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 .1ברוכים הבאים
אנו מברכים אתכם על בחירתכם ב Roger Table Mic -
של חברת פונאק Roger Table Mic .הוא מיקרופון אלחוטי
אשר יסייע לכם להשתתף באופן פעיל בפגישות קטנות
ורבות משתתפים כאחד .כל מה שעליכם לעשות הוא
להניח אותו על השולחן; האביזר מבחין בין
הדברים הנאמרים על ידי משתתפי הפגישה לבין רעשי
הרקע ,ורעשי הרקע מופחתים.
העיצוב הדיסקרטי שלו מאפשר לו להיטמע באופן
מושלם בין יתר פריטי הציוד שאתם מביאים אתכם
לפגישה.
 Roger Table Micהינו מוצר מאיכות עילית שווייצרית,
אשר פותח על ידי פונאק ,החברה המובילה בעולם
בטכנולוגיות שמיעה.

Swiss premium-quality product
the world’s leading hearing

אנא קראו הוראות שימוש אלה ביסודיות על מנת שתוכלו
Roger Table Mic - להפיק תועלת מכל האפשרויות שה
.החדש שלכם מציע
 אנא פנו לקלינאי התקשורת,במידה ויש לכם שאלות
.המטפל בכם
Please read this User Guide thoroughly to benefit from all
the possibilities Roger Table Mic offers.
If you have any questions, please consult your hearing
care professional or local Phonak support center.
Phonak – life is on

www.phonak.com

 .2הכירו את ה -

MyLink

 Rogerשלכם

 2.1מה באריזה?

מטען וכבל טעינה
המתאימים למדינה

נרתיק

מדריך קצר למשתמש

שלט רחוק

כבל אודיו

אחד או שני אביזרי
Roger Table Mic

מחבר RCA/Cinch

 .2הכירו את

הTableMic -

 Rogerשלכם

 2.2כיצד  Roger Table Micעובד?
 Roger Table Micמשדר את הקולות של משתתפי הפגישה
ישירות לתוך אוזניכם .המערכת מורכבת משלושה חלקים עיקריים:
מכשירי השמיעה שלכם ,רסיברים מסוג  Rogerואחד או
יותר אביזרי .Roger Table Mic

מכשירי שמיעה
בעלי רסיבר
מסוג Roger

Roger Table Mic

הדובר

המאזין

 2.3תיאור המכשיר
1
2
3
4
5
6

נורית חיווי
מיקרופונים
הפעלה  /כיבוי  /השתקה
חיבור
שקע טעינה
כניסת אודיו
3
4

1
2
3
4
5

נורית חיווי
הפעל השתקה
הפסק השתקה
בורג
תא הסוללה

1
2
6
5

1
2
3
4
5

 2.4נוריות החיווי
נורית חיווי

משמעות
האביזר הופעל
האביזר כבה
מקור אודיו אותר
המיקרופון  /מקור האודיו הושתק
בטעינה
האביזר טעון במלואו
הסוללה חלשה יש להטעין את ה -
ה  Roger Table Mic -איבד את החיבור
למיקרופון/נים אחרים מסוג רוג’ר .לחצו על
על מנת לחדש את החיבור.
לחצן החיבור

 .3הכנה
 3.1הכנת ספק הכוח
ספק הכוח האוניברסלי מגיע עם מתאם המתאים למדינה
בה אתם נמצאים .על מנת להטעין
את האביזר עליכם קודם כל לחבר את המתאם הנכון לספק
הכוח.
 .1בחרו את המתאם המתאים למדינה בה אתם נמצאים.

אוסטרליה

בריטניה

אירופה

ארה”ב

 .2הכניסו את הקצה העליון (המעוגל) של המתאם אל
הקצה העליון של ספק הכוח האוניברסלי.
2.

3.

 .3הקליקו את החלק את התחתון של המתאם על מנת
לנעול אותו במקומו.

:להסרה או שינוי המתאם
. דחפו כלפי מטה את הלשונית שעל גבי ספק הכוח.1

Remove
Change:
.ממקומו/להסירו
 משכו את המתאם כלפי מעלה על מנת.2
1. Pull back the tab on the universal
power supply.
2. Gently pull the adapter upwards to
remove it.

1.

2.

