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Witamy

Gratulujemy zakupu ReSound Unite Phone Clip.

ReSound Unite™ Phone Clip pozwala na bezprzewodowe połą-
czenie pomiędzy aparatami słuchowymi ReSound a telefonem 
komórkowym wyposażonym w Bluetooth. Pozwala to na wyraźne 
i bezproblemowe rozmowy telefoniczne – w domu, biurze, samo-
chodzie lub podczas spaceru.

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję, aby w pełni wykorzystać 
możliwości ReSound Unite™ Phone Clip. Jeśli pojawią się jakie-
kolwiek pytania prosimy o zgłoszenie się do swojego protetyka 
słuchu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
 www.magnusson.net.pl lub www.resound.com/unite 

Zaleca się uważne przeczytanie rozdziału „Ważne Informacje” 
na stronach 24-30.

FCC ID:X26BTB-1



Komunikat:

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warun-
kom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, 
oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, które 
mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne 
z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częś-
cią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie 
odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w insta-
lacjach domowych. Ten sprzęt generuje, używa i może emitować 
fale radiowe i jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie 
z instrukcją, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. 

Nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej 
instalacji. Jeśli sprzęt ten powoduje zakłócenia odbioru radiowego 
lub telewizyjnego, co można sprawdzić przez włączenie wyłą-
czenie sprzętu, użytkownik może podjąć próbę usunięcia 
zakłóceń poprzez jeden lub klika z następujących środków:
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• Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiorni-

kiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż 

ten, w którym podłączony jest odbiornik.
• Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym 

technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania 
pomocy.

Zmiany lub modyfikacje mogą spowodować niemożność uży-
wania urządzenia.

Przeznaczenie

ReSound Unite™ Phone Clip ma na celu umożliwienie użytkowni-
kom aparatów słuchowych poprawę jakości rozmów telefo-
nicznych. Zasadniczym zadaniem ReSound Unite™ Phone Clip 
jest przesyłanie sygnałów między telefonem wyposażonym 
w Bluetooth a urządzeniem wspomagających słuch.

Lista krajów:

Produkty są przeznaczone do sprzedaży w krajach Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii.

__
__

__

__
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Krajowe ograniczenia:

Norwegia: Nie wolno korzystać z urządzenia w promieniu 20 km 
od centrum Ny Alesund, Norwegia.

Produkt ten jest zgodny z następującymi wymogami prawnymi:
W UE: Urządzenie spełnia zasadnicze wymagania zgodnie 
z załącznikiem I Dyrektywy Rady 93/42/EEC dla urządzeń 
medycznych (MDD) i zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi 
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC (R&TTE). 

Deklaracja zgodności może być skonsultowana na
www.resound.com

W Stanach Zjednoczonych: FCC CFR 47 część 15, C, rozdział 
15.249.

Inne określone zastosowanie  międzynarodowych wymogów 
regulacyjnych w krajach poza UE i Stanami Zjednoczonymi. 
Proszę odnieść się do lokalnych wymogów kraju dla tych 
obszarów.

Produkt ten został sklasyfikowany jako odbiornik klasy 2 zgodnie 
z EN 300 440.
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Opis

1 Regulacja Głośności
2 Wejście mini-USB do ładowania akumulatora
3 Wskaźnik Świetlny (LED)
4 Mikrofon

8



5 Przycisk wielofunkcyjny
6 Klips
7 Przycisk parowania (pod przykrywką)
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Pierwsze kroki

Ładowanie Baterii
Przed użyciem ReSound Unite™ 
Phone Clip należy całkowicie nała-
dować akumulator. Aby to zrobić, 
należy podłączyć ładowarkę do 
urządzenia tak jak pokazano na 
obrazku z prawej strony. Nas-
tępnie drugą końcówkę kabla 
ładującego włożyć do gniazdka 
zasilającego.
Podczas ładowania wskaźnik LED 
będzie świecić się na czerwono. 
Zmiana na ciągłe zielone światło 
oznacza pełne naładowanie aku-
mulatora.
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Naładowanie wyczerpanej baterii zajmuje około 3 godzin. Można 
bez obaw ładować baterię całą noc – nie zostanie ona przeła-
dowana.

