Roger™ Table Mic
Uživatelská příručka
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1. Úvod
Blahopřejeme vám k zakoupení stolního mikrofonu Roger
Table Mic od společnosti Phonak. Stolní mikrofon Roger
Table Mic je bezdrátové zařízení, který vám umožní plně se
zapojit do malých i velkých jednání. Stačí jej položit na
stůl. Zařízení rozliší mluvené slovo účastníků a potlačí
ruchy v pozadí. Díky diskrétnímu vzhledu dokonale
zapadne mezi ostatní konferenční vybavení.
Stolní mikrofon Roger Table Mic je špičkový švýcarský
výrobek od společnosti Phonak, jež patří mezi světovou
elitu v oboru poslechové technologie.
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Prostudujte si pečlivě tyto pokyny, abyste plně využili
všechny funkce, které stolní mikrofon Roger Table Mic
nabízí.
V případě otázek se obraťte na svého poskytovatele
zařízení nebo na místní servisní centrum značky Phonak.
Phonak – life is on

www.phonak.com
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2. Seznamte se s Roger Table Mic
2.1 Obsah balení

1 nebo 2 stolní
mikrofony Roger

Dálkové ovládání

Napájecí zdroj
s lokálním adaptérem
a nabíjecím kabelem

Ochranný obal

Audio kabel

Adaptér RCA / cinch

Stručná příručka
pro nastavení
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2.2 Jak Roger Table Mic pracuje
Stolní mikrofon Roger Table Mic přenáší hlasy účastníků
konference přímo do vašich uší. Systém se skládá ze tří
hlavních prvků: sluchadel, přijímačů Roger a jednoho či
více stolních mikrofonů Roger Table Mic.

Sluchadla
s přijímačem
Roger

Roger Table
Mic
Posluchač

Řečník

Roger Table Mic a sluchadla obvykle fungují v dosahu
do 20 metrů. Nezapomeňte, že lidské tělo či zeď mohou
dosah snižovat. Největší dosah získáte, když Roger Table
Mic vidíte (když se nachází ve vašem zorném poli).
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2.3 Popis zařízení
Roger Table Mic
1
2
6
5

1 Světelný indikátor
2 Mikrofony
3 Zapnuto / vypnuto /
ztlumení
3
4 4 Připojení
5 Vstup pro nabíječku
6 Audio vstup

Dálkové ovládání
1
2
3
4
5
8

1
2
3
4
5

Světelný indikátor
Neztlumeno
Ztlumeno
Šroub
Kryt baterie

2.4 Světelné indikátory
Světelný indikátor Význam
Zapnuto
Vypnuto
Detekován audio vstup
Mikrofon / audio vstup ztlumen
Nabíjení
Plně nabito
Vybitá baterie – dobijte mikrofon
Roger Table Mic ztratil spojení
s ostatními mikrofony Roger.
Stisknutím tlačítka Připojit
obnovte síťové spojení.
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3. Začínáme
3.1 Nastavení zdroje napájení
Univerzální zdroj obsahuje adaptér použitelný ve vaší
zemi. Před zahájením nabíjení je nejprve třeba připojit
ke zdroji správný adaptér.
1. Vyberte adaptér vhodný pro vaši zemi.
2.

USA

EU

Velká
Británie

AUS

3. Vložte horní kulatý konec adaptéru
do horní koncovky univerzálního
zdroje.
4. Zacvakněte na své místo konec
adaptéru do zámku.
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2.

3.

Vyjmutí / výměna:
1. Zatáhněte za úchyt na univerzálním
zdroji.
2. Jemně vytáhněte adaptér nahoru
a demontujte jej.

2.
1.
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3.2 Nabíjení Roger Table Mic
Stolní mikrofon Roger Table
Mic obsahuje vestavěnou
lithiovou polymerovou
baterii s možností rychlého
dobíjení.
Při dobíjení Roger Table Mic připojte dodávanou nabíječku.
Světelný indikátor se rozsvítí oranžově a indikuje dobíjení.
Zcela vybitá baterie se dobije na maximum zhruba za 2
hodiny. Nabíjení je ukončeno, když se světelný indikátor
rozsvítí zeleně.
Při prvním nabíjení Roger Table Mic jej ponechte
nabíjet nejméně dvě hodiny, i když světelný indikátor
baterie nesvítí nebo se rozsvítí zeleně před uplynutím
této doby.
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1. Zasuňte menší koncovku (mikro USB) napájecího
kabelu do mikrofonu.
2. Zasuňte větší koncovku (USB) napájecího kabelu
do zdroje.
3. Zasuňte zdroj do snadno dostupné zásuvky.

