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1. Witamy
Prezentowane urządzenie ComPilot jest szwajcarskim
produktem najwyższej jakości opracowanym przez 
przez firmę Phonak, jednego ze światowych liderów 
w dziedzinie technologii systemów słuchowych.

ComPilot dzięki funkcji pilota zapewnia dopasowanie 
aparatu słuchowego tak, aby zwiększyć komfort 
słuchania. Ponadto łączy on bezprzewodowo aparaty 
słuchowe z innymi urządzeniami komunikacyjnymi 
i urządzeniami audio.

Aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości 
używanego systemu słuchowego, należy uważnie 
przeczytać jego instrukcję obsługi.

W przypadku jakichkolwiek pytań skonsultuj się  
z protetykiem słuchu.

Phonak – life is on  www.phonak.pl

C PT
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ComPilot firmy Phonak bezprzewodowo łączy wszystkie 
bezprzewodowe aparaty słuchowe firmy Phonak z telefonami, 
urządzeniami i odtwarzaczami MP3 obsługującymi łącze  
Bluetooth®, umożliwiając przesyłanie mowy lub muzyki 
stereo. ComPilot jest także kompatybilny z odbiornikami 
FM firmy Phonak, z którymi można je połączyć za 
pomocą złącza euro. 

Pilot ten umożliwia dostęp do ważnych elementów 
sterujących większości bezprzewodowych aparatów 
słuchowych firmy Phonak. Lista kompatybilnych 
aparatów słuchowych jest dostępna na stronie 
http://www.phonak.com/compilot-pl

I Prosimy zauważyć, że Twój protetyk słuchu musi 
skonfigurować urządzenie ComPilot zanim zostanie 
ono użyte jako pilot do używanych aparatów 
słuchowych. Sama funkcja przetwarzania 
strumieniowego audio jest dostępna w każdym 
momencie.

Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym  
Bluetooth SIG, Inc.

2. Poznawanie urządzenia ComPilot
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2.1 Opis urządzenia

Przyciski
a Główny ( )
b Głośność +/- ( )
c Home ( )
d Połącz ( )
e Wł/Wył ( )

Wejścia
f Wloty mikrofonów
g Wejście audio (3.5 mm jack)
h Wejście FM (złącze euro)
i Gniazdo ładowania (mini-USB)

Wskaźniki
j Wskaźnik audio
k Wskaźnik zasilania

Pętla indukcyjna
l Gniazda pętli indukcyjnej
m Pętla indukcyjna (z anteną)
n Wtyczki pętli indukcyjnej

f
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2.2 Akcesoria 
(zawartość może być różna w zależności od kraju)

o/p Zasilacz uniwersalny z wtyczką mini-USB
q–t Adapter dla US, UE, UK, AUS

Dodatkowe opcjonalne akcesoria
J Zewnętrzny mikrofon butonierkowy “MC1”
J Krótka pętla indukcyjna (51 cm)
J Stacja bazowa TVLink S firmy Phonak (nadajnik 

Bluetooth firmy Phonak umożliwiający korzystanie z TV)
J Przewód audio (1.5 m).
J Przewód USB (3 m). 

2. Poznawanie urządzenia ComPilot 

o

p q r

ts
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3.1 Konfiguracja zasilacza

1. Wybierz adapter przeznaczony dla Twojego kraju.

 US UE UK AUS

2. Wsuwaj zaokrąglony róg adaptera    
do zaokrąglonego rogu zasilacza    
uniwersalnego, aż zostanie w nim   
całkowicie osadzony.

3. Kliknij część końcową adaptera,    
aby ją zablokować. Upewnij się, że    
adapter jest bezpiecznie zablokowany.

Wyjmowanie adaptera zasilacza:
a. Odciągnij zaczep zasilacza
    uniwersalnego i przytrzymaj go.
b. Delikatnie pociągnij adapter w górę,   

aby go wyjąć z oprawki.
c. Następnie przejdź do kroku 1 (powyżej).

2.

3. Przygotowanie

a. b.

3.
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3. Przygotowanie 
3.2 Ładowanie urządzenia ComPilot

ComPilot ma wbudowany wewnętrzny,
niewyjmowalny akumulator.

Aby go naładować:
1. Podłącz wtyczkę mini-USB do portu 
  mini-USB w urządzeniu ComPilot. 

2. Podłącz zasilacz do gniazda   
zasilającego.

Wskaźnik zasilania
J Ciągły czerwony: zwykłe ładowanie (90 min.)
J Ciągły zielony: akumulator w pełni naładowany.

ComPilot można podłączyć do ładowarki i bez obaw
pozostawić na całą noc.

I Pierwsze ładowanie urządzenia ComPilot musi trwać 
co najmniej trzy godziny, nawet jeśli wskaźnik 
akumulatora nie zaświeci się lub zaświeci się na 
zielono znacznie wcześniej.

User_Guide_ComPilot_new_features_042014_029-0237-16.indd   10 2014-03-25   13:37:09



11

 
I Nowy akumulator osiąga pełną wydajność dopiero 

po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania 
i rozładowania.

3.3 Włączanie i wyłączanie urządzenia ComPilot

Przesuń suwak zasilania ( ) 
jak pokazano na rysunku,
aby włączyć lub wyłączyć
urządzenie ComPilot. 
            Wł           Wył

Wyłącz urządzenie ComPilot, gdy nie jest używane
lub na czas transportu.

Aby korzystać z urządzenia ComPilot, włącz je.
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3. Przygotowanie 
Informacje o stanie akumulatora
Wskaźnik zasilania wskazuje:

 Zielony przez 2 sek

 Czerwony migający,  
 następnie ciągły     

przez 2 sek

 Powolne mignięcia    
na zielono

 Krótkie mignięcia     
na czerwono 

 
 Brak migania     
po włączeniu 

I Jeśli pętla indukcyjna została odłączona na dłużej 
niż 2 min, wskaźnik zasilania świeci gdy jest 
naciśnięty przycisk.

Włączanie

Wyłączanie

Normalne działanie

Pozostało <20%,  
naładuj akumulator

Ładuj przec co  
najmniej 2 godziny
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3.4 Wprowadzenie do parowania Bluetooth  
Więcej szczegółów znajduje się na stronie 56.

1. Włącz ComPilota ( ).
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Połącz ( ) 

i Głośność ( ) przez 2 sek, aż wskaźnik audio zacznie 
migać na niebiesko.

      2 sek

3. Rozpocznij proces parowania urządzenia z Bluetooth 
(np. telefony) w ciągu 1 minuty, korzystając z instrukcji 
obsługi tego urządzenia, a po wyświetleniu komunikatu 
podaj kod “0000”.

4. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik audio przestanie 
szybko migać na niebiesko.

I Podczas parowania pętla indukcyjna nie musi być 
podłączona. W przypadku przetwarzania strumieniowego 
i Bluetooth, pętla indukcyjna musi być podłączona.

I Podczas parowania telefonu komórkowego zalecamy 
wyłączenie dźwięków przycisku telefonu i powiadomień 
o wiadomościach SMS.

poweraudioauauauauauauauauuauaudididididididididididiooooooooooouudidiiidiiidididididd

poweraudioauauauauauauauauuuauauudididididiidididididiidiooooooooooooudiididiiidiiidididdiddd
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3. Przygotowanie 
3.5 Właściwy sposób noszenia urządzenia ComPilot 

Zanim będzie można zastosować przetwarzanie 
strumieniowe dla telefonu, muzyki lub TV, włącz 
urządzenie ComPilot i załóż je we właściwy sposób,  
jak pokazano poniżej:

1. Załóż pętlę indukcyjną na szyję
   (można to łatwo zrobić po   

odłączeniu jednej wtyczki    
pętli indukcyjnej).

2.  Upewnij się, że obie wtyczki są    
dobrze podłączone do gniazdek    
pętli indukcyjnej.

3. Włącz urządzenie ComPilot.

I Na potrzeby przekazu strumieniowego pętla indukcyjna 
musi być zawsze podłączona. Po odłączeniu, ComPilot 
przejdzie do trybu uśpienia po dwóch minutach. Wskaźniki 
zasilania i audio przestaną migać, a wszystkie aktywne 
połączenia Bluetooth zostaną przerwane by 
zaoszczędzić energię. Aby aktywować przetwarzanie 
strumieniowe, podłącz ponownie pętlę indukcyjną.   
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3.6 Testowanie dźwięku poprzez ComPilota

1. Załóż urządzenie ComPilot we właściwy   
sposób i włącz je.

2. Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 2 sek  
przyciski Połącz ( ) i Główny ( ), aż   
wskaźnik audio zaświeci się na fioletowo.

Aparaty słuchowe zostaną przełączone do trybu 
przekazywania strumieniowego i usłyszysz demo 
tematu dźwiękowego ComPilot przez 30 sekund.

Za pomocą przycisków ( ) dostosuj głośność.
Poziom głośności jest zapisywany na stałe i dotyczy 
wszystkich wiadomości głosowych.

Jeśli nie słyszysz dźwięków dema:
J Upewnij się, że aparaty słuchowe są poprawnie założone
J Upewnij się, że pętla indukcyjna ComPilota jest z obu 

stron poprawnie podłączona i założona na szyi.
J Upewnij się, że ComPilot jest naładowany i włączony
J Upewnij się, że nie prowadzisz rozmowy przez 

telefon podłączony do urządzenia ComPilot.
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4.1 Przekazywanie strumieniowe muzyki przez kabel 

ComPilot musi być włączony i poprawnie założony na szyi.

1. Włóż kabel audio do gniazda słuchawkowego
 w odtwarzaczu audio i włącz odtwarzacz.
2. Włóż drugi koniec kabla audio do wejścia audio
 w urządzeniu ComPilot. Strumieniowe przekazywanie
 audio zostanie automatycznie aktywowane, a wskaźnik 

audio zacznie świecić na pomarańczowo.