• Przed pierwszym użyciem ReSound Unite™ Phone Clip 
należy ładować go minimum 3 godziny, nawet jeśli wskaźnik 
będzie pokazywał, że bateria jest w pełni naładowana.

• Dla bezpieczeństwa do ładowania należy używać akcesoriów 
dostarczonych przez ReSound.

__

__
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Parowanie z Aparatami Słuchowymi

Uwaga! Poniższe informacje są przeznaczone przede wszystkim 
dla protetyka słuchu, który w większości przypadków będzie 
wykonywał niezbędne czynności zanim ReSound Unite™ Phone 
Clip będzie mógł być używany z aparatami słuchowymi. Proces 
ten jest prosty i z łatwością może być wykonany prawie przez 
każdego.

1. Włączyć ReSound Unite™ Phone Clip. Aparaty słuchowe 
muszą być wyłączone – komora baterii otwarta.

2. Końcówką długopisu lub podobnym narzędziem, nacisnąć 
mały przycisk parowania (ukryty pod dolną pokrywą – patrz 
rysunek powyżej) na tylnej części ReSound Unite™ Phone 
Clip. Nacisnąć krótko, aż dioda LED zaświeci się na 
niebiesko. ReSound Unite™ Phone Clip pozostanie w trybie 
parowania przez 20 sekund.

__

__

Nie ładować ReSound Unite™ Phone Clip 
gdy znajduje się on na ciele Użytkownika.



3. Kiedy parowanie zostało uaktywnione, zamknąć komory 
baterii w obu aparatach słuchowych i upewnić się że 
urządzenia działają. Sukces parowania zostanie zasygna-
lizowany melodią zagraną w obu aparatach słuchowych. 
Można teraz korzystać z ReSound Unite™ Phone Clip!

WŁĄCZANIE i WYŁĄCZANIE
Aby włączyć ReSound Unite™ Phone Clip należy nacisnąć i przy-
trzymać przycisk wielofunkcyjny (5 na stronie nr 9) przez 3 
sekundy, aż wskaźnik LED zapali się na niebiesko. Niebieskie 
światło zgaśnie po 4sekundach.

Aby wyłączyć ReSound Unite™ Phone Clip należy nacisnąć i 
przytrzymać przycisk wielofunkcyjny przez około 3 sekundy, aż 
dioda LED szybko mignie 4 razy niebieskim światłem a następnie 
zgaśnie.

__
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Parowanie Bluetooth

Jeśli telefon komórkowy wyposażony jest w Bluetooth i obsługuje 
odpowiednie profile, może on komunikować się z ReSound 
Unite™ Phone Clip dopiero po wykonaniu dwóch prostych 
procedur: parowania i łączenia.
Proces parowania pozwala kontrolować, które urządzenia 
Bluetooth mogą się ze sobą komunikować. Proces ten wystarczy 
wykonać tylko raz dla każdego urządzenia, którego będzie 
używane z ReSound Unite™ Phone Clip.
Z Phone Clip można powiązać maksymalnie 8 urządzeń Blue-
tooth, ale tylko jedno urządzenie Bluetooth może być połączone 
w tym samym czasie.
Proces parowania jest opisany w następnym rozdziale.
Gdy telefon komórkowy może już komunikować się z ReSound 
Unite™ Phone Clip po uprzednim parowaniu, procedura połą-
czenia skonfiguruje wyjście tego urządzenia do przesyłania syg-
nału przez Bluetooth. Procedura ta jest opisana w następnym 
rozdziale.

Parowanie z telefonem komórkowym.
Proces parowania jest kontrolowany przez telefon komórkowy. 
Różne telefony komórkowe mają różny układ menu. Jeśli nie 
można wykonać procedury parowania w krokach opisanych 
poniżej należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu dostar-
czoną przez producenta.
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1. ReSound Unite™ Phone Clip musi być wyłączony. Umieścić 
telefon komórkowy obok Phone Clip i upewnić się, że telefon 
jest włączony.
Wcisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny na Phone 
Clip, aż dioda LED zapali się, zgaśnie i powtórnie zapali. 
ReSound Unite™ Phone Clip będzie w trybie parowania 
Bluetooth przez 2 minuty.