2.
3.

1.
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Stolní mikrofon Roger lze rovněž nabíjet zapojením
do portu USB v počítači pomocí přiloženého
nabíjecího kabelu.
Světelné indikátory (stav baterie)
Světelný indikátor Význam
Nabíjení
Plně nabito
Vybitá baterie – dobijte Roger Table
Mic. Kromě toho uslyšíte ve sluchadlech pípání.
3.3 Nastavení dálkového ovládání
V dodávaném balení je baterie dálkového ovládání
chráněna plastovou fólií.
Vyjměte plastovou fólii z baterie a aktivujte tak dálkové
ovládání.
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3.4 Zapnutí a vypnutí
Roger Table Mic zapnete stisknutím vypínače na jednu
sekundu, dokud se světelný indikátor nerozsvítí zeleně.

Světelný indikátor (zapínání)
Světelný indikátor Význam
Zapínání
Zapnuto
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3.5 Používání přijímačů Roger
Používání přijímače Roger MyLink
Je-li váš přijímač Roger typu
Roger MyLink, zapněte jej
a pověste si jej na krk.
Ujistěte se, že sluchadla
jsou v režimu T / MT / T-Coil.
Více informací o používání univerzálního přijímače Roger
MyLink naleznete v jeho uživatelské příručce.
Používání přijímačů Roger připojených ke sluchadlům
Máte-li přijímače Roger, které se připojují
přímo ke sluchadlům, ujistěte se, že
jsou správně připojeny a že obě
sluchadla jsou nastavena
na program Roger / FM / DAI /
EXT / AUX.
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3.6 Připojení přijímače
Je možné, že váš poskytovatel sluchadel již Roger Table
Mic k vašim sluchadlům připojil. Pokud ne, připojte
přijímač ke stolnímu mikrofonu Roger Table Mic
následujícím způsobem:
1. Ujistěte se, že Roger Table Mic i přijímač Roger
jsou zapnuty.
2. Přidržte Roger Table Mic ve vzdálenosti 10 cm
od přijímače Roger.
3. Na Roger Table Mic stiskněte tlačítko Připojit

.

0-10 cm
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Světelný indikátor se rozsvítí na dvě sekundy zeleně,
což značí, že připojení proběhlo úspěšně.
4. Opakujte kroky 2 a 3 a připojte druhý přijímač.
Ke stolnímu mikrofonu Roger Table Mic lze připojit
neomezený počet přijímačů.
Světelný indikátor (stav připojení)
Po stisknutí tlačítka
Připojit může kontrolka indikovat
následující informace:
Světelný indikátor Význam
Probíhá připojování
Připojení proběhlo úspěšně – přijímač
Roger je úspěšně připojen ke stolnímu
mikrofonu Roger Table Mic.
Roger Table Mic nenašel přijímač
Roger. Posuňte Roger Table Mic blíže
k přijímači Roger a ujistěte se, že je
přijímač zapnutý. Poté opakujte pokus
o připojení.
Přijímač Roger není kompatibilní se
stolním mikrofonem Roger Table Mic.
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3.7 Připojení dálkového ovládání
Dálkové ovládání je připojeno k zařízení Roger Table Mic již
ve výrobě. Je-li potřeba, můžete dálkové ovládání připojit
k libovolnému počtu dalších zařízení Roger Table Mic.
1. Stiskněte a přidržte na dálkovém ovládání libovolné
tlačítko.
2. Zapněte Roger Table Mic stisknutím vypínače .
Roger Table Mic čtyřikrát červeně zabliká, což značí
úspěšné připojení.
3. Uvolněte tlačítko na dálkovém ovládání.
Světelný indikátor (stav připojení)
Po připojení dálkového ovládání může kontrolka indikovat
následující informace:
Světelný indikátor Význam
Připojení dálkového ovládání proběhlo
úspěšně.
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4. Používání Roger Table Mic
Roger Table Mic je flexibilní inteligentní výrobek.
Zaznamenává, v jaké se nalézáte situaci, a automaticky
přizpůsobí nastavení zpracování zvuku, abyste co nejlépe
rozuměli řeči.
Chcete-li poslouchat skupinu lidí, umístěte Roger Table
Mic doprostřed stolu.

