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מדריך זה למשתמש מתאים עבור: 
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.Phonak של Roger NeckLoop-ברכות על הבחירה ב

Roger NeckLoop הוא מקלט  ™Roger  קל לשימוש, 
המתאים לכל מכשיר שמיעה או מעבד קול אשר כולל 

תכנית T-coil )מתוצרת Phonak או כל יצרן אחר(. 

ה-Roger NeckLoop תואם למשדרי Roger מבית 

.Phonak
יש לקרוא את המדריך למשתמש בעיון, כדי להפיק את 

המרב מן המכשיר שלכם.

אם יש לכם שאלות, אנא פנו לקלינאי התקשורת שלכם.

Phonak – life is on

www.phonak.com

1. ברוכים הבאים



6

Roger NeckLoop-2. היכרות עם ה

פתרון שמיעה שלכם כולל שלושה מרכיבים עיקריים:

לולאה צווארית Roger NeckLoop, מכשיר השמיעה/מעבד 

.Roger הקול שלכם וכן מיקרופון

מיקרופון ה-Roger מעביר את קולו של הדובר באופן 

 Roger אלחוטי אל מכשיר השמיעה/מעבד הקול דרך לולאת

NeckLoop. כדי לשמוע את קולו של הדובר בבירור, כל 

שעליכם לעשות הוא להפעיל את תכנית T-coil במכשיר 

השמיעה/מעבד הקול שלכם.

תאימות  2.1

מכשיר השמיעה/מעבד הקול שלכם צריך להיות מצויד 

בתכנית T-coil כדי שתתאפשר קליטה של אותות דיבור מן 

הלולאה הצווארית  Roger NeckLoop. אם אינכם בטוחים 

שבמכשירי השמיעה שלכם כלולה תכנית T-coil, שאלו את 

קלינאי התקשורת.

 Roger  כדי לקלוט את קולו של הדובר נדרש גם מיקרופון

תואם.
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המאזיןהדובר

Roger שימוש במכשירי שמיעה שימוש במיקרופון

Roger NeckLoop -וב
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2.2 תיאור המכשיר

1 תצוגה

2 מחוון עוצמת הסוללה

3 שקעים ללולאה צווארית נשלפת

4 מתג הפעלה/כיבוי

5 לחצני הבקרה של עוצמת הקול

6 לחצן הגבלת עוצמת הקול

7 שקע אוזניות

TYPE C 8 שקע
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שנאי USB כבל

לולאה צווארית אינדוקטיבית

2.3 האבזרים המצורפים
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תפעול

מחווני התצוגה ומחוון 

עוצמת הסוללה מוארים 

למשך מספר שניות.

 Roger NeckLoop -ה

הופעל ומוכן לשימוש.

                     

סמל החיבור מופיע 

בתצוגה.

מיקרופון ה-Roger חובר 

 Roger -בהצלחה ל

.NeckLoop

          

סמל הניתוק מופיע 

בתצוגה

לא מחובר משדר, או 

שהמיקרופון כבוי/מחוץ 

לטווח.

2.4 נוריות וסמלי תצוגה
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עוצמת קול

 

     

עוצמת הקול מוצגת 

מרמת המינימום עד 

לרמה המרבית )פס 

מלא(.

לחצו על לחצן עוצמת 

הקול )+/-( כדי לכוון את 

עוצמת הקול בהדרגה 

מעלה או מטה.

          

מגביל עוצמת הקול 

פעיל.

לא ניתן להגביר את 

עוצמת הקול מעבר לקו 

האופקי.

USB יציאת

          

סמל תו מסמן חיבור 

.USB למקור חיצוני דרך

 Roger-מראה כי ה

NeckLoop מחובר 
כממשק אודיו להתקן 

.USB
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מצב הסוללה

  
4 מתוך 4 פסי לד      

מוארים באור ירוק קבוע.

קיבולת הסוללה היא 

.81-100%

   
1 מתוך 4 פסי לד באור      

ירוק קבוע.

קיבולת הסוללה היא 

.5-20%

 

 
 
 
 

                  

1 פס לד מהבהב באדום 

+ סמל סוללה מחוק 

מהבהב בתצוגה.

