg
Accu is helemaal leeg
Bezig met opladen
Opladen is voltooid
Volumeregelaar: minimum- / maximumpositie
Volumeregelaar: middenpositie

f

a
b
c
d
e
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2. De Roger MyLink leren kennen

Algemeen
Bij het aanzetten van de Roger MyLink
Het groene lichtje brandt 3 seconden
Accustatus
a)

60 seconden

	Knippert 3 keer oranje (en piept 3 keer), iedere
60 seconden
b)
Knippert 10 keer oranje (en 10 piepjes)
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Betekenis

Gebruikersactie

Roger MyLink is
ingeschakeld en klaar
voor gebruik.

Schakel de Rogermicrofoon in en stel de
hoortoestellen in op het
ringleidingprogramma.

Accu is bijna leeg

Begin zo snel mogelijk
met het opladen van de
Roger MyLink (binnen
een uur).*

Accu is helemaal
leeg. Roger MyLink kan
niet langer worden
gebruikt zonder eerst te
worden opgeladen. Roger
MyLink schakelt
automatisch uit na tien
keer knipperen.

Laad de Roger MyLink
onmiddellijk op (binnen
een uur). *

* We raden u aan om de Roger
MyLink en uw microfoon
gelijktijdig op te laden.
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2. De Roger MyLink leren kennen

Opladen
c)
Knippert dubbel in het groen, iedere
5 seconden

d)
Het groene lichtje brandt voortdurend

Volume
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e)		

Eén oranje flits (en een dubbele piep)

f)		

Eén groene flits (en één piep)

Betekenis

Gebruikersactie

Roger MyLink is
aangesloten op de
oplader en wordt
opgeladen.

Wacht tot de accu
opgeladen is. Het opladen
van een accu die helemaal
leeg is, duurt ongeveer
twee uur. De accu is
binnen een uur voor
ongeveer 80% opgeladen.

De accu van de Roger
MyLink is volledig
opgeladen.

Verwijder de oplader. Het
groene lichtje verdwijnt;
dit betekent dat de Roger
MyLink klaar is voor
gebruik.

De volumeregelaar is ingesteld op of de maximum- of
de minimumpositie.
De volumeregelaar staat in de middenpositie.
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3. Aan de slag
Stap 1. Laad uw Roger MyLink op
Laad de Roger MyLink en uw Roger microfoon volledig
op voordat u het systeem voor de eerste keer gaat
gebruiken.
Een lege Roger MyLink-accu is:
J na een uur 80% geladen
J na twee uur 100% geladen
Steek de oplader in een gemakkelijk te bereiken
stopcontact.

Spanning: 7,5 V
Stroom: 250 mA

Gebruik alleen originele Phonak-laders
14

Steek de connector van de oplader in het oplaadcontact
van de Roger MyLink.

J	Eenmaal volledig opgeladen, is de Roger MyLink voor
meer dan 10 uur te gebruiken.
J	Roger MyLink kan niet worden gebruikt als de oplader
is aangesloten.
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3. Aan de slag

Stap 2: Maak de neklus los aan de geribbelde zijde

Stap 3: Hang de Roger MyLink om uw nek en maak de
neklus opnieuw vast
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Stap 4: Zet de Roger MyLink aan

Stap 5: Kies hoe u de Roger MyLink wilt dragen
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3. Aan de slag

Stap 6: Zet uw Roger-microfoon aan
Stap 7: Kies het ringleidingprogramma op uw
hoortoestellen
Het kan nodig zijn om contact op te nemen met uw
audicien om het Ringleidingprogramma van uw
hoortoestel(len) in te schakelen.
Stap 8: Eénmalig verbinden Roger MyLink met uw
Roger-microfoon
Houd Roger MyLink binnen 10 cm van uw Rogermicrofoon en druk op de toets Verbinden op de Rogermicrofoon.
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Stap 8 is alleen noodzakelijk bij de eerste keer dat u
Roger MyLink gebruikt. De Roger MyLink zal hierna
aan uw microfoon verbonden blijven, zelfs wanneer
deze opnieuw wordt opgestart.
Klaar!
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3. Aan de slag

