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Bevezetés

A SurfLink Mobile készülék feladata, hogy vezeték 
nélküli hallókészülékeihez kapcsolódva különböző 
szolgáltatásokat nyújtson Önnek:

 • Mobiltelefonhívások közvetítőjeként

 • Audióstreamerként:

  – Bluetooth eszközökkel kapcsolódva

  – Vezetékes kapcsolaton keresztül,
   a mikro USB porton

  –  A SurfLink Mobile beépített irány- vagy
omni mikrofonjának használatával

 •  Távirányítóként, mellyel hallókészülékei 
beállításain változtathat.

Streaming/Audió átjátszás – Audió eszközből 
származó hangok vezeték nélküli átvitele
a hallókészülékbe a SurfLink Mobile segítségével.
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SurfLink Mobile áttekintő
1. Be/Ki gomb

 •  hosszan megnyomva és 5 mp-ig nyomva tartva 
be- vagy kikapcsolható a SurfLink Mobile eszköz

 •  röviden lenyomva és elengedve alvó módba 
kapcsolhatja, vagy felébresztheti az eszközt

2.  Érintőképernyő – a kiválasztáshoz érintse meg az 
érintőkijelzőn megjelenő gombokat

3.  Hangosítás gomb – a hangerő növeléséhez nyomja 
meg röviden

4.  Halkítás gomb – a hangerő csökkentéséhez nyomja 
meg röviden

5. Micro-USB Port

 • újratöltheti a SurfLink Mobile tölthető
  akkumulátorát

 • vezetéken keresztül kapcsolhatja össze más 
  eszközökkel stream-elés céljából.

6.  Mikrofon bemenet – lehetővé teszi a SurfLink 
Mobile mikrofonja által érzékelt  hangok 
streamelését, és a készülék hallási kiegészítőként 
való használatát.
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Hallókészülékek szinkronizálása a SurfLink Mobile-lal:

 1.  Bővebb információért lapozzon a 37. oldalra 

Bluetooth eszköz (beleértve a mobiltelefonokat) 
párosítása a SurfLink Mobile-lal:

 1.  Bővebb információért lapozzon a 30. oldalra 

Távirányító működése:

 1.  Válassza ki a bal alsó ikont a Távirányító 
képernyőre való navigáláshoz.

 2. Bővebb információért lapozzon a 16. oldalra

100%

Alapb.Mute

Memória

Bal Együttes Jobb

Kedvenc

Fül kiválasztása
Bal / Együttes / Jobb

Memória – 
lapozza végig az 
elérhető memóriákat

Némítás/ Feloldás

Kedvenc 
(csak egy lehetőség) –

•  SurfLink Media
audio streaming 
ki-, bekapcsolása

• iQ Boost

•  Ugrás a 4. 
memóriára

•  Multifl ex Tinnitus
Be/Ki

• Nem aktív

Alapbeállítás –
a hallókészüléket 
1-es memóriára 
és bekapcsolási 
hangerőre állítja.

Audio átjátszása:
 1.  Válassza a kijelző alsó részének közepén található 

ikont a Streaming képernyőre való navigáláshoz
 2. Csak az elérhető audio bemenetek láthatóak
 3.  Válassza ki a kívánt audio forrás gombját, majd 

kezdje el a streaminget. A streaming befejezésé-
hez nyomja meg a megvilágított gombot

 4.  A SurfLink Mobile oldalán lévő hangosítás és 
halkítás gombokkal módosítható a streaming 
hangszintje

 5. Bővebb információért lapozzon a 23. oldalra

100%

mp3 lejátszó

Line-In

Teljes Fókusz

Tablet

Telefon

Bejövő hívás fogadása:
 1. Amikor bejövő hívás érkezik a SurfLink Mobile-lal 
  összekötött mobiltelefonra, akkor megjelenik
  a bejövő hívás képernyője
 2. Nyomja meg a Fogadás gombot a ha fogadni
  akarja a hívást 
 3. A hívás fi gyelmen kívül hagyásához kattintson
  az „Elutasítás” gombra
 4. Bővebb információért lapozzon a 18. oldalra
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Bejövő hívás

Fogadás Elutasítás

5557635432

100%

Kimenő hívások:

 1. A csatlakoztatott mobiltelefonon írja be a számot

 2.  A hívás ideje alatt a „Telefonhívás” képernyő 
jelenik meg a SurfLink Mobile-on

 3. Bővebb információért lapozzon a 19. oldalra

Folyamatban levő hívások alatt:

 1. Bővebb információért lapozzon a 19. oldalra

Kezdeti lépések / Beállítás
Be/Ki gomb 

A SurfLink Mobile készülék Bekapcsolásához tartsa 
nyomva a Be/Ki gombot, amíg a képernyő bekapcsol. 
Engedje el a gombot, amikor a képernyő bekapcsolt.