קיבולת הסוללה היא  

5%<.  יש לטעון את 

המכשיר.
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טעינה

 

          

הסמל מופיע בתצוגה 

במשך 3 שניות ולאחר 

מכן נעלם.

 Roger NeckLoop
מחובר למטען ונמצא 

בהטענה.

     
1 פס לד מהבהב בירוק.

הסוללה טעונה בשיעור 

של 20%<.

2 פסי לד בירוק קבוע + 

1 בירוק מהבהב

הסוללה טעונה בשיעור 

של 56-80%.

    
הסוללה טעונה במלואה.4 פסי לד בירוק קבוע.     
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3. תחילת העבודה

3.1 טעינה

יש לטעון את ה-Roger NeckLoop במלואו לפני השימוש 

הראשון.

שימוש במטען

1. חברו את הקצה הקטן (TYPE C) של כבל הטעינה 

.Roger  NeckLoop-ל    

2. חברו את הקצה הגדול (USB A) של כבל הטעינה לשנאי.

3. חברו את השנאי לשקע חשמל.
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טעינה דרך המחשב

1. חברו את הקצה הקטן )TYPE C( של כבל הטעינה 

.Roger NeckLoop-ל    

2. חברו את הקצה הגדול )USB A( של כבל הטעינה לכניסת  

    ה-USB שעל המחשב.
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:Roger NeckLoop-בעת שימוש במטען המצורף, ה

טעון בשיעור של 80% לאחר שעה אחת• 

טעון בשיעור של 100% לאחר 3 שעות• 

כאשר ה-Roger NeckLoop טעון במלואו, ניתן להשתמש • 

בו במשך 10 שעות או יותר.
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3.2 ענידה

1. חברו קצה אחד של לולאת ההשראה הצווארית לשקע 

.Roger NeckLoop-שבחלק העליון של ה    

2. מקמו את הלולאה סביב הצוואר וחברו את הקצה השני של 

    הלולאה לשקע השני.
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Roger 3.3 חיבור למיקרופון

1. הדליקו את מיקרופון

.Roger-ה    

 

2. העבירו את מכשיר

    השמיעה/ מעבד הקול

.T-coil שלכם לתכנית    

ייתכן שיהיה צורך לפנות לקלינאי התקשורת שלכם 

לצורך הפעלת תכנית T-coil במכשיר השמיעה/מעבד 

הקול.
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10 ס"מ/

4 אינצ'ים לכל היותר

החיבור נדרש רק בפעם הראשונה שבה נעשה 

 Roger NeckLoop. Roger NeckLoop-שימוש ב

יישאר מחובר למיקרופון גם לאחר אתחולו.

3. החזיקו את ה-Roger NeckLoop בטווח של 10 ס"מ 

.Roger ממיקרופון    

4. לחצו לחיצה קצרה על הלחצן "חיבור"  שעל מיקרופון 

    ה-Roger. ראו את המדריך למשתמש עבור מיקרופון 

.Roger    
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החלשת 
עוצמה

הגברת 
עוצמה

3.4 כוונון עוצמת הקול

השתמשו בלחצני עוצמת הקול לכוונון עוצמת הקול לרמה 

נוחה.
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ניתן לחבר את ה-Roger NeckLoop למחשב תואם או להתקן 

חכם באמצעות כבל USB, על מנת להאזין ולהקליט אודיו 

.Roger שמועבר דרך מיקרופון

1. חברו את ה-Roger NeckLoop להתקן חכם או 

    למחשב באמצעות כבל USB. סמל סוללה יופיע 

    בתצוגה למשך 3 שניות.

 Roger-ב .Roger NeckLoop-2. הדליקו את ה

     NeckLoop יוצג סמל של תו.

3. בחרו ב-Roger NeckLoop כהתקן האודיו דרך ההתקן 

    החכם או המחשב.

