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Witamy

Gratulujemy zakupu Mini Mikrofonu ReSound Unite™, odznacza-
jącego się wysoką jakością w przekazywaniu mowy i dźwięku.

Mini Mikrofon ReSound Unite™ przekazuje mowę bezpośrednio 
do Twoich aparatów słuchowych.

Wejście audio zapewnia wysoką jakość przesyłanych dźwięków 
(mono) z telewizora, wieży stereo HiFi, komputerów lub 
podobnych urządzeń bezpośrednio do aparatów słuchowych.

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję, aby w pełni wykorzystać 
możliwości Mini Mikrofonu ReSound Unite™. Jeśli pojawią się 
jakiekolwiek pytania prosimy o zgłoszenie się do swojego 
protetyka słuchu.

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

Zaleca się uważne przeczytanie rozdziału „Ważne Informacje” 
zaczynającego się na stronie 23.

FCC ID : X26SM-1



Komunikat:

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm 
warunkom: (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 częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu 
zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłó-
ceniami w instalacjach domowych. Ten sprzęt generuje, używa 
i może emitować fale radiowe. 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 i 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 między Mini Mikrofonem 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 
używania urządzenia.

Przeznaczenie

Mini Mikrofon ReSound Unite™ ma na celu umożliwić 
użytkownikom aparatów słuchowych lepszy odbiór dźwięków 
z telewizji lub innych urządzeń audio. Podstawowym zadaniem 
Mini Mikrofonu ReSound jest przesyłanie sygnału z telewizora lub 
innego urządzenia audio do aparatów słuchowych.

Lista  krajów:

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

__
__

__

__

4



Krajowe ograniczenia:

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

Francja: Nie wolno korzystać z urządzenia na zewnątrz.

Włochy: Produkty te są przeznaczone do prywatnego użycia. Nie 
wolno korzystać z niego poza własnymi pomieszczeniami.

Produkt ten jest zgodny z następującymi wymogami prawnymi:

W EU: Urządzenie spełnia zasadnicze wymagania zgodnie 
z załącznikiem I Dyrektywy Rady 93/42/E EC 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 
15.247.

W Kanadzie: IC 6941C-SM
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskimi 
normami ICES -003.
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Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

1 urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz 
2 urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, łącznie 

z zakłóceniami, które mogą powodować jego niepożądane 
działanie.

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

Produkt ten został sklasyfikowany jako odbiornik klasy 2 zgodnie 
z EN 300 328.

_
_
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Opis

1 Mini-USB wejście do ładowarki
2 Mikrofon
3 Wejście audio
4 Włącznik / Wyłącznik

2

4 1

3
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5 Regulator głośności
6 Wskaźnik świetlny (LED)
7 Klips
8 Przycisk parowania

6

5

7

8
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Pierwsze kroki

Ładowanie baterii
Przed użyciem Mini Mikrofonu 
ReSound Unite™ należy całkowicie 
naładować baterię. Aby to zrobić, 
należy podłączyć ładowarkę do 
urządzenia tak jak pokazano na 
obrazku z prawej strony. Następnie 
drugą końcówkę kabla ładującego 
włożyć do gniazdka zasilającego.

Podczas ładowania wskaźnik LED 
będzie świecić się na czerwono. 
Kiedy bateria będzie całkowicie 
naładowana i będzie nadal podłą-
czona do ładowarki wskaźnik LED 
powinien zmienić kolor na zielony, 
przerywany czerwonymi mignięciami 
co dwie sekundy.

Naładowanie wyczerpanej baterii zajmuje około 3 godzin. Można 
bez obaw ładować baterię całą noc – nie zostanie ona przeła-
dowana.

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

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

Włączanie i wyłączanie Mini Mikrofonu ReSound Unite™

Aby włączyć Mini Mikrofon ReSound Unite™ należy przesunąć 
Włącznik/Wyłącznik (4 na stronie 8) do dołu do pozycji Włącz. 
Będzie widoczny biały znaczek „I”, a wskaźnik LED będzie migał 
na zielono co 2,5 sekundy.

Aby wyłączyć urządzenie należy przesunąć Włącznik/Wyłącznik  
do pozycji Wyłącz. Wskaźnik LED powinien przestać migać. 

Jeśli poziom baterii jest niski wskaźnik LED będzie migał na żółto 
co 2 sekundy.

