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1. Välkommen

Gratulerar till ditt val av Roger inspiro SoundField från 
Phonak. Roger inspiro SoundField är en trådlös mikrofon 
med hög prestanda som uppfyller lärares behov och har 
utformats för att användas tillsammans med Roger 
Dynamic SoundField-system.

Roger inspiro SoundField är en schweizisk produkt av 
högsta kvalitet som har utvecklats av Phonak, ett av 
världens ledande hörselvårdsföretag.

Läs denna bruksanvisning noggrant för att lära dig att 
utnyttja alla möjligheterna med Roger inspiro SoundField.

Kontakta din audionom eller Phonaks lokala support-
center om du har några frågor.

Phonak – Livet är nu  www.phonak.se

I
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Roger inspiro SoundField
a  På/Av-skjutlist
b Färgskärm 
c Skärmknappar
d  Knapp för knapplås 

och Bakåt-knapp
e Mikrofondämpning

f 3,5 mm audioingång
g mini-USB för laddning

2. Lära känna Roger inspiro  
 SoundField

b

c

d e

f g

a
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h  Fäste för 
bältesklämma och 
slingan runt halsen

i Kabelvinda

iLapel-mikrofon
j Mikrofonöppningar 
k Klädklämma

EasyBoom-mikrofon 
(tillval)
l Mikrofon

h

i

j

k

l
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3.1 Ladda Roger inspiro SoundField 

Roger inspiro SoundField innehåller ett inbyggt, up-
pladdningsbart, litiumpolymerbatteri av allra senaste 
modell med snabbladdningsfunktion. Ett helt urladdat 
batteri laddas fullt på omkring 2 timmar.

3. Komma igång
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Batterisymbolen på Roger inspiro SoundField blinkar 
under laddning. Batteriet kan inte överladdas. 

När Roger inspiro SoundField kopplas ifrån strömför-
sörjningen eller laddningsdockan visar batterisymbolen 
på skärmen batteriets resterande kapacitet. 

    Batteriet är fulladdat.

Omkring 1 timme innan Roger inspiro SoundField’s 
batteri tar slut aktiveras vibrationslarmet. Kontrollera 
meddelandet på Roger inspiro SoundField’s skärm  
och följ anvisningarna. 

När Roger inspiro SoundField’s batteri är helt slut, blir 
batterisymbolen röd. 

 I  Använd endast originalladdaren från Phonak till 
Roger inspiro SoundField. 
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3. Komma igång 

på av

3.2 Slå på Roger inspiro SoundField 

För att slå på enheten för du skjutlisten på ovansidan 
åt vänster tills den gröna markeringen blir synlig och 
skärmen börjar lysa.

För att spara batteriet stängs bakgrundsbelysningen  
av på Roger inspiro SoundField LCD-skärm efter några 
sekunder. Om du trycker på någon knapp återaktiveras 
bakgrundsbelysningen. 

Slå av Roger inspiro SoundField genom att föra 
skjutlisten åt höger.

 I  När du har slagit på Roger inspiro SoundField 
för första gången ska du följa anvisningarna på 
skärmen för att göra dina egna inställningar.
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3.3 Bära Roger inspiro SoundField

Roger inspiro SoundField 
kan antingen klickas fast 
på bältet… 

… eller bäras runt 
halsen
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b

a

"klick"

3. Komma igång 

Fäst klämman på 
knappen på Roger 
inspiro SoundField’s 
baksida. 

Se till att den sitter fast 
ordentligt. 

Klämman kan även sättas fast på bältet eller i 
byxlinningen innan Roger inspiro SoundField sätts fast.
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Tryck på den övre knappen för att ta bort klämman.

a b



14 

För in halsslingan i knappen på Roger inspiro  
SoundField. 

ba c

3. Komma igång 
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3.4 Bära iLapel-mikrofonen

iLapel är en myggmikrofon med riktteknologi, utmärkt 
ljudkvalitet och enkel att använda. 

I  Du måste slå av Roger inspiro SoundField innan du 
byter mikrofon.

a) Veckla ut iLapel från Roger inspiro SoundField.
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b) Fäst iLapel i dina kläder och se till att avståndet 
mellan mikrofonen och munnen är omkring 20 cm.

I Täck inte över någon av de  
båda mikrofonöppningarna!