Amikor a SurfLink Mobile készülék bekapcsolt 
állapotban van, a Be/Ki gomb rövid lenyomásával 
Alvó módba kapcsolhatja a SurfLink Mobile eszközt. 
Az Alvó módban a készülék továbbra is bekapcsolt 
állapotban marad, de az érintőképernyő kijelzője ki 
lesz kapcsolva. Az Alvó mód védi a készülék érintő-
képernyőjét a véletlen érintések ellen, és növeli a 
használat közbeni akkumulátor-élettartamot. A SurfLink 
Mobile az energiatakarékosság miatt automatikusan 
Alvó módba lép, ha pár percig nem érzékel új jelet az 
érintőképernyőn. A készülék képernyőjének felébresz-
téséhez egyszerűen nyomja meg a Be/Ki gombot. 

A SurfLink Mobile Kikapcsolásához tartsa nyomva
a Be/Ki gombot (kb. 5-15 másodpercig), míg az érin-
tőképernyőn a „Kikapcsolás” felirat nem lesz látható 
és a készülék kikapcsol. 

Érintőképernyő 

A SurfLink Mobile készülék innovatív, érintőképernyő-
vel ellátott, színes kijelzővel rendelkezik. Érintse meg 
röviden az érintőképernyőn látható gombokat
az egyes almenük kiválasztásához.

Távirányító ikon – 
módosítja a 
hallókészülék-
beállításokat
a hívás alatt

100%

Hívás

Csak beszéd

Némítás

SurfLink Mikrofon

Csak beszéd – 
a hallókészülék 
mikrofonokat 
használja 
telefonáláshoz

SurfLink Mikrofon –
a SurfLink Mobile beépí-
tett mikrofonjait használja 
telefonáláshoz
Némítás – amikor 
világít, a hívó nem 
hallja az Ön hangját 
Hívás – befejezi a 
telefonhívást
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A képernyő tetején látható csík a SurfLink Mobile 
készülék különböző állapotát jelzi:

Jelzés Jelentés 

Amikor a SurfLink Mobile Bluetooth antenná-
ja bekapcsolt állapotban van, ez az ábra 
látható a csík bal oldalán. Mikor kikapcsolt 
állapotban van, nem látszik a jelzés.

Amikor súgó információ érhető el, akkor ez 
az ábra jelenik meg a csík közepén.

100%

A SurfLink Mobile elemtöltöttségi szintje
a csík jobb oldalán látható. Például
a teljesen feltöltött SurfLink Mobile 
100% elemtöltöttséget mutat.

10%
Ha kevesebb, mint 20% elemtöltöttség 
maradt, akkor az alacsony töltöttség 
fi gyelmeztetés fog megjelenni. A SurfLink 
Mobile-t ajánlott feltölteni.

60% Töltés alatt egy villámikon jelenik meg
az elemtöltöttségi állapot mellett.

Amikor csak egy szabadkéz profi llal 
rendelkező Bluetooth eszköz van 
csatlakoztatva (tipikusan ilyen a 
mobiltelefon), akkor a Bluetooth ikont
kék kör veszi körül.

x2 Amikor két szabadkéz profi llal rendelkező 
Bluetooth eszköz van csatlakoztatva, akkor 
a Bluetooth ikont kék kör veszi körül, és 
megjelenik mellette a „x2” felirat.

Hangerő növelése 

A vezeték nélküli készülékekből érkező hangok erejé-
nek növeléséhez nyomja meg a készülék oldalán ta-
lálható Hangerő növelés gombot. A gomb többszöri 
lenyomásával elérheti a kívánt hangerőt.

Hangerő csökkentése

A vezeték nélküli készülékekből érkező hangok erejé-
nek csökkentéséhez nyomja meg a készülék oldalán 
található Hangerő csökkentés gombot. A gomb 
többszöri lenyomásával elérheti a kívánt hangerőt.

Mikro USB Port

A mikro USB port segítségével újratöltheti a SurfLink 
Mobile tölthető akkumulátorát és vezetéken keresztül 
kapcsolhatja össze más eszközökkel stream-elés céljából.