2. Wejść w ustawienia łączności telefonu. W menu głównym 
znaleźć „Bluetooth” a w podmenu, zakładkę „Łączność”.

3. Upewnić się, że w telefonie Bluetooth został włączony.

4. W telefonie wybrać wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.

5. Telefon komórkowy powinien wyświetlić listę wykrytych 
urządzeń Bluetooth. Z listy należy wybrać „Hearing Aid 
Phone”.

6. Telefon może poprosić o podanie hasła. Jeśli tak, należy 
wpisać „0000” (cztery zera).

__

__

__

__

__

__
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ReSound Unite™ Phone Clip powinien być już sparowany z tele-
fonem komórkowym. Niektóre telefony komórkowe mogą zapy-
tać, które usługi Bluetooth należy włączyć. Należy wybrać 
„Zestaw słuchawkowy”.

Łączenie
Gdy telefon komórkowy i ReSound Unite™ Phone Clip są spa-
rowane, należy połączyć je ze sobą zanim zacznie się faktyczne 
wysyłanie sygnałów audio.
Funkcja ta powinna znajdować się w telefonie komórkowym 
w menu „Bluetooth”, zazwyczaj pod nazwą „Urządzenia powią-
zane”. Na liście należy zaznaczyć ReSound Unite™ Phone Clip 
i wybrać „Połącz”

• Gdy ReSound Unite™ Phone Clip i telefon komórkowy są 
połączone, może pojawić się symbol słuchawki na głównym 
ekranie telefonu komórkowego, podobny do tego:

Połączenie między ReSound Unite™ Phone Clip a telefonem 
komórkowym będzie utrzymywane tak długo, jak oba urządzenia 
będą włączone i będą pozostawać w zasięgu siebie. Jeśli któreś 
urządzenie jest wyłączone lub znajdzie się poza zasięgiem, może 
być potrzebna ponowna procedura nawiązania połączenia.

W niektórych telefonach można skonfigurować „automatyczne 
ponowne połączenie”. Zaleca się aktywować tę opcję jeśli jest 
dostępna. Aby uzyskać instrukcje jak to zrobić należy odwołać się 
do  instrukcji obsługi telefonu komórkowego.

__
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Podstawowe Użytkowanie

Akceptowanie i Odrzucanie Połączeń
WŁĄCZYĆ urządzenie. Po odebraniu połączenia w telefonie 
komórkowym wskaźnik Bluetooth miga i po pewnym opóźnieniu 
w aparatach słuchowych rozlegnie się dźwięk dzwonka.

Aby zaakceptować przychodzące połączenie nacisnąć krótko 
przycisk wielofunkcyjny na ReSound Unite™ Phone Clip.

W przypadku korzystania z dwóch aparatów słuchowych 
rozmowa będzie transmitowana do każdego z nich.

Można również odbierać połączenia przez naciśnięcie przycisku 
akceptacji w telefonie komórkowym.

• Protetyk słuchu może włączyć „mikrofony” w aparatach 
słuchowych podczas rozmów telefonicznych, tak aby słyszeć 
sygnały zarówno z telefonu jak i z otoczenia.

• W przypadku korzystania w tym samym czasie z ReSound 
Unite™ TV (opcjonalnie) rozmowy przychodzące mają zawsze 
priorytet w stosunku do innych źródeł sygnału. Gdy nadejdzie 
połączenie ReSound Unite™ TV zostanie na czas rozmowy 
wyłączony. Wznowi on swoje działanie automatycznie po 
zakończeniu rozmowy.

__

__
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Można także odrzucić połączenie poprzez naciśnięcie przycisku 
odrzucenia w telefonie komórkowym.

Wykonywanie Połączeń
Aby wykonać rozmowę telefoniczna należy wybrać numer z pa-
mięci telefonu lub wpisać go na klawiaturze telefonu. 

Jeśli Phone Clip jest podłączony przesyłanie sygnału zostanie 
automatycznie aktywowane a w aparatach słuchowych pojawi się 
dźwięki dzwonka.