OK!

Fel!

3. Komma igång 
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3.5 Bära EasyBoom-mikrofonen (tillval)

EasyBoom är en bekväm, användarvänlig och tålig 
bommikrofon som är perfekt i klassrum. 

I Du måste slå av Roger inspiro SoundField innan du 
byter mikrofon. 

Kontrollera att mikrofonens huvud är korrekt placerat, 
se bild ovan (A). Vid behov kan du enkelt böja bomdelen 
(B). 

(A) (B)
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3. Komma igång 

Fäst klämman i dina kläder som 
på bilden och se till att kabeln 
inte är sträckt mellan klämman 
och örat, eller mellan klämman 
och Roger inspiro SoundField.

Placera mikrofonen korrekt enligt 
bilderna nedan.

I

II

III
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3.6 Dämpa mikrofonen

Roger inspiro SoundField’s  
mikrofon kan dämpas genom  
att man trycker på enhetens  
mikrofonknapp.

J Denna symbol bekräftar att mikrofonen är  
aktiverad: 

J Denna symbol bekräftar att mikrofonen har  
dämpats: 

 

Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
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3.7 Aktivera knapplåset

Vi rekommenderar att knapplåset 
är aktiverat så ofta som möjligt. 

För att aktivera det går du till 
den högsta menynivån (visas till 
höger), trycker på knappen med 
nyckelsymbolen och trycker  
sedan på OK. En nyckelsymbol  
visas i statusfältet. 

Lås upp knappsatsen genom att upprepa proceduren 
ovan. 

I När knapplåset har aktiverats är knapparna på 
framsidan låsta. Dessa förblir låsta när på/av-
skjutlisten används. 

3. Komma igång 

Judy Smith

01.10.2008 01:57pm

H33

Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
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4.1 Så här går du till Roger inspiro SoundField’s meny

J Tryck antingen på uppåt/nedåt-pilen ( ) eller  
”OK” ( ) på knappsatsen. Alla dessa knappar ger  
direkt tillgång till huvudmenyn i Roger inspiro 
SoundField. 

J Tryck på bakåtknappen ( ) för att gå tillbaka ett 
steg i menyn i Roger inspiro SoundField. 

J Tryck på höger eller vänster skärmknapp (knapparna  
( ) under skärmen) i menyn i Roger inspiro  
SoundField när du uppmanas till det.

4.2 Använda Roger inspiro SoundField för att ansluta
enheter i ett nätverk (Connect)

Ett trådlöst system består av en eller flera trådlösa 
mikrofoner, som skickar talarens röst (eller andra 
inkommande ljudsignaler) trådlöst till en eller flera 
mottagare (som bärs eller används av lyssnaren). För att 
fungera tillsammans i ett nätverk måste mikrofoner och 
mottagare vara anslutna till varandra. Denna anslutning 
utförs genom att man trycker på skärmknappen Connect 
(Anslut) på Roger inspiro SoundField. Under anslutnings-
processen håller du bara Roger inspiro SoundField nära 
den enhet som du vill ansluta. 

4. Använda Roger inspiro SoundField
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4.2.1 Ansluta Roger DigiMaster-enheter 

Roger DigiMaster-enheter, som exempelvis Roger 
DigiMaster 5000-högtalare, kan även anslutas till 
Roger inspiro SoundField. 

Så här ansluter du:
J Slå på Roger inspiro SoundField.
J Håll Roger inspiro SoundField inom 1 m från Roger 

DigiMaster-enheten. 
J Slå på Roger DigiMaster.
J Tryck på den högra skärmknappen Connect (Anslut) 

på Roger inspiro SoundField.
J Roger DigiMaster-enheten är nu ansluten till  

Roger inspiro SoundField och talaren kan prata i  
Roger inspiro SoundField mikrofonen.

4.3 Använda Roger inspiro SoundField i ett klass-
rumsnätverk (Primär Talker/Primär Talare)

Flera sändarmikrofoner (Roger DynaMic, Roger inspiro 
SoundField etc.) kan användas tillsammans i ett klass-
rumsnätverk. En primär Roger inspiro SoundField har 

4. Använda Roger inspiro SoundField 
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alltid primär nätverksprioritet, medan andra enheter har 
sekundär prioritet.
Läget Primär Talker hjälper den primära talaren att leda 
en klassrumsdiskussion med flera trådlösa Roger- 
mikrofoner. När den primära talaren pratar avbryts 
överföringen av alla andra talares röster och lyssnaren 
kommer inte längre att höra dem via deras mottagare, 
vilket innebär att endast den primära talaren hörs.  
De andra talarna kan sedan ta över när den primära 
talaren gör en paus.