Aby byl příjem řeči co nejlepší, nedávejte Roger Table
Mic blízko zdrojů hluku jako jsou projektory nebo
notebooky.
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4.1 Připojení k multimediálním zařízením
Roger Table Mic můžete připojit k dalšímu zdroji zvuku –
například ke konferenčnímu telefonu, tabletu či počítači –
a poslouchat zvukový signál přímo
prostřednictvím sluchadel.
1. Připojte jeden konec dodaného
audio kabelu do vstupu aux
na Roger Table Mic.
2. Druhý konec připojte
ke zvukovému výstupu
ze zdroje zvuku.

2.

nebo
1.

Poté, co spustíte zvuk
z multimediálního zařízení, Roger
Table Mic detekuje tento signál
a ztlumí vestavěný mikrofon.
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5. Přidání dalších mikrofonů
Technologie Roger umožňuje připojit další mikrofony
Roger a používat je souběžně.
5.1 Připojení
Při připojování dalšího mikrofonu ke stolnímu mikrofonu
Roger Table Mic postupujte následovně:
1. Zapněte oba mikrofony.
2. Přidržte oba mikrofony dostatečně blízko u sebe
(do 10 cm).
3. Na Roger Table Mic stiskněte tlačítko Připojit

0-10 cm /
0-4 palce/
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.

Světelné indikátory na obou mikrofonech se rozsvítí
na dvě sekundy zeleně, což značí, že připojení proběhlo
úspěšně.
Ke stolnímu mikrofonu Roger Table Mic lze přidat
až 10 dalších mikrofonů Roger Table Mic.
Chcete-li připojit ke stolnímu mikrofonu Roger Table
Mic vzdálený mikrofon Roger Pen, stiskněte tlačítko
Připojit na zařízení Roger Pen, nikoli na Roger
Table Mic.

23

Světelný indikátor (stav připojení)
Po stisknutí tlačítka
Připojit může kontrolka indikovat
následující informace:
Světelný indikátor Význam
Připojení proběhlo úspěšně – druhý
přijímač Roger je nyní úspěšně připojen
k Roger Table Mic.
Roger Table Mic nenašel jiný mikrofon
Roger. Posuňte Roger Table Mic blíže
ke druhému mikrofonu Roger a ujistěte
se, že oba mikrofony jsou zapnuté.
Poté opakujte pokus o připojení.
Druhý mikrofon Roger není
kompatibilní se stolním mikrofonem
Roger Table Mic. Aktualizujte software
pomocí programu Roger Upgrader nebo
kontaktujte svého poskytovatele
sluchadel.

24

5.2 Přidání dalších mikrofonů
Další stolní mikrofony Roger Table Mic se rozmísťují tak,
abyste slyšeli, co říkají lidé kolem stolu. Předejte přenosné
mikrofony Roger řečníkům. Ujistěte se, že jsou umístěny
správným způsobem (směřování k ústům, ve vzdálenosti
do 20 cm od řečníka).
Mikrofony Roger automaticky detekují, když někdo mluví,
a následně začnou kontinuálně vysílat hlas do sluchadel.
Jestliže řečník, který má na sobě mikrofon, potřebuje
dočasně opustit skupinu, je vhodné, aby mikrofon pevným
stisknutím vypínače ztlumil.
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Jestliže dojde k problému se sítí, obnovte síť
stisknutím tlačítka
Připojit na mikrofonu.
Světelný indikátor (stav více mikrofonů)
Při používání více mikrofonů Roger může kontrolka
indikovat následující informace:
Světelný indikátor Význam
Mikrofon Roger je ztlumený. Aktivujte
jej znovu stisknutím vypínače nebo
tlačítka pro ztlumení na dálkovém
ovládání.
Roger Table Mic ztratil spojení
s ostatními mikrofony Roger.
Stisknutím tlačítka Připojit
obnovte síťové spojení.
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6. Další funkce
6.1 Ztlumení
Ztlumení mikrofonu se
hodí především během
přestávek jednání nebo
když se chcete zaměřit
na řečníka, aniž by vás
rušil rozhovor dalších
účastníků.
1. Silným stisknutím vypínače nebo tlačítka ztlumení
na dálkovém ovládání ztlumte Roger Table Mic nebo
audio vstup.
Při ztlumení se světelný indikátor rozsvítí fialově.
2. Stisknutím vypínače nebo tlačítka ztlumení
na dálkovém ovládání můžete Roger Table Mic nebo
audio vstup znovu zapnout.
Světelný indikátor (ztlumení)
Světelný indikátor Význam
Mikrofon / audio vstup ztlumen
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6.2 Odpojení zařízení Roger (NewNet)
Chcete-li odpojit Roger
Table Mic od připojeného
přijímače nebo od
ostatních mikrofonů
Roger, stiskněte tlačítko
Připojit
na 7 sekund.
Po odpojení Roger Table
Mic od všech připojených
zařízení se světelný
indikátor rozsvítí
oranžově.

