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A Roger Table Mic II készüléket a hallási megoldások 
világvezető vállalata, a svájci, zürichi székhelyű Phonak 
fejlesztette ki.

A több évtizedes kutatás és szakértelem eredményeként 
megszületett kiváló minőségű terméket úgy terveztük, 
hogy az visszaadja a hang minden szépségét. Köszönjük, 
hogy jól választott, és kívánjuk, hogy még hosszú évekig 
élvezhesse a hallás örömét!

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, 
hogy biztosan megértse, hogyan működik az új Roger™ 
mikrofon, és a legjobbat tudja kihozni belőle. A készülék 
funkcióira és előnyeire vonatkozó további információkért 
forduljon hallásgondozó szakemberéhez.

Phonak – life is on www.phonak.hu

1. Üdvözöljük!
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2. A Roger Table Mic II bemutatása
2.1 A Roger mikrofon működése

A Roger mikrofon a megbeszélés résztvevőinek hangját 
közvetlenül az Ön fülébe továbbítja. A rendszer három fő 
elemből áll: az Ön hallókészülékéből, a Roger vevőegységekből 
és egy vagy több Roger mikrofonból.

 A Roger mikrofon jellemzően a hallókészüléktől szá-
mított 20 méter távolságon belül működik megfele-
lően. Fontos azonban figyelembe venni, hogy az em-
beri testek és a falak csökkenthetik ezt a távolságot. 
A legnagyobb hatótávolságra akkor van lehetőség, 
ha Ön látja a Roger mikrofont (közvetlen rálátás).

BeszélőHallgató

Roger Table 
Mic II

Hallókészülék  
Roger  
vevővel
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2.2 A készülék ismertetése

Roger Table Mic II

a Bekapcsolás / Kikapcsolás / Némítás
b Mikrofonok és jelzőfény
c Audiobemenet
d Töltőbemenet
e Csatlakozó

a

b

c

e

d
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a Jelzőfény
b Némítás bekapcsolása
c Némítás kikapcsolása
d Rövid érzékelési távolság
e Hosszú érzékelési távolság
f Csavar
g Elemajtó fedele

Távvezérlő

cb

a

d e

f
g
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2.3 Tartozékok

Tápegység

AudiokábelMicro-USB osztott kábel

USB-kábel
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Tároló tok

TávvezérlőRCA- / Cinch adapter
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3. Az első lépések

3.1 Töltés

A Roger mikrofon a hozzá tartozó 
töltő segítségével tölthető. A töltést 
a jelzőfény zöld villogása jelzi.

A teljesen lemerült akkumulátor 
körülbelül 4 óra alatt éri el a 
maximális töltöttségi szintet. Amikor a jelzőfény 
folyamatosan zölden világít, a töltés kész.

1. A töltőkábel kisebbik végét (micro-USB) csatlakoztassa a 
Roger mikrofonhoz.
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2. A töltőkábel nagyobbik végét (USB) dugja be a 
tápegységbe.

3. Csatlakoztassa a tápegységet egy könnyen hozzáférhető 
hálózati csatlakozóaljzathoz. 

A készülékhez tartozó osztott kábel segítségével 
ugyanazon tápegységről két készüléket is tölthet.

 Az osztott kábelt csak a Roger mikrofonhoz tartozó 
tápegységgel használja! A kábel nem alkalmas két 
készülék töltéséhez a számítógép USB-csatlakozójáról.

Töltés közben a jelzőfény a következő visszajelzést adhatja:

Állapotjelző LED töltésre vonatkozó jelzései
Töltés
Teljesen feltöltve
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3.2 Bekapcsolás

Tartsa lenyomva a Bekapcsolás/kikapcsolás  gombot egy 
másodpercig, amíg a jelzőfény színe zöldre nem változik.  

A Roger mikrofon bekapcsolt állapotában a jelzőfény lassan 
villog. A zöld fény azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel 
van töltve. A narancssárga fény azt jelzi, hogy az 
akkumulátor félig feltöltött állapotban van. Ha a jelzőfény 
pirosan kezd villogni, azonnal töltse fel a készüléket.  

1s

Töltse fel a Roger mikrofont
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3.3 A hallókészülék csatlakoztatása

Ellenőrizze, hogy megkapta-e a Roger vevőegysége(ke)t a 
hallásgondozó szakembertől. Többféle vevőegység áll 
rendelkezésre.