AUDIO

4. Używanie ComPilota jako   
    streamera audio 
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Na krótko naciśnij przycisk Główny ( ), aby zatrzymać
i zrestartować przekazywanie strumieniowe.

Nie można zmieniać programów aparatu słuchowego
za pomocą przycisku Głównego ( ) urządzenia
ComPilot, gdy kabel audio jest podłączony.

I ComPilot potwierdzi przekazywanie strumieniowe 
przez kabel po aktywowaniu (komunikaty głosowe 
(komunikaty głosowe lub sygnały dźwiękowe, 
w zależności od konfiguracji urządzenia).

4.2 Przekazywanie strumieniowe muzyki przez Bluetooth  

Jeśli dysponujesz źródłem dźwięku obsługującym Bluetooth 
(np. odtwarzacz MP3), możesz bezprzewodowo 
przekazać dźwięk do aparatu słuchowego. 

Aby użyć urządzenia ComPilot razem z urządzeniem lub
nadajnikiem audio z łączem Bluetooth, najpierw sparuj te 
urządzenia. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 56.

Uruchamianie przekazywania strumieniowego przez Bluetoth:
1. Włącz i poprawnie załóż urządzenie ComPilot.
2. Włącz drugie urządzenie z Bluetooth.
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4. Używanie ComPilota jako streamera audio 
3. W przypadku niektórych urządzeń z Bluetooth może 

być konieczne naciśnięcie przycisku “Play” 
(Odtwarzaj) znajdującego się na tym urządzeniu.

4. Jeśli urządzenia zostaną poprawnie sparowane 
i połączone, przekazywanie strumieniowe rozpocznie 
się automatycznie, a wskaźnik audio będzie się 
świecił nieprzerwanie na niebiesko.

Naciśnij przycisk główny ( ), aby zatrzymać i zrestartować
przekazywanie strumieniowe Bluetooth.

Aby całkowicie zatrzymać przekazywanie strumieniowe
Bluetooth, wyłącz drugie urządzenie z Bluetooth lub
wyłącz na nim obsługę łącza Bluetooth. 

I ComPilot potwierdzi aktywowanie przekazywania 
strumieniowego Bluetooth (komunikaty głosowe 
(komunikaty głosowe) lub sygnały dźwiękowe 
w zależności od konfiguracji urządzenia ComPilot).

I Nie można zmieniać programów aparatu słuchowego 
za pomocą przycisku Główny ( ) ComPilot, w trakcie 
przekazu strumieniowego przez Bluetooth. Więcej 
informacji na temat pilota znajduje się na stronie 34.
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4.3 Oglądanie telewizji  

Do oglądania telewizji zalecamy używanie dedykowanej 
i zoptymalizowanej stacji bazowej TVLink S firmy Phonak.

Zapewnia ona bezprzewodową transmisję o niskim poziomie 
opóźnień do 30 metrów, udostępnia wbudowany regulator 
głośności i działa jako podstawka do ładowania ComPilota.

power

audio
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4.4 Regulowanie poziomu głośności

Naciskaj przyciski Głośności ( ) ComPilota:
J ( ) aby zwiększyć głośność
J ( ) aby zmniejszyć głośność

I Regulowanie głośności urządzenia ComPilot przynosi 
taki sam efekt co regulowanie głośności aparatów 
słuchowych. Można także zmienić głośność sygnału 
audio za pomocą regulatorów głośności urządzenia 
audio (np. telefonu komórkowego, odtwarzacza MP3 
lub stacji bazowej TVLink S). Umożliwia to zmniejszenie 
głośności aparatu słuchowego za pomocą przycisku 
( ) podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej 
w hałaśliwym środowisku i jednoczesne zwiększenie 
głośności telefonu za pomocą przycisku zwiększania 
głośności w telefonie.

I Jeśli protetyk słuchu nie zgrupował urządzenia 
ComPilot i aparatów słuchowych, przyciski głośności 
( ) będą zmieniały tylko głośność przekazywania 
strumieniowego, ale nie zmienią głośności aparatu 
słuchowego.

4. Używanie ComPilota jako streamera audio 
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5. Używanie ComPilota do rozmów     
    telefonicznych
5.1 Wprowadzenie

Przed użyciem urządzenia ComPilot z telefonem należy
sprawdzić, czy telefon ten obsługuje łącze Bluetooth
i wykonać procedury parowania i połączenia (szczegóły
podano na stronie 56). 

Twój głos

Głos          
rozmówcy 

Bluetooth Sygnał bezprzewodowy

Tutaj usłyszysz 
głos romówcy
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Przycisk główny ( ) obsługuje wiele funkcji:
J Służy do odbierania i kończenia rozmowy telefonicznej.
J Wstrzymuje i wznawia przetwarzanie strumieniowe 

z urządzenia audio.
J Działa jako pilot (urządzenie ComPilot musi być 

skonfigurowane jako pilot przez protetyka słuchu).

Niektóre telefony skonfigurowane są tak, aby mogły
przekazywać dźwięki przycisków, powiadomienia
o wiadomościach SMS oraz sygnały potwierdzeń “bip”
do urządzenia ComPilot.

Jeśli tak jest: 
J Będziesz słyszeć te dźwięki i będą one przerywały 

aktywne przetwarzanie strumieniowe audio 
w aparatach słuchowych.

J Aparaty słuchowe mogą na krótko zostać 
przełączone do trybu przetwarzania strumieniowego, 
co może być działaniem niepożądanym.

Informacje na temat wyłączania tych dźwięków 
zawiera instrukcja użytkownika telefonu.

5. Używanie ComPilota do rozmów telefonicznych 
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I Rozmowy telefoniczne za pośrednictwem Bluetooth 

zawsze będą miały wyższy priorytet niż inne źródła 
audio w ComPilot.

I Nie można zmieniać programów aparatów słuchowych 
podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej.

I Głos rozmówcy będzie słyszany w obydwu 
aparatach słuchowych.
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5. Używanie ComPilota do rozmów telefonicznych 
Wykorzystanie urządzenia ComPilot do prowadzenia
rozmów telefonicznych
 
Zakres działania Bluetooth (maksymalna odległość 
między ComPilotem a telefonem) wynosi 5–10 metrów. 
W większej odległości połączenie zostanie utracone 
lub będzie przerywane.

Podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej noś ComPilota 
w zwykły sposób, jak pokazano na poniższym rysunku a.  
J W hałaśliwym środowisku możesz przybliżyć 

ComPilota do ust (rysunek b). 
J Pamiętaj, by nie zakrywać palcami ani ubraniem niewielkich 

osłon mikrofonu znajdujących się z boku (rysunek c) 
i nie kierować głosu do przedniej częsci (rysunek d).

power

audio

a b dc
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5.2 Połączenia przychodzące

Urządzenie ComPilot musi być włączone, sparowane
z telefonem i poprawnie założone.

Po pojawieniu się połączenia w telefonie wskaźnik 
audio ComPilota będzie świecił się stale na niebiesko 
i usłyszysz dźwięk dzwonka w aparatach słuchowych.

Różne dźwięki dzwonka w urządzeniu ComPilot

Dźwięk dzwonka telefonu zależy od konfiguracji
urządzenia ComPilot i możliwości telefonu.

Dźwięk dzwonka jest przypisywany automatycznie 
podczas początkowego procesu parowania telefonu 
i nie można go konfigurować.

Gdy zostanie sparowany więcej niż jeden telefon, drugi
i trzeci sparowany telefon będą miały różne dźwięki
dzwonka. Łącznie automatycznie przypisywane są
3 różne dźwięki dzwonka.
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ComPilot poda także nazwę (np. imię i nazwisko) osoby 
dzwoniącej wyświetlanej na wyświetlaczu telefonu 
(identyfikacja osoby dzwoniącej z użyciem technologii 
konwersji tekstu na mowę). Nazwa ta jest pobierana 
z katalogu w telefonie. 

I Upewnij się, że ta funkcja jest obsługiwana przez używany 
telefon. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji 
obsługi telefonu lub uzyskasz u dostawcy telefonu.

I Językiem domyślnym ustawionym ConPilota jest 
język angielski (Stany Zjednoczone). Protetyk słuchu 
może skonfigurować odpowiednie ustawienia 
językowe, aby zapewnić poprawną wymowę nazw. 

 Protetyk słuchu może na żądanie wyłączyć 
identyfikację osoby dzwoniącej.

  

Odbieranie połączeń przychodzących

Aby odebrać połączenie przychodzące, po usłyszeniu 
dźwięku dzwonka w aparacie słuchowym naciśnij 
krótko przycisk Główny ( ) ComPilota.

5. Używanie ComPilota do rozmów telefonicznych 
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“klik”

 
Podczas rozmowy mów do urządzenia ComPilot, a nie 
do telefonu.
Zwykle zajmuje to 5 sek, zanim usłyszysz dzwonek 
w aparatach słuchowych.

I Ze względów bezpieczeństwa poziom głośności 
mikrofonów aparatu słuchowego pozostanie 
ograniczony podczas rozmów telefonicznych 
i przetwarzania strumieniowego audio.

I W danej chwili można prowadzić tylko jedną rozmowę 
telefoniczną. Podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej 
drugi dzwoniący telefon jest ignorowany.
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5.3 Wykonywanie połączeń

Upewnij się, że ComPilot 
i telefon są połączone ze sobą 
za pomocą interfejsu Bluetooth, 
jak opisano na stronie 56. 
Użyj grupy przycisków 
telefonu do wprowadzenia 
numeru i naciśnij przycisk 
wybierania na telefonie.

Po nawiązaniu połączenia w aparacie słuchowym
usłyszysz sygnał wybierania po około 3 sekundach.

Używanie telefonów bezprzewodowych (DECT) lub
starszych tylko z profilem dla zestawu słuchawkowego

Jeśli używany telefon obsługuje profil dla zestawu 
słuchawkowego (Headset profile - HSP), połączenie 
wychodzące musi być zainicjowane ręcznie. Często 
dotyczy to bezprzewodowych telefonów domowych 
(standard DECT).