7s

Nyní můžete znovu k Roger Table Mic připojovat
přijímače Roger nebo Roger Table Mic.
Resetování
Jestliže Roger Table Mic přestane reagovat na příkazy,
můžete jej resetovat současným stisknutím vypínače
a tlačítka Připojit
na 10 sekund.
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7. Řešení problémů
Příčiny
Řešení
Nedaří se mi Roger Table Mic zapnout
J Baterie je vybitá
J Nabijte Roger Table Mic
po dobu nejméně dvou hodin
Nerozumím řečníkovi
J Mikrofon není správně
umístěný

J Posuňte Roger Table Mic blíže
k řečníkovi

J Ujistěte se, že otvory mikrofonu
J Otvory mikrofonu jsou
nejsou zaneseny nečistotou nebo
zaneseny nečistotou nebo
zakryty nějakým předmětem
zakryty nějakým předmětem
Neslyším řečníka, i když je Roger Table Mic zapnutý
J Mikrofon je ztlumený

J Zkontrolujte světelný indikátor –
je-li fialový, krátkým stisknutím
vypínače zapněte mikrofony

J Nemáte sluchadla nastavená
na správný program

J Zkontrolujte, zda jsou vaše
sluchadla nastavena na správný
program (Roger / FM / DAI /
EXT / AUX)

J Přijímače Roger nejsou
připojeny ke stolnímu
mikrofonu Roger Table Mic.

J Přidržte Roger Table Mic
postupně poblíž jednotlivých
přijímačů Roger a stiskněte
tlačítko Připojit

J Roger Table Mic byl součástí
sítě

J Na Roger Table Mic stiskněte
tlačítko Připojit
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Příčiny
Stále ztrácím audiosignál

Řešení

J Vzdálenost mezi Roger Table
Mic a přijímačem Roger je
příliš velká

J Přemístěte se blíž k Roger Table
Mic

J Mezi vámi a Roger Table Mic
jsou překážky

J Ujistěte se, že na Roger Table
Mic vidíte (je ve vašem přímém
zorném poli)
Hlasitost mého multimediálního zařízení je příliš nízká
J Zvyšte nastavení hlasitosti

J Zvyšte hlasitost zdroje zvuku

Neslyším své multimediální zařízení
J Zdroj zvuku je ztlumený

J Zrušte ztlumení zdroje zvuku

J Roger Table Mic je ztlumený

J Zrušte ztlumení Roger Table Mic

J Roger Table Mic používá audio J Zapněte Roger Table Mic,
abyste mohli poslouchat zdroj
kabel, avšak není zapnutý
zvuku přes audio kabel
Roger Table Mic je zapnutý, ale světelný indikátor bliká modře
J Roger Table Mic byl součástí
J Na Roger Table Mic stiskněte
sítě
tlačítko Připojit
Světelný indikátor na Roger Table Mic bliká červeně
(dvojité bliknutí)
J Baterie v mikrofonu je vybitá J Co nejdříve Roger Table Mic
dobijte
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7. Řešení problémů
Příčiny
Řešení
Roger Table Mic přestal pracovat
J Softwarový problém
J Současným stisknutím
vypínače a tlačítka Připojit
Roger Table Mic restartujte
Nedaří se mi propojit můj Roger Table Mic s jiným mikrofonem
Roger
J Ujistěte se, že obě zařízení jsou
J Mikrofon není zapnutý
zapnutá
J Mikrofon není dostatečně
blízko

J Posuňte mikrofon blíž k Roger
Table Mic

J Došlo k narušení sítě
mikrofonu

J Silně stiskněte tlačítko Připojit
na jednom mikrofonu
a restartujte tak síť

J Software není kompatibilní

J Aktualizujte všechny mikrofony
Roger pomocí nástroje Roger
Upgrader, jenž je k dispozici
na internetových stránkách
společnosti Phonak, nebo
kontaktuje lokálního
distributora značky Phonak.