Kończenie Połączenia
Aby zakończyć połączenie za pośrednictwem ReSound Unite™ 
Phone Clip należy krótko nacisnąć przycisk wielofunkcyjny. 
Rozmowa zostanie zakończona a aparaty słuchowe powrócą do 
ostatnio używanego programu.

Można również zakończyć rozmowę, naciskając odpowiedni 
przycisk w telefonie komórkowym.



Regulacja Głośności

ReSound Unite™ Phone Clip posiada łatwy w obsłudze regulator 
głośności (1 na stronie 8) służący do zwiększania lub zmniejszania 
głośności w przesyłanym sygnale.

W zależności od telefonu można również wykorzystać regulator 
głośności, który wbudowany jest w telefon komórkowy.

Możliwe jest również użycie Pilota ReSound Unite™ (opcjonalnie), 
aby wyregulować głośność.

Czas Pracy

Zużycie baterii i czas pracy Phone Clip w dużym stopniu będzie 
zależał od wykorzystania urządzenia.

Baterię Phone Clip można ładować setki razy. Jeżeli czas pracy 
zmniejszy się istotnie należy skontaktować się z protetykiem 
słuchu.
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Noszenie ReSound Unite™ Phone Clip

ReSound Unite™ Phone Clip można przypiąć do swetra, kurtki 
lub innego ubrania. Należy pamiętać aby wlot mikrofonu był 
skierowany do góry i znajdował się w odległości 10-30cm od ust.
 

Resetowanie Phone Clip

Końcówką długopisu lub podobnym narzędziem nacisnąć mały 
przycisk parowania z przodu (ukryty pod dolną pokrywą – patrz 
rysunek poniżej) z tyłu ReSound Unite™ Phone Clip. Przytrzymać
wciśnięty przez co najmniej 10 sekund. Po zwolnieniu urządzenie 
zostanie zresetowane.
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Wskaźniki Świetlne (LED)

Wskaźnik świetlny (3 na stronie 8) w ReSound Unite™ Phone Clip 
służy jako uniwersalny interfejs użytkownika i udziela informacji 
o statusie urządzenia.
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Tryb

Parowanie

Ładowanie

Normalny

Wskaźnik LED

Ciągły niebieski 
przez 20 sekund

Ciągły niebieski 
przez 2 minuty

Ciągły czerwony

Ciągły zielony

Dwukrotne mignięcie 

Dwukrotne mignięcie 
na niebiesko po przy-
ciśnięciu przycisku 
wielofunkcyjnego

Wyłączony

na niebiesko co 5 sekund

Stan ReSound Unite 
Phone Clip

Gotowy do parowania 
z aparatami słuchowymi

Gotowy do parowania z telefo-
nem przy pomocy Buletooth

Ładowanie

Całkowicie naładowany

Przychodząca lub połączona 
rozmowa

Słaba bateria

Brak rozmowy w toku

Żaden z normalnych trybów 
nie jest obecnie włączony 
lub klips jest wyłączony.



Wprowadzenie do Bluetooth

Czym jest Bluetooth?
Bluetooth to sposób na bezprzewodową komunikację z takimi 
urządzeniami jak telefony komórkowe.

Najpierw należy sprawdzić czy telefon komórkowy oferuje funkcje 
Bluetooth. Na urządzeniu lub w instrukcji obsługi powinien znaj-
dować się poniższy symbol.
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Zakres możliwych zastosowań dla urządzeń wykorzystujących 
Bluetooth jest definiowany przez “profile”. Urządzenie, z którym 
ma być połączony ReSound Unite™ Phone Clip musi obsługiwać 
odpowiednie profile Bluetooth.

Aby odbierać lub wykonywać rozmowy telefon komórkowy musi 
obsługiwać profil „zestaw głośnomówiący” albo “zestaw słu-
chawkowy”. Wiele, ale nie wszystkie telefony komórkowe 
obsługują te profile Bluetooth. Informacje na ten temat znajdują 
się w instrukcji obsługi telefonu komórkowego.