I W takim przypadku wskaźnik audio może nie migać na 
niebiesko, nawet jeśli telefon został wcześniej sparowany.

5. Używanie ComPilota do rozmów telefonicznych 

power

audio
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1. W telefonie wprowadź żądany numer lub wybierz go 
z książki telefonicznej.

2. Krótko naciśnij przycisk Połącz ( ) i poczekaj 5 sekund.
3. Proces wybierania zostanie rozpoczęty automatycznie, 

a wskaźnik audio będzie świecił się nieprzerwanie na 
niebiesko. Być może w aparacie słuchowym 
usłyszysz potwierdzający sygnał dźwiękowy.

5.4 Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie telefoniczne za pomocą 
ComPilota, krótko naciśnij przycisk Główny ( ). 
Połączenie zostanie zakończone, a aparaty słuchowe 
powrócą do wcześniej aktywnego programu lub źródła 
audio (np. wejścia audio-jack).

Połączenie można zakończyć także za pomocą 
telefonu, a nie urządzenia ComPilot.
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5.5 Zaawansowane opcje telefonu

Odrzucanie połączenia

Jeśli nie chcesz odbierać połączenia przychodzącego,
naciśnij i przytrzymaj przycisk Główny ( ) ComPilota 
przez około 2 sek aż zaniknie dźwięku dzwonka. Użycie 
telefonu do odrzucenia połączenia zadziała tak samo.

Naciśnięcie przycisku Home ( ) spowoduje 
zakończenie połączenia, a aparaty słuchowe przełączą 
się na program startowy.

Twój protetyk słuchu może skonfigurować na urządzeniu 
ComPilot podane poniżej funkcje dodatkowe. Zostaną 
one przypisane do długiego naciśnięcia (2 sekundy) 
przycisku Głównego ( ) - lub przycisku Połącz ( ). 

I Funkcje te muszą być obsługiwane przez używany 
telefon. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja 
obsługi telefonu.

1. Wybieranie ostatniego numeru
  Długie naciśnięcie przypisanego przycisku spowoduje 

ponowne wybranie ostatnio wybranego numeru.

5. Używanie ComPilota do rozmów telefonicznych 
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2. Wybieranie głosowe
  Długie naciśnięcie przypisanego przycisku spowoduje 

uruchomienie wybierania głosowego, które umożliwia 
wymówienie nazwy (np. imienia i nazwiska) osoby 
zamiast wybierania jej numeru.

I Gdy jednocześnie używane są dwa telefony, to do 
wybierania głosowego można używać tylko ostatniego 
sparowanego telefonu.

3. Zawieszenie połączenia
  Długie naciśnięcie przypisanego przycisku podczas 

rozmowy spowoduje zawieszenie połączenia. 
Rozmówca pozostanie na linii, ale nie odbywa się 
żaden transfer audio, a aparaty słuchowe powracają 
do poprzedniego programu. Tego trybu używa się po 
to, aby przeprowadzić rozmowę z przebywającą 
w pobliżu osobą bez przekazywania jej treści do 
osoby, z którą prowadzona jest rozmowa telefoniczna.

4. Przekazywanie połączenia
   Długie naciśnięcie przypisanego przycisku spowoduje      
   przekazanie połączenia na telefon. W ten sposób     
   można przekazać rozmowę do innej osoby. Aparaty  
   słuchowe powrócą do wcześniejszego programu. 
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5. Używanie ComPilota do rozmów telefonicznych 
Po zawieszeniu lub przekazaniu połączenia kolejne 
długie naciśnięcie odpowiedniego przycisku przekazuje 
połączenie z powrotem do ComPilota i połączenie to 
jest wznawiane w aparatach słuchowych.

5.6 Używanie mikrofonu zewnętrznego

Używaj opcjonalnego zewnętrznego mikrofonu 
butonierkowego “MC1”, jeśli podczas prowadzenia 
rozmów telefonicznych nosisz ComPilot pod ubraniem. 

1. Podłącz wtyczkę 3,5 mm mikrofonu do wejścia audio 
urządzenia ComPilot. Spowoduje to całkowite 
odłączenie wewnętrznych mikrofonów ComPilota.
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2. Użyj klipsa do umieszczenia mikrofonu 
wszechkierunkowego tak blisko    
ust, jak tylko możliwe.

3. Załóż pętlę indukcyjną na szyję    
i włącz ComPilot.

Marynarki, kurtki itp. ubrania nie wpłyną negatywnie
na połączenie bezprzewodowe z aparatem słuchowym.

5.7 Blokowanie Głównego przycisku

Aby Główny przysick nie został przypadkowo naciśnięty, 
naciśnij krótko w tym samym momencie przycisk Home 
i Połącz aby zablokować lub odblokować Główny przycisk. 
Kiedy Główny przycisk jest zablkowany, jego naciśnięcie 
nie przyniesie żadnego efektu. Inne przyciski działają 
normalnie.

I Odbieranie połączeń przychodzących jest możliwe.

I Wskaźnik zasilania trzy razy zaświeci na czerwono 
jeśli naciśniesz Główny przycisk, gdy jest zablokowany.
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Ważne: funkcje pilota w urządzeniu ComPilot są 
dostępne tylko dla bezprzewodowych aparatów 
słuchowych generacji Spice, Spice+ oraz Quest.

Funkcja przetwarzania strumieniowego jest dostępna do 
wszystkich bezprzewodowych aparatów słuchowych. 
Dodatkowe informacje można uzyskać od protetyka słuchu.

I Przed użyciem funkcji pilota protetyk słuchu musi 
aktywować pilota.

Istnieją dwa sposoby używania urządzenia ComPilot jako
pilota:
J Pętla indukcyjna jest podłączona za   

pomocą dwóch końcówek i urządzenie   
ComPilot musi być noszone na szyi.   
Funkcja pilota jest dostępna tylko   
wtedy, gdy nie jest używane    
przetwarzanie strumieniowe.

6. Używanie urządzenia ComPilot  
    jako pilota

User_Guide_ComPilot_new_features_042014_029-0237-16.indd   34 2014-03-25   13:37:18



35

  
J Pętla indukcyjna jest całkowicie odłączona,  

a ComPilot działa w zasięgu wyciągniętej ręki.
 W tej konfiguracji przetwarzanie    

strumieniowe jest niemożliwe. 

Upewnij się, że ComPilot jest włączony.

Zmiana głośności/FlexControl (opcja)

Funkcja FlexControl pomaga zoptymalizować wyrazistość 
i komfort dla różnych warunków słuchowych (opcja 
dostępna w wybranych aparatach słuchowych). 
Naciśnij przycisk Głośności ( ) ComPilota:
J ( ), aby zwiększyć głośność 
J ( ), aby zmniejszyć głośność
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Zmiana progamu

Naciśnij przycisk Główny ( ), aby
zmienić program aparatu słuchowego.
Zmiana programu aparatu słuchowego
jest możliwa tylko wtedy, gdy strumieniowy
przekaz sygnału nie jest wykonywany.

Naciśnij przycisk Home ( ), aby
powrócić do programu startowego
i początkowych ustawień poziomów
głośności aparatu słuchowego.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Home ( ) (dłużej niż  
2 sek), aby wybrać ulubiony program (skonfigurowany 
przez protetyka słuchu).

Pierwszym programem aktywnym po włączeniu urządzenia 
ComPilot jest pierwszy program po programie startowym.  

6. Używanie urządzenia ComPilot jako pilota 
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Dodatkowe informacje o pilocie:
J Aparat słuchowy może wydać dźwięk potwierdzający 

wykonanie danej czynności. 
J Obydwa aparaty słuchowe sterowane są jednocześnie.
J Aby uzyskać wydruk osobistego raportu, zwróć się do 

protetyka słuchu.
J Dostępne programy aparatu słuchowego i poziomy 

głośności są ustawiane przez protetyka słuchu.
J Wskaźnik zasilania pozostaje zapalony do chwili 

naciśnięcia przycisku ComPilota. Kolor zielony oznacza 
że, akumulator ComPilota jest naładowany, kolor 
czerwony - konieczność naładowania akumulatora.

I 2 minuty po odłączeniu pętli indukcyjnej obydwa 
wskaźniki zostaną wyłączone, a ComPilot rozłączy 
łącze Bluetooth w celu zaoszczędzenia energii.

Zasięg działania
Jeśli używasz ComPilota jako pilota   
trzymając go w ręku (bez pętli   
indukcyjnej) to: 
J Maksymalna odległość - 80 cm. 
J Trzymaj ComPilot a w sposób   

pokazany na rysunku.
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ComPilot może być używany razem z systemami FM
firmy Phonak. 

1. Umieść nadajnik FM w pobliżu    
źródła dźwięku i włącz go.

2. W razie potrzeby włącz     
odbiornik FM.

3. ComPilot musi być włączony    
i poprawnie założony.

4. Podłącz odbiornik FM do ComPilota    
za pomocą wejścia FM, jak   
pokazano na rysunku.

Po wykryciu FM w aparatach słuchowych usłyszysz 
dźwięk powiadomienia o FM dla przetwarzania 
strumieniowego. Dźwięk powiadomienia FM jest 
podobny do dźwięku dzwonka telefonu.

Obsługa sygnału FM podczas dźwięku powiadomienia o FM:
J Zaakceptuj: naciśnij krótko przycisk Główny ( )
J Wstrzymaj: przytrzymaj przycisk Główny ( ) 

wciśnięty przez 2 sek.
J Zignoruj dźwięk powiadamiania o FM: po 20 sek 

sygnał FM zostanie automatycznie wyłączony.

7. Używanie ComPilota z systemami FM
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Nacisnij krótko przycisk Główny ( ), aby wstrzymać
przetwarzanie strumieniowe FM.
Wstrzymany sygnał FM jest automatycznie zachowywany 
w tle i jeśli sygnał jest nadal nadawany, można go 
uruchomić ponownie, naciskając krótko przycisk 
Główny ( ). 