A mellékelt kábellel lehetőség 
van a SurfLink Mobile-t bármely 
audio eszközhöz csatlakoztatni, 
amely rendelkezik 3.5 mm átmérőjű 
audio kimeneti porttal. Egyszerűen 
csatlakoztassa a kábel mikro USB-s 
végét a SurfLink Mobile-ba (1.ábra), 
a másik végét pedig az audio eszköz 
kimeneti portjába.  Bővebb információért lapozzon a 
23. oldalra a hallókészülékek audio átjátszásához. 

SURF LINK

1. ábra
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A SurfLink Mobile akkumulátorának 
feltöltéséhez csatlakoztassa a töltő 
kábelt a készülék mikro USB portjá-
ba (2. ábra), a kábel USB csatlako-
zóját pedig dugja be a fali hálózati 
adapterbe. (3. ábra) Az adaptert 
ezután dugja be a konnektorba.
A megfelelő töltés bizonyítékaként 
töltés jelzés jelenik meg a képernyő 
felső csíkján.

SurfLink Mobile akkumulátora 
számítógépes USB porton keresztül 
is tölthető vagy autós töltő adapteren 
keresztül, de ez hosszabb ideig tarthat, mint konnek-
toron keresztül. A töltési idő akkor is meghosszabbod-
hat, ha a SurfLink Mobile audio sugárzást hajt végre
a töltés közben.

A SurfLink Mobile áramforrásba történő csatlakozta-
tásakor felvillan a képernyő (amikor a SurfLink Mobile 
be van kapcsolva, de a képernyő ki van kapcsolva). 

TIPP – Az eszköz újratöltése akkor is megtörténik
az áramforrásba csatlakoztatáskor, ha a SurfLink 
Mobile ki van kapcsolva, még ha a képernyő nem
is világít.

Mikrofon bemenet 

A SurfLink Mobile tartalmaz egy Irányított mikrofont 
(„Fókusz”) és egy Omni mikrofont („Teljes”), 
lehetővé téve a mikrofonok által észlelt hangok 
streamelését, és a készülék hallási kiegészítőként való 
használatát. Az iránymikrofon célja az egy beszélőre 
való fókuszálás, míg az omni mikrofon több beszélő 
hallgatására szolgál, csendesebb környezetben. 
Az adott mikrofon ki- és bekapcsolása a Streaming 
képernyőn lehetséges – további információ
a 23. oldalon található.

A készenléti idő áttekintése

Típus* Normál Nagyobb kapacitású

Feltöltési idő
Kevesebb, mint 
3 óra

Kevesebb, mint 
6 óra

Streaming idő Akár 4 óra Akár 8 óra

Készenléti idő Akár 60 óra Akár 120 óra

Akkumulátor 
típusa

Újratölthető lítium-ion

SURF LINK

2. ábra

3. ábra

*  A típus meghatározásához vizsgálja meg a feliratot a hátsó borításon. Ha „480” 
látható a sorozatszám felett, akkor nagyobb kapcitású a készülék, bármely más 
esetben normál típusú.
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Működés
Hallókészülékek beállítása

100%

Memória Kedvenc

Némítás Alapb.

A SurfLink Mobile-lal történő hallókészülék állításhoz 
a „Távirányító” képernyőt kell használnia, amelyet a 
Streaming, Eszközök és Telefon képernyőkről érhet el. 

Bal/Együttes/
Jobb oldali 
irányítás

Itt választhatja ki, hogy 
a változtatást csak az 
egyik oldali hallóké-
szüléken, vagy mind-
két oldalon egyszerre 
kívánja végrehajtani.

Hangosítás/ 
Halkítás

A SurfLink olalán 
lévő gombok a 
hallókészülékek 
által kiadott összes 
hangerejének 
változtatása

Memóriaváltás A hallókészülékekbe 
programozott memó-
riák közti váltás.

Kedvenc 

•  SurfLink Media 
audio streaming 
ki-, bekapcsolása

• iQ Boost

•  Ugrás a 4. 
Memóriára

•  Multifl ex Tinnius 
be-/kikapcsolása

• Nem aktív

A hallókészülékekben 
kiválasztott 
„Kedvenc” 
funkció aktiválása. 
Audiológusa segít 
kiválasztani Önnek
a kedvenc funkciót.

Némítás/ 
Némítás 
feloldása

Ideiglenesen 
lenémítja a halló-
készüléket a gomb 
lenyomásával.
A gomb ismételt 
lenyomásával újra 
szól majd a készülék.

Megjegyzés: Mikor 
a hallókészülék 
némított állapotban 
van, a Távirányító 
képernyőn levő bármely 
gomb megnyomása 
megszünteti a néma 
állapotot, és elvégzi a 
kiválasztott műveletet.