__

Nie ładować Mini Mikrofonu, gdy znajduje się on 
na ciele Użytkownika.
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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 Mini Mikrofon ReSound 
Unite™ będzie mógł być używany z aparatami słuchowymi.
Proces ten jest prosty i z łatwością może być wykonany prawie 
przez każdego.

Możliwe jest połączenie pary  aparatów słuchowych ReSound 
z trzema urządzeniami Unite™ np. jednym Mini Mikrofonem 
i dwoma Unite™ TV (opcjonalne akcesoria Unite™). Dlatego 
w momencie rozpoczynania procesu parowania musi być 
wybrany kanał 1, 2 lub 3.

Parowanie Mini Mikrofonu na 1 kanale

1. Upewnij się, że Mini Mikrofon ReSound Unite™ jest włączony. 
Aparaty słuchowe muszą być wyłączone – komora baterii 
otwarta.

2. Zdjąć srebrną nasadkę z Mini Mikrofonu. Końcówką długopisu 
lub podobnym narzędziem nacisnąć mały przycisk parowania 
z przodu Mini Mikrofonu ReSound Unite™ (jak na obrazku na 
następnej stronie). Wskaźnik LED będzie migał co dwie 
sekundy aby pokazać, że urządzenie jest gotowe do 
parowania na kanale 1. Mini Mikrofon ReSound Unite™ 
pozostanie w trybie parowania przez 20 sekund.
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3. Kiedy parowanie zostało uaktywnione, zamknąć komory baterii 
w obu aparatach słuchowych. Upewnić się że urządzenia 
działają. Sukces parowania zostanie zasygnalizowany melodią 
zagraną w obu aparatach słuchowych. 

Teraz można korzystać z Mini Mikrofonu ReSound Unite™!

Parowanie Mini Mikrofonu na kanale 2 lub 3

Aby sparować Mini Mikrofon na kanale 2 należy naciśnąć 
dwukrotnie przycisk parowania. Wskaźnik LED będzie migał na 
żółto dwukrotnie co 2 sekund, aby pokazać, że urządzenie jest 
gotowe do parowania na kanale 2. Zamknąć drzwiczki baterii 
aparacie słuchowym.
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Aby sparować Mini Mikrofon na kanale 3 należy trzykrotnie 
nacisnąć przycisk parowania. Wskaźnik LED będzie migał na 
żółto trzykrotnie co 2 sekund, aby pokazać, że urządzenie jest 
gotowe do parowania na kanale 3. Zamknąć drzwiczki baterii 
aparacie słuchowym.

Migający wskaźnik parowania:

Ilość naciśnięć              
przycisku 
parowania Mignięcia diody LED              Kanał
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Rozpoczęcie transmisji

Włączyć Mini Mikrofon, upewnić się, że aparaty słuchowe również 
są włączone. Rozpoczęcie transmisji może być włączone na 
2 sposoby:

1. Wcisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy  przycisk zmiany 
programów w każdym aparacie słuchowym aż pojawi się 
przesyłany dźwięku. Po połączeniu ReSound Unite™ TV 
z aparatami słuchowymi pojawi się w nich melodia, a następ-
nie nastąpi transmisja dźwięku do aparatów.

2. Posiadając Pilot ReSound Unite™ (opcja), wystarczy nacisnąć 
przycisk ReSound Unite™ TV. Spowoduje to chwilowe 
wyświetlenie się ikony wyszukiwania na wyświetlaczu pilota. 
Gdy aparaty słuchowe połączą się z ReSound Unite™ TV 
pojawi się krótka melodia w obu uszach, która będzie 
potwierdzać  przesyłanie sygnału dźwięku a na wyświetlaczu 
pojawi się ikona strumieniowej transmisji audio. Dźwięk można 
teraz usłyszeć w aparatach słuchowych.
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Rozpoczynanie transmisji dźwięku na 2 lub 3 Mini Mikrofonie
ReSound Unite™

Jeśli aparaty słuchowe są sparowane z więcej niż jednym 
urządzeniem można rozpocząć transmisję na dwa sposoby:

1. Wcisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy przycisk zmiany 
programów a następnie jeszcze 2-gi lub 3-ci raz aby połączyć 
z urządzeniami ReSound Unite™ sparowanymi odpowiednio 
na 2-gim lub 3-cim kanale.