I Gdy sygnał FM jest odbierany, nie można zmieniać 
programów aparatu słuchowego za pomocą 
przycisku Głównego ( ).

ComPilot odtworzy dźwięk potwierdzenia przy każdym
aktywowaniu przetwarzania strumieniowego za pomocą 
FM, a wskaźnik audio zmieni kolor na pomarańczowy.

J Jeśli podczas przetwarzania strumieniowego FM nie będzie 
sygnału FM przez 45 sekund, ComPilot wyśle krótki 
alert dźwiękowy, a następne będzie wysyłać go co 15 min.

J Jeśli nie będzie żadnego sygnału FM przez ponad 15 
minut, dźwięk powiadamiania zostanie uruchomiony 
natychmiast po ponownym wykryciu sygnału FM.

Aby całkowicie dezaktywować FM, odłącz odbiornik FM
od urządzenia ComPilot.
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W tej sekcji podano więcej informacji o następujących
tematach:

8.1. Różne sposoby noszenia ComPilota
8.2. Zarządzanie wieloma wejściami ComPilota
8.3. Resetowanie ustawień ComPilota
8.4. Wskaźniki
8.5. Bluetooth - wprowadzenie
8.6. Bluetooth - konfiguracja
8.7. Identyfikacja dzwoniącego - wypowiadane na głos  

 nazwy (nazwiska) osób dzwoniących
8.8. Komunikaty głosowe - informacje o statusie ComPilota  

 wypowiadane na głos.

8. Więcej szczegółowych informacji
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8.1 Różne sposoby noszenia ComPilota

Standardowy
Aby czerpać korzyści ze streamera
i funkcji pilota, zalecamy noszenie
ComPilota na szyi. Podczas rozmów    
głos może być wychwycony tylko wtedy,   
gdy ComPilot nie jest przykryty ubraniem. 

Pilot trzymany w dłoni
Aby używać ComPilot wyłącznie jako pilota,   
można go obsługiwać trzymając w dłoni.
W takim przypadku odłącz pętlę
indukcyjną.

Pod ubraniem
Jeśli podczas prowadzenia rozmów
ComPilot znajduje się pod ubraniem,
użyj zewnętrznego mikrofonu    
Phonak “MC1” (akcesoria opcjonalne).

power

audio
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8.2 Zarządzanie wieloma wejściami ComPilota

Gdy źródło audio jest połączone za pomocą urządzenia
ComPilot, Twoje aparaty słuchowe automatycznie 
przełączą się na programy specjalne.
Protetyk słuchu może dostroić maksymalnie 4 programy 
automatyczne. 

Do ComPilota można podłączyć i korzystać z wielu 
źródeł audio:
J Dwa urządzenia z Bluetooth    

(np. telefon i stacja bazowa TVLink S)
J Jedno wejście audio (gniazdo audio 3,5 mm)
J Jeden odbiornik FM. 

Komunikaty głosowe i wskaźnik audio informują o różnych 
wejściach. Opis wskaźników audio pojawiających się 
podczas przetwarzania strumieniowego znajduje się  
na stronie 50.

8. Więcej szczegółowych informacji 
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Źródło audio jest traktowane jako “podłączone” do
urządzenia ComPilot, jeśli:
J Wtyczka audio jest włożona (z lub bez sygnału audio)
J Odbiornik FM jest włożony i odbiera sygnał FM
J Źródło muzyki Bluetooth przetwarza strumieniowo
  muzykę lub jest wstrzymane
J Telefon z Bluetooth jest sparowany i znajduje się
  w zasięgu.

I Połączenie telefoniczne zawsze ma najwyższy priorytet. 
Nawet słuchając innych źródeł audio podłączonych za 
pomocą kabla, Bluetooth lub FM usłyszysz dzwonienie. 
Jeśli odrzucisz lub zakończysz połączenie, przetwarzanie 
strumieniowe audio zostanie wznowione.

I Gdy ComPilot jest połączony z dowolnym źródłem 
audio, nie można zmieniać programów aparatów 
słuchowych za pomocą przycisku Głównego ( ).

I Większość telefonów z Bluetooth może łączyć się 
z ComPilotem jako telefon i odtwarzacz muzyki 
jednocześnie. Aby słuchać muzyki, należy rozpocząć 
jej odtwarzanie za pomocą telefonu - nie można 
tego zrobić za pomocą urządzenia ComPilot.
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Wybieranie jednego z wielu źródeł za pomocą ComPilota 

Gdy istnieje tylko jedno źródło audio (np. z nadajnika
Bluetooth), każde naciśnięcie przycisku Głównego ( ) 
spowoduje wstrzymanie lub wznowienie tego źródła audio.

Dostęp do wielu źródeł dźwięku   
można uzyskiwać sekwencyjnie,  
naciskając przycisk Główny ( ).   
Po każdym jego naciśnięciu
ComPilot wybiera następne
podłączone źródło w stałej
kolejności.

J Jeśli źródło nie jest podłączone, ComPilot przejdzie do 
następnego źródła.

J Po ostatnim podłączonym w sekwencji źródle 
przetwarzanie strumieniowe zostanie zatrzymane, 
a aparaty słuchowe wznowią uprzednio aktywny 
program aparatu, co będzie sygnalizowane 
sygnałem dźwiękowym.

J Każde podłączone źródło danych ma stałą pozycję 
w sekwencji, jak pokazano na rysunku.

8. Więcej szczegółowych informacji 

Wcześniej aktywny program 
aparatu słuchowego

FM 
złącze euro

gniazdo 
3.5 mm

Bluetooth 
muzyka 1

Bluetooth 
muzyka 2
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Kontynuuj, naciskając krótko przycisk Główny ( ), aż
do osiągnięcia preferowanego źródła audio. Podczas
sekwencyjnego przełączania, ComPilot wskaże każde
aktywne źródło audio (komunikaty głosowe).

Wstrzymanie przetwarzania strumieniowego

Aby tymczasowo przerwać przetwarzanie strumieniowe, 
np. wtedy, gdy ktoś chce z Tobą porozmawiać, krótko 
naciskaj przycisk Główny ( ) ComPilota tyle razy, ile
potrzeba, żeby usłyszeć sygnał dźwiękowy informujący
o uprzednio aktywnym programie aparatu słuchowego.

Aby wznowić przetwarzanie strumieniowe naciskaj przycisk 
Główny ( ), aż do znalezienia preferowanego źródła audio.

I Naciśnięcie przycisku Home ( ) zawsze spowoduje 
wybranie programu startowego aparatów 
słuchowych bez względu na kolejność źródeł audio.

Zatrzymywanie przetwarzania strumieniowego

Aby całkowicie zatrzymać przetwarzanie strumieniowe 
audio, zatrzymaj odtwarzacze audio z Bluetooth 
i wyjmij wtyczkę audio lub odłącz odbiornik FM.
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Zakłócanie przetwarzania strumieniowego

Aby uniknąć zakłócania przetwarzania strumieniowego,
należy nosić urządzenie ComPilot z pętlą indukcyjną na szyi 
i trzymywać urządzenie z Bluetooth w zasięgu działania.

Sytuacje, w których przetwarzanie strumieniowe może 
być przerwane:

J Podczas przetwarzania strumieniowego, np. ComPilot 
znajduje się za daleko od aparatów słuchowych, np. 
jeśli nie nosisz pętli indukcyjnej lub jeśli kabel pętli 
indukcyjnej został odłączony

J Aparaty słuchowe nie są noszone właściwie, np. jeśli 
nie znajdują się w pozycji pionowej

J Sygnał Bluetooth jest poza zasięgiem
J Nadajnik z Bluetooth znajduje się za przeszkodą, np. 

gdy telefon komórkowy znajduje się w tylnej kieszeni.

W takich sytuacjach aparaty słuchowe utracą sygnał 
audio. Jeśli tak będzie przez więcej niż około 5 sek, 
zostaną one automatycznie przełączone do wcześniej 
aktywnego programu aparatu słuchowego.

8. Więcej szczegółowych informacji 

User_Guide_ComPilot_new_features_042014_029-0237-16.indd   46 2014-03-25   13:37:21



47

8.3 Resetowanie ustawień ComPilota

Jeśli z jakiegoś powodu ComPilot przestanie odpowiadać:

1. Przesuń wyłącznik zasilania ComPilot   
do pozycji Włączone.

2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie   
przyciski ( ), ( ) i ( ) przez 2 sek.

3. Przesuń wyłącznik zasilania ComPilot   
do pozycji Wyłączone.

4. Poczekaj 5 sekund.

Urządzenie ComPilot zostało zresetowane i wznowi 
normalne działanie po ponownym włączeniu.

I Po zresetowaniu parowania Bluetooth status 
konfiguracji i grupowanie aparatów słuchowych 
zostaną zachowane.
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8.4 Wskaźniki

Wskaźniki dostarczają przydatnych informacji

Wskaźnik zasilania

Ładowanie Ciągły czerwony

Akumulator naładowany Ciągły zielony

Włączanie Zielony przez 2 sek

Wyłączanie Czerwony przez 2 sek*

Akumulator naładowany Migający zielony ** 
ponad 20%
Pozostało <20% pojemności Migający czerwony**
akumulatora  

* Podczas wyłączania urządzenia ComPilot wskaźnik 
zasilania może najpierw migać na czerwono, gdy 
ComPilot rozłącza wszystkie urządzenia z Bluetooth.

** Jeśli pętla indukcyjna nie jest podłączona do ComPilota, 
poziom naładowania akumulatora jest sygnalizowany tylko 
podczas uruchamiania, ładowania i po naciśnięciu przycisku.

poweraudioauauauauauauauauuauaudididididididididididiooooooooooouudidiiidiiidididididd
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8. Więcej szczegółowych informacji 
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I Po odłączeniu pętli indukcyjnej ComPilot przechodzi 
do trybu wyłączenia zasilania po 2 min, a wskaźnik 
zasilania jest wyłączany. Gdy pętla indukcyjna jest 
odłączona, można używać tylko funkcji pilota.