Stap 9: Pas het volume van de Roger MyLink aan
Volume omhoog 		

Volume omlaag

Knop kort indrukken: Het volume wordt slechts een
klein beetje verhoogd / verlaagd.
Knop lang indrukken: Het volume wordt doorlopend
verhoogd/verlaagd tot u de knop loslaat.
Wanneer u een volume heeft uitgekozen, wordt deze
instelling door Roger MyLink automatisch opgeslagen
voor de volgende keer.
Indien het draadloos verzonden signaal niet
sterk genoeg is, verhoog dan de instelling van het
volume op de Roger MyLink.
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4. Hoofdtelefoon gebruiken
Mensen die geen hoortoestellen gebruiken, kunnen de
Roger MyLink gebruiken met een hoofdtelefoon. Om te
profiteren van maximaal comfort raden wij het gebruik
van de officiële Roger MyLink-hoofdtelefoon aan.
Stap 1: Sluit de hoofdtelefoon op de
hoofdtelefooningang van de
Roger MyLink aan

Stap 2: Zet de Roger MyLink aan
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4. Hoofdtelefoon gebruiken

Stap 3: Zet de hoofdtelefoon op

J	Om stroom te besparen wordt de neklus automatisch
uitgeschakeld wanneer er een hoofdtelefoon wordt
aangesloten.
J	Gebruik de volumeregelaar van de Roger MyLink voor
het verhogen of verlagen van het volume van het
verzonden signaal (zie pagina 20).
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5. Meer gedetailleerde informatie
Bedieningsbereik:
Accu:
Voeding:
Draadloos:

Tot 20 meter / 66 feet
Oplaadbare lithiumpolymeeraccumulator
7,5 VDC / 250 mA
2,4 GHz
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6. Problemen oplossen
Hierna volgt een samenvatting van veelgestelde vragen over de
Roger MyLink en onze antwoorden daarop.
Meest waarschijnlijke oorzaak

Oplossing

Het groene lichtje brandt niet als Roger MyLink ingeschakeld wordt
J Accu is helemaal leeg

J Laad de Roger MyLink op

Ik hoor geen geluid van de Roger-microfoon
J Eén van de of alle apparaten
zijn uitgeschakeld

J Zorg ervoor dat alle apparaten
(Roger MyLink, Roger-microfoon,
hoortoestellen) zijn ingeschakeld
en volledig gebruiksklaar zijn

J De ringleidingstand is niet
geactiveerd

J Schakel uw hoortoestel(len) naar
het luisterspoelprogramma om

J Roger MyLink is niet
verbonden met uw Rogermicrofoon

J Sluit Roger MyLink aan uw
Roger-microfoon door op
’Verbinden’ te drukken op de
microfoon. Let op: de Roger
MyLink dient zich te bevinden
binnen 10 cm (4 inches) van uw
Roger-microfoon

J De Roger-microfoon is
gedempt

J Schakel de dempfunctie van de
Roger-microfoon uit (Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de
microfoon)

J Roger MyLink is buiten bereik J Ga dichter bij de Rogermicrofoon zitten/staan om
van de Roger-microfoon
binnen het bereik van de
microfoon te komen
24

Meest waarschijnlijke oorzaak

Oplossing

Het signaal is onderbroken tijdens de audiostreaming
J Roger MyLink is te ver van de
Roger-microfoon vandaan

J Ga dichter bij de Rogermicrofoon zitten/staan om
binnen het bereik van de
microfoon te komen

J Roger MyLink wordt gehinderd J Pas de oriëntatie van het
door een obstakel (bijv.
apparaat aan en zorg ervoor
menselijk lichaam)
dat u zich in het zicht van de
Roger-microfoon bevindt
Het geluid van de Roger MyLink is van slechte kwaliteit
J Vergroot de afstand tussen u
J Elektromagnetische velden
van andere apparatuur kunnen en elektronische apparatuur
tot de bromtoon niet meer
een hoorbare bromtoon in
hoorbaar is
de luisterspoel van uw
hoortoestel(len) veroorzaken

J De Roger-microfoon wordt
niet correct gedragen

J Zorg ervoor dat de Rogermicrofoon wordt gedragen
zoals is aangegeven in de
gebruiksaanwijzing