 3.2הטענת ה -

Roger Table Mic

ה  Roger Table Mic -כולל סוללת
ליתיום פולימר מובנית -
בעלת יכולות טעינה מהירה.
על מנת להטעין את ה Roger Table Mic -
יש לחבר את המטען המסופק באריזה.
נורית החיווי תדלק בצבע כתום על מנת לציין שהאביזר
נמצא במצב טעינה.
סוללה ריקה תיטען במלואה במשך כשעתיים .נורית החיווי
תדלק בצבע ירוק ,אות לכך שהטעינה הסתיימה והסוללה
טעונה במלואה.
כאשר טוענים את ה  Roger Table Mic -בפעם הראשונה,
יש להטעינו במשך שעתיים לפחות ,גם אם נורית החיווי
תדלק בצבע ירוק לפני כן.

 .1חברו את הקצה הקטן ( )micro-USBשל כבל הטעינה
אל ה . Roger Table Mic -
 .2חברו את הקצה הגדול יותר( )USBשל כבל הטעינה אל
ספק הכוח.
 .3חברו את ספק הכוח לשקע חשמלי פנוי.

2.
3.

1.

ניתן להטעין את ה  Roger Table Mic -גם על ידי חיבורו
לכניסת  USBשל מחשב אישי ,תוך שימוש בכבל
הטעינה המסופק עם האביזר.

נורית חיווי

משמעות
בטעינה
האביזר טעון במלואו
הסוללה חלשה יש להטעין את
ה  .Roger Table Mic -בנוסף ,יישמעו
צלילים במכשירי השמיעה שלכם.

 3.3הכנת השלט רחוק
סוללת השלט רחוק מסופקת באריזה כשהיא מוגנת
באמצעות תווית מפלסטיק.
יש להסיר את תווית הפלסטיק מן הסוללה לפני
הפעלת השלט רחוק.

 3.4הפעלה וכיבוי של ה -

Roger Table Mic

על מנת להפעיל את ה  , Roger Table Mic -לחצו על
לחצן ההפעלה והכיבוי למשך שנייה אחת ,עד שנורית
החיווי תדלק בצבע ירוק.

נורית חיווי (הפעלת האביזר)
נורית חיווי משמעות
הפעלת האביזר
האביז פועל

 3.5שימוש במקלטים

מסוג Roger

שימוש ב Roger MyLink -
אם המקלט שלכם הוא מדגם
 ,Roger MyLinkהפעילו אותו
ותלו אותו מסביב לצוואר .וודאו
שמכשירי השמיעה שלכם מכוונים
על .T / M / T-Coil

במדריך למשתמש של ה  Roger MyLink -תוכלו למצוא
פרטים נוספים אודות השימוש בו.
שימוש במקלטים מסוג  Rogerהמחוברים למכשירי השמיעה
שלכם
אם יש בידיכם מקלטים מסוג  Rogerהמחוברים ישירות
למכשירי השמיעה שלכם ,וודאו שהם
מחוברים למכשירי השמיעה כהלכה,
ושמכשירי השמיעה מכוונים לתוכנית
.Roger / FM / DAI / EXT

 3.6חיבור המקלטים
יתכן וקלינאי התקשורת המטפל בכם כבר ביצע חיבור של
ה  Roger Table Mic -למכשירי השמיעה שלכם .במידה ולא כך
הדבר ,חברו את המקלט שלכם אל ה Roger Table Mic -
באופן הבא:
 .1וודאו שה  Roger Table Mic -ומקלט ה  Roger -מופעלים.
 .2החזיקו את ה  Roger Table Mic -בטווח של עד  10ס”מ מן 		
הרסיבר.
של ה .Roger Table Mic -
 .3לחצו על לחצן החיבור

0-10 cm /
0-4 inches

נורית החיווי תדלק בצבע ירוק למשך שתי שניות ,אות לכך כי
החיבור בוצע בהצלחה.
 . 4חזרו על שלבים  2ו 3-לעיל לחיבור מקלט נוסף.
ניתן לחבר מספר אינסופי של מקלטים מסוג Roger
ל .Roger Table Mic -

נורית החיווי (סטטוס פעולת ההתחברות)
לאחר לחיצה על לחצן החיבור,
באמצעות נורית החיווי:
נורית חיווי