Så här väljer du läget Primär Talker:
J I menyn i Roger inspiro SoundField går du till: 

Inställningar/Lägen/MTN-läge/Primär Talker. 

4.4 Använda Roger inspiro SoundField i ett konferens-
rumsnätverk (Jämbördig Talker/Jämbördig Talare)

Flera sändarmikrofoner (Roger DynaMic, Roger inspiro 
SoundField etc.) kan användas tillsammans i ett 
konferensnätverk. I läget Jämbördig Talker har alla 
sändarmikrofoner samma nätverksprioritet, vilket 
innebär att talare hörs enligt principen först till kvarn 
(dvs. den första talaren som pratar prioriteras).
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Så här väljer du läget Jämbördig Talker:
J Gå till: Inställningar/Lägen/MTN-läge/Jämbördig Talker 

4.5 Använda Roger inspiro SoundField för att 
kontrollera enheter (Check)

En nätverksenhets data kan kontrolleras trådlöst med 
hjälp av Roger inspiro SoundField. 

Fler olika typer av data kan kontrolleras:
J Nätverksstatus
J Länkkvalitet för anslutna enheter
J Lagrade enhetsdata
J Batteristatus för Roger DynaMic

Så här kontrollerar du en enhet:
J Slå på Roger inspiro SoundField och enheten.
J Håll Roger inspiro SoundField inom 10 cm från  

enheten. 
J Tryck på den vänstra skärmknappen Check.
J Enhetens data kan läsas på Roger inspiro SoundField.
J Bläddra bara nedåt i datalistan. 

4. Använda Roger inspiro SoundField 
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5.1 Kontrollera programvaruversionen i Roger inspiro 
SoundField                    

För att kontrollera vilken programvaruversion som  
Roger inspiro SoundField använder, kan du använda 
funktionen ”Om Roger inspiro SoundField”.

Så här kontrollerar du:
J Gå till: Hjälp/Om Roger inspiro SoundField
J Den installerade programvaruversionen visas. 

5.2 Anpassa skärmknapparna 

Funktionerna till de två skärmknapparna på Roger  
inspiro SoundField kan anpassas för att optimera den 
dagliga användningen. 

Så här anpassar du skärmknapparna:
J Gå till: Inställningar/Konfig. SoftKeys
J Välj den vänstra eller den högra skärmknappen och 

tryck på den .
J Välj den funktion som du vill tilldela skärmknappen i 

den bifogade listan och tryck sedan på . 

5. Mer information
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J Tryck på  en gång för att också anpassa Roger 
inspiro SoundField’s andra skärmknapp.

J Tryck på knappen  flera gånger för att komma 
tillbaka till huvudsidan.

J De valda funktionerna för båda skärmknapparna 
visas nu på huvudsidan. 

I För att återställa skärmknapparna till standard-
konfigurationen finns alternativet Standard SoftKey 
(Inställningar/Konfig. SoftKeys/Standard). 

5.3 Justera ljudvolymen i Roger DigiMaster högtalarna

Du kan göra detta trådlöst med hjälp av Roger inspiro 
SoundField. 
 
Så här ändrar du volymen för Roger DigiMaster:
J Gå till: SoundField/Justera volym
J Använd uppåt-/nedåtpilarna för att justera volymen 

för Roger DigiMaster. 

5. Mer information 



27 

 

5.4 Justera volymen i en Roger DigiMasters externa 
audio input

När en ljud- eller multimediaenhet har anslutits  
(via kabel) till den externa audioingången på en Roger 
DigiMaster högtalare, kan volymen på ljudenheten  
justeras antingen direkt på själva enheten eller med hjälp 
av funktionen Justera ext. audio på Roger inspiro 
SoundField’s.

Så här justerar du volymen på den externa audio input:
J Gå till: SoundField/ Justera ext. audio.
J Använd uppåt-/nedåtpilarna för att justera volymen. 
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4. Använda Roger inspiro 

5.5 Ansluta till ett befintligt nätverk (JoinNet)

Om det redan finns ett nätverk kan Roger inspiro 
SoundField helt enkelt ansluta till det nätverket. 