Zasięg Działania Bluetooth
W wolnej przestrzeni ReSound Unite Phone Clip obsługuje 
działanie Bluetooth do zakresu około 10 metrów. Będąc w za-
sięgu urządzenia nie muszą widzieć się nawzajem. Na maksy-
malny zasięg mogą wpływać następujące czynniki:

Zakłócenia w środowisku

Telefon komórkowy, z którym jest sparowany Phone Clip nie 
wspiera zasięgu 10 metrów.

Jeśli telefon komórkowy znajdzie się poza zasięgiem połączenie 
zostanie zakończone. Jeśli znajdzie się ponownie w zasięgu, 
ReSound Unite™ Phone Clip będzie próbował odnowić 
połączenie. Realizacja tego zadania jest zależna od czasu od 
zerwania połączenia oraz od właściwości telefonu komórkowego.

•

•

__

__
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Ważne Informacje

Konserwacja i Pielęgnacja

ReSound Unite™ Phone Clip należy czyścić za pomocą 
wilgotnej szmatki. Nigdy nie należy używać środków 
czyszczących dla gospodarstw domowych (proszek do 
prania, mydło itp. ...) lub alkoholu.

Kiedy ReSound Unite™ Phone Clip nie jest używany, należy 
go wyłączyć i przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Należy chronić ReSound Unite™ Phone Clip od wilgoci 
(kąpiel, pływanie) i ciepła (kaloryfer, deska rozdzielcza 
samochodu), nadmiernym wstrząsami i wibracjami.

Należy chronić mikrofon i wtyki ładowarki od zanieczyszczeń 
i brudu. Jeśli trzeba można czyścić te obszary szczoteczką do 
czyszczenia dostarczoną wraz z aparatami słuchowymi.

•

•

•

•

__

__

__

__



Ogólne Ostrzeżenia

•
•

•

•

•

•

•

•

__
__

__

__

__

__

__

__

Trzymać urządzenie z dala od dzieci
ReSound Unite™ Phone Clip używa zakodowanej cyfrowo 
transmisji małej mocy w celu komunikacji z innymi 
urządzeniami bezprzewodowymi. Choć mało prawdopo-
dobne, w pobliżu urządzeń elektronicznych transmisja może 
być ograniczona. W takim przypadku należy przenieść 
ReSound Unite™ Phone Clip z dala od tych urządzeń.
Jeśli podczas korzystania z ReSound Unite™ Phone Clip 
wystąpią zakłócenia w wyniku bliskości urządzeń emitujących 
zakłócenia, należy się od nich oddalić.
Należy unikać wystawiania urządzenia na działanie deszczu, 
wilgoci i innych płynów w celu ochrony przed uszkodzeniem 
produktu lub szkody dla Użytkownika.
Należy trzymać urządzenie, wszelkie przewody i kable z dala 
od urządzeń mechanicznych.
Jeśli produkt się przegrzewa, został upuszczony lub uszko-
dzony, ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę, albo 
został upuszczony do płynu, należy przerwać stosowanie 
i skontaktować się z protetykiem słuchu.
Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami 
i normami.
Nie stosować w obszarach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu.
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Zapłon w otoczeniu łatwopalnym

Nie należy używać produktu w miejscach, w których istnieje 
niebezpieczeństwo zapłonu łatwopalnych gazów.

Ogólne Środki Ostrożności

Nie używać urządzenia w miejscach, gdzie zabronione jest 
korzystanie z urządzeń elektronicznych.
Promieniowanie rentgenowskie (np. tomografia komputerowa, 
rezonans magnetyczny) może niekorzystnie wpływać na 
prawidłowe funkcjonowanie tego urządzenia. Zaleca się  aby 
wyłączyć urządzenie przed procedurą prześwietlania promie-
niami rentgenowskimi i pozostawić je na zewnątrz pomiesz-
czenia.
Wysokiej mocy urządzenia elektroniczne, większe instalacje 
elektroniczne i metalowe konstrukcje mogą upośledzać 
i znacznie zmniejszyć zasięg działania.
Jeżeli aparaty słuchowe nie współpracują z Phone Clip ze 
względu na nadzwyczajne zakłócenia pola, należy oddalić się 
od zakłócającego pola.
Aparaty słuchowe oraz to urządzenie otrzymało unikalny kod 
komunikacyjny w trakcie parowania. Gwarantuje to, że 
urządzenie nie będzie miało wpływu na aparaty słuchowe 
noszone przez innych.