המשוב הבא יתקבל

משמעות
מתחבר...
פעולת החיבור עברה בהצלחה מקלט
ה  Roger -מחובר כעת אל ה Roger Table Mic -
 Roger Table Micלא מצא מקלט  . Rogerנסו
לקרב את ה  Roger Table Mic -אל מקלט ה -
 Rogerוודאו שהמקלט מופעל .נסו לבצע את
פעולת ההתחברות שוב.
מקלט ה  Roger -אינו תואם ל Roger Table Mic -

 3.7חיבור השלט רחוק
השלט רחוק מחובר אל ה  Roger Table Mic -כבר בעת הייצור
במפעל .במידת הצורך ,ניתן לחבר את השלט רחוק לכל
כמות של אביזרי .Roger Table Mic
 .1לחצו על לחצן כלשהו של השלט רחוק והמשיכו ללחוץ.
 .2הפעילו את ה  Roger Table Mic -על ידי לחיצה על לחצן 		
ההפעלה.
נורית החיווי של ה  Roger Table Mic -תהבהב בצבע סגול
 4פעמים ,סימן שההתחברות הצליחה.
 .3שחררו את הלחצן של השלט רחוק.
נורית החיווי (סטטוס פעולת ההתחברות)
לאחר חיבור השלט רחוק ,המשוב הבא יתקבל באמצעות
נורית החיווי:
נורית חיווי

משמעות
פעולת החיבור עברה בהצלחה

		

 . 4שימוש ב -

Roger Table Mic

 Roger Table Micהינו מוצר חכם וגמיש .הוא מזהה את
הסיטואציה בה אתם נמצאים ומתאים את הגדרות עיבוד
הצלילים שלו על מנת לספק לכם את חוויית השמיעה
המיטבית.
הניחו את ה  Roger Table Mic -באמצע השולחן על מנת
לשמוע את השיחה בקבוצה של אנשים.

לקליטה מיטבית של הקולות ,הימנעו מלהניח את
ה  Roger Table Mic -קרוב מדי למקורות רעש ,כגון מחשבים
ניידים או מקרנים.

 4.1התחברות לאביזרי מולטימדיה
ניתן לחבר את ה  Roger Table Mic -למקור אודיו כגון לטלפון
המשמש לשיחת ועידה ,למחשב לוח או למחשב אישי על
מנת לשמוע את הקולות
ישירות במכשירי השמיעה
שלכם.
 .1חברו קצה אחד של כבל 		
האודיו אל כניסת ה		 Aux -
של ה .Roger Table Mic -
		
 .2חברו את הקצה השני
ליציאת האודיו של מקור 		
האודיו.
לאחר הפעלת אות האודיו
של אביזר המולטימדיה אליו
התחברתםRoger Table Mic ,
יזהה את האותות וישתיק את
המיקרופון שלו.

2.
or
1.

 .5הוספת מיקרופונים נוספים

הטכנולוגיה של  Rogerמאפשרת לכם להשתמש במספר
מיקרופונים במקביל ,וזאת על ידי פעולת חיבור מיקרופונים
נוספים.

 5.1חיבור
על מנת לחבר מיקרופון נוסף אל ה  , Roger Table Mic -בצעו
את הפעולות הבאות:
 .1הפעילו את שני המיקרופונים.
 .2החזיקו את שני המיקרופונים במרחק שאינו עולה על 		 10
ס”מ האחד מן השני.
של ה .Roger Table Mic -
 .3לחצו על החיבור

0-10 cm /
0-4 inches

נוריות החיווי של שני המיקרופונים ידלקו בצבע ירוק במשך 2
שניות ,אות לכך כי ההתחברות הצליחה.
ניתן לחבר עד  10מיקרופונים מסוג Roger
ל .Roger Table Mic -

במידה ואתם מעוניינים לחבר  Roger Penל 		 Roger Table -
 ,Micלחצו על לחצן החיבור של ה  Roger Pen -במקום על 		
לחצן החיבור של ה .Roger Table Mic -

נורית החיווי (סטטוס פעולת ההתחברות)
 ,המשוב הבא יתקבל
לאחר הלחיצה על לחצן החיבור
באמצעות נורית החיווי:
נורית חיווי משמעות
פעולת החיבור עברה בהצלחה המיקרופון
הנוסף מחובר כעת אל  -ה Roger Table Mic -
 Roger Table Micלא איתר מיקרופון נוסף .הניחו
את ה  Roger Table Mic -קרוב יותר למיקרופון
הנוסף וודאו ששני המיקרופונים מופעלים.
נסו לבצע את פעולת ההתחברות שוב.
המיקרופון הנוסף אינו תואם ל .Roger Table Mic -
אנא בצעו פעולת עדכון תוכנה באמצעות Roger
 Upgraderאו צרו קשר עם קלינאי התקשורת
המטפל בכם.