Lehetséges, hogy hallásgondozó szakembere már 
csatlakoztatta az Ön Roger mikrofonját a hallókészülékéhez. 
Amennyiben nem, akkor az alábbiak szerint csatlakoztassa a 
vevőegysége(ke)t a Roger mikrofonhoz:

1. Győződjön meg arról, hogy a Roger mikrofon és a Roger 
vevőegység is be van kapcsolva. 
Tartsa a Roger mikrofont legfeljebb 10 cm-re a Roger 
vevőegységtől vagy a hallókészüléktől. 
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2. Nyomja meg a Roger mikrofonon található Csatlakozás 
 gombot. 

A jelzőfény két másodperces zöld felvillanása jelzi a 
sikeres csatlakozást, és a hallókészülék is megerősítő 
hangot ad.

 A Roger mikrofonhoz korlátlan számú Roger 
vevőegységet csatlakoztathat.
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Csatlakozási állapotjelző LED
A Csatlakozás  gomb megnyomása után a jelzőfény a 
következő visszajelzést adhatja:

Csatlakozás
Sikeres csatlakozás – a Roger vevőegység 
csatlakozása megtörtént
A készülék nem talál Roger vevőegységet. 
Helyezze a Roger mikrofont közelebb a 
Roger vevőegységhez, és ellenőrizze, hogy 
a Roger vevőegység be van-e kapcsolva. 
Ezután próbálja meg ismét a csatlakozást.
A Roger vevőegység nem kompatibilis az 
Ön Roger mikrofonjával 
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3.4 A távvezérlő összekapcsolása

A távvezérlőt már gyárilag összekapcsolták az Ön Roger 
mikrofonjával. Szükség esetén a távvezérlő tetszőleges 
számú további asztali mikrofonnal is összekapcsolható.

1. Tartsa lenyomva a távvezérlő bármely gombját.

2. A Bekapcsolás/kikapcsolás gomb lenyomásával 
kapcsolja be a Roger mikrofont. A Roger mikrofon 
kijelzője négy lila felvillanással jelzi a sikeres 
csatlakozást.

3. Engedje fel a távvezérlő gombját.
 
 
Csatlakozási állapotjelző LED
A távvezérlőhöz való csatlakozást követően a jelzőfény 
a következő visszajelzést adhatja:

A távvezérlő csatlakoztatása 
sikeres volt.
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A Roger mikrofon egy sokoldalú, intelligens termék. 
Érzékeli az Ön helyzetét, és automatikusan átállítja a 
hangfeldolgozási beállításait a lehető legjobb beszédértés 
biztosításához. 

4.1 Jobb hallás a megbeszélésen

Ha több embert szeretne hallgatni, helyezze a Roger 
mikrofont az asztal közepére.

 A legjobb beszédértés érdekében helyezze a 
Roger mikrofont távol a zajforrásoktól, például 
projektoroktól és laptopoktól, és a lehető 
legközelebb beszélgetőpartnere(i)hez.

4. A Roger mikrofon használata
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4.2 Multimédiás eszközök hallgatása

A Roger mikrofont csatlakoztathatja egy audioeszközhöz – 
például konferenciatelefonhoz, tablethez vagy 
számítógéphez –, hogy annak hangját közvetlenül a 
hallókészülékében hallhassa. 

1. Csatlakoztassa a kapott audiokábelt a Roger mikrofon 
aux-input bemenetéhez.

2. Az audiokábel másik végét csatlakoztassa a 
hangforráshoz.
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 A multimédiás eszköz audiojelének aktiválását 
követően a Roger mikrofon érzékeli a jelet, és a saját 
mikrofonját elnémítja.
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5. További mikrofonok hozzáadása

A Roger technológiának köszönhetően több mikrofon 
hálózatba köthető, és egyidejűleg használható.

5.1 Csatlakozás más mikrofonokhoz

További mikrofon csatlakoztatásához kövesse az alábbi 
lépéseket: 

1. Kapcsolja be mindkét mikrofont.

2. Tartsa a két mikrofont közel egymáshoz (10 cm 
távolságon belül). 
 
 
 
 
 

3. Nyomja meg a Roger mikrofonon található Csatlakozás 
 gombot.

Sikeres kapcsolódás esetén mindkét mikrofon jelzőfénye 
két másodpercig zölden világít.
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 Ha a Roger mikrofont a Roger Select készülékhez 
kívánja csatlakoztatni, ne a Roger mikrofonon, hanem 
a Roger Select készüléken található Csatlakozás 
gombot nyomja meg.