 

4. שימוש ב-USB עבור אודיו
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ראו המדריך למשתמש של ההתקן החכם או המחשב 

להגדרות נכונות ולמידע אודות תאימות.
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חיבור אוזניות  5.1

ניתן להשתמש באוזניות לצורך ניטור האודיו. כדי ליהנות 

מנוחות שמיעה מרבית, השתמשו באוזניות הרשמיות של 

.Roger NeckLoop

5. בדיקת הפונקציונליות של המקלט
)עבור קלינאי תקשורת(

1. חברו את האוזניות לשקע האוזניות.

.Roger NeckLoop-2. הדליקו את ה

3. הרכיבו את האוזניות.
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• כאשר האוזניות מחוברות, אות המוצא של לולאת הצוואר 

   נכבה אוטומטית )כדי לחסוך בעוצמת הסוללה(.

• עוצמת הקול תתחיל תמיד ברמה בטוחה. השתמשו 

   בבקרת עוצמת הקול כדי להגביר או להחליש את עוצמת 

   הקול )ראו עמוד 20( במקרה הצורך.

5.2 כוונון עוצמת קול מרבית

כדי להבטיח רמת האזנה נוחה עם האוזניות בכל עת, ניתן 

להגביל את עוצמת הקול המירבית באמצעות הפעלת מגביל 

עוצמת הקול.

בתוך 30 שניות מן ההפעלה:

1. כוונו את עוצמת הקול לפי טעמכם.

2. השתמשו בסיכה כדי ללחוץ על הלחצן של מגביל עוצמת 

    הקול.
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כעת לא ניתן להגביר את עוצמת הקול מעבר לפס 

האנכי שבתצוגה.

כדי להסיר את המגבלה על עוצמת הקול, חזרו על 

שלב 2.
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הגורמים לבעיהבעיה

 Roger-לא ניתן להדליק את ה

.NeckLoop
הסוללה ריקה.

לא ניתן לשמוע קול מתוך 

.Roger מיקרופון

אחד ההתקנים או כולם כבויים.

ה-T-coil שבמכשיר השמיעה אינו 

מופעל.

ה-Roger NeckLoop לא מחובר 

.Roger למיקרופון

עוצמת הקול חלשה מדי.

מיקרופון Roger במצב השתקה.

סמל "חיבור" מחוק נראה 

בתצוגה.

אחד ממיקרופוני ה-Roger או כולם 

כבויים.

ה-Roger NeckLoop מחוץ לטווח של 

.Roger מיקרופון

6. פתרון בעיות
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פתרונות

טענו את מקלט ה-Roger במשך ארבע שעות לפחות.

ודאו כי כל ההתקנים )Roger NeckLoop, מיקרופון Roger, מכשירי 

שמיעה( פועלים ובתפקוד מלא.

.T-coil העבירו את מכשירי השמיעה לתכנית

חברו את ה-Roger NeckLoop למיקרופון Roger על ידי לחיצה על „חיבור“ 

על גבי המיקרופון. לתשומת לב, על ה-Roger NeckLoop להימצא בטווח 

.Roger-של 10 ס“מ ממיקרופון ה

לחצו על הלחצן „+“ שעל ה-Roger NeckLoop כדי להגביר את עוצמת 

הקול.

בטלו את ההשתקה של מיקרופון Roger )ראו מדריך למשתמש של 

המשדר(.

ודאו כי כל מיקרופוני ה-Roger דולקים ובמצב פעולה תקין.

התקרבו אל מיקרופון ה-Roger, כדי להימצא בטווח הפעולה שלו.
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הגורמים לבעיהבעיה

במהלך הזרמת אודיו נגרמת 

הפרעה לאות.

ה-Roger NeckLoop רחוק מדי 

.Roger ממיקרופון

נגרם סיכוך ל-Roger NeckLoop על 

ידי מכשול כלשהו )לדוגמה, גוף של 

בן אדם(.

 Roger NeckLoop-הקול של ה

באיכות גרועה.

הפרעות אלקטרומגנטיות מציוד אחר 

 T-coil-עלולות לגרום להמהום דרך ה

של מכשירי השמיעה.

מיקרופון ה-Roger אינו נישא על הגוף 

בצורה נאותה.

עוצמת הקול חזקה או חלשה 

מדי.