Så här ansluter du till ett befintligt nätverk:
J Håll Roger inspiro SoundField inom 10 cm från en 

enhet som redan är ansluten till nätverket. 
J Gå till: Nätverk/JoinNet
J Roger inspiro SoundField kommer att ansluta till  

det befintliga nätverket.

5.6 Skapa ett nytt nätverks-ID (NewNet)

Om du vill skapa ett nytt nätverk inom samma drift-
sområde (dvs. samma rum eller avdelning) som ett  
befintligt nätverk måste du skapa ett nytt nätverks-ID. 

I Om du skapar ett nytt nätverks-ID kommer det att 
radera alla befintliga  nätverksdata i din Roger  
inspiro SoundField och det finns inget sätt att gå 
tillbaka till ditt tidigare nätverks-ID. 
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Så här skapar du ett nytt nätverks-ID:
J Gå till: Nätverk/Create NewNet)

5.7 Visa lista över anslutna enheter 

Denna funktion visar vilka mikrofoner eller Roger 
Dynamic SoundField enheter som är anslutna till ett 
nätverk för tillfället. Dessa enheter måste vara 
påslagna.  

Så här visar du MultiTalkers (sändarmikrofoner som 
Roger inspiro SoundField, Roger DynaMic etc.):
J Gå till: Nätverk/Visa MultiTalkers.

Så här visar du Roger DigiMasters: 
J Gå till: SoundField/Visa DigiMasters

I Funktionen ”Visa lista över anslutna enheter” gäller 
inte mottagare.
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5.8 Visa en enhets totala användningstid

Den totala användningstiden för en Roger-enhet anger 
den tid som enheten har använts (sedan inköpet  
eller den senaste servicen). Denna tid kan visas med 
kontrollfunktionen hos den primära Roger inspiro 
SoundField’s-enheten. 

Så här visar du en enhets totala användningstid:
J Kontrollera att både Roger inspiro SoundField och 

enheten är påslagna. 
J Håll Roger inspiro SoundField inom 10 cm från den 

aktuella enheten. 
J Tryck på den vänstra skärmknappen Check.
J Bläddra ner i datalistan för att se tiden. 

5.8.1 Visa Roger inspiro SoundField’s totala  
användningstid

Roger inspiro SoundField’s totala användingstid kan 
kontrolleras direkt i Roger inspiro SoundField. 

5. Mer information 
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Så här kontrollerar du:
J Gå till: Inställningar/DataLogging
J Läs av Roger inspiro SoundField‘s totala 

användningstid.

5.9 Ändra menytyp

Det finns två menytyper: “Full” ger dig tillgång till hela 
menyn i Roger inspiro SoundField, medan “Snabb”  
passar mindre avancerade användare som inte behöver 
tillgång till Roger inspiros alla funktioner.

Så här ändrar du menytyp:
J Slå på Roger inspiro SoundField.
J När mikrofonsymbolen visas i det övre vänstra hörnet 

av Roger inspiro SoundField-skärmen trycker du  
på  och den vänstra skärmknappen samtidigt och 
trycker sedan på  igen.

J Välj den menytyp du vill ha och tryck sedan på . 
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5. Mer information 

5.10 Ansluta ljudenheter till Roger inspiro  
SoundField

Roger inspiro SoundField kan anslutas direkt till vilken 
annan ljudenhet som helst via Roger inspiro SoundField’s 
audioingång.

Så här ansluter du en ljudenhet:
J Anslut en 3,5 mm ljudkabel till ljudenhetens hör- 

lursuttag. 
J Anslut kabelns andra ände till Roger inspiro 

SoundField ljudingång (vid enhetens bas). 
J Ljudsymbolen  visas på Roger inspiro SoundField’s 

skärm.

Varje typ av ljudenhet har en specifik ljudutnivå- 
impedans. Roger inspiro SoundField’s typ av audio-
ingång kan ställas in så att den återspeglar detta mer 
korrekt. 
 