Stan akumulatora
Kolor wskaźnika zasilania informuje o poziomie
naładowania akumulatora urządzenia ComPilot.

Kolor zielony tego wskaźnika oznacza, że poziom 
naładowania akumulatora jest większy niż 20%.

Kolor czerwony tego wskaźnika oznacza, że poziom 
naładowania akumulatora jest mniejszy niż 20%. 
Pozostało mniej niż 1,5 godziny przetwarzania 
strumieniowego i należy naładować akumulator.
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Wskaźnik audio 

Pętla indukcyjna musi być podłączona, aby
było możliwe przetwarzanie strumieniowe.

Wtyczka lub streaming FM Ciągły pomarańczowy

Telefon z Bluetooth lub przet-  Ciągły niebieski
warzanie strumieniowe muzyki 
Podłączone 1 urządzenie  Migający niebieski
z Bluetooth 
Podłączone 2 urządzenia  Podwójnie migający niebieski 
z Bluetooth 
Trwa rozmowa telefoniczna Ciągły niebieski

Parowanie Bluetooth Szybko migający niebieski

Odtwarzanie dźwięku demo Ciągły fioletowy

I Parowanie Bluetooth będzie sygnalizowane nawet 
wtedy, gdy pętla indukcyjna nie jest podłączona.

poweraudio

8. Więcej szczegółówych informacji 
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I Podczas przetwarzania strumieniowego za pomocą 
kabla lub FM wskaźnik Audio będzie świecić na 
pomarańczowo bez względu na stan połączenia 
Bluetooth.

8.5 Bluetooth - wprowadzenie 

Co to jest Bluetooth?

Technologia Bluetooth umożliwia bezprzewodową
komunikację między urządzeniami, takimi jak telefony
komórkowe lub bezprzewodowe, laptopy i komputery PC.

ComPilot obsługuje Bluetooth, umożliwiając bezprzewodowe 
odbieranie sygnału audio z wielu różnych urządzeń 
dźwiękowych i przesyłanie go do aparatów słuchowych. 
Można na przykład odbierać połączenia telefoniczne 
bezpośrednio w aparatach słuchowych lub słuchać 
sygnału z odbiornika TV za pomocą stacji bazowej TVLink S.

Więcej informacji na temat Bluetooth znajduje się
w serwisie www.bluetooth.org.
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Jakich urządzeń Bluetooth mogę używać z ComPilotem?

Po pierwsze sprawdź, czy urządzenie, którego 
chcesz używać, obsługuje Bluetooth: 
poszukaj pokazanego obok symbolu na 
urządzeniu lub w jego instrukcji obsługi.

Po drugie, możliwe zastosowania urządzenia Bluetooth są 
zdefiniowane przez “profile”. Urządzenie, którego chcesz 
używać z ComPilotem, musi obsługiwać odpowiednie 
profile Bluetooth. Są one różne i zależą od tego, do czego 
chcesz użyć ComPilota:
J Do odbierania połączeń telefonicznych: Twój telefon 

musi obsługiwać profil “dla zestawu słuchawkowego” 
(HSP) lub “dla zestawu głośnomówiącego” (HSP/HFP).

J Aby słuchać muzyki w jakości stereo z telefonu lub 
komputera PC, musi on obsługiwać profil A2DP / 
“zestaw słuchawkowy stereo”.

J Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP) wskazuje, 
czy będzie działała identyfikacja osoby dzwoniącej.

Informacji na ten temat poszukaj w instrukcji obsługi
używanego telefonu lub w przewodniku kompatybilności
dostępnego na stronie: www.phonak.com/compilot-pl.

8. Więcej szczegółowych informacji 
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Kompatybilność urządzenia Bluetooth

Jeśli wystąpi problem z połączeniem między danym
urządzeniem a ComPilotem lub jeśli nie masz pewności
co do możliwości Bluetooth tego urządzenia, zajrzyj do
jego instrukcji obsługi lub zapytaj u jego dostawcy.

Zasięg działania Bluetooth

ComPilot obsługuje Bluetooth w wersji 2 i zapewnia 
zasięg do 10 metrów.
Gdy jest używany ze stacją bazową TVLink S do oglądania 
telewizji, zasięg działania wynosi do 30 metrów.

ComPilot i inne urządzenia nie muszą pozostawać w linii 
wzroku. Jednak na zasięg mogą wpływać następujące czynniki:
J Zakłócenia pochodzące z innych urządzeń w otoczeniu 

mogą zmniejszyć zasięg działania.
J Urządzenie z Bluetooth, z którym się łączysz, może 

mieć bardziej ograniczony zasięg.
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Jeśli urządzenie z Bluetooth znajdzie się poza zasięgiem 
ComPilota i ma aktywne połączenie audio, najpierw 
to połączenie będzie pojawiało się sporadycznie, 
a w końcu zostanie przerwane całkowicie. 

Jeśli to urządzenie ponownie znajdzie się w zasięgu 
ComPilota, może - ale nie musi - wznowić przetwarzanie 
strumieniowe do Twoich aparatów słuchowych. W takiej 
sytuacji wyłącz urządzenie ComPilot i włącz je ponownie, 
gdy zgaśnie czerwony wskaźnik zasilania.

Używanie urządzenia Bluetooth: parowanie i łączenie

Urządzenie może komunikować się z ComPilotem tylko wtedy, 
gdy obsługuje Bluetooth i odpowiednie profile. Aby włączyć 
tę komunikację, należy wykonać dwie proste procedury:

1. Parowanie: procedura parowania umożliwia wskazanie, 
dla których urządzeń Bluetooth dozwolona jest 
komunikacja. Tę procedurę wystarczy wykonać jeden 
raz dla każdego z urządzeń, które ma się łączyć 
z urządzeniem ComPilot. 

8. Więcej szczegółowych informacji 
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2. Łączenie: gdy komunikacja urządzenia z ComPilotem 
jest już dozwolona (“urządzenia są sparowane”), 
procedura połączenia służy do zapewniania, że 
urządzenia te mogą wymieniać sygnały audio.   
Sparowane urządzenia łączą się za każdym razem po 
ich włączeniu i gdy znajdą się w swoich zasięgach. Taki 
stan jest sygnalizowany na urządzeniu ComPilot za 
pomocą wskaźnika Audio migającego na niebiesko. 
Większość urządzeń z Bluetooth wykonuje procedurę 
łączenia automatycznie po procedurze parowania. 

Na dalszych stronach opisano procedury parowania
i łączenia.
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8.6 Bluetooth - konfiguracja 

W tej sekcji opisano procedurę parowania i łączenia
dla urządzeń Bluetooth.

Krok po kroku: parowanie telefonu z łączem Bluetooth

I Dla każdego urządzenia z Bluetooth procedurę 
parowania wystarczy wykonać jeden raz. Procedurą 
parowania steruje się za pomocą telefonu.

I Różne telefony mają różne struktury menu. Dlatego 
sprawdź w instrukcji obsługi telefonu lub skontaktuj 
się ze sprzedawcą, jeśli nie można pomyślne wykonać 
procedury parowania, korzystając z opisanych 
kroków ogólnych.

I Z ComPilotem można sparować maksymalnie 8 
urządzeń. Kolejne parowanie zastąpi urządzenie, 
które było nieużywane przez najdłuższy czas.

I ComPilot obsługuje jednocześnie dwa telefony (może 
się z nimi łączyć), ale w danym momencie obsługuje 
tylko jedno połączenie.

Więcej informacji na temat instrukcji parowania Bluetooth 
dla wybranych najpopularnieszych producentów 
znajduje się na stronie: www.phonak.com/compilot-pl.

8. Więcej szczegółowych informacji 
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1. Włącz ComPilota i telefon. Umieść je obok siebie.
2. Znajdź ustawienia połączeń w menu telefonu. 

Poszukaj opcji Bluetooth.
3. Upewnij się, że w telefonie opcja Bluetooth jest 

włączona.
4. Wybierz na telefonie opcję wyszukiwania, aby 

znaleźć urządzenia Bluetooth lub akcesoria audio.
5. Aby zainicjować proces parowania w urządzeniu 

ComPilot, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski 
( ) i ( ) przez 2 sek, aż wskaźnik Audio zacznie 
szybko migać na niebiesko.

    2 sek

6. Urządzenie ComPilot pozostanie w trybie parowania 
przez 2 min albo do zakończenia procesu parowania.

7. Twój telefon powinien znajdować się na liście 
wykrytych urządzeń z Bluetooth. Z tej listy wybierz 
pozycję “Phonak ComPilot”.
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8. Na telefonie może pojawić się prośba o wprowadzenie 
kodu dostępu. Jeśli tak się stanie, wpisz “0000” 
(cztery zera). Niektóre telefony mogą wyświetlać 
pytanie o to, która usługa Bluetooth ma być 
włączona. Wybierz opcję “Zestaw słuchawkowy” 
(”Headset”) lub “Zestaw słuchawkowy stereo” 
(”Stereo Headset”), jeśli jest dostępna.

9. Teraz urządzenie ComPilot powinno już być sparowane 
z telefonem, a wskaźnik Audio przestanie migać.

I Proces parowania jest niezależny od pętli indukcyjnej 
(może ona być podłączona albo niepodłączona).

I Powtórzenie parowania może być konieczne, jeśli 
zostanie zaktualizowane oprogramowanie telefonu.

Jak połączyć się z telefonem

Gdy telefon i ComPilot są sparowane (patrz: sekcja 
parowanie telefonu z łączem Bluetooth), telefon należy 
“połączyć” z urządzeniem ComPilot zanim zacznie 
wysyłać do niego sygnały audio.

Ta funkcja także powinna być dostępna w menu 
Bluetooth Twojego telefonu.

8. Więcej szczegółowych informacji 
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1. Upewnij się, że urządzenie ComPilot jest włączone, 
a pętla indukcyjna - podłączona i właściwie założona.