Csatlakozási állapotjelző LED
A Csatlakozás  gomb megnyomása után a jelzőfény a 
következő visszajelzést adhatja:

A csatlakozás sikeres – a másik Roger 
mikrofon csatlakoztatva van az Ön 
készülékéhez.
A készülék nem talál Roger mikrofont. 
Vigye a két mikrofont közelebb egymáshoz, 
és győződjön meg róla, hogy be vannak 
kapcsolva. Ezután próbálja meg ismét a 
csatlakozást.
A mikrofon nem kompatibilis az Ön Roger 
mikrofonjával. Frissítse a szoftvert a Roger 
Upgrader segítségével, vagy forduljon 
hallásgondozó szakemberéhez.
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5.2 További mikrofonok használata

További asztali mikrofonok helyezhetők el annak érdekében, 
hogy hallja az asztal körül ülőket. Adja át a viselhető Roger 
mikrofonokat a beszélőknek. Győződjön meg arról, hogy 
azokat megfelelően viselik (a készülék a szájuk felé mutat és 
20 cm távolságon belül helyezkedik el). 

A Roger mikrofonok automatikusan észlelik, amikor valaki 
beszél, és azonnal továbbítják az illető hangját az Ön 
hallókészülékébe. 

Ha egy mikrofont viselő beszélő átmenetileg elhagyja a 
csoportot, le kell némítania vagy ki kell kapcsolnia a 
mikrofonját.
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 Ha probléma merül fel a hálózattal kapcsolatban, 
a hálózat újrainicializálásához nyomja meg a 
Csatlakozás  gombot a mikrofonok valamelyikén. 

A mikrofon állapotjelző LED-je
Több Roger mikrofon egyidejű használata során a 
jelzőfény visszajelzései a következők lehetnek:

A Roger mikrofon le van némítva. Kapcsolja ki 
a némítást a Bekapcsolás/kikapcsolás  gomb 
megnyomásával vagy a távvezérlő Némítás 
kikapcsolása gombjának megnyomásával.
A Roger mikrofon elvesztette a kapcsolatot 
a másik/többi Roger mikrofonnal. A hálózat 
újrainicializálásához nyomja meg a 
Csatlakozás  gombot.
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6. Speciális funkciók

6.1 Némítás

A mikrofon némítása különösen hasznos a megbeszélések 
szüneteiben, illetve amikor az előadóra szeretne figyelni 
anélkül, hogy a többi résztvevő közötti beszélgetések 
elvonnák a figyelmét.

1. A Roger mikrofon némításához röviden nyomja meg a 
Bekapcsolás/kikapcsolás  gombot vagy a távvezérlő 
Némítás bekapcsolása gombját. Némított állapotban a 
jelzőfény folyamatos lila fénnyel világít.

2. A Roger mikrofon némításának megszüntetéséhez 
nyomja meg újra a Bekapcsolás/kikapcsolás gombot 
vagy a távvezérlő Némítás kikapcsolása gombját.

 A távvezérlő minden hozzá csatlakoztatott asztali 
mikrofont elnémít.

Vagy
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6.2 Az érzékelési távolság módosítása

Távoli vagy zavaró zajok esetén a távvezérlő segítségével 
csökkentheti a mikrofon 
érzékelési távolságát.

A nagy és kis érzékelési 
távolság közötti váltáshoz 
nyomja meg a távvezérlő 
megfelelő gombját.

 A készülék újraindításakor az érzékelési távolság 
visszaáll „nagy”-ra.



7 mp
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6.3 A Roger készülékek leválasztása (NewNet)

A Roger mikrofon bármely 
csatlakoztatott vevőegységről 
vagy más Roger mikrofonokról 
történő leválasztásához tartsa 
lenyomva a Csatlakozás  
gombot 7 másodpercig.  
 
 
 
Ha a Roger mikrofont minden 
csatlakoztatott eszközről leválasztották, a jelzőfény színe 
narancssárgára vált. 

Ekkor megkezdheti a Roger vevőegységek vagy a Roger 
mikrofonok ismételt csatlakoztatását a Roger mikrofonhoz.