Så här ställer du in Roger inspiroSoundField’s audio-
ingång:
J Gå till: (Inställningar/Audioingång)
J Välj önskad ljudenhet och tryck på .
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I För en permanent anslutning mellan en ljudenhet 
och Roger inspiro SoundField rekommenderar vi att 
du använder Roger AudioHub-enheten. Denna 
produkt gör att en eller två ljudkällor kan anslutas 
trådlöst till Roger inspiro SoundField, Roger 
DigiMaster-enheter och Phonak-mottagare.

5.11 Roger inspiro SoundField-inställningar 

Under Inställningar i menyn kan du ändra olika 
inställningar för Roger inspiro SoundField.

Ställa in språk
Välj skärmspråk för Roger inspiro SoundField.

Ange en skrivbordsbild för Roger inspiro SoundField
Välj den skrivbordsbild du vill använda.

Ställa in datum och tid
Ställ in datum och tid och format.

Ställa in larm
Roger inspiro SoundField har en daglig larmbasfunktion. 
Här kan du ställa in tid för larmet. 
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När du har ställt in larmet visas larmsymbolen  
längst upp på Roger inspiro SoundField’s skärm. 

I Detta larm ljuder endast när Roger inspiro  
SoundField redan är påslagen.

Ställa in Roger inspiro SoundField’s skärm
Ställ in skärmparametrarna för Roger inspiro  
SoundField.

Visa batteristatus för Roger inspiro SoundField
Visa batteristatus.

5.12 Hjälp 

Hjälpindex
Sammanfattar alla hjälpartiklar till Roger inspiro 
SoundField.

Webbsupport
Visar en webbplats med mer praktisk information för 
användare, lärare och föräldrar.

5. Mer information 
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Om Roger inspiro SoundField
Visar enhetens serienummer, programvaruversion, 
maskinvaruversion och enhetsinställningar.

5.13 Tekniska uppgifter
 
Roger, standard för trådlös teknik
Roger är en standard för digital trådlös teknik, som 
möjliggör bredbandsaudiosändning med lång räckvidd 
och ultralåg fördröjning till miniatyrmottagare med  
låg effekt. Roger är kompatibel med alla märken av 
hörapparater, cochleaimplantat, Roger Dynamic 
SoundField och lösningar för lyssnare med normal 
hörsel. Roger körs på 2,4 GHz-bandet och är globalt 
licensfri. Roger tillhandahåller oöverträffad 
taluppfattning se vid buller och är användarvänlig.

Räckvidd
Inomhus: ca. 15 meter
Utomhus: ca. 50 meter
Batteritid
Ca. 12 timmar
Laddningstid: ca. 2 timmar
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5.14 Om tillbehör

Det finns särskilda tillbehör till Roger inspiro 
SoundField‘s. Mer information finns på www.phonak.se. 

5. Mer information 
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Nedan följer en sammanfattning av vanliga frågor och svaren 
på dessa frågor.

Orsak

Roger inspiro SoundField kan inte slås på

J Batteriet är nästan urladdat

Dålig taluppfattbarhet

J Mikrofonen är inte korrekt 
placerad

Talarens röst är ohörbar även om Roger inspiro SoundField är 
påslagen

J Mikrofonen har dämpats.  
Eller…

J Roger Dynamic SoundField-
systemet har inte ställts in 
korrekt. 

6. Felsökning

Åtgärd

J Ladda Roger inspiro  
SoundField under minst  
två timmar

J Flytta mikrofonen närmare 
talarens mun

J Kontrollera Roger inspiro 
SoundField’s skärm och tryck 
på knappen för dämpning  
för att aktivera mikrofonen

J Anslut eller slå på eller  
kontrollera volyminställnin-
garna på Roger Dynamic 
SoundField-systemet
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 6. Felsökning

Roger inspiro SoundField svarar inte på kommandon

J Problem med programvaran

Visslande ljud från Roger DigiMaster-högtalare

J Rundgång mellan högtalare  
och mikrofon

Avbrott i ljudöverföringen

J Avståndet mellan Roger  
inspiro SoundField och  
mottagarna är för stort

Volymen på enheten vid ljudingången är för låg

J Felaktiga volyminställningar

J Starta om Roger inspiro 
genom att trycka på de fyra 
sidoknapparna samtidigt

J	Rör dig bort från Roger Digi-
Master-högtalaren och/eller 
minska Roger inspiro 
SoundField’s volym

J	Minska avståndet mellan 
Roger inspiro SoundField  
och mottagarna

J	Öka volymen på ljudkällan 
eller ändra audioingångs-
inställningarna på Roger 
inspiro SoundField

Orsak Åtgärd
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Orsak Åtgärd

J	Dämpa eller stäng av 
talarens Roger inspiro 
SoundField

Oavsiktlig talare hörs i mottagarna

J Talaren har inte dämpat eller 
inte stängt av sin Roger inspiro 
SoundField (t.ex. när han eller 
hon lämnar rummet)
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R Läs informationen på följande sidor innan du  
använder din Phonak Roger inspiro SoundField.