עוצמת הקול לא מוגדרת כראוי.
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פתרונות

התקרבו אל מיקרופון ה-Roger, כדי להימצא בטווח הפעולה שלו.

.Roger כוונו את מיקום המכשיר וודאו כי אתם בקו ראייה עם מיקרופון

התרחקו מציוד אלקטרוני אחר עד להפסקת ההמהום.

ודאו כי מיקרופון Roger נישא על הגוף כמתואר במדריך למשתמש.

כווננו את עוצמת הקול עד שתתאים לטעמכם.
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7. מידע אודות תאימות 

אירופה:

הצהרת תאימות

Sonova AG מצהירה בזאת כי המוצר עומד בדרישות התקנה 

הנוגעת למכשור רפואי 2017/745, כמו גם בהנחייה בדבר 

ציוד רדיו EU/2014/53 . ניתן להשיג את הטקסט המלא של 

הצהרת התאימות של האיחוד האירופי דרך היצרן או דרך 

הנציג המקומי של Phonak, שכתובתו מופיעה ברשימה 

https://www.phonak.com/com/en/ שבכתובת

certificates.html )מיקומי Phonak ברחבי העולם(.

אוסטרליה/ניו זילנד:

מציינת את תאימות המכשיר להסדרים הרגולטוריים 

  Radio Spectrum Management's הרלוונטיים של

 (RSM) וכן של R-NZ הרשות האוסטרלית לתקשורת 

ומדיה (ACMA) בנוגע למכירה חוקית בניו זילנד 

ואוסטרליה.

תווית התאימות R-NZ נוגעת למוצרי רדיו המסופקים 

.A1 בשוק של ניו זילנד תחת רמת התאימות
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FCC ID:  KWCRX23

IC:  2262A-RX23 

 R 202-SMI050 

בתאימות לתקנה )איחוד אירופי( 2017/1354, ההרשאה 

לדרישות השימוש בתדרים במדינות השונות כמתואר 

בפיקטוגרמה שלהלן:

הודעה 1:  

  I‘M‘   FCC-מכשיר זה תואם לסעיף 15 של כללי ה rvp

וכן לתקן RSS-210 של Industry Canada. הפעולה 

כפופה לשני התנאים הבאים:

1( התקן זה אינו יכול לגרום להפרעה, וכן

2( התקן זה יכול לקבל כל הפרעה, לרבות הפרעה 

שעלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה של ההתקן.

BE DK FR IE LT MT PT SK SI
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הודעה 2:  

אישור ה- FCC להפעלתו של מכשיר זה לא יהיה תקף אם 

יבוצעו  שינויים במכשיר זה ללא אישור מפורש מחברת 

סונובה.  

הודעה 3:  

ההתקן נבדק ונמצא תואם למגבלות שנקבעו עבור התקנים 

דיגיטליים בעלי סיווג Class B, בכפוף לסעיף 15 של כללי 

.Industry Canada של ICES-003 ולתקן FCC-ה

המגבלות הללו תוכננו לספק הגנה סבירה נגד הפרעות 

מזיקות בהתקנה בסביבת המגורים. ההתקן מייצר, משתמש 

ועשוי להקרין אנרגיה של תדרי רדיו ואם לא יותקן ומופעל 

בכפוף להוראות, עלול לגרום הפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. 

אולם, אין כל ערובה לכך שההפרעה לא תתקיים בהתקנה 

ספציפית. אם ההתקן אכן גורם הפרעה מזיקה לקליטת 

שידורי רדיו או טלוויזיה, כפי שניתן לקבוע על ידי כיבוי והדלקה 

של ההתקן, מומלץ למשתמש לנסות ולתקן את ההפרעה 

באמצעות אחת הפעולות הבאות:
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- כוונו או מקמו מחדש את האנטנה הקולטת.    

- הגדילו את המרחק המפריד בין המכשיר והמקלט.  

- חברו את המכשיר לשקע או למעגל חשמלי שונה מזה 

   שאליו מחובר המקלט.  

- היוועצו במשווק או בטכנאי רדיו/טלוויזיה מוסמך.  