 5.2שימוש במיקרופונים נוספים
במידת הצורך הניחו  Roger Table Micנוספים באופן שתוכלו
לשמוע היטב את כל היושבים מסביב לשולחן .בנוסף ניתן
למסור לדוברים מיקרופונים לבישים מסוג  Rogerעל מנת
שיענדו אותם.
וודאו שהם נלבשים כהלכה (מופנים כלפי פיו של הדובר,
במרחק שאינו עולה על  20ס”מ).
מיקרופונים מסוג  Rogerמזהים באופן אוטומטי כאשר מישהו
מדבר ,ואז הם משדרים את הקולות ישירות אל מכשירי
השמיעה שלכם.
במידה ואחד הדוברים העונד מיקרופון מעוניין לעזוב
באופן זמני את הקבוצה ,עליו להשתיק את המיקרופון שלו
באמצעות לחיצה יציבה על לחצן ההפעלה והכיבוי .

במידה ויש בעיה ברשת ,לחצו על לחצן החיבור
המיקרופונים על מנת לאתחל את הרשת.

של אחד

נורית החיווי (סטטוס ריבוי מיקרופונים)
כאשר עושים שימוש ביותר ממיקרופון אחד מסוג ,Roger
המשוב הבא יתקבל באמצעות נורית החיווי:
נורית חיווי

משמעות
המיקרופון מושתק .הפעל אותו מחדש באמצעות
לחיצה על לחצן ההפעלה והכיבוי  ,או באמצעות
לחצן ביטול ההשתקה על השלט רחוק.
 Roger Table Micאיבד את הקשר אל המיקרופון/
על מנת
נים האחר/ים .לחצו על לחצן החיבור
לחדש את פעולת הרשת.

 .6פונקציות מיוחדות
 6.1השתקה
השתקת המיקרופון יעילה במיוחד בעת
הפסקה בפגישות ,או כאשר אתם רוצים
להתמקד בדברי המרצה ללא הפרעות
מצדם של משתתפים אחרים.
 .1לחצו ביציבות על לחצן ההפעלה
והכיבוי או על לחצן ההשתקה
על השלט רחוק על מנת
להשתיק את המיקרופון של ה .Roger Table Mic -
כאשר האביזר הושתק ,נורית החיווי תדלק בצבע סגול יציב.
 .2לחצו שוב על לחצן ההפעלה והכיבוי או על לחצן
ההשתקה על השלט על מנת להפעיל מחדש את
המיקרופונים של ה .Roger Table Mic -

נורית החיווי (השתקה)
נורית חיווי משמעות
המיקרופון מושתק.

 6.2ניתוק אביזרים מסוג

)NewNet) Roger

על מנת לנתק את ה Roger Table Mic -
מרסיברים או מיקרופונים מסוג Roger

המחוברים אליו ,לחצו על לחצן ההפעלה
והכיבוי במשך  7שניות.
נורית החיווי תדלק בצבע כתום
כאשר ה Roger Table Mic -
7 secs
התנתק מכל האביזרים
המחוברים אליו.
כעת ניתן לחבר מחדש רסיברים או מיקרופונים
אל ה .Roger Table Mic -
איפוס
במידה וה  Roger Table Mic -מפסיק להגיב לפקודות ,ניתן
לאפס אותו על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה והכיבוי
בעת ובעונה אחת למשך  10שניות
ולחצן החיבור

 . 7איתור תקלות וטיפול בהן
הגורמים
אינני יכול להפעיל את ה -
הסוללה ריקה לגמרי

הפתרון
Roger Table Mic

אינני יכול לשמוע את הדובר
המיקרופון אינו ממוקם כהלכה

Roger Table

הטעינו את ה -
 Micבמשך שעתיים לפחות

Roger Table Mic

הזיזו את ה -
קרוב יותר אל הדובר

פתחי המיקרופון מכוסים
בלכלוך או מוסתרים תחת
חפץ כלשהו
אינני יכול לשמוע את קולו של הדובר אף על פי
שה  Roger Table Mic -מופעל
בדקו את נורית החיווי אם
המיקרופון הושתק
היא דולקת  -בצבע סגול,
לחצו לחיצה קצרה על לחצן
ההפעלה והכיבוי על מנת
להפעיל את המיקרופונים

