
Quick Guide

Dokument ten opisuje w jaki sposób połączyć urządzenie do przekazu 
strumieniowego takie jak Phonak ComPilot z telefonem stacjonarnym przez 
adapter Bluetooth. 

Dzięki urządzeniu MDA200 możesz przełączać się pomiędzy rozmową z 
wykorzystaniem słuchawki telefonu a ComPilotem. Przy rozmowach z
ComPilotem rozmowa jest beprzewodowo przesyłana bezpośrednio do 
Twoich aparatów słuchowych. Nie musisz trzymać słuchawki telefonu.

Upewnij się że przycisk suwak (1) ustawiony jest w 
pozycji “A”, głośność rozmowy (2)ustawiona jest na 
3 a głośność mówieniana na 2.

Wskaźnik urządzenia ComPilot zaświeci na 
niebiesko.
Gdy wskaźnik na BT300 zaświeci światłem ciągłym 
na niebiesko oznacza to zakończenie parowania

Od tego momentu ComPilot będzie 
automatycznie łączył się MDA200/BT300 kiedy 
jest w zasięgu [może to zająć do 45 sekund].

Upewnij się że adapter BT300 jest włożony do portu 
USB urządzenia MDA200. 
Wskaźnik swietlny urządzenia BT300 po ok. 10 
sekundach będzie migał na niebiesko. 

Przytrzymaj pokazane na rysunku przyciski 
urządzenia ComPilot przez 2 sekundy, by rozpocząć 
proces parowania.

2 sec

4  Podłącz ładowarkę do urządzenia  MDA200 a drugi koniec do źródła 
zasilania.

Uwaga: Załączony kabel  USB nie możeTbyć połączony z telefonem 
stacjonarnym ale może być wykorzystany do rozmów VoIP przez komputer 

Połączenia urządzenia Phonak ComPilot (lub
Unitron uDirect2) z telefonem stacjonarnym
Wykorzystanie adaptera REF: 076-0031

Wstęp
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Sygnał bezprzewodowy

Głos rozmówcy 
słyszany tutaj

1 Podłącz większy koniec kabla sieciowego do urządzenia MDA 200.
2 Odłącz słuchawkę od telefonu stacjoanrnego i podłącz ją  do skrzynki 

przyłączeniowej kabla.
3 Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do wolnego portu w telefonie. 

Wstępna instalacja
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Wykonywanie połączeń

Uwaga
Przycisk główny urządzenia Phonak ComPilot nie 
ma funckji odbierania rozmowy. 
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Unitron uDirect2) z telefonem stacjonarnym
Wykorzystanie adaptera REF: 076-0031
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Gdy dzwoni telefon 
Wybierz przycisk rozmowy na MDA200 gdy chcesz 
odebrać telefon następnie zdejmij słuchawkę 
telefonu z bazy. Rozmowa rozpocznie się 
automatycznie

•	 Jeśli adapter	Bluetooth	USB jest sparowany z urządzeniem	Phonak	ComPilot,	będą się one łączyły automatycznie 
zawsze gdy ComPilot znajdzie się w zasięgu.
Uwaga: The Automatyczne ponowne łaczenie może zająć nawet 45 sekund. Nie wysuwaj w tym czasie adaptera USB.

•	 Urządzenie	MDA200	można również wykorzystać z komputerem/Laptopem do połączeń	VoIP takich jak	Skype.		
•	 Więcej szczegółów w instrukcji 	Plantronics	MDA200	na stronie:	http://www.phonak.com/compilot

1 Wybierz przycisk z symbolem telefonu na 
urządzeniu MDA200.	UWAGA:	Jeśli symbol jest 
podświetlony wykorzystanie słuchawki telefonu nie 
jest możliwe 
2.		 Umieść słuchawkę telefonu na stole. Usłyszysz 

sygnał połączenia w swoich aparatach 
słuchowych. (jeśli nie słyszysz sygnału sprawdź 
punkt B )

3. Wybierz numer wykorzystując bazę telefonu 
4. W aparatach słuichowych usłyszysz rozmowę, 

a Twój głos będzie zbierany przez mikrofony 
urządzenia ComPilot.

Kończenie rozmowy
Aby zakończyć rozmowę naciśnij przycisk słuchawki an 
urządzeniu  MDA200 i odłóż słuchawkę telefonu. 

Możesz również naciśnąć przycisk główny urządzenia 
ComPilotot a następnie odłożyć słuchawkę.

Uwaga
Jeśli nie słyszysz sygnału połączenia w aparatach 
postępuj zgodnie ze wskazówkami.

1. Sprawdź czy w słuchawce telefonu słychać 
sygnał połączenia (2), dzieje się tak gdy 
przycisk rozmowy na MDA200 nie jest 
wciśnięty.

2. Wybierz przycisk rozmowy na MDA200 (1)
3. Upewnij się, ze wskaźnik audio na ComPilot

świeci na niebiesko, jeśli nie: 
→	sprawdź czy ComPilot jest WŁĄCZONY
→ powtórz procedurę wstępnej instalacj”

4. Zmieniaj położenie suwaka konfiguracji na
MDA200 (1) do momentu usłyszenia sygnału 
połączenia.

Odbieranie połączeń