Újraindítás
Ha a Roger mikrofon nem válaszol az utasításokra, a 
Bekapcsolás/kikapcsolás  és a Csatlakozás  gomb 
egyidejű, 10 másodpercen keresztül történő lenyomásával 
újraindíthatja.
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7. Hibaelhárítás

Probléma A probléma okai Teendő
Nem tudom bekapcsolni a Roger 
mikrofonomat

Az akkumulátor lemerült Töltse a Roger mikrofont legalább négy órán keresztül

Nem értem a beszélőt A mikrofon elhelyezése nem megfelelő Vigye közelebb a Roger mikrofont a beszélőhöz
A mikrofon nyílásait valamilyen tárgy 
vagy szennyeződés takarja el

Ellenőrizze, hogy a mikrofon nyílásai nem tömődtek-e el

Nem hallom a beszélő hangját, 
pedig a Roger mikrofon be van 
kapcsolva

A mikrofont lenémították Ellenőrizze a jelzőfényt – ha lilán világít, akkor nyomja meg röviden a 
Bekapcsolás/kikapcsolás gombot a mikrofonok aktiválásához

Hallókészüléke nincs beállítva a 
megfelelő programra

Ellenőrizze, hogy a hallókészüléken be van-e állítva a megfelelő program 
(Roger/FM/DAI/EXT/AUX)

A Roger vevőegységek nincsenek 
csatlakoztatva a Roger mikrofonhoz

Tartsa közel a Roger mikrofont az egyes Roger vevőegységekhez, és nyomja 
meg a Csatlakozás gombot

A Roger mikrofon egy hálózat  
része volt

Nyomja meg a Roger mikrofonon található Csatlakozás gombot

Folyton megszakad az audiojel Túl nagy a távolság a Roger mikrofon 
és a Roger vevőegység között

Menjen közelebb a Roger mikrofonhoz

Az Ön és a Roger mikrofon közötti 
jelátvitelt valami leárnyékolja

Ellenőrizze, hogy látja-e a Roger mikrofont (közvetlen rálátás)

A multimédiás eszköz hangereje 
túl alacsony

Nem megfelelő hangerő-beállítások Növelje a hangforrás hangerejét
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Probléma A probléma okai Teendő
Nem hallom a multimédiás 
eszközt

Az audioforrást elnémították Kapcsolja ki az audioforrás némítását

A Roger Table Mic II le van némítva Szüntesse meg a Roger Table Mic II némítását

A Roger Table Mic II az audiokábelt 
használja, de nincs bekapcsolva

Kapcsolja be a Roger Table Mic II készüléket a hangforrás audiokábelen 
keresztül történő hallgatásához

A Roger mikrofon kijelzője 
kéken villog

A Roger Table Mic II egy hálózat  
része volt

Nyomja meg a mikrofonon található Csatlakozás gombot

A Roger mikrofon kijelzője 
pirosan villog

Az akkumulátor töltöttségi szintje 
alacsony

A lehető leghamarabb töltse fel a Roger mikrofont

A Roger mikrofon nem működik Szoftverprobléma Indítsa újra a Roger mikrofont a Bekapcsolás/kikapcsolás és a 
Csatlakozás gomb egyidejű lenyomásával

Szoftverkompatibilitási probléma Frissítse a Roger mikrofonok szoftverét a Phonak weboldalán található 
Roger Upgrader segítségével, vagy keresse fel a helyi Phonak-márkaboltot.

A mikrofon nincs bekapcsolva Győződjön meg róla, hogy mindkét készülék be van kapcsolva

A mikrofon nincs elég közel Vigye a mikrofont közelebb a Roger mikrofonhoz

A mikrofonhálózat összeomlott A hálózat újrainicializálásához nyomja meg a Csatlakozás gombot 
valamelyik mikrofonon

A távvezérlő nem reagál Az elem lemerült Csavarja ki az elemajtót rögzítő csavart, és cserélje ki az elemet (elem 
típusa: CR2032).
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Csatlakozás gomb egyidejű lenyomásával

Szoftverkompatibilitási probléma Frissítse a Roger mikrofonok szoftverét a Phonak weboldalán található 
Roger Upgrader segítségével, vagy keresse fel a helyi Phonak-márkaboltot.