הודעה 4:

תאימות לחוק הרדיו היפני. התקן זה מסופק בכפוף 

לחוק הרדיו היפני (電波法). אין לשנות התקן זה 

)אחרת המספר הייעודי שהוקצה יהפוך בלתי תקף(.

 

הודעה 5:

 Industry /FCC-ההצהרה בדבר חשיפה לקרינה של ה

Canada. התקן זה תואם למגבלות החשיפה לקרינת RF של 

ה-FCC, כפי שנקבעו עבור סביבה בלתי מבוקרת. אין למקם 

את המשדר לצד אנטנה או משדר אחר או להפעילו במשולב 

עמם.
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כל אירוע חמור שמתרחש בהקשר עם אביזר זה מחייב דיווח 

לנציג היצרן ולרשות המתאימה של המדינה. אירוע חמור 

מתואר ככל אירוע אשר הוביל, עשוי להוביל או עשוי היה 

להוביל, בין אם ישירות או בעקיפין, לכל אחד מן הבאים: מוות 

של מטופל, משתמש או כל אדם אחר, התדרדרות חמורה, 

בין אם באופן זמני או לצמיתות, במצב הבריאותי של מטופל, 

משתמש או כל אדם אחר, איום חמור על בריאות הציבור.

כדי לדווח על פעולה או אירוע בלתי צפויים, פנו אל היצרן או 

אל נציגו.

טיפול יסודי ושגרתי באביזר תורם לביצועים איכותיים ולחיי 

 Sonova AG ,שירות ארוכים. כדי להבטיח חיי שירות ארוכים

מספקת תקופת שירות מינימלית בת חמש שנים לאחר 

הפסקת הייצור של המוצר.
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למידע נוסף בנוגע לתכונות, תועלת, הגדרה, שימוש ותחזוקה 

או תיקונים של האבזרים שברשותכם - פנו אל קלינאי 

התקשורת שלכם או אל נציג היצרן. מידע נוסף זמין בגיליון 

הנתונים של המוצר שלכם.

למידע הנודע לשירות התיקונים של מכשירי השמיעה, פנו אל 

קלינאי התקשורת שלכם.
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שימוש מיועד:

מקלטי לולאה צווארית מיועדים לספק גישה למקור קול 

חיצוני.

התוויה: מקלטי לולאה צווארית אינם מספקים פונקציה 

תרפויטית או אבחונית. הפונקציה התרפויטית מסופקת אך 

ורק על ידי מכשיר האם הרפואי )לדוגמה, מכשיר שמיעה 

או שתל שבלולי(, אשר קולט ומעבד את האות האינדוקטיבי 

שמספקת הלולאה הצווארית לפיכך, ללולאה הצווארית עצמה 

אין כל התוויה קלינית.
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RF פרמטרי

kHz2.4 GHz 9>פרמטרי

dBuA/m at 10 m2 mW 120הספק מוצא מרבי

תאימות לתקני פליטה וחסינות  

תקני פליטה

מתח הפרעה ופליטות 

RF מוקרנות

EN 55011:2016 (CISPR11:2016/AMD1:2016)

Group 1, Class B

תקני חסינות

פריקות

אלקטרוסטטיות

EN 61000-4-2:2009 (IEC 61000-4-2:2008)

(רמות בדיקה: kV ±15  אוויר/  kV ±8  מגע)

שדות

אלקטרומגנטיים

EN 61000-4-3:2006+A1+A2 (IEC 61000-4-

3:2006+A1+ A2) 

 ; 10 V :0.15-80  ; רמות בדיקה MHz :תדרים(

תדרים: MHz 2700 - 80 ; רמות בדיקה: 10

(80%AM  , 1kHz אפנון , V/m

שדרות 

אלקטרומגנטיים - 

חסינות בפני שדות 

סמוכים

EN 61000-4-3:2006+A1+A2 (IEC 61000-4-

3:2006+A1+ A2) 

,780 ,745 ,710 ,450 ,385  :(MHz) תדרים)

810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450, 

5240, 5500, 5785;