2. Posiadając Pilot ReSound Unite™ wystarczy nacisnąć Przycisk 
Łączności 2-gi lub 3-ci raz aby połączyć się z urządzeniami 
sparowanymi odpowiednio na 2-gim lub 3-cim kanale.

Urządzenia ReSound Unite™ (do trzech) są początkowo ozna-
czone literami A, B lub C, a urządzenie w użyciu jest pokazane na 
wyświetlaczu Pilota.

Wyszukiwanie 
Mini Mikrofonu

Połączony 
z Mini Mikrofonem

Przycisk Łączności
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Zakończenie transmisji

• Wystarczy nacisnąć na Pilocie Unite™ (opcjonalny) przycisk 
„P”, znajdujący się na środku klawiatury. Oznacza to powrót 
aparatów słuchowych do ostatnio używanego programu. 
Można również nacisnąć przycisk „Dom” w celu powrotu do 
ustawień domyślnych. 

• Używając telefonu wraz z ReSound Unite™ Phone Clip lub 
Phone Now™, transmisja dźwięku z Mini Mikrofonu ReSound 
Unite™ będzie czasowo wstrzymana. Po zakończeniu rozmo-
wy transmisja dźwięku zostanie wznowiona.

Uwaga! Zasięg działania Mini Mikrofonu ReSound 
Unite™ jest ograniczony (>7m). Jeśli w ciągu 5 minut 
aparaty ponownie znajdą się w zasięgu automatycznie 
wznowią transmisję.

Zakładanie Mini Mikrofonu ReSound Unite™ 

Przypinając Mini Mikrofon ReSound Unite™ do kurtki lub ubrania 
rozmówcy należy pamiętać aby umieścić urządzenie w odległości 
10 - 20 cm od ust mówiącego.

__

__
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Wskaźnik świetlny (LED)

Wskaźnik świetlny (6 na stronie 9) na Mini Mikrofonie ReSound 
Unite™ służy jako uniwersalny interfejs użytkownika, udziela 
informacji o statusie urządzenia.

     Mignięcia                                              Znaczenie

Normalne działanie

Niski poziom baterii

Ładowanie

Parowanie na kanale 1

Parowanie na kanale 2

Parowanie na kanale 3

Bateria naładowana 
– stale podłączona 
do ładowarki
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Wejście Audio

Wejście audio (3 na stronie 8) może być użyte do strumieniowej 
transmisji dźwięku z wielu urządzeń poprzez wejście liniowe Mini 
Mikrofonu ReSound Unite™ bezpośrednio do aparatów słucho-
wych.

1 Włożyć dołączony kabel do wejścia audio Mini Mikrofonu 
ReSound Unite™

2  Podłączyć drugi koniec kabla do wejścia audio w urządzeniu, 
z którego chcemy przesyłać dźwięk.
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Uwaga: Korzystając z Mini Mikrofonu ReSound Unite™ 
i TV z gniazdem słuchawkowym znajdującym się na 
boku lub z przodu telewizora.

W przypadku korzystania z gniazda słuchawkowego zazwyczaj 
tylko osoba nosząca aparaty słuchowe usłyszy dźwięk, a głośniki 
TV będą wyciszone. Telewizor może pozwalać na jednoczesne 
korzystanie z głośników i słuchawek jednocześnie – szczegóły 
w instrukcji obsługi telewizora.
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Regulacja Głośności

Mini Mikrofon ReSound Unite™ został zaprojektowany tak, aby 
od początku zapewnić komfortowy poziom głośności.
Jednak dla niektórych urządzeń lub środowisk akustycznych 
może być potrzebna regulacja głośności. Można to zrobić na 
różne sposoby. Należy pamiętać, że regulacja głośności dotyczy 
wyłącznie transmitowanego sygnału audio a nie głośności 
dźwięków otoczenia.

•  Klawisze “+” i “-” (5 na stronie 9) służą do regulacji głośności do 
komfortowego poziomu. Przed zmianą ustawień głośności 
należy upewnić się, że aparaty słuchowe są odpowiednio 
wyregulowane.

Uwaga: Podczas korzystania z Mini Mikrofonu ostatnie 
ustawienia głośności będą zachowane. Podczas korzy-
stania z wejścia audio, jeśli wcześniej Mini Mikrofon 
został wyłączony, ustawienia głośności powrócą do 
domyślnego poziomu aby uniknąć niekomfortowego 
poziomu głośności.
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• Użyć Pilota ReSound Unite™ (opcjonalny), aby wyregulować 
głośność w aparatach słuchowych. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat Pilota należy skontaktować się z prote-
tykiem słuchu. 