2. Znajdź w menu telefonu sekcję dotyczącą Bluetooth 
i wybierz listę “Sparowanych urządzeń”.

3. Znajdź i podświetl urządzenie ComPilot, a następnie 
wybierz opcję “Połącz”.

4. Potwierdzenie pomyślnego połączenia jest sygnalizowane 
na urządzeniu ComPilot za pomocą wskaźnika audio 
migającego na niebiesko. Ponadto na wyświetlaczu 
telefonu może zostać wyświetlony symbol zestawu 
słuchawkowego ( ). 

I Połączenie między ComPilotem i telefonem będzie 
utrzymywane tak długo jak urządzenia te będą 
włączone i pozostaną wzajemnie w swoich zasięgach. 
Jeśli jedno z urządzeń zostanie wyłączone lub 
znajdzie się poza zasięgiem, może być konieczne 
powtórzenie procedury łączenia.

I Niektóre telefony mogą wykonywać procedurę łączenia 
automatycznie po procedurze parowania. Zalecamy 
wybranie opcji “Tak”, gdy zostanie wyświetlone pytanie 
o zezwolenie temu urządzeniu na automatyczne 
łączenie, gdy parowanie zostanie zakończone.
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Parowanie z innymi urządzeniami Bluetooth

Aby używać urządzenia ComPilot do słuchania muzyki 
z systemu stereo, można użyć zewnętrznego nadajnika 
Bluetooth. Urządzenia ComPilot można także używać 
z telefonem stacjonarnym z obsługą Bluetooth.

I Procedurą parowania dla innych urządzeń z łączem 
Bluetooth steruje się za pomocą urządzenia, dla 
którego jest wykonywane parowanie. Parowanie 
może przebiegać różnie dla każdego urządzenia. Jeśli 
nie jest możliwe pomyślne wykonanie procedury 
parowania na podstawie opisanych poniżej kroków 
ogólnych, należy zajrzeć do instrukcji obsługi 
urządzenia lub skontaktować się ze sprzedawcą. 

1. Włącz zarówno ComPilota, jak i inne urządzenie.
2. Umieść je obok siebie. 
3. W urządzeniu ustaw tryb parowania Bluetooth.
4. Zainicjuj proces parowania na urządzeniu ComPilot, 

jednocześnie naciskając przyciski ( ) i ( ) przez 2 sek, 
aż wskaźnik audio zacznie szybko migać na niebiesko.

8. Więcej szczegółowych informacji 
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5. ComPilot pozostanie w trybie parowania przez dwie 
minuty albo do zakończenia procesu parowania.

6. Jeśli wymagane jest podanie kodu dostępu, wpisz 
“0000” (cztery zera).

Po sparowaniu poczekaj, aż urządzenia wykonają łączenie.

Potwierdzenie pomyślnego połączenia jest sygnalizowane 
na urządzeniu ComPilot za pomocą wskaźnika audio 
migającego krótko na niebiesko. Podwójne mignięcia 
wskazują, że z ComPilotem połączone są dwa urządzenia.

Usuwanie sparowania urządzeń Bluetooth 

Jeśli wystąpią problemy z jednym ze sparowanych urządzeń 
lub jeśli urządzenie przestanie łączyć się z ComPilotem, 
można usunąć sparowanie tych urządzeń z ComPilota.

1. Włącz ComPilota.
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski ( ) i ( ) 

przez 10 sek aż szybko migający na niebiesko 
wskaźnik audio przestanie migać.
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Usunięcie sparowania urządzeń z Bluetooth 
uniemożliwia połączenie z wcześniej sparowanym 
urządzeniem z Bluetooth. Aby ponownie nawiązać z nim 
połączenie, należy ponownie wykonać proces parowania.

8.7 Identyfikacja osoby dzwoniącej: wypowiadane na      
 głos nazwy (nazwiska) osób dzwoniących

ComPilot może podać nazwę (nazwisko) dzwoniącego.

Jeśli używany telefon obsługuje dostęp do książki 
telefonicznej (PBA) lub profil dostępu do książki
telefonicznej (PBAP), ComPilot spróbuje uzyskać dostęp 
do informacji o osobie dzwoniącej za każdym razem, 
gdy zadzwoni telefon.

Gdy zadzwoni telefon, wyświetlane  
informacje sąprzekazywane do   
ComPilota i wymawiane w aparatach
słuchowych w następujący sposób:
J Nazwa zapisana w książce telefonicznej telefonu.  

W przykładzie usłyszysz “Mike office”.
J Jeśli nazwa nie jest znana, usłyszysz numer.

Mike 
Office

8. Więcej szczegółowych informacji 
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Aby zapewnić poprawną wymowę, protetyk słuchu może 
skonfigurować ustawienia języka w urządzeniu ComPilot.

Książka telefoniczna nie jest przekazywana do ComPilota. 
Dzięki temu ComPilot korzysta z różnych telefonów.

Aby sprawdzić, czy ta funkcja jest obsługiwana przez 
Twój telefon, zajrzyj do instrukcji obsługi telefonu lub 
skontaktuj się ze sprzedawcą telefonu.

8.8 Komunikaty głosowe: informacje o statusie 
ComPilota wypowiadane na głos

Alerty głosowe informują o różnych trybach działania
i statusie urządzenia ComPilot z użyciem technologii
konwersji tekstu na mowę.

Protetyk słuchu może skonfigurować ustawienie 
języka oraz poziomy przekazywanych informacji.

J Tylko ostrzeżenia: wymawiane są informacje 
o niskim poziomie naładowania akumulatora 
ComPilot i podczas procesu parowania Bluetooth.
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J Poziom standardowy: dodatkowe informacje o włączaniu 
i wyłączaniu urządzenia ComPilot, rozpoczęciu 
i zakończeniu ładowania podczas przetwarzania 
strumieniowego, potwierdzeniu kanału wejściowego, 
a także informacje o systemie FM.

J Poziom szczegółowy: dodatkowe informacje o rozpoczęciu 
i zakończeniu ładowania, nawet jeśli nie jest 
aktywne żadne źródło przetwarzania strumieniowego, 
o podłączeniu mikrofonu zewnętrznego, o połączeniu 
lub rozłączeniu z urządzeniem Bluetooth, a także 
przekazaniu lub zawieszeniu połączenia.

I Nowy ComPilot jest zawsze dostarczany z komunikatami  
głosowymi w języku angielskim i poziomem 
standardowym.

I Identyfikacja osoby nawiązującej połączenie działa 
niezależnie od ustawionego poziomu przekazywanych 
informacji.

I Dostosuj poziom głośności komunikatów głosowych 
korzystając z dźwięków demo, jak to opisano 
w rozdziale 3.6. 

8. Więcej szczegółowych informacji 
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9. Rozwiązywanie problemów
Poniżej przedstawiono często zadawane pytania i odpowiedzi na nie:

Prawdopodobna przyczyna 

Podczas parowania Bluetooth moje drugie urządzenie wyświetla 
zapytanie o kod. Co mam wpisać?

J Kod parowania jest wymagany 
do początkowego sprzężenia 
ComPilota z urządzeniem       
Bluetooth (“parowanie”).  

Podczas transferu audio za pomocą ComPilota pojawiają się przerwy.

J Urządzenie Bluetooth znajduje 
się za daleko lub jest noszone 
w tylnej kieszeni. 

J ComPilot szuka znanych 
urządzeń przez 2 minuty po 
włączeniu. 

J Telefon połączony z innymi 
urządzeniami, takimi jak komputer, 
może nie być w stanie w sposób 
ciągły udostępniać muzykę.

Muzyka jest odtwarzana za głośno lub za cicho. Głośność podczas 
rozmów telefonicznych jest zbyt mała lub zbyt duża.

J Różne źródła audio mają różną 
głośność sygnału na wyjściu.

Rozwiązanie

J Kod parowania ComPilota to 
“0000” (cztery zera).

J Nie przekraczaj maksymalnej 
odległości i trzymaj 
urządzenia Bluetooth przed 
sobą.

J Po 2 minutach ComPilot 
przestanie szukać i przerwy 
zanikną. 

J Podczas używania telefonu 
z Bluetooth jako odtwarzacza 
muzyki odłącz go od innych 
urządzeń, takich jak komputer.

J Aby zmienić głośność telefonu 
lub innego źródła dźwięku 
dla ComPilota, użyj regulatora 
głośności tego urządzenia 
zewnętrznego.
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Prawdopodobna przyczyna

9. Rozwiązywanie problemów 

Mam trudności w zrozumieniu rozmowy przez telefon 
w hałaśliwym środowisku.

J Mikrofony Twoich aparatów 
słuchowych mają ustawiony za 
wysoki poziom podczas 
połączenia. 

Osoba dzwoniąca słyszy mnie, ale ja jej nie słyszę.

J Połączenie zostało przekazane 
na Twój telefon.

ComPilot nie jest rozpoznawany przez telefon lub inne 
urządzenie Bluetooth, z którym był wcześniej sparowany.

J Jeśli przez 2 minuty ComPilot 
nie znajdzie żadnego urządzenia, 
przestaje ich szukać w celu 
zaoszczędzenia energii. 

J Urządzenia znajdują się za daleko 
od siebie.

J ComPilot można sparować 
maksymalnie z 8 różnymi 
urządzeniami Bluetooth. Jeśli 
wewnętrzna pamięć została 
zapełniona, nowe sparowania 
mogą zastąpić wcześniejsze.

J Zmniejsz głośność aparatu 
słuchowego za pomocą .

J Jeśli głośność dźwięku 
w telefonie (lub muzyki) jest 
za mała, użyj przycisku 
telefonu, aby zwiększyć 
głośność.

J Przekaż połączenie z powrotem 
do ComPilota za pomocą menu 
telefonu.

J Wyłącz ComPilota. Poczekaj 
aż czerwony wskaźnik zostanie 
wyłączony, a następnie włącz 
urządzenie ponownie. 

J Zbliż urządzenia w odległości 
do 1 m, i spróbuj ponownie.