•

•

•

•

•

•
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__

__

__

__



•

•

•

•

•

•

•

•

•

__

__

__

__

__

__

__

__

__

Nie wolno dokonywać żadnych zmian lub modyfikacji tego 
urządzenia.
Otwarcie ReSound Unite™ Phone Clip może go uszkodzić. 
Jeśli pojawią się problemy, których nie można rozwiązać, 
należy skontaktować się z protetykiem słuchu.
ReSound Unite™ Phone Clip może być naprawiany tylko 
przez autoryzowany serwis.
Nie używać ReSound Unite™ Phone Clip w miejscach, gdzie 
transmisja fal radiowych jest zabroniona, np. samoloty itp.
Podłączać ReSound Unite™ Phone Clip wyłącznie do źródeł, 
które są wyraźnie dla niego przeznaczone.

WBUDOWANA BATERIA: Jeśli produkt 
zawiera baterie proszę zwrócić uwagę na:

Produkt zasilany jest przez akumulator.

Pełna wydajność nowego akumulatora jest osiągana dopiero 
po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozłado-
wywania.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale 
w końcu ulegnie zużyciu.

Należy odłączać ładowarkę od gniazda sieciowego i urzą-
dzenia gdy nie jest używana.
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•
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Naładowana i nieużywana bateria rozładuje się po pewnym 
czasie.

Pozostawianie urządzenia w gorących miejscach, np. w zam-
kniętym samochodzie w warunkach letnich, spowoduje 
zmniejszenie pojemności akumulatora i skrócenie jego żywot-
ności.

Produkt z zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet 
gdy bateria jest w pełni naładowana. Wydajność baterii jest 
szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Ostrzeżenie o Baterii!

„Uwaga” - akumulator zastosowany w tym produkcie może 
być przyczyną pożaru lub poparzenia chemicznego w przy-
padku niewłaściwego używania.

Nie próbuj otwierać produktu lub wymieniać baterii. Jest ona 
wbudowana i niewymienna. Użycie innych baterii może grozić 
pożarem lub wybuchem jak również utratą gwarancji.

Bateria w urządzeniu nie może być usunięta lub zastąpiona 
inną. Każda taka próba jest ryzykowna i może spowodować 
uszkodzenie produktu.
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• ReSound Unite™ Phone Clip należy ładować jedynie 
zasilaczem, który został dostarczony wraz z produktem.

•

•

•

•

•

•

__

__

__

__

__

__

__

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi 
przepisami.

Nie wyrzucaj baterii z odpadami komunalnymi lub do ognia, 
ponieważ mogą eksplodować.

Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

OCHRONA ŁADOWARKI: Jeśli produkt jest 
dostarczony w ładowarką proszę zwrócić 
uwagę na następujące elementy:

Nie próbować ładować produktu ładowarką inną niż 
dostarczoną z produktem. Stosowanie akcesoriów innego 
typu może uszkodzić lub zniszczyć produkt i może być 
niebezpieczne. Korzystanie z innych ładowarek może unie-
ważnić gwarancję.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów można 
dowiedzieć się od protetyka słuchu .

Ładować produkt według dołączonej instrukcji.
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Ostrzeżenia Ładowania!

• Odłączając przewód zasilający lub któregokolwiek z akce-
soriów należy zawsze chwytać za wtyczkę, a nie za przewód.

• Nigdy nie używać uszkodzonej ładowarki.

• Nie wolno demontować ładowarki,  ponieważ może to grozić 
porażeniem prądem elektrycznym.

• Nieprawidłowe podłączenie może spowodować porażenie 
prądem lub pożar, gdy produkt jest następnie wykorzy-
stywany.

• Należy unikać ładowania urządzenia w temperaturach skrajnie 
wysokich lub niskich i nie używać ładowarki na wolnym  
powietrzu lub w miejscach wilgotnych.

• Nie ładować ReSound Unite™ Phone Clip, gdy jest on na 
ciele.