A mikrofon nincs bekapcsolva Győződjön meg róla, hogy mindkét készülék be van kapcsolva

A mikrofon nincs elég közel Vigye a mikrofont közelebb a Roger mikrofonhoz

A mikrofonhálózat összeomlott A hálózat újrainicializálásához nyomja meg a Csatlakozás gombot 
valamelyik mikrofonon

A távvezérlő nem reagál Az elem lemerült Csavarja ki az elemajtót rögzítő csavart, és cserélje ki az elemet (elem 
típusa: CR2032).
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8. Szerviz és jótállás 

8.1 Helyi jótállás

A készülék vásárlásának helyszínén érdeklődjön a 
hallásgondozó szakembertől a helyi jótállási feltételekről.

8.2 Nemzetközi jótállás

A Phonak egyéves, korlátozott nemzetközi jótállást biztosít, 
amely a termék megvásárlásának napjától érvényes. Ez a 
korlátozott jótállás gyártási és anyaghibákra vonatkozik. A 
jótállás csak a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása 
esetén érvényes.

A nemzetközi jótállás nem érint semmilyen törvényes 
jogot, amelyre Ön az érvényben lévő, kereskedelmi 
termékek értékesítésére vonatkozó nemzeti 
jogszabályokban foglaltak alapján lehet jogosult.
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8.3 A jótállás korlátozása

Ez a jótállás nem vonatkozik a helytelen kezelés vagy ápolás, 
vegyi anyagok hatása, vízbe merítés vagy túlzott erőhatások 
miatt bekövetkezett károsodásra. Harmadik fél vagy enge-
déllyel nem rendelkező szerviz által okozott kár esetén a 
jótállás semmissé válik. Ez a jótállás nem terjed ki a hallásgon-
dozó szakember által a munkahelyén végzett javításokra.

 
Sorozatszám:         
 
A vásárlás dátuma:     
 
Felhatalmazott hallásgondozó szakember (bélyegző/aláírás):
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9. A megfelelőségre vonatkozó 
tudnivalók

 
Európa: 
 
Megfelelőségi nyilatkozat 
A Phonak Communications AG ezennel kijelenti, hogy ez a 
termék megfelel a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU 
irányelv követelményeinek. Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat 
teljes szövege a gyártótól vagy a Phonak helyi képviselőjétől 
igényelhető, illetve a www.phonak.com weboldalon érhető el.

Működési frekvencia: 2400–2483,5 MHz 
 
Teljesítményszint: < 100 mW

Ausztrália/Új-Zéland:

Azt jelzi, hogy a készülék megfelel a Radio 
Spectrum Management (RSM) és az Australian 
Communications and Media Authority (ACMA) 
Új-Zélandon és Ausztráliában alkalmazandó, 
törvényes értékesítésre vonatkozó hatályos 
rendelkezéseinek. Az R-NZ megfelelőségi címke  
az új-zélandi piacon A1-es megfelelőségi szinttel 
forgalmazott rádiós termékekre vonatkozik.

R-NZ
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1. megjegyzés: 
Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének  
és az Industry Canada által előírt, engedélymentes 
RSS-szabványoknak. A készülék működtetése a következő 
két feltételhez kötött:

1) a készülék nem okozhat interferenciát, és

2) a készüléknek el kell viselnie minden, akár a működését 
nemkívánatos módon befolyásoló interferenciát is.

2. megjegyzés: 
A készüléken végzett, a Phonak által kifejezetten jóvá nem 
hagyott módosítások és változtatások érvényteleníthetik a 
készülék működtetésére vonatkozó FCC-engedélyeket.

3. megjegyzés: 
A készüléket az FCC-szabályok 15. szakasza és az Industry 
Canada ICES-003 jelű szabványa értelmében a „B” osztályú 
digitális készülékekre vonatkozó határértékekkel összevetve 
tesztelték, és a készülék megfelelt a tesztelés során. Ezeknek 
a határértékeknek az a célja, hogy a készülék 
lakókörnyezetben való alkalmazása esetén észszerűen 
elvárható mértékű védelmet biztosítsanak a káros 
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interferencia ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát 
hoz létre, használ és sugározhat, és ha nem az utasításokkal 
összhangban telepítik, illetve használják, akkor zavarhatja a 
rádiókommunikációs adatátvitelt. Nem garantálható 
azonban, hogy egy adott helyen való alkalmazás esetén nem 
keletkezik interferencia. Ha a készülék káros interferenciát 
okoz rádió- és televíziókészülékekben – ami a készülék be- 
és kikapcsolásával ellenőrizhető –, a felhasználónak 
törekednie kell az interferencia megszüntetésére a következő 
módszerek segítségével:

– a vevőantenna elfordítása vagy áthelyezése;

– a készülék és a vevőegység közötti távolság növelése;

– a készülék olyan fali aljzathoz való csatlakoztatása, 
amely a vevőegységétől eltérő áramkörön van;

– a márkakereskedő vagy tapasztalt, rádió- és 
televíziókészülékekkel foglalkozó szakember felkeresése.
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4. megjegyzés: 
A japán rádiótörvénynek való megfelelőség. A kereskedelmi 
törvénynek való megfelelőség. Ez a készülék megfelel a 
japán rádiótörvény (電波法) és a japán távközlési 
kereskedelmi törvény (電気通信事業法) 
követelményeinek. Tilos módosításokat végrehajtani a 
készüléken (ellenkező esetben a megadott jóváhagyási 
szám érvénytelenné válik).

5. megjegyzés: 
FCC/Industry Canada RF sugárzási expozíciós nyilatkozat: 
A készülék megfelel a független környezetre megállapított 
FCC RF sugárzási expozíciós határértékeknek. Ezt az adót 
úgy kell elhelyezni, hogy az legalább 20 cm-es 
védőtávolságot biztosítson minden személytől, továbbá 
nem szabad más antennával vagy adóval közösen 
elhelyezni, illetve azokkal együtt használni.
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A CE jelzéssel a Phonak Communications 
AG igazolja, hogy ez a Phonak termék 
megfelel a 2014/53/EU irányelv lényeges 
előírásainak. 

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy fontos, hogy 
a felhasználó elolvassa és figyelembe vegye 
a jelen használati útmutatóban szereplő 
tudnivalókat.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy fontos, hogy 
a felhasználó betartsa a jelen használati 
útmutatóban szereplő figyelmeztető 
megjegyzéseket.

A termék kezelésére és biztonságára 
vonatkozó fontos tudnivalók.

10. Tudnivalók és a szimbólumok 
ismertetése 

A készülék gyártóját jelzi.
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Ezt az eszközt úgy tervezték, hogy rendelte-
tésszerű használat esetén problémák, illetve 
korlátozások nélkül működjön, hacsak ez a 
használati útmutató másként nem jelzi.

Ausztráliai elektromágneses összeférhetőség-
gel (EMC) és rádiókommunikációval kapcsola-
tos megfelelőségi címke.

Működési  
körülmények

Működési hőmérséklet: 0 °C és +45 °C között. 
Tárolási hőmérséklet: -10° és +60 °C között.

Páratartalom szállításkor: Max. 90%  
(nem lecsapódó). 
Nedvességtartalom tárolásnál: 0% és 70% 
között, használaton kívül. 

Légköri nyomás: 500 és 1100 hPA között. 
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Ez a terméken vagy a csomagolásán 
látható szimbólum azt jelzi, hogy 
nem dobható a háztartási hulladékok 
közé. Az Ön felelőssége, hogy a 
feleslegessé vált készüléket a háztartási 
hulladékoktól elkülönítve ártalmatlanítsa. 
A feleslegessé vált készülék megfelelő 
ártalmatlanításával megelőzhetők a 
környezetre és az emberi egészségre 
gyakorolt potenciális negatív 
következmények. A termékben lévő 
akkumulátor beépített, nem cserélhető. 
Ne próbálja meg felnyitni a terméket vagy 
kivenni az akkumulátort, mivel ez sérülést 
okozhat és károsíthatja a terméket. Az 
akkumulátor eltávolításához forduljon a 
helyi újrahasznosító intézményhez.
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11.1 Veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések

 Tartsa a készüléket 3 év alatti gyermekektől távol.

 A készülék javítását csak meghatalmazott 
szervizközpontban végezhetik el. A készülék  
Phonak által kifejezetten jóvá nem hagyott  
változtatása és módosítása nem engedélyezett.

 Az elektromos komponensek ártalmatlanítását  
a helyi szabályozásoknak megfelelően kell végezni.

 Ne használja a készülékét olyan helyen, ahol tilos  
az elektronikus eszközök használata. Ha nem biztos 
benne, kérdezze meg a felelős személyt.