רמ)ו(ת בדיקה: משתנה עם התדר, אפנון פולסים 

(FM או

מפרטים טכניים
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נחשולי מתח 

חשמליים מהירים 

)Burst(

EN 61000-4-4:2012 (IEC 61000-4-4:2012)  

(רמות בדיקה: kV ±2  פורטי kV  ,AC ±1  פורטי 

אותות)

 EN 61000-4-5:2014 (IEC 61000-4-5:2014)שיאי מתח

 Radio frequency

common mode

  EN 61000-4-6:2014 (IEC 61000-4-6:2013) 

(תדרים: MHz 0.15-80 ; רמות בדיקה: V 10 , אפנון 

(80%AM  , 1kHz

שדות מגנטיים 

)תדרים תעשייתיים(

 EN 61000-4-8:2010 (IEC 61000-4-8:2009) 

( 30 A/m :60 , רמות בדיקה Hz 50  או Hz :תדרים)

 EN 61000-4-11:2004 (IEC 61000-4-11:2004)  נפילות מתח והפרעות

(רמות בדיקה: 0% ב-0, 45, 90, 135, 180, 225,

270, 315°  עבור 10, 20, 5000 אלפיות שניה/70% 

ב-0°  עבור 500 אלפיות שניה, 0% ב-0, 45, 90, 

135, 180, 225, 270, 315°  עבור 0.5, 1, 250/300 

מחזורים/70% ב-0°  עבור 35/30 מחזורים)

תנודות של תדירות 

המתח

IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005

( 60 +/- 1 Hz 1 -/+ 50  וכן Hz :רמות בדיקה)
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באמצעות סמל Sonova AG  ,CE מאשרת כי 

מוצר זה - לרבות האבזרים - עומד בדרישות 

של תקנת המכשור הרפואי )איחוד אירופי( 

2017/745  וכן בהנחייה בדבר ציוד רדיו 

. 2014/53/EU

ההתקן הוא מכשיר רפואי.

מציין את יצרן המכשיר הרפואי, כמוגדר 

MDR 2017/745  .בתקנת המכשור הרפואי

מציין את הנציג המורשה בקהילייה האירופית. 

ה-EC REP הוא גם היבואן לאיחוד האירופי

8. מידע והסבר אודות סמלים

סמלים שאינם גלויים על המוצר ניתנים לגישה 

באמצעות לחיצה על לחצן החלשת עוצמת הקול במשך 

5 שניות, בעת הפעלה של ה-Roger NeckLoop. ניתן 

לעבור בין סעיפי המידע שמופיעים בתצוגה באמצעות 

לחיצה על לחצן החלשת עוצמת הקול.
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סמל זה מציין כי המדריך למשתמש מכיל 

מידע חשוב וכי יש לקרוא אותו לפני שימוש 

במוצר.

סמל זה מציין, כי חשוב שהמשתמש ישים 

לב להודעות האזהרה הרלוונטיות שמופיעות 

במדריך למשתמש.

מידע חשוב לטיפול במכשיר ובטיחותו.

טמפרטורה בהובלה ובאחסון:

 20- עד 60+ מעלות צלסיוס ) 4- עד 140+ 

מעלות פרנהייט(

טמפרטורת פעולה: 0° עד 45°+  מעלות 

צלסיוס )32°+  עד 113°+  מעלות פרנהייט(.

 יש לשמור את המוצר יבש
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לחות במהלך הובלה ואחסון: 90%< )ללא 

עיבוי(. לחות פעולה: 95%< )ללא¬עיבוי(.

. 1060 hPa 500  עד hPa :לחץ אטמוספרי

מציין את מספרו הסידורי של היצרן, כך שניתן 

יהיה לזהות את הדגם של מכשיר רפואי 

ספציפי. 

מציין את תאריך הייצור. 

האריזה ניתנת למחזור. 

YYYY-MM-DD
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סמל זה על המוצר או אריזתו, משמעותו כי 

אין לסלק את המוצר עם פסולת ביתית רגילה. 