__

__

__

__

__

__
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Specyfikacja techniczna

Zakres pracy:                               do 3 metrów
Łączność bezprzewodowa:          2,4 GHz

oTemperatura pracy:                      od 0 do 45 C
oTemperatura przechowywania:     od -20 do 45 C

Temperatura podczas ładowania: 

Badanie termiczne, transport i informacje o przechowywaniu

Produkt był przedmiotem różnych badań temperatury i cyklów 
ogrzewania w zakresie od -25 C do +70 C, zgodnie z normami 
wewnętrznymi i przemysłowymi.

ood 0 do 45 C

o o
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Gwarancja

ReSound Unite™ Phone Clip jest objęty ograniczoną gwarancją 
wydaną przez producenta na okres 12 miesięcy od dnia zakupu. 
Proszę zwrócić uwagę na fakt, że w danym kraju mogą być sto-
sowane rozszerzone warunki gwarancji. Proszę skontaktować się 
z protetykiem słuchu, aby uzyskać więcej informacji.

Co obejmuje gwarancja?

Jeśli składowa elektryczna urządzenia z powodu wykonania, 
wytworzenia lub wad konstrukcji nie działa poprawnie w czasie
trwania gwarancji zostanie ona naprawiona lub wymieniona bez 
dodatkowych opłat za materiały lub samą naprawę po oddaniu 
produktu do punktu zakupu.

Jeśli okaże się, że naprawa nie jest możliwa, całe urządzenie 
może zostać zastąpione równoważnym sprzętem za obopólną 
zgodą protetyka słuchu i klienta.
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Czego nie obejmuje gwarancja?

Problemy wynikające z niewłaściwej obsługi lub konserwacji, 
niestosowania się do instrukcji obsługi, wypadki losowe, naprawy
wykonane przez nieautoryzowane podmioty, narażenie na 
działanie szkodliwych substancji lub szkody spowodowane 
ciałami obcymi wprowadzanymi do urządzenia nie są objęte 
gwarancją i mogą spowodować jej utratę. Powyższa gwarancja 
nie narusza żadnych praw nabywanych w kraju zakupu urzą-
dzenia. Protetyk słuchu może wydać gwarancję, która wykracza 
poza klauzulę niniejszej gwarancji. Proszę skonsultować się ze 
specjalistą celem uzyskania dalszych informacji.

Numer seryjny:

Data zakupu:



OBJAWY PRZYCZYNA

Phone Clip nie reaguje na dłu-
gie lub krótkie naciskanie 
na przycisk wielofunkcyjny

Przycisk parowania na Phone 
Clip jest wciśnięty, ale melodia 
parowania nie jest odtwarzana 
w aparacie słuchowym

Phone Clip nie może być 
znaleziony przez telefon 
komórkowy w poprzez 
funkcję Bluetooth

Bateria w Phone Clip jest 
wyczerpana

Phone Clip i aparaty słuchowe 
są poza zasięgiem łączności 
bezprzewodowej

Phone Clip i aparaty słuchowe 
nie znajdowały się równocześnie 
w trybie parowania

Phone Clip i telefon komórkowy 
nie są w zasięgu sieci 
bezprzewodowej

Phone Clip nie jest w trybie
parowania Bluetooth

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Naładować baterię

Upewnić się, że Phone Clip i aparaty słuchowe są w zasięgu łącz-
ności bezprzewodowej, a następnie powtórzyć proces parowania

Powtórzyć proces parowania i upewnić się, że komory baterii obu 
aparatów słuchowych są zamknięte w ciągu 20 sekund 
po naciśnięciu przycisku parowania w Phone Clip 

Upewnić się, że Phone Clip i telefon komórkowy znajdują się 
w zasięgu łączności bezprzewodowej i powtórzyć proces
parowania Bluetooth

Phone Clip jest w trybie Bluetooth tylko parowania przez 120 
sekund po aktywacji. Należy powtórzyć proces parowania 
Bluetooth

35
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OBJAWY PRZYCZYNA

Nieudane parowanie Bluetooth

Telefon komórkowy dzwoni ale 
dioda LED na Phone Clip nie 
miga a w aparatach słuchowych 
nie słychać dzwonka nadejścia 
połączenia

Phone Clip opuścił tryb parowa-
nia Bluetooth zanim telefon 
komórkowy zakończył sesję 
parowania