• W niektórych przypadkach głośność może być wyregulowana 
poprzez źródło dźwięku np. poprzez przyciszenie telewizora. 
W wielu przypadkach będzie to regulować głośność dźwięku 
strumieniowego (bezprzewodowo transmitowanego do apara-
tów słuchowych) oraz niestrumieniowego (docierającego do 
mikrofonów aparatów słuchowych w normalny sposób). Oczy-
wiście taki sposób regulacji wpływa na komfort słyszenia dla 
innych osób w pokoju.

__

__
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Ważne Informacje

Konserwacja i Pielęgnacja
• Należy czyścić Mini Mikrofon ReSound Unite™ za pomocą 

wilgotnej szmatki. Nigdy nie należy używać do czyszczenia 
środków dla gospodarstw domowych (proszek do prania, 
mydło itp. ...) lub alkoholu 

• Gdy nie jest używany, należy wyłączyć i schować Mini Mikro-
fon ReSound Unite™

• Należy chronić Mini Mikrofon ReSound Unite™ przed wilgocią 
(kąpiel, pływanie) i ciepłem (kaloryfer, deska rozdzielcza 
samochodu). Należy chronić go przed nadmiernym wstrzą-
sami i wibracjami.

• Należy chronić mikrofon i złącze ładowarki od zanieczyszczeń 
i brudu. Jeśli to konieczne, należy je czyścić szczoteczką 
dostarczoną wraz z aparatami słuchowymi.

__

__

__

__
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Ogólne ostrzeżenia

• Małe dzieci mogą owijać przewody lub smycze / breloki wokół 
szyi powodując ryzyko uduszenia. Dlatego kable i smycze / 
breloki  należy zawsze trzymać z dala od dzieci.

• Mini Mikrofon ReSound Unite™ używa zakodowanej cyfrowo 
transmisji małej mocy w celu komunikacji z innymi 
urządzeniami bezprzewodowymi. Choć mało prawdopodo-
bne, w pobliżu urządzeń elektronicznych transmisja może być 
ograniczona. W takim przypadku należy przenieść Mini 
Mikrofon ReSound Unite™ z dala od tych urządzeń.

• Jeśli podczas korzystania z Mini Mikrofonu ReSound Unite™ 
wystąpią zakłócenia spowodowane bliskością urządzeń emi-
tujących 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 używanie i skon-
taktować się z protetykiem słuchu.

__

__

__

__

__

__
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• Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami 
i normami.

• Nie stosować w obszarach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu.

Zapłon w otoczeniu łatwopalnym

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

Ogólne Środki Ostrożności

• Nie używać 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 
promieniami rentgenowskimi i pozostawić je na zewnątrz 
pomieszczenia.

• Wysokiej mocy urządzenia elektroniczne, większe instalacje 
elektroniczne i metalowe konstrukcje mogą upośledzać 
i znacznie zmniejszyć zasięg działania.

__

__

__

__

__

__
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• Jeżeli aparaty słuchowe nie reagują na urządzenie 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 urzą-
dzenie nie będzie miało wpływu na aparaty słuchowe noszone 
przez innych.

• Nie wolno dokonywać żadnych zmian lub modyfikacji tego 
urządzenia.

• Otwarcie Mini Mikrofonu ReSound Unite™ może go uszko-
dzić. Jeśli pojawią się problemy, których nie można rozwiązać, 
należy skontaktować się z protetykiem słuchu.

• Mini Mikrofon ReSound Unite™ może być naprawiany tylko 
przez autoryzowany serwis.

• Nie używać Mini Mikrofonu ReSound Unite™ w miejscach, 
gdzie transmisja fal radiowych jest zabroniona, np. samoloty 
itp.

• Podłączać Mini Mikrofon ReSound Unite™ wyłącznie do źró-
deł, które są wyraźnie dla niego przeznaczone.

__

__

__

__

__

__

__
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BUDOWANA 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 urządze-
nia gdy nie jest używana.

• 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.

__

__

__

__

__

__

__
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Ostrzeżenie o Baterii!

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

• Nie próbować 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.