J Powtórz parowanie między 
ComPilotem i urządzeniem 
Bluetooth, które zostało 
zastąpione.

Rozwiązanie

User_Guide_ComPilot_new_features_042014_029-0237-16.indd   66 2014-03-25   13:37:24



67

 

J Parowanie zostało usunięte.

Nie używam przetwarzania strumieniowego, ale aparaty słuchowe 
przełączają się między Bluetooth i zwykłym programem.

J Telefon wysyła do ComPilota sygnały 
dźwiękowe po przyjściu wiadomości 
SMS lub poczty elektronicznej

J Dźwięki przycisków telefonu    
są włączone.

Słyszę w aparatach słuchowych dźwięki przycisków telefonu.

J Dźwięki przycisków telefonu    
są włączone w ustawieniach 
telefonu.

Zawsze po włączeniu telefonu rozpoczyna się odtwarzanie muzyki.

J Jest to normalny sposób 
działania niektórych telefonów   
i nie jest on inicjowany przez 
ComPilota. 

Prawdopodobna przyczyna
J Powtórz parowanie między 

ComPilotem i urządzeniem 
Bluetooth, które zostało 
usunięte.

J Wyłącz dźwięki systemowe dla 
przypomnień, SMS, alarmów, 
itd., używając menu telefonu.

J Wyłącz dźwięki przycisków 
telefonu za pomocą menu 
telefonu. 

J Aktywuj dźwięki naciśnięcia 
przycisków i potwierdzenia 
w telefonie. Więcej informacji 
zawiera instrukcja obsługi 
telefonu.

J Niektóre telefony można 
skonfigurować w taki 
sposób, aby nie zaczynały 
automatycznie odtwarzać 
muzyki. 

J Zatrzymaj odtwarzanie muzyki 
za pomocą menu telefonu po 
podłączeniu telefonu.

Rozwiązanie
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9. Rozwiązywanie problemów 
Prawdopodobna przyczyna

Za każdym razem, gdy wsiadam do samochodu, połączenie 
ComPilota z telefonem działa w sposób nieoczekiwany.

J Z Twoim telefonem łączy się 
samochodowy system Bluetooth. 

Po odebraniu przychodzącego połączenia telefonicznego nie 
słyszę głosu w aparatach słuchowych.

J Niektóre telefony po odebraniu 
połączenia za pomocą przycisku 
telefonu nie używają ComPilota. 

Dzwonek dzwoni, ale wskaźnik Audio nie działa i nie słychać 
sygnału dzwonka w aparatach słuchowych.

J Łącze Bluetooth w telefonie  
jest wyłączone.

J ComPilot i telefon nie są ze 
sobą połączone.

J Rozważ odłączenie systemu 
samochodowego od telefonu.

J Zawsze odbieraj połączenie, 
naciskając przycisk Główny      
( ) ComPilota.

J Upewnij się, że interfejs 
Bluetooth jest włączony 
w sposób podany w instrukcji 
obsługi telefonu.

J 1. Wyłącz obsługę Bluetooth 
w telefonie i włącz ją ponownie.

 2. Wyłącz ComPilota i włącz 
go ponownie. Łącze Bluetooth 
w ComPilocie zostanie 
automatycznie reaktywowane.

 3. Aktywuj ComPilota, wybierając 
je w menu “Aktywne urządzenie” 
telefonu.

 4. Zmniejsz odległość między 
ComPilotem a telefonem.

Rozwiązanie
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J ComPilot nie jest sparowany     
z telefonem.

J Odległość między ComPilotem
   a telefonem jest za duża.          

.

Telefon dzwoni, wskaźnik Audio świeci się na niebiesko, ale nie 
słychać sygnału dzwonka w aparatach słuchowych.

J ComPilot jest poza zasięgiem 
aparatu słuchowego.

J W telefonie stawiona jest wibracja.
J Już prowadzisz rozmowę tel,   

w takim przypadku drugie 
połączenie nie może być przyjęte.

Telefon dzwoni, ale nazwa osoby dzwoniącej nie jest 
wymawiana.

J Funkcja identyfikacji osoby 
nawiązującej połączenie nie jest 
dostępna lub nie została 
włączona w telefonie.

J Z ComPilotem połączone są    
dwa telefony.

J Być może identyfikacja osoby 
nawiązującej połączenie jest 
wyłączona.

Prawdopodobna przyczyna

J Wykonaj proces parowania 
opisany w tej instrukcji.

J Noś ComPilota na szyi. 
Zachowaj odległość od 
telefonu mniejszą niż 5 m.

J Noś ComPilota w sposób 
właściwy na szyi z poprawnie 
wetkniętymi wtyczkami pętli 
indukcyjnej.

J Włącz dźwięk dzwonka w telefonie
J Zakończ pierwsze połączenie
 elefoniczne i odbierz drugie. 

J Więcej informacji na temat 
dostępności tej funkcji zawiera 
instrukcja obsługi telefonu.

J Jeśli istnieje połączenie z dwoma 
telefonami, identyfikacja jest 
dostępna tylko na telefonie, 
który jako ostatni został 
sparowany z ComPilotem.

J Poproś protetyka słuchu 
o włączenie identyfikacji osoby 
dzwoniącej na ComPilocie. 

Rozwiązanie

User_Guide_ComPilot_new_features_042014_029-0237-16.indd   69 2014-03-25   13:37:24



70

9. Rozwiązywanie problemów 
Prawdopodobna przyczyna

Podczas rozmowy telefonicznej rozmówca zgłasza trudności 
z usłyszeniem mnie.

J Być może osłony mikrofonu 
ComPilot są zasłonięte.

J Być może urządzenie ComPilot 
nie jest noszone we właściwy 
sposób.

J Być może urządzenie ComPilot 
trze o ubranie. 

J Być może hałas pochodzący      
z otoczenia jest zbyt duży.

 

ComPilot nie reaguje lub nie wyświetla żadnego wskaźnika po 
włączeniu.

J Być może ComPilot jest 
całkowicie rozładowane.

J To może oznaczać wystąpienie 
problemu z oprogramowaniem.

J Upewnij się, że osłony mikrofonu 
nie są zasłonięte przez żadną 
część ciała, ubranie, brud ani 
zanieczyszczenia.

J Nie obracaj ComPilota na boki 
i pamiętaj, aby podczas 
mówienia wtyczki pętli 
indukcyjnej były skierowane 
w stronę ust.

J Podczas mówienia unikaj 
poruszania się lub rozważ 
użycie mikrofonu zewnętrznego 
(opcjonalny).

J Chociaż w ComPilocie 
stosowane są technologie 
redukcji hałasu, należy unikać 
zbyt hałaśliwych środowisk.

J Poproś rozmówcę o zwiększenie 
głośności w telefonie.

J Ładuj urządzenie ComPilot 
przez co najmniej 1 godzinę.

J Odłącz wszystkie konektory od 
urządzenia ComPilot.

J Wyłącz, a następnie ponownie 
włącz urządzenie ComPilot.

J Rozważ zresetowanie ComPilota

Rozwiązanie
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Czas działania urządzenia ComPilot został znacznie skrócony.

J Aby akumulator osiągnął pełną 
wydajność, zwykle wymaga 
kilku cykli ładowania. Aby 
poznać typowy czas działania 
ComPilota, przeczytaj dane 
techniczne. 

W przypadku problemów, które nie zostały wymienione w tej
instrukcji obsługi, skontaktuj się z protetykiem słuchu.

Prawdopodobna przyczyna

J Pierwsze ładowanie ComPilota 
wykonuj przez co najmniej 3 
godziny.

J Pozwól na trzykrotne 
całkowite rozładowanie 
urządzenia ComPilot.

Rozwiązanie
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9. Rozwiązywanie problemów 
Notataki 
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Przed użyciem ComPilota firmy Phonak prosimy o 
zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na 
następnych stronach.

10.1 Ostrzeżenia o zagrożeniach

! Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla 
dzieci w wieku poniżej 3 lat.

! Osoby używające urządzeń medycznych, takich jak 
rozruszniki serca, nie mogą używać tego urządzenia.

! Nie noś urządzenia ComPilot na szyi, gdy jest ono 
podłączone do urządzenia programującego.

! Zawsze pamiętaj o wyjęciu obu wtyczek pętli 
indukcyjnej i innych kabli przed użyciem ComPilot 
jako pilota kieszonkowego.

! Otwarcie ComPilota może spowodować jego uszkodzenie. 
Jeśli pojawią się problemy, których nie można 
rozwiązać, stosując środki zaradcze podane w tej 
instrukcji w sekcji rozwiązywania problemów, 
skontaktuj się z protetykiem słuchu.

10. Ważne informacje
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10. Ważne informacje 
! Urządzenie ComPilot może być naprawiane 

wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe. 
Nie zezwala się na wprowadzanie do tego 
urządzenia zmian i modyfikacji, które nie zostały 
jednoznacznie zaaprobowane przez firmę Phonak.

! Akumulator może być wymieniony tylko przez 
upoważniony personel.

! Komponenty elektroniczne należy zutylizować 
zgodnie z lokalnymi przepisami Phonak AG.

! Nie korzystaj z ComPilota w miejscach, w których 
stosowanie urządzeń elektronicznych jest zabronione.

! Urządzenia zewnętrzne mogą być podłączane pod 
warunkiem, że zostały przetestowane zgodnie 
z odpowiednimi normami IECXXXXX. 

! Używaj wyłącznie akcesoriów zaaprobowanych 
przez firmę Phonak.

! Używanie kabli ComPilot w jakikolwiek sposób 
niezgodny z ich przeznaczeniem (np. noszenie przewodu 
mini-USB na szyi) może spowodować obrażenia.
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! Korzystając z różnego rodzaju urządzeń należy zadbać, 

aby żadne części ComPilota nigdzie się nie zaczepiły.

! Port mini-USB może być używany tylko do 
opisanego celu.

! Ostrzeżenie: porażenie prądem elektrycznym. Nie 
należy wsadzać samej wtyczki do gniazda zasilającego.