J Pas het volume aan op de
Het volume is te hard of te zacht Roger MyLink tot dit naar uw
wens is afgesteld
J Volume is niet juist ingesteld
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7. Belangrijke informatie
Lees de informatie op de volgende pagina’s
aandachtig door voor u uw Phonak Roger MyLink in
gebruik neemt.
7.1 Waarschuwingen voor gevaar
Personen met pacemakers of andere medische
apparaten dienen ALTIJD hun arts of de fabrikant
van hun apparaat te raadplegen VOORDAT ze Roger
MyLink gebruiken. Bij het gebruik van de Roger
MyLink in combinatie met een pacemaker of andere
medische apparaten dient u zich ALTIJD te houden
aan de veiligheidsaanbevelingen van de arts die
verantwoordelijk is voor uw pacemaker of van de
fabrikant van de pacemaker.
Luisteren bij buitensporig hard volume kan leiden
tot permanente gehoorbeschadiging. Gebruik een
zo laag mogelijk volume.
Opmerking: voor Frankrijk is de Roger MyLink
getest volgens de Sound Pressure Levelvereiste
zoals uiteengezet in het Franse artikel L.5232-1.
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Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen
jonger dan 3 jaar.
Schakel de Roger MyLink uit wanneer u een kamer
ingaat met een geactiveerd ringleidingsysteem.
Gebruik geen water of vloeistoffen voor het
schoonmaken. We raden aan CleanLine-producten
van Phonak te gebruiken. Uw audicien kan u
hierover adviseren.
De Roger MyLink kan beschadigd raken door deze
te openen. Neem contact op met uw audicien
indien zich problemen voordoen die niet kunnen
worden opgelost door de richtlijnen op te volgen
die vermeld staan in het hoofdstuk ’Probleem
oplossen’ in deze gebruiksaanwijzing.
Uw Roger MyLink mag uitsluitend gerepareerd
worden door een erkend servicecentrum.
Wijzigingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk
zijn goedgekeurd door Phonak, zijn niet toegestaan.
Verwijder elektrische componenten overeenkomstig
plaatselijke voorschriften.
27

7. Belangrijke informatie
Gebruik uw Roger MyLink niet in zones waar
elektronische apparatuur verboden is. Raadpleeg bij
twijfel de persoon die de leiding heeft.
De Roger MyLink dient niet te worden gebruikt aan
boord van vliegtuigen tenzij het cabinepersoneel
hier specifiek toestemming voor geeft.
Externe apparatuur mag alleen gekoppeld worden
als ze zijn getest in overeenstemming met
IECXXXXX normen.
Gebruik alleen accessoires die zijn goedgekeurd
door Phonak AG.
Als u een machine bedient, moet u oppassen dat
er geen onderdelen van de Roger MyLink door de
machine worden gegrepen.
Laad de Roger MyLink niet op terwijl u deze op uw
lichaam draagt.
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7.2 Veiligheidsinformatie product
Bescherm de Roger MyLink tegen bovenmatig vocht
(baden, zwemmen), hitte (radiator, autodashboard)
of rechtstreeks contact met bezwete huid (trainen,
fitness, sport).
Röntgenstraling, CT-scans of MRI-scans kunnen de
juiste werking van de Roger MyLink nadelig
beïnvloeden of zelfs tenietdoen.
Bescherm de Roger MyLink tegen zware schokken
en trillingen.
Stel de Roger MyLink niet bloot aan temperaturen
en vochtigheidspercentages die buiten de aanbevolen
omgevingscondities vallen zoals beschreven in
deze gebruiksaanwijzing.
Pas geen bovenmatige kracht toe als u uw Roger
MyLink op de verschillende kabeltjes aansluit.
Bescherm alle openingen (microfoons, audio input
en oplader) tegen stof en vuil.
29