וודאו שפתחי המיקרופון אינם
מכוסים בלכלוך או מוסתרים

מכשירי השמיעה אינם מכוונים
אל התוכנית המתאימה

וודאו שמכשירי השמיעה
מכוונים לתוכנית המתאימה
()Roger / FM / DAI / EXT / AUX
Roger Table Mic

מקלטים מסוג  Rogerאינם
מחוברים אל ה Roger Table Mic -

וודאו שה -
נמצא קרוב לכל אחד מן
המקלטים בתורו ,ולחצו על
לחצן החיבור

 Roger Table Micהיה חלק מרשת

לחצו על לחצן החיבור על
ה Roger Table Mic -

 .7איתור תקלות וטיפול בהן
הגורמים

הפתרון

אני כל הזמן מאבד את אות האודיו
התקרבו אל ה Roger Table -
ה  Roger Table Mic -והמקלט
Mic
רחוקים מדי זה מזה
קיים מחסום פיזי בינכם לבין
ה Roger Table Mic -

וודאו שה Roger Table Mic -
נמצא בטווח הראייה שלכם

עוצמת הקול של מכשיר המולטימדיה נמוכה מדי
הגבירו את עוצמת הקול
עוצמת הקול לא מכוונת
כהלכה
אינני יכול לשמוע את מכשיר המולטימדיה
בטלו את מצב ההשתקה של
מקור הקול הושתק
מקור הקול
ה  Roger Table Mic -הושתק
ה  Roger Table Mic -משתמש
בכבל האודיו אך הוא אינו מופעל

בטלו את מצב ההשתקה של
ה Roger Table Mic -
Roger Table

הפעילו את ה -
 Micעל מנת להאזין למקור
הקול דרך כבל האודיו

עוצמת הקול של מכשיר המולטימדיה נמוכה מדי
עוצמת הקול לא מכוונת כהלכה הגבירו את עוצמת הקול
נורית החיווי של ה  Roger Table Mic -מהבהבת בצבע אדום (הבהוב כפול)
הסוללה חלשה

Roger Table

הטעינו את ה -
 Micבהקדם האפשרי

 .7איתור תקלות וטיפול בהן
הגורמים
 Roger Table Micהפסיק לפעול
קיימת בעיית תוכנה

הפתרון
Roger

אתחלו מחדש את ה -
 Table Micבאמצעות לחיצה
סימולטנית על לחצן ההפעלה
והכיבוי ועל לחצן החיבור

אני לא מצליח לחבר את ה  Roger Table Mic -למיקרופון  Rogerאחר
קיימת חוסר תאימות בתוכנה שדרגו את כל המיקרופונים
באמצעות Roger Upgrader
הזמין האתר של חברת
פונאק ,או צרו קשר עם
קלינאי התקשורת המטפל
בכם
אינני יכול לחבר את ה  Roger Table Mic -עם מיקרופון  Rogerאחר
וודאו ששני האביזרים מופעלים
המיקרופון אינו פועל
המיקרופון אינו קרוב מספיק

קרבו את המיקרופון אל
ה Roger Table Mic -

רשת המיקרופון איננה תקינה

לחצו לחיצה ארוכה על לחצן
החיבור על אחד המיקרופונים
על מנת לאתחל את הרשת

השלט רחוק אינו מגיב
הסוללה ריקה

החליפו את הסוללה (מסוג
)CR2032

 .8מידע חשוב
 8.1מידע בטיחותי חשוב
אנא קראו את המידע המופיע בעמודים הבאים לפני
השימוש.
סמל זה על גבי המוצר או האריזה משמעו שחל
איסור להשליך את המוצר לפסולת הביתית הרגילה.
מאחריותכם להשליך ציוד מסוג זה בנפרד מן האשפה
הביתית .הדבר יסייע למנוע השלכות שליליות על
הסביבה ועל בריאותם של בני אדם.