10.2 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu 

I Chroń ComPilota przed nadmierną wilgocią (łazienki, 
baseny i kąpieliska), zbyt wysoką temperaturą (grzejniki, 
deski rozdzielcze i podręczne schowki samochodu), 
a także bezpośrednim kontaktem ze spoconą skórą 
(trening, fitness, uprawnianie sportu).

I Promieniowanie rentgenowskie, tomografia komputerowa 
lub rezonans magnetyczny mogą zniszczyć ComPilot 
lub wpływać niekorzystnie na jego poprawne działanie.
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I Chroń ComPilota przed zbyt dużymi wstrząsami
      i wibracjami.

I Nie używaj nadmiernej siły podczas podłączania 
urządzenia ComPilot do kabli.

I Chroń wszystkie osłony i otwory (mikrofonów, anteny, 
audio, FM i ładowarki) przed brudem i zanieczyszczeniami.

I Do osuszenia ComPilota nigdy nie wykorzystuj 
mikrofalówki ani innych urządzeń grzewczych.

I Czyść ComPilota za pomocą wilgotnej szmatki. Do 
czyszczenia ComPilota nigdy nie używaj środków 
chemicznych, (proszków, mydła, itp.) ani alkoholu. 

I Zastosowana w tym urządzeniu technologia 
kodowanej cyfrowo transmisji indukcyjnej jest 
niezwykle niezawodna i w zasadzie nie występują 
żadne zakłócenia ze strony innych urządzeń. 
Należy jednak zauważyć, że podczas korzystania 
z tego systemu słuchowego w pobliżu sprzętu 
komputerowego, większych instalacji 

10. Ważne informacje 
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elektronicznych lub innych silnych pól 
elektromagnetycznych, może być konieczne 
zachowanie około 60 cm odległości od urządzenia 
zakłócającego w celu zapewnienia odpowiedniego 
działania.

I Nie odłączaj pętli indukcyjnej, gdy ComPilot przesyła 
sygnał do aparatu słuchowego.

I Ze względów bezpieczeństwa ComPilot należy 
ładować tylko za pomocą ładowarek dostarczonych 
przez firmę Phonak lub certyfikowanych ładowarek 
mini-USB >500 mA.

I Nie podłączaj do urządzenia ComPilot kabla  
mini-USB lub audio o długości większej niż 3 metry.

I Gdy nie używasz urządzenia ComPilot, wyłącz je 
i umieść w bezpiecznym miejscu.
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10.3 Dalsze ważne informacje

I Sprzęt elektroniczny o dużej mocy, większe instalacje 
elektroniczne i struktury metaliczne mogą ujemnie 
wpłynąć na zasięg działania i znacznie go zmniejszyć.

I Jeśli aparat słuchowy nie reaguje na ComPilot 
z powodu nietypowego zakłócenia pola, wycofaj się 
z tego pola zakłócającego.

I Twoim aparatom słuchowym i ComPilot można podczas 
dopasowywania nadać unikalny kod do komunikacji. 
Dzięki temu urządzenie nie będzie miało wpływu na 
aparaty słuchowe noszone przez inne osoby.

I Używając nadajnika FM, należy pamiętać, że 
sygnały radiowe mogą być także odbierane 
i usłyszane przez inne odbiorniki.

10. Ważne informacje 
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11. Informacje o gwarancji
11.1 Gwarancja lokalna
Warunki gwarancji lokalnej uzyskasz u protetyka słuchu
w miejscu zakupu urządzenia ComPilot.

11.2 Gwarancja międzynarodowa
Firma Phonak udziela rocznej międzynarodowej 
gwarancji począwszy od daty zakupu. Obejmuje ona 
wady fabryczne i materiałowe urządzenia wyłączając 
akcesoria. Gwarancja jest ważna wyłącznie po okazaniu 
dowodu zakupu. 

Międzynarodowa gwarancja nie wywiera wpływu 
na uprawnienia wynikające z przepisów krajowych 
dotyczących sprzedaży konsumenckiej. 
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10. Informacje o gwarancji 
11.3 Ograniczenia gwarancji
Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód 
powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, 
działania substancji chemicznych i czynników 
mechanicznych. Uszkodzenia spowodowane 
działaniami osób nieuprawnionych i napraw 
dokonywanych w nieautoryzowanych serwisach 
powodują utratę praw wynikających z gwarancji. 
Gwarancja nie dotyczy usług świadczonych przez 
protetyków słuchu w ich gabinetach.

Numer seryjny: 

 
 
Data zakupu: 

Gabinet protetyczny
(pieczątka/podpis):
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Producent:
Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Szwajcaria

Przedstawiciel na Unię Europejską:
Phonak GmbH
D-70736 Fellbach-Oeffingen
Niemcy

www.phonak.pl
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12. Informacje dotyczące zgodności
Deklaracja zgodności 
Niniejszym firma Phonak AG deklaruje zgodność tego
produktu firmy Phonak z wymaganiami dyrektywy 
93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz 
dyrektywy 1999/5/EC dotyczącej urządzeń radiowych 
i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. 
Pełny tekst tej deklaracji zgodności jest dostępny 
u producenta i lokalnych przedstawicieli firmy Phonak, 
których adresy znajdują się na liście w serwisie  
www.phonak.pl (lokalizacje na całym świecie).
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Informacja 1:
To urządzenie jest zgodne z punktem 15 przepisów FCC
oraz z wytycznymi RSS-210 organizacji Industry Canada.
Działanie urządzeń musi spełniać dwa poniższe warunki: 

1) urządzenie to nie powoduje żadnych szkodliwych zakłóceń,
2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania  
 dowolnych zakłóceń, w tym zakłóceń negatywnie  
 wpływających na jego działanie.

Informacja 2:
Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które 
nie zostały zatwierdzone przez firmę Phonak, 
mogą unieważnić autoryzację FCC zezwalającą na 
wykorzystywanie tego urządzenia.

Informacja 3:
Urządzenie zostało przetestowane oraz stwierdzono, 
iż odpowiada ograniczeniom stosowanym dla 
urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 
15 przepisów FCC oraz wytycznymi ICES-003 
organizacji Industry Canada. Ograniczenia te 
mają na celu zapewnienie racjonalnej ochrony 
przeciw szkodliwym zakłóceniom w instalacjach 

12. Informacje o gwarancji 
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montowanych w budynkach mieszkalnych. Urządzenie 
to generuje, wykorzystuje oraz może emitować 
energię o częstotliwości radiowej, a w przypadku, 
gdy nie jest wykorzystywane zgodnie z instrukcją, 
może spowodować szkodliwe zakłócenia. Ponadto 
nie można zagwarantować, że w danej instalacji nie 
wystąpią żadne zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje 
szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, 
co można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie 
urządzenia, zachęca się użytkownika do skorygowania
zakłócenia przynajmniej w jeden z następujących 
sposobów:

J Ponowne ukierunkowanie lub przeniesienie anteny
 odbiorczej w inne miejsce.
J Zwiększenie odległości między urządzeniem  
 i odbiornikiem. 
J Podłączenie urządzenia do gniazdka w sieci innej  
 niż gniazdko, do którego podłączony jest odbiornik.
J Zasięgnięcie porady u dostawcy lub doświadczonego
 technika radiowego/TV.
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13. Informacje i objaśnienia   
     dotyczące symboli

Symbol CE oznacza potwierdzenie 
przez firmę Phonak AG, że ten 
produkt firmy Phonak spełnia 
wymagania dyrektywy 93/42/EEC 
dotyczącej urządzeń medycznych 
oraz dyrektywy R&TTE 1999/5/
EC dotyczącej urządzeń radiowych 
i telekomunikacyjnych. 

Ten symbol oznacza, że produkty
opisane w tej instrukcji użytkowania
spełniają wymagania komponentu 
typu BF zgodnego z normą  
EN 60601-1. Powierzchnia urządzenia 
jest określona jako zastosowany 
komponent typu B.

P

XXXX

C
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Ten symbol wskazuje na zawarte w tej 
instrukcji istotne informacje, z którymi 
powinien zapoznać się użytkownik.

Ten symbol wskazuje, że użytkownik
powinien zwrócić uwagę na ważne
ostrzeżenia zawarte w tej instrukcji.

Informacje istotne z punktu widzenia
użytkowania i bezpieczeństwa produktu.

Etykieta zgodności z australijskimi
przepisami EMC i przepisami
dotyczącymi radiokomunikacji.

To urządzenie zostało 
zaprojektowane w taki sposób, 
aby działało bez problemów i bez 
ograniczeń, gdy jest używane 
zgodnie z przeznaczeniem, chyba 
że podano inaczej w niniejszej 
instrukcji użytkowania.
Zakres dozwolonych temperatur: 
0°–45° Celsjusza. Dozwolona 
wilgotność względna: <95% (brak 
kondensacji).

Warunki
działania 

 

I

E

!

R 
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Temperatura: –20° to +60° Celsius
Wilgotność podczas transportu: do 90%  
 (brak kondensacji).
Wilgotność podczas przechowywania: 
od 0% do 70%, jeśli nieużywany.
Ciśnienie: od 200 hPA do
1500 hPa.

 Symbol przekreślonego kontenera 
na odpady informuje, że 
opisanego tu urządzenia nie 
można traktować jak zwykłych 
odpadów domowych. Starego 
lub nieużywanego urządzenia 
należy pozbyć się w punktach 
utylizacji przeznaczonych dla 
odpadów elektronicznych lub 
oddać je swojemu protetykowi 
słuchu, który zadba o jego 
usunięcie w odpowiedni sposób. 
Właściwa utylizacja aparatu chroni 
środowisko naturalne i zdrowie.

Wymagania
dotyczące
transportu i
przechowywania

13. Information and explanation of symbols

T
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Słowny znak towarowy i logo 
Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy Bluetooth SIG, 
Inc. a firma Phonak używa ich na 
warunkach licencji. Inne znaki 
towarowe i nazwy handlowe
należą do ich właścicieli.
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