7. Belangrijke informatie
Neem contact op met uw audicien en stop met
het gebruiken van uw Roger MyLink wanneer deze
gevallen of beschadigd is, oververhit is geraakt
tijdens het opladen, de kabel of de stekker beschadigd
is of wanneer deze in een vloeistof is gevallen.
Gebruik nooit een magnetron of ander verwarmingstoestel om de Roger MyLink te drogen.
Reinig de Roger MyLink met een vochtige doek.
Gebruik nooit huishoudelijke schoonmaakmiddelen
(waspoeder, zeep, enz.) of alcohol om de Roger
MyLink te reinigen.
Laad uw Roger MyLink alleen op met de opladers
die door Phonak geleverd zijn of met gestabiliseerde
opladers die 7,5 VDC en ≥ 250 mA leveren.
Schakel de Roger MyLink uit als deze niet wordt
gebruikt en bewaar het apparaat op een veilige
plaats.
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De Roger MyLink heeft een ingebouwde oplaadbare
accu. Deze accu kan honderden keren worden
opgeladen en gebruikt maar kan wel na verloop van
tijd minder goed gaan functioneren. De accu mag
op dat moment alleen worden vervangen door
geautoriseerd personeel.
7.3 Andere belangrijke informatie
J Krachtige elektronische apparatuur, grotere
elektronische installaties en metalen constructies
kunnen het werkingsbereik van de Roger MyLink
drastisch beperken.
J De Roger MyLink verzamelt en bewaart interne
technische gegevens. Deze gegevens kunnen worden
uitgelezen door een audicien om het apparaat te
controleren alsook om u te helpen het apparaat
correct te gebruiken.
J Het digitale signaal dat wordt verzonden vanaf de
Roger-microfoon naar de aangesloten ontvanger, kan
niet door andere apparaten opgevangen worden die
zich binnen het netwerk van de zender bevinden.
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7.Belangrijke informatie
J De draadloze transmissie tussen de zender en de
ontvanger kan worden verstoord door interferentie
of doordat de afstand te groot is tussen de twee
apparaten.Woorden die op dat moment worden
gesproken in de zender zijn mogelijk niet hoorbaar
voor de drager van de ontvanger.
J Voorkom het blootstellen van de ontvanger aan
haarlak of andere cosmetische chemicaliën.
J De gevoeligheid van de microfoon van het hoortoestel
kan worden verlaagd met behulp van uw Roger MyLink.
Daardoor kan het omgevingsbesef verminderen.
7.4 Internationaal gebruik
J De Roger MyLink maakt gebruik van de
frequentieband 2,4 GHz (ISM-band) die licentievrij
en overal ter wereld beschikbaar is.
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8. Service en garantievoorwaarden
8.1 Plaatselijke garantie
Informeer bij de audicien bij wie u uw Roger MyLink
heeft aangeschaft, naar de voorwaarden van de
plaatselijke garantie.
8.2 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 vertoon 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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8. Service en garantievoorwaarden
8.3 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 servicewerkzaamheden die worden verricht door een audicien
in zijn/haar werkplaats.
Serienummer:

Aankoopdatum:
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Erkende audicien
(stempel/handtekening):

9. Informatie en verklaring van
symbolen
Met het CE-symbool bevestigt
Phonak AG dat dit Phonak-product
voldoet aan de vereisten van de
Richtlijn Medische Hulpmiddelen
93/42/EEG en aan de RTTE-richtlijn
1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatieeindapparatuur.
Dit symbool geeft aan dat Roger
MyLink-producten voldoen aan de
vereisten voor een B type onderdeel
volgens EN 60601-1.
Dit symbool geeft aan dat het
belangrijk is dat de lezer de relevante
informatie in deze gebruiksaanwijzing
leest en toepast.
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9. Informatie en verklaring van symbolen

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

36

Dit apparaat is, wanneer het wordt
gebruikt waarvoor het bedoeld is,
ontworpen voor een probleemloze
werking zonder beperkingen, tenzij
anders aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen.

Temperatuur: –20° tot +60° Celsius
(–4° tot +140° Fahrenheit).
Vochtigheid bij transport: tot 90%
(niet-condenserend).
Vochtigheid bij opslag: 0% tot 70%,
wanneer niet gebruikt.
Atmosfeerdruk: 500 hPa tot
1100 hPa
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9. Informatie en verklaring van symbolen

Het symbool met de doorstreepte
vuilnisbak wijst u erop dat dit
apparaat niet weggegooid mag
worden als normaal huisvuil.
Deponeer oude of ongebruikte
apparaten op 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 accu. Probeer het
product niet te openen of de accu 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 accu.
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