• Mini Mikrofon ReSound Unite™ należy ładować jedynie 
zasilaczem, który został dostarczony wraz z produktem.

• Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi prze-
pisami, o ile to możliwe.

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

• Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

__

__

__

__

__

__

__
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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 Mini Mikrofonu ReSound Unite™, gdy jest on na 
ciele.

__

__

__

__

__

__
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Specyfikacja techniczna

Zakres pracy:                            do 7 metrów lub więcej
Zasilanie:                                   Zewnętrzny adapter ścienny
Łączność bezprzewodowa:       2,4 GHz

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

Badanie termiczne, transport i przechowywanie

Produkt był przedmiotem różnych badań temperatury i cyklów 
o oogrzewania w zakresie od -25 C do +70 C, zgodnie z normami 

wewnętrznymi i przemysłowymi.
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Gwarancja

Mini Mikrofon ReSound Unite™ jest objęty ograniczoną gwa-
rancją wydaną przez producenta na okres 12 miesięcy od dnia 
zakupu.

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że w danym kraju mogą być 
stosowane 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 ta 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 
urządzenia. Protetyk słuchu może wydać gwarancję, która 
wykracza poza klauzulę niniejszej gwarancji. Proszę skonsultować 
się ze specjalistą celem uzyskania dalszych informacji.

Numer seryjny:

Data zakupu:
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OBJAWY PRZYCZYNA

Przycisk Łączności 
na Pilocie jest wciskany, 
ale bez skutku

Przycisk programów 
na aparacie słuchowym 
został wciśnięty na ponad 
3 sekundy, ale bez skutku.

Przycisk parowania na Mini 
Mikrofonie jest przyciskany 
ale w aparatach słuchowych 
nie słychać sygnału 
parowania.

Mini Mikrofon Unite™ i aparaty 
słuchowe nie są sparowane

Pilot zdalnego sterowania 
i aparaty słuchowe nie znajdują 
się w zasięgu

Mini Mikrofon Unite™ i aparaty 
słuchowe nie są sparowane

Mini Mikrofon Unite™ oraz 
aparaty słuchowe nie znajdują 
się w zasięgu

Mini Mikrofon Unite™ i aparaty 
słuchowe nie znajdują się 
jednocześnie w trybie 
parowania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Przeprowadź proces parowania

Upewnij się, że Pilot Unite™ i aparaty słuchowe znajdują się 
w zasięgu i ponownie aktywuj transmisję dźwięku

Przeprowadź proces parowania

Upewnij się, że Pilot Unite™ i aparaty słuchowe  są w zasięgu 
i powtórz proces parowania

Powtórz proces parowania i upewnij się, że drzwiczki baterii 
obu aparatów słuchowych są zamknięte w ciągu 20 sekund 
po naciśnięciu przycisku parowania na Mini Mikrofonie Unite™.
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OBJAWY PRZYCZYNA

Przycisk Łączności dźwięku 
na Pilocie Unite™ jest 
przyciskany, ale nie rozpoczyna 
się transmisja dźwięku mimo 
wyszukiwania (wskazuje na to 
ikona X na wyświetlaczu)

Mini Mikrofon Unite™ i aparaty 
słuchowe nie znajdują się 
w zasięgu sieci bezprzewodowej

Mini Mikrofon Unite™ jest 
wyłaczony

Poziom baterii Mini Mikrofonu 
Unite™ jest zbyt niski, aby móc 
przesyłać dźwięk

Urządzenie audio jest 
podłączone do wejścia audio, 
ale jest ono wyłączone albo 
wyjście audio zostało wyciszone

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Upewnij się, że Mini Mikrofon Unite™ i aparaty słuchowe  
są w zasięgu sieci bezprzewodowej i aktywuj transmisję dźwięku

Włącz Mini Mikrofon Unite™ i aktywuj transmisję dźwięku

Naładuj baterię

Włącz urządzenie lub wyłącz wyciszenie w urządzeniu audio.
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OBJAWY PRZYCZYNA

Brak dźwięku w aparatach 
słuchowych, chociaż nadal 
aktywna jest transmisja dźwięku

Mini Mikrofon Unite™ i aparaty 
słuchowe nie znajdują się 
w zasięgu sieci bezprzewodowej. 