באחריותכם לסלק את הציוד בנפרד ממערכת 

הפסולת העירונית. סילוק נכון של המכשיר 

הישן שלכם יסייע במניעת השפעות שליליות 

אפשריות על הסביבה ועל בריאותם של בני 

אדם. מוצר זה מכיל סוללה מוטבעת, שאינה 

ניתנת להחלפה. אל תנסו לפתוח את המוצר 

או להוציא את הסוללה, שכן הדבר עלול לגרום 

לפציעה ולהסב נזק למוצר. לצורך הוצאת 

הסוללה יש לפנות אל מתקן המחזור המקומי.
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9. מידע בטיחותי חשוב

יש לקרוא את המידע שמופיע בעמודים הבאים לפני 

.Phonak Roger NeckLoop-שימוש ב

9.1 אזהרות מפני סכנות

אנשים שבגופם קוצב לב או התקנים רפואיים אחרים 

צריכים תמיד להיוועץ ברופא שלהם וביצרן ההתקן הרפואי 

לפני שימוש במקלט הלולאה הצווארית. שימוש במקלט 

הלולאה הצווארית עם קוצב לב או התקנים רפואיים 

אחרים צריך להתבצע תמיד בכפוף להמלצות הבטיחות 

של הרופא האחראי לקוצב הלב או של יצרן קוצב הלב.

מכשיר זה אינו מיועד לילדים שגילם פחות מ-36 חודשים.

השימוש במכשיר זה על ידי ילדים וכן על ידי מי שסובלים 

ממוגבלות שכלית התפתחותית חייב להתבצע תחת 

השגחה בכל עת, לשם הבטחת בטיחותם.  אין להשאיר 

ילדים ואנשים בעלי ליקוי קוגנטיבי ללא השגחה עם מכשיר 

זה.
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רק עובדים מורשים רשאים לפתוח את המכשיר וזאת בגין 

סכנת התחשמלות אפשרית.

ביצוע שינויים שלא אושרו מפורשות על ידי Sonova אינם 

מותרים במכשיר זה. שינויים מעין אלה עשויים לפגוע 

בשמיעתכם או במכשיר.

אין להשתמש במכשיר באזורים נפיצים )מכרות או אזורי 

תעשייה שבהם סכנת פיצוץ, סביבות עתירות חמצן או 

אזורים שבהם נעשה שימוש בחומרי הרדמה דליקים(.

אין להשתמש ב-Roger NeckLoop באזורים שבהם אסור 

שימוש בציוד אלקטרוני.

המכשיר שברשותכם מכיל סוללות יון-ליתיום בעלות סיווג 

 UN-וואט שעה > 20 ואט-שעה, אשר נבדקו בכפוף ל

38.3 של „מדריך האו“ם לבדיקות וקריטריונים“ ואשר 

מחייבים שילוח בכפוף לכל הכללים והתקנות הנוגעים 

להובלה בטוחה של סוללות יון-ליתיום.

 Roger בעת הפעלת מכונות, יש לוודא כי אף חלק של

NeckLoop אינו יכול להילכד במכונה.
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שימוש באבזרים, מתמרים וכבלים שונים מאלה 

שמומלצים או מסופקים על ידי היצרן של ציוד זה עלול 

לגרום לעמידות מוגברת בפני קרינה אלקטרומגנטית של 

הציוד, וכך לגרום לתפקוד לא תקין.

 Phonak אוזניות אחרות מלבד אלה המסופקות על ידי

עלולות לחרוג מעבר לרמות עוצמה הנחשבות מזיקות. כדי 

למנוע נזק אפשרי לשמיעה, אין להאזין ברמות קול גבוהות 

למשך פרקי זמן ארוכים.

 IEC כמטען, יש להשתמש אך ורק בציוד העומד בתקני

62368 ו/או EN60601-1, בעל סיווג מוצא של VDC 5  ושל 

mA 500  לפחות.

יש להימנע משימוש בציוד זה בסמוך או על-גבי ציוד אחר 

כיוון שייתכן והדבר יוביל לפעולה לא תקינה. אם יש צורך 

בשימוש כזה, יש לבחון את פעולת הציוד הזה והציוד 

האחר כדי לוודא שהם פועלים באופן תקין.