 A készülék repülőgépen csak a repülési személyzet 
kifejezett engedélyével használható.

 Kérjük, a Phonak készülék használata előtt olvassa  
el a következő oldalakon szereplő tudnivalókat.

11. A biztonságra vonatkozó fontos 
tudnivalók
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 A készülék Phonak Communications AG által 
kifejezetten nem jóváhagyott változtatása és  
módosítása nem engedélyezett.

 Kizárólag a Phonak Communications AG által 
jóváhagyott tartozékokat használjon.

 Biztonsági okokból csak a Phonak Communications AG 
által szállított vagy 5 VDC és min. 500 mA névleges 
értékű stabilizált töltőt használjon. 

 Ne használja a készüléket robbanásveszélyes területen 
(robbanásveszélyes bányák vagy ipari területek, 
oxigéndús környezet, gyúlékony érzéstelenítők 
felhasználási környezetében) vagy olyan helyen, ahol 
tilos az elektronikus eszközök használata.

 A készülék felnyitása kárt tehet a készülékben. Ha olyan 
probléma lép fel, amely nem oldható meg ennek a 
használati útmutatónak a hibaelhárítási részében adott 
megoldások alapján, forduljon hallásgondozó 
szakemberéhez.



43

11.2 A termék biztonságára vonatkozó tudnivalók

 A készüléket óvni kell a túlzott mértékű ütéstől  
és rezgéstől.

 Ne tegye ki a készüléket nagyobb hőmérsékletnek  
és páratartalomnak, mint az ebben a használati 
útmutatóban meghatározott feltételek.

 A készülék megszárításához soha ne használjon 
mikrohullámú vagy egyéb melegítőkészülékeket.

 A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa. A készülék 
tisztításához soha ne használjon háztartási 
tisztítószereket (mosóport, szappant stb.) vagy alkoholt.

 Ne csatlakoztasson a készülékhez 3 méternél hosszabb 
USB- vagy audiokábelt.

 Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki és 
tárolja biztonságosan.
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 Védje a készüléket a túlzott mértékű nedvességtől 
(fürdés, úszás), hőtől (fűtőtest, autó műszerfala), és 
izzadás esetén a bőrrel való közvetlen érintkezéstől 
(edzés, aerobik, sportolás).

 Röntgensugárzás, CT- vagy MRI-felvétel elronthatja, illetve 
károsan befolyásolhatja a készülék megfelelő működését.

 Amikor a készülékét különböző kábelekhez 
csatlakoztatja, ne fejtsen ki túl nagy erőt.

 Óvja a készülék nyílásait (mikrofonok, audiobemenet, 
töltő) a portól és a szennyeződéstől.

 Ha a készüléket leejtik vagy megsérül, túlmelegszik a 
töltés során, megsérül a kábel vagy a dugasz vagy 
folyadékba ejtik, akkor ne használja tovább, és vegye fel 
a kapcsolatot a hallásgondozó szakemberével.

 A készülék beépített, újratölthető akkumulátorral rendel-
kezik. Ez az akkumulátor több száz alkalommal tölthető és 
lemeríthető, de végül elhasználódhat. Az akkumulátor 
cseréjét csak meghatalmazott személyzet végezheti.
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11.3 Egyéb fontos tudnivalók 

 S Pacemakert vagy más orvosi eszközt viselő személyek 
MINDEN ESETBEN kérjék ki kezelőorvosuk, pacemakerjük 
vagy az egyéb orvosi eszközük gyártójának a tanácsát 
MIELŐTT használnák a készüléket. A készülék pacemakerrel 
vagy egyéb orvosi eszközzel történő használata során 
MINDIG be kell tartani a pacemakert elrendelő orvos vagy a 
pacemaker gyártójának biztonsági ajánlásait. 

 S A készülék belső műszaki adatokat gyűjt és tárol. Ezeket 
az adatokat a hallásgondozó szakember megtekintheti az 
eszköz ellenőrzése céljából, valamint annak érdekében, 
hogy segítsen Önnek a készülék megfelelő használatában. 

 S A készülékből a csatlakoztatott vevőegységnek küldött 
digitális jelet csak a mikrofonok hálózatában lévő 
készülékek foghatják.
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Megjegyzések
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www.phonak.com

Phonak Communications AG
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