Mini Mikrofon Unite™ nie jest już 
włączony

Poziom baterii Mini Mikrofonu 
Unite™ jest zbyt niski, aby móc 
przesyłać dźwięk

Urządzenie audio jest podłączone 
do wejścia audio, ale jest ono 
wyłączone albo wyjście audio 
zostało wyciszone.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Upewnij się, że Mini Mikrofon Unite™ i aparaty słuchowe  
są w zasięgu sieci bezprzewodowej 

Włącz Mini Mikrofon Unite™ i aktywuj transmisję dźwięku

Naładuj baterię

Włącz urządzenie lub wyłącz wyciszenie w urządzeniu audio.
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OBJAWY PRZYCZYNA

Aparat słuchowy przypadkowo 
rozłącza się z programem 
transmisji dźwięku

Dźwięk z Mini Mikrofonu 
Unite™ jest zbyt głośny 
lub zniekształcony

Przynajmniej jedna z przyczyn 
opisanych powyżej objawów 
„braku dźwięku" wystąpiła 
częściej niż w ciągu 5 minut

Bateria w aparacie słuchowym 
jest tak wyczerpany, że nie 
obsługuje już transmisji dźwięku

Urządzenie audio zostało 
podłączone do wejścia audio 
a ustawiony poziom dźwięku 
z tego urządzenia jest zbyt 
wysoki

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Podejmij niezbędne działania naprawcze zgodnie z opisem 
objawów „braku dźwięku " umieszczonym powyżej i aktywuj 
ponownie transmisję dźwięku.

Wymień baterię w aparacie słuchowym na nową i ponownie 
uruchom transmisję dźwięku

Wyreguluj głośność za pomocą 
klawiszy "+" i "-" znajdujących się na Mini Mikrofonie Unite™ 
lub za pomocą pokrętła głośności na zewnętrznym urządzeniu 
audio, aż uzyskasz najlepszy poziom i jakość dźwięku.
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OBJAWY PRZYCZYNA

Poziom dźwięku z Mini 
Mikrofonu Unite™ jest 
bardzo niski

Mini Mikrofon Unite™ 
nie jest noszony poprawnie 
przez mówiącego

Poziom dźwięku odbieranego 
przez Mini Mikrofon Unite™ 
jest bardzo niski

Urządzenie audio zostało 
podłączone do wejścia 
audio ale poziom dźwięku 
z tegourządzenia jest zbyt niski

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Przypnij Mini Mikrofon Unite™ do kurtki lub innego ubrania 
mówiącego lub umieść go na szyi wykorzystując smycz, 
tak aby urządzenie znajdowało się w odległości 10-20 cm 
od ust mówiącego.

Zwiększ głośność korzystając z klawisza „+” 
na Mini Mikrofonie Unite™.
 

Wyreguluj głośność za pomocą klawiszy "+" i "-" znajdujących 
się na Mini Mikrofonie Unite™ lub za pomocą pokrętła głośności 
na zewnętrznym urządzeniu audio, aż uzyskasz najlepszy poziom 
i jakość dźwięku.
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OBJAWY PRZYCZYNA

Dźwięk z Mini Mikrofonu 
Unite™ jest wciąż zbyt niski
lub wysoki

Dźwięk z Mini 
Mikrofonu Unite™ jest 
zniekształcony lub pojawiają 
się przerwy w sygnale 

Poziom głośności 
w aparatach słuchowych nie jest 
odpowiedni do słuchania

Mini Mikrofon Unite™ i aparaty 
słuchowe są na skraju zasięgu 
sieci bezprzewodowej

Mini Mikrofon Unite™ i aparaty 
słuchowe nie są wystarczająco 
blisko siebie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Wyreguluj poziom głośności w aparatach słuchowych (jeśli jest 
taka opcja) albo (opcja) wykorzystując klawisze „+” i „-„ 
na Pilocie ReSound Unite™.

Upewnij się, że Mini Mikrofon ReSound Unite™ i aparaty 
słuchowe znajdują się w zasięgu pracy sieci bezprzewodowej.

Upewnij się, że żadne inne urządzenia nie zakłócają transmisji 
dźwięku z Mini Mikrofonu ReSound Unite™ do aparatów 
słuchowych.
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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
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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™.
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Dystrybutor w Polsce
GNP Magnusson 
Aparatura Medyczna Sp. z o.o.
Al. Obrońców Tobruku 1/1
10-092 Olsztyn
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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