 8.2אזהרות
שימרו על אביזר זה מחוץ להישג ידם של ילדים מתחת
לגיל .3
פתיחת המוצר עלולה לגרום לו נזק .במידה ונתקלתם
בבעיה שאינכם יכולים לפתור באמצעות הפרק אודות
תקלות והטיפול בהן ,אנא פנו אל קלינאי התקשורת
המטפל בכם.
במידת הצורך ,יש למסור את המוצר לתיקון במרכז
שירות מורשה .חל איסור לבצע שינויים או עדכונים
באביזר זה ללא אישור מפורש של חברת פונאק.
אנא היפטרו ממכשירים או אביזרים חשמליים רק
בהתאם לתקנות המקומיות החלות עליכם.
הימנעו משימוש באביזר זה במקומות בהם אסור
השימוש בציוד אלקטרוני .במידה ויש לכם ספק,
התייעצו עם האחראי.
אין להשתמש באביזר זה במטוסים אלא אם כן הדבר
אושר על ידי אחד מאנשי הצוות.

יש לחבר אביזרים חיצוניים רק במידה והם נבדקו ונמצאו
מתאימים לפי תקני האיחוד
האירופי .IECXXXXX
השתמשו רק באביזרים אשר אושרו על ידי חברת
פונאק.
השימוש בכבלים באופן הנוגד את השימוש המיועד להם
(לדוגמא :ענידת ה  mini USB -מסביב לצוואר) עלולה
לגרום לפציעה.
כאשר אתם מפעילים מכונה מסוימת ,וודאו שאף אחד
מן החלקים של האביזר לא ייתפס במכונה.
הימנעו מטעינה של האביזר כשהוא על גופכם.
זהירות :סכנת התחשמלות .אל תכניסו את התקע
לשקע חשמלי כשהוא אינו מחובר לאביזר.
הימנעו משימוש באביזר באזורים המועדים לפיצוץ
(סביבה עשירה בחמצן ,מכרות או אזורי תעשייה בעלי
סיכון להתפוצצויות).

 8.3מידע בטיחותי אודות המוצר
הגנו על אביזר זה ממכות וזעזועים.
הימנעו מחשיפת האביזר לטמפרטורות או תנאי לחות
קיצוניים ,העולים על ההמלצות המופיעות במדריך זה.
לעולם אל תשתמשו במכשיר מיקרוגל או מתקני חימום
אחרים לייבוש האביזר.
נגבו את האביזר באמצעות מטלית לחה .הימנעו
משימוש במוצרי ניקוי ביתיים (כגון סבון כביסה ,סבון,
וכו’) או באלכוהול לניקוי האביזר.
הטעינו את האביזר אך ורק באמצעות מטענים אשר
סופקו על ידי חברת פונאק או מטענים יציבים המספקים
 VDC 5וזרם <= .mA 500
הימנעו מחיבור האביזר לכבל  USBאו כבל אודיו הארוך
מ  3 -מטרים.
כאשר האביזר איננו בשימוש ,כבו אותו ואחסנו אותו
במקום בטוח.

הגנו על האביזר מלחות רבה (כגון בעת רחצה או
שחייה) ,מחום (כגון תנורי חימום ,לוח השעונים של
המכונית) ,וממגע ישיר עם העור בעת הזעה מרובה
(כגון בחדר כושר או באירוע ספורטיבי).
בדיקות רנטגן CT ,או  MRIעלולות לקלקל או לגרום לנזק
בלתי הפיך לפעולתו התקינה של האביזר.
הימנעו מהפעלת כוח רב מדי בעת חיבור האביזר
לכבלים השונים שלו.
חברו את האביזר אל תחנת העגינה שלו כפי שמתואר
בהוראות .חיבור שלא לפי ההוראות עלול לגרום לנזק
לאביזר.
הגנו על כל הפתחים (פתחי המיקרופון ,פתח כניסת
הקול ושקע המטען) מלכלוך ופסולת.
במידה והאביזר נפל או ניזוק ,אם הוא מתחמם מדי
במהלך ההטענה ,אחד הכבלים שלו ניזוק ,או אם הוא
נרטב בטעות ,הפסיקו את השימוש וצרו קשר עם קלינאי
התקשורת המטפל בכם.

האביזר מצויד בסוללה נטענת משולבת .סוללה זאת
יכולה להתרוקן ולהיטען מאות פעמים ,אך בסופו של
דבר היא תתבלה .במקרה זה יש להחליף את הסוללה
רק בתחנת שירות מורשית.