אין לענוד את לולאת הצוואר Roger כאשר היא נמצאת 

בטעינה.

אין להעביר את המוצר אל מחוץ למבנה ללא תיק הנשיאה.
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פריטים של ציוד תקשורת היקפי נייד של תדרי רדיו, כמו 

כבלי אנטנה ואנטנות חיצוניות, צריכים להיות בשימוש 

בטווח שאינו פחות מ-30 ס“מ )12 אינץ‘( מכל אחד 

מחלקי ה-Roger NeckLoop, לרבות כבלים שצוינו על ידי 

היצרן. אם לא כן, עלולה להיגרם פגיעה בביצועיו של ציוד 

זה.

9.2 מידע אודות בטיחות המוצר

Roger NeckLoop מתאים לסביבת הטיפול הביתי.

המכשיר מכיל סוללת ליתיום--פולימר נטענת מובנית, 

שאינה ניתנת להסרה.

יציאת ה-USB של המטען תשמש למטרה המתוארת 

בלבד.

יש להגן על המכשיר מפני חום )אין להשאיר בקרבת חלון 

או ברכב(. אין להשתמש בתנור מיקרוגל או במכשירי 

חימום אחרים לצורך ייבוש ההתקן )וזאת בגין סכנת 

שריפה או פיצוץ(. שאלו את קלינאי התקשורת אודות 

שיטות ייבוש הולמות.  
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9.3 מידע חשוב נוסף

ציוד אלקטרוני בעל מתח גבוה, התקנות אלקטרוניות 

גדולות ומבנים מתכתיים עלולים להשפיע על טווח 

הפעולה של ה-Roger NeckLoop ולהקטין אותו במידה 

משמעותית.

Roger NeckLoop אוסף ומאחסן נתונים טכניים פנימיים. 

נתונים אלה ניתנים לקריאה על ידי קלינאי תקשורת, לצורך 

בדיקת המכשיר וכן לצורך מתן סיוע בשימוש נכון במכשיר.

בעת חיבור ה-Roger NeckLoop לכבלים השונים שלו, אין 

להשתמש בכוח.
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10. טיפול ותחזוקה

ניקוי המכשיר

שימוש במטלית נטולת מוך היא השיטה המועדפת לניקוי. 

במקרה הצורך, ניתן לנקות את המשטח בעזרת מטלית לחה 

וסבון עדין. המטלית צריכה להיות לחה ולא מטפטפת, על 

מנת למנוע חדירת לחות למכשיר. אין להשתמש בחומרים 

ממסים או מדללי צבע, שכן הם עלולים לפגום במשטח.
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11. שירות ואחריות

11.1 אחריות מקומית  

שאלו את קלינאי התקשורת שממנו רכשתם את המכשירים 

שלכם אודות תנאי האחריות המקומית.

11.2 אחריות בינלאומית 

Phonak מספקת אחריות בינלאומית מוגבלת של שנה אחת, 

התקפה החל בתאריך הרכישה. אחריות מוגבלת זו מכסה 

פגמי ייצור וחומרים. האחריות תקפה רק בעת הצגת הוכחת 

רכישה.

האחריות הבינלאומית אינה משפיעה על זכויותיכם 

המשפטיות, המעוגנות באחריות המקומית, או על התקינה 

הארצית הרלוונטית, החלה על מכר של טובין צרכניים.
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11.3 מגבלות האחריות

אחריות זו אינה מכסה נזק שמקורו בטיפול לא נאות, חשיפה 

לכימיקלים, טבילה במים או הפעלת לחץ לא נאות. במקרים 

של נזק הנגרם על ידי צד שלישי או שירות לא מורשה,  

האחריות לא תהא תקפה. אחריות זו אינה חלה על שירותים 

המבוצעים על ידי קלינאי התקשורת במכון השמיעה.

מספר סידורי:

תאריך הרכישה:

קלינאי התקשורת המורשה )חותמת/חתימה(  
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הערות
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Sonova Deutschland GmbH

Max-Eyth-Str. 20

70736 Fellbach-Oeffingen

Germany

יצרן:

Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Switzerland

www.phonak.com