7.1 Varningar

! Förvara denna enhet utom räckhåll för barn under 
3 år.

! Roger inspiro SoundField kan skadas om du försöker 
öppna den. Kontakta din audionom om det uppstår 
problem som inte kan lösas via åtgärderna i  
avsnittet Felsökning i den här bruksanvisningen.

! Din Roger inspiro SoundField bör endast repareras 
av en auktoriserad serviceverkstad. Det är inte 
tillåtet att utföra ändringar eller modifieringar på 
enheten om dessa inte uttryckligen godkänts av 
Phonak.

! Kassera elektronikavfall i enlighet med lokala 
bestämmelser.

7. Viktig information
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! Använd inte din Roger inspiro SoundField på  
platser där det är förbjudet att använda elektronisk 
utrustning. I tveksamma fall, var god rådfråga  
ansvarig person.

! Roger inspiro SoundField ska inte användas på  
flygplan om inte flygpersonalen specifikt tillåter 
det.

! Extern utrustning får bara anslutas om den har 
testats i enlighet med motsvarande IECXXXXX-
standarder.

! Använd bara tillbehör som är godkända av  
Phonak AG.

! Om du använder Roger inspiro SoundField-kablarna 
på något annat sätt än vad de är avsedda för, kan 
det orsaka personskada.

! När du använder maskiner ska du se till att inga 
delar fastnar i maskinen.
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7. Viktig information

! Ladda inte Roger inspiro SoundField när du bär den 
på kroppen. 

! Varning: elektrisk stöt. Koppla inte in kontakten 
direkt i ett eluttag.

7.2 Produktsäkerhetsinformation

I Skydda Roger inspiro SoundField från omfattande 
fukt (bad, simning), värme (element, bilens 
instrumentbräda) och direktkontakt med huden när 
du svettas (träning, sportutövande).

I Röntgenstrålning, undersökning med CT eller 
magnetkamera kan påverka funktionen hos Roger 
inspiro SoundField.

I Skydda Roger inspiro SoundField från stötar och  
vibrationer.

I Utsätt inte Roger inspiro SoundField för temperaturer 
och fuktighet över eller under de rekommenderade 
förhållanden som anges i denna bruksanvisning. 
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I Tvinga inte in sladdar och liknande när du ansluter 
Roger inspiro SoundField.

I Skydda alla öppningar (mikrofoner, audioingång 
och laddare) från smuts.

I Om Roger inspiro SoundField har tappats eller  
skadats, om den har överhettats under laddning, har 
en skadad kabel eller ett skadat uttag, eller har 
tappats i vätska, ska du sluta använda Roger inspiro 
SoundField och kontakta din audionom. 

I Använd aldrig mikrovågsugn eller andra värme- 
apparater för att torka enheten.

I Rengör Roger inspiro SoundField med en fuktig trasa. 
Använd aldrig rengöringsmedel (tvättmedel, tvål 
osv.) eller alkohol för att rengöra Roger inspiro 
SoundField.

I Av säkerhetsskäl ska du endast ladda Roger inspiro 
SoundField med laddare från Phonak eller med  
stabiliserade laddare som ger 5 V DC och ≥500 mA.
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7. Viktig information

I Koppla inte en USB eller ljudkabel som är över 
3 meter lång till Roger inspiro SoundField.

I När Roger inspiro SoundField inte används ska den 
stängas av och förvaras på en säker plats.

I Roger inspiro SoundField har ett inbyggt laddnings-
bart batteri. Detta batteri kan laddas och laddas ur 
hundratals gånger, men kan till slut slitas ut. 

I Batteriet får endast bytas av auktoriserad personal.