Użytkownik wprowadził błędny 
4-cyfrowy kod PIN

Phone Clip jest wyłączony

Phone Clip i telefon nie są 
sparowane

Połączenie Bluetooth pomiędzy 
Phone Clip a telefonem 
komórkowym zostało zerwane

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Powtórzyć proces parowania Bluetooth i upewnić się, że zakoń-
czy się on w przeciągu 120 sekund po aktywacji go w Phone Clip 

Powtórzyć proces parowania. Jeśli będzie wymagany kod PIN w
prowadzić 0000 (cztery zera)

Włączyć Phone Clip

Przeprowadzić proces parowania Bluetooth i nawiązać połączenie 
Bluetooth między Phone Clip a telefonem komórkowym

Upewnij się, że funkcja Bluetooth w telefonie komórkowym jest 
włączona następnie ponownie nawiązać połączenie Bluetooth 
między Phone Clip a telefonem komórkowym (np. naciskając 
krótko przycisk wielofunkcyjny w Phone Clip )

Szczegóły odnośnie obsługi Bluetooth znajdują się instrukcji 
obsługi telefonu komórkowego.
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OBJAWY PRZYCZYNA

Telefon dzwoni, wskaźnik na 
Phone Clip miga, ale nie słychać 
dzwonka w jednym lub obu 
aparatach słuchowych

Rozmówca nie słyszy mojego 
głosu wyraźnie

Dźwięk z aparatów słuchowych 
jest zbyt cichy lub zbyt głośny

Brak dźwięku w aparatach 
słuchowych mimo, że znajdują 
się w trybie „telefon”

Phone Clip i aparaty słuchowe  
są poza zasięgiem łączności 
bezprzewodowej

Bateria w aparatach słuchowych 
jest wyczerpana i nie obsługuje 
już transmisji dźwięku 

Mikrofon Phone Clip nie odbiera 
głosu Użytkownika poprawnie

Poziom wejścia audio nie jest 
dopasowany do słuchania

Phone Clip i aparaty słuchowe  
nie znajdują się w zasięgu 
łączności bezprzewodowej

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Upewnić się, że Phone Clip i aparaty słuchowe znajdują się 
w zasięgu łączności bezprzewodowej

Wymienić baterię w aparacie słuchowym na nową

Upewnić się, że mikrofon Phone Clip znajduje się blisko ust oraz, 
że Phone Clip nie ociera się o odzież podczas rozmowy

Wyregulować głośność w telefonie komórkowym, aż dźwięk 
będzie odpowiednio głośny lub wyregulować głośność za pomocą 
klawiszy “+” i “-” w Phone Clip. Alternatywnie (opcja), należy użyć 
klawisza “+” i “-” na Pilocie zdalnego ReSound Unite™ 
dla przeprowadzenia tej operacji

Upewnić się, że Phone Clip i aparaty słuchowe znajdują się 
w zasięgu łączności bezprzewodowej



Notatki
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Notatki



Zwróć uwagę na informacje oznaczone symbolem ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE wskazuje na sytuację, która może pro-
wadzić do poważnych obrażeń,
UWAGA wskazuje na sytuację, która może prowadzić 
do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń.

Porady i wskazówki jak lepiej sobie radzić z akcesoriami 
ReSound Unite™.

Wyposażenie obejmuje nadajnik radiowy.

Zastosowane w produkcie części są typu B

42



Wszelkie kwestie dotyczące Urządzeń Medycznych EU Dyrektywa 
93/42/EEC, lub dyrektywy Rady 1999/5/EE C powinny być 
kierowane do GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, DK 2750 Ballerup, 
Denmark (Dania)

Prosimy pytać swojego protetyka słuchu 
w sprawie utylizowania akcesoriów ReSound Unite™.

43



17359100-GB-11.01 Rev.F

Dystrybutor w Polsce
GNP Magnusson 
Aparatura Medyczna Sp. z o.o.
Al. Obrońców Tobruku 1/1
10-092 Olsztyn
tel./fax: 89 527 01 67
biuro@magnusson.net.pl
www.magnusson.net.pl

Siedziba główna
ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com
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