 8.4מידע חשוב נוסף
אנשים בעלי קוצבי לב או מכשירים רפואיים אחרים
חייבים להתייעץ עם הרופא שלהם או יצרן המכשור לפני
השימוש באביזר .השימוש באביזר ביחד עם קוצב לב או
מכשירים רפואיים אחרים חייב להיות תואם להמלצות
הבטיחות של הרופא האחראי על הקוצב או יצרן הקוצב.
האביזר אוגר ומאחסן מידע טכני פנימי .מידע זה עשוי
להיקרא על ידי קלינאי תקשורת מוסמך על מנת לבדוק
את האביזר ולסייע לכם להשתמש בו כהלכה.
האות הדיגיטלי המשודר מן האביזר לרסיבר המחובר
אליו אינו יכול להישמע על ידי אביזרים אחרים אשר
אינם נמצאים ברשת של המיקרופון.

 .9שירות ואחריות
 9.1אחריות מקומית
אנא פנו אל קלינאי התקשורת המטפל בכם ,אצלו
רכשתם את האביזר ,אודות תנאי האחריות המקומית.

 9.2אחריות בינלאומית
חברת פונאק מציעה אחריות בינלאומית מוגבלת של
שנה אחת התקפה החל מתאריך הרכישה .האחריות
מכסה תיקונים במקרים של פגם בחומרים או בתהליך
הייצור .אחריות זו תהא תקפה עם הצגת קבלה או
תעודת אחריות בלבד.

 9.3הגבלת אחריות
אחריות זאת לא תכסה מקרים בהם המכשיר נפגם
כתוצאה משימוש או טיפול לא הולמים ,חשיפה לחומרים
כימיים ,השרייה בנוזלים או הפעלת כוח לא נחוץ
במקרים של נזק הנגרם על ידי צד שלישי או שירות לא
מורשה ,האחריות הניתנת על ידי חברת פונאק לא תהיה
תקפה .אחריות זו אינה מכסה שירותים הניתנים על ידי
מכון השמיעה.
מספר סידורי:

תאריך הרכישה:

קלינאי התקשורת המורשה (חותמת  /חתימה):

 .10תיאור הסמלים
 9.3הגבלת אחריות
באמצעות סמל  , CEפונאק  AGמאשרת שמוצר
זה של החברה כולל האביזרים הנלווים עומדים
בדרישות הנחיית המכשור הרפואי EEC/93/42
וכן בדרישות של ההנחיה לציוד רדיו ותקשורת
אלקטרונית .EC/1999/5
סמל זה מציין שחשוב לקרוא את המידע הרלבנטי
במדריך זה ולהתחשב בו.

סמל זה מציין שחשוב למשתמש לשים לב
להתראות המופיעות במדריך זה.

מידע חשוב לבטיחות השימוש במכשיר.

תנאי המוצר מתוכנן באופן שהוא פועל ללא תקלות או
הפעלה מגבלות במידה ומשתמשים בו בהתאם להנחיות
השימוש ,אלא אם מצוין אחרת במדריך.
טמפרטורת ההפעלה :בין  0ל  +40מעלות צלסיוס
( +32עד  +104מעלות פרנהייט) .טמפרטורת
האחסון :בין  10 -ל  +60מעלות צלסיוס ( +14עד
 +140מעלות פרנהייט).
תנאי לחות במהלך המשלוח :עד ( 90%ללא עיבוי).
תנאי לחות בזמן האחסון 0% :עד  , 70%במידה ולא
בשימוש.

לחץ אטמוספרי hPA 500 :עד hPA 1100

סמל זה מפנה את תשומת לבכם לעובדה
שחל איסור להשליך אביזר זה יחד עם הפסולת
הביתית הרגילה .אנא היפטרו מאביזרים ישנים או
כאלה שאינם בשימוש במיקום המיועד לפסולת
אלקטרונית ,או מסרו אותם לקלינאי התקשורת
המטפל בכם .הדבר יסייע לסביבה ולבריאותכם.
אביזר זה מצויד בסוללה מובנית ,שאינה ניתנת
להחלפה .אל תנסו לפתוח את המוצר או להוציא
את הסוללה ,מאחר והדבר עלול לגרום לפציעתכם
ולנזק למוצר.
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