7.3 Annan viktig information

J  Kraftfull elektronisk utrustning, större elektroniska 
installationer och metallstrukturer kan påverka och 
signifikant reducera räckvidden.

J  Roger inspiro SoundField samlar in och lagrar interna 
tekniska data. Dessa data kan läsas av en audionom 
för att kontrollera enheten och som stöd åt dig, så 
att du kan använda enheten på bästa möjliga sätt. 
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J  Personer med pacemaker eller annan medicinsk 
utrustning ska ALLTID rådfråga sin läkare, 
tillverkaren av pacemakern eller annan medicinsk 
utrustning INNAN de använder Roger inspiro 
SoundField. Användning av Roger inspiro SoundField 
tillsammans med en pacemaker eller annan 
medicinsk utrustning ska ALLTID ske enligt 
säkerhetsrekommendationerna från den läkare som 
ansvarar för pacemakern eller från tillverkaren av 
pacemakern. 

J  Den digitala signal som skickas från Roger inspiro 
SoundField’s mikrofon till en ansluten mottagare kan 
inte höras av andra enheter som inte finns i mikro-
fonens nätverk.



46 

8. Service och garanti

8.1 Nationell garanti
Fråga audionomen där du köpte din enhet om de  
garantivillkor som gäller i ditt land.

8.2 Internationell garanti
Phonak erbjuder ett års begränsad internationell  
garanti som gäller från inköpsdatumet. Denna  
begränsade garanti täcker tillverknings- och material-
defekter. Garantin träder endast i kraft om ett  
inköpsbevis uppvisas.

Den internationella garantin påverkar inte några av de 
rättigheter du har enligt eventuell tillämplig nationell 
konsumentköplag.
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Legitimerad  
audionom
(stämpel/signatur):

8.3 Garantibegränsningar
Garantin täcker inte skador beroende på felaktigt 
handhavande eller skötsel, exponering för kemikalier, 
vatten eller för stor belastning. Skador som orsakats av 
tredje part eller reparationer utförda av en ej auktori-
serad serviceverkstad upphäver Phonak-garantin. Denna 
garanti gäller inte eventuella tjänster, som utförts av  
en audionom på hörcentralen.

Serienummer:

 
 
Inköpsdatum:
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9.  Information och förklaring av  
 symboler

Med CE-märket bekräftar Phonak AG 
att denna Phonak-produkt uppfyller 
kraven i direktiv 93/42/EEG om me-
dicintekniska produkter samt Radio-
utrustningsdirektivet 2014/53/EU. 

Varningstecknet innebär att det i en 
eller flera EG-medlemsstater finns 
potentiella begränsningar, när det 
gäller användning av utrustningen.

Denna symbol anger att det är vik-
tigt att användaren läser och följer 
relevant information som finns i 
denna bruksanvisning.

R 

C

I
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! Denna symbol anger att det är viktig-
tatt brukaren uppmärksammar rele-
vantavarningar i bruksanvisningen.

Viktig information för hantering och 
produktsäkerhet.

Denna enhet är konstruerad för att 
fungera felfritt utan begränsningar 
vid avsedd användning, om inget 
annat anges i denna bruksanvisning.
0° till +40° Celsius och relativ 
luftfuktighet på <95% (icke-
kondenserande).

Vid transport eller förvaring får 
temperaturen inte överskrida 
gränsvärdena -20° till +60° Celsius
och relativ luftfuktighet på 90% 

Användnings-
föreskrifter 

I

Transport- och 
lagringsföre-
skrifter
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9. Information och förklaring av symboler 

under en längre tid. Ett lufttryck 
på mellan 500 hPa och 1100 hPa är 
lämpligt.

 Symbolen med en överkorsad 
soptunna betyder att denna produkt 
inte ska behandlas som hushållsavfall.
Lämna in din gamla eller obegagnade 
enhet på återvinningscentralen för 
elektroniskt avfall, eller återlämna 
den till audionomen, när du inte har 
bruk för den längre. Detta förebygger 
negativa effekter på miljö och hälsa.
Den här produkten har ett inbyggt 
batteri som inte kan bytas. Försök 
inte öppna produkten eller avlägsna 
batteriet, då detta kan orsaka perso-
nskada och/eller skada produkten.
Kontakta närmaste återvinningssta-
tion för borttagning av batteriet.

T
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