Dálkové ovládání nereaguje
J Baterie je vybitá

J Vyměňte baterii (typ CR2032)
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8. Důležité informace
8.1 Důležité bezpečnostní informace
Před použitím zařízení Phonak si přečtěte informace
na následujících stránkách.
Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená,
že nemá být ukládán společně s běžným komunálním
odpadem. Jste zodpovědní za to, že nepotřebné
zařízení bude zlikvidováno samostatně mimo běžný
komunální odpad. Správnou likvidací starých zařízení
zabráníte negativním dopadům na životní prostředí
i zdraví osob.
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8.2 Výstrahy
Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí do 3 let.
Otevírání zařízení jej může poškodit. Pokud se objeví
potíže, které nelze vyřešit pomocí nápravných postupů
uvedených v kapitole řešení problémů této uživatelské
příručky, zkonzultujte je s vaším poskytovatelem
zařízení.
Opravy zařízení by mělo provádět pouze autorizované
servisní středisko. Změny nebo úpravy zařízení, které
nebyly výslovně schváleny společností Phonak, nejsou
dovoleny.
Elektrické komponenty likvidujte v souladu s místními
předpisy.
Nepoužívejte zařízení v místech, kde je zakázáno
používat elektronické přístroje. V případě nejasností
se obraťte na odpovědnou osobu.
Zařízení by se nemělo používat v letadlech,
pokud to výslovně nepovolí palubní personál.
33

Externí zařízení by se měla připojovat pouze v případě,
byla-li otestována v souladu s normami IECXXXXX.
Používejte pouze příslušenství schválené společností
Phonak AG.
Použití zařízení, které je jakýmkoliv způsobem v rozporu
se zamýšleným účelem konektorů a kabelů (např.
nošením USB kabelu kolem krku) může způsobit
poranění.
Při práci v průmyslové výrobě se ujistěte, že
se ve stroji nezachytily žádné části vašeho zařízení.
Nenabíjejte přístroj, máte-li jej na těle.
Upozornění: nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nezasunujte samotnou zástrčku do elektrických
zásuvek.
Zařízení nepoužívejte v prostředí, kde se pracuje
s výbušninami (prostředí s vysokou koncentrací
kyslíku, doly nebo průmyslové oblasti s nebezpečím
výbuchu).
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8.3 Informace týkající se bezpečnosti výrobku
Chraňte zařízení před nadměrnými otřesy a vibracemi.
Nevystavujte zařízení teplotám a vlhkosti mimo
doporučené provozní podmínky uvedené v této
uživatelské příručce.
Nikdy nepoužívejte mikrovlnnou troubu nebo jiné
tepelné přístroje za účelem vysušení zařízení.
Zařízení čistěte vlhkou tkaninou. K čištění zařízení
nikdy nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost
(prací prášek, mýdlo atd.) nebo alkohol.
Z bezpečnostních důvodů používejte pouze nabíječky
se vstupním napětím 5 V DC, min. 500 mA.
K zařízení nepřipojujte kabel USB nebo audio kabel
delší než 3 m.
Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte je a bezpečně
uložte.
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Chraňte zařízení před nadměrnou vlhkostí (koupání,
plavání), horkem (radiátor, palubní deska v autě) nebo
přímým kontaktem s potem (cvičení, fitness, sport).
Rentgenové záření a vyšetření CT nebo MR mohou
zařízení zničit nebo negativně ovlivnit jeho funkci.
Při připojování zařízení ke kabelům nepoužívejte
nadměrnou sílu.
Vložte zařízení do dokovací stanice dle nákresu.
Nesprávným vložením se zařízení může poškodit.
Chraňte všechny otvory (mikrofony, audio vstup
a nabíječka) před nečistotami a špínou.
Jestliže zařízení spadlo nebo se poškodilo, jestliže se
přehřeje během nabíjení, má-li poškozený kabel nebo
zástrčku či spadlo-li do kapaliny, přestaňte je používat
a kontaktujte svého poskytovatele zařízení.
Ve výrobku jsou vloženy nevyměnitelné baterie.
Tuto baterii lze nabíjet a vybíjet mnohosetkrát, ale
postupně se opotřebovává. Baterii smí poté vyměnit
pouze autorizovaný servis.
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8.4 Další důležité informace
■ Osoby s kardiostimulátory nebo jinými zdravotnickými
pomůckami by měly VŽDY konzultovat situaci s lékařem
nebo výrobcem zařízení, NEŽ je začnou používat.
Používání zařízení společně s kardiostimulátorem
nebo jinými zdravotnickými pomůckami by mělo být
VŽDY v souladu s bezpečnostními doporučeními lékaře
zodpovědného za kardiostimulátor nebo výrobce
kardiostimulátoru.
■ Zařízení sbírá a ukládá interní technická data. Tato data
může načíst poskytovatel zařízení, aby mohl zařízení
zkontrolovat a pomoci vám je správně používat.
■ Digitální signál zaslaný ze zařízení do připojeného
přijímače nemohou odposlouchávat jiná zařízení,
která nejsou v síti tohoto mikrofonu.
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9. Servis a záruka
9.1 Platnost záruky
Na výrobek je poskytována záruční doba v souladu
s platným občanským zákoníkem ČR, která vstupuje
v platnost v den nákupu.
9.2 Mezinárodní garance
Společnost Phonak poskytuje na tento výrobek omezenou
mezinárodní garanci v délce jednoho roku. Tato omezená
garance se vztahuje pouze na výrobní vady a vady
materiálu. Garance je platná pouze při předložení řádně
vyplněného záručního listu.
Mezinárodní garance nemá vliv na žádná práva odvíjející
se od platných národních právních norem pro prodej
spotřebního zboží.
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9.3 Omezení záruky
Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené
nesprávnou manipulací nebo používáním, vystavením
chemikáliím, vniknutím vody nebo nadměrným
namáháním. Poškození způsobené třetími stranami nebo
neautorizovanými servisními středisky činí záruku na níže
uvedený výrobek neplatnou. Tato záruka se nevztahuje
na servisní zásahy provedené poskytovatelem zařízení
v jeho provozovně.
Autorizovaný
poskytovatel
(razítko / podpis):
Sériové číslo:

Datum zakoupení:
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10. Informace a vysvětlení
k symbolům
Symbolem CE společnost Phonak AG
potvrzuje, že tento výrobek společnosti
Phonak vyhovuje požadavkům
směrnice 93/42/EHS o zdravotnických
prostředcích i požadavkům směrnice
R&TTE 1999/5/ES o rádiových
a telekomunikačních zařízeních.
Tento symbol znamená, že je důležité,
aby si uživatel přečetl relevantní
informace uvedené v této uživatelské
příručce a řídil se jimi.
Tento symbol znamená, že je důležité,
aby se uživatel řídil relevantními
upozorněními uvedenými v této
uživatelské příručce.
Důležité informace týkající se
manipulace s výrobkem a jeho
bezpečnosti.
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Provozní
podmínky

Výrobek byl navrženpro bezproblémový
provoz bez omezení, pokud je užíván
k určeným účelům, není-li v této
uživatelské příručce uvedeno jinak.
Štítek shody s australskými předpisy
o EMC a rádiových komunikacích.
Provozní teplota: 0 ° až +40 °C.
Skladovací teplota: -10 ° až +60 °C.
Vlhkost vzduchu při přepravě: Až 90 %
(nekondenzující).
Vlhkost vzduchu při skladování: 0% až
70%, pokud se zařízení nepoužívá.

Atmosférický tlak: 500 hPa až 1 100 hPa.
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Symbol s přeškrtnutou popelnicí
znamená, že zařízení nesmíte odhodit
do běžného domovního odpadu. Staré
nebo nepoužívané zařízení odevzdejte
na sběrném místě určeném ke
shromažďování elektronického odpadu
nebo je dodejte svému poskytovateli
zařízení k náležité likvidaci. Správnou
likvidací chráníte životní prostředí
a zdraví. Ve výrobku jsou vloženy
nevyměnitelné baterie. Nepokoušejte se
výrobek otevřít nebo vyměnit baterie,
neboť hrozí nebezpečí poranění či
poškození výrobku. Vyjmutí baterie
svěřte místnímu recyklačnímu závodu.

42

43

029-4004-02/V1.00/2016-01/SH © Phonak AG Všechna práva vyhrazena

Phonak Communications AG
Laenggasse 17
CH-3280 Murten
Švýcarsko
Dovozce pro ČR:
REJA spol. s r. o.
www.reja.cz
www.phonak.cz
www.sluchadla-deti.cz
www.komunikacnisystem.cz
www.audiodum.cz
www.phonak.com

7 613275 461518