16 1716 17

M
űk

öd
és

M
űködés



Alapbeállítás A hallókészüléket 
1-es memóriára 
és bekapcsolási 
hangerőre állítja.

Telefonhívások átjátszása

(1) Ha a SurfLink Mobile 
Bekapcsolt állapotban 
van és a párosított 
mobiltelefon bejövő 
hívást fogad, a Bejövő 
hívás képernyő jelenik 
meg a SurfLink Mobile 
érintőképernyős kijelzőjén.

Bejövő hívás

Fogadás Elutasítás

5557635432

100%

 

-vagy- 

Bejövő hívás

5557635432
Ismeretlen hívó

Fogadás

           Egyszerű hívásfogadás

(2a) A SurfLink Mobile-
on keresztül történő 
Fogadáshoz a Fogadás 
gombot kell megnyomnia.

Megjegyzés: Amennyiben 
lehetséges, a bejövő hívást
a SurfLink Mobile-on fogadja. 
Egyes mobiltelefonok nem 
továbbítják megfelelően
a hívást, ha magán a párosított 
mobiltelefonon fogadja.

Fogadás

(2b) A hívás 
Elutasításához:

•  nyomja meg az 
Elutasítás gombot 
VAGY

•  a SurfLink Mobile 
oldalán található 
bármely gombot.

Megjegyzés: A hívás
a párosított mobiltelefonon is 
elutasítható.

Elutasítás

(3) Amikor egy bejövő 
hívást fogad (vagy kifelé 
menő hívást indít) a 
párosított mobiltelefonról, 
akkor a Telefonhívás 
képernyőt látja majd 
a SurfLink Mobile 
érintőképernyős kijelzőjén.

Megjegyzés: A SurfLink Mobile 
a telefonhívások közben 1-2 
méter távolságban kell, hogy 
legyen a hallókészülékektől.

100%

Hívás

Csak beszéd

Némítás

SurfLink Mikrofon
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(3a) Mind a Csak beszéd, 
(a hallókészülék mikro-
fonját használja), mind 
SurfLink mikrofon (ami 
a beépített SurfLink
Mobile mikrofont hasz-
nálja) használható hívás 
lebonyolítására. Válassza 
ki a kívánt hangbemenet 
opciót a Csak beszéd és 
SurfLink mikrofon váltás 
között.

Megjegyzés: amikor a SurfLink 
mikrofont használja, a SurfLink 
Mobile készüléket tartsa 20-30 
centiméterre szájától az opti-
mális felvételhez. A nyakpánt 
kiegészítő eszköz segít Önnek 
ebben.

Csak beszéd SurfLink Mikrofon

(3b) A hívás során is 
némíthatja az Ön oldaláról 
érkező hangokat a Némí-
tás gomb lenyomásával. 
A némítás feloldásához 
szüntesse meg a Némítás 
gomb kijelöltségét.

Némítás

(3c) Használja a készülék 
oldalán található hangerő 
gombokat a sugárzott 
hang erejének növelésére 
és csökkentésére.

mp3 lejátszóTablet

Telefon

mp3 lejátszó

Line-In

Tablet

Telefon

(3d) A telefonhívás alatt 
válassza a Távirányító ikont 
(bal lent), ha módosításo-
kat szeretne végezni
a hallókészüléken. 

•  A Bontás gombbal 
a hívás a telefonon 
folytatódik, és nem 
sugárzódik közvetlenül 
a hallókészülékbe. 

•  A Csatlakozás gomb 
visszaállítja a kapcsola-
tot a SurfLink Mobile és 
a telefon között, így a 
hívás a hallókészülékbe 
érkezik.

•  A hangerő változta-
tása mind az átjátszott 
audio szintet, mind a 
hallókészülék mikrofon 
szintjeit befolyásolja.

Bontás Csatlakoztás

(4) A hívás megszakításá-
hoz nyomja meg a Hívás 
gombot.

Hívás

20 2120 21

M
űk

öd
és

M
űködés



Hívásvárakoztatás

(1) Ha beérkezik egy 
második hívás ugyanarra 
a telefonra az aktív hívás 
alatt, akkor a Bejövő hívás 
várakoztatása képernyő 
jelenik meg.

Megjegyzés: ha a második 
hívás nem ugyanarra a mobilra 
érkezik, mint amin az aktív 
hívás folyik, hanem egy másik, 
SurfLinkhez csatlakoztatott 
telefonra, akkor a második 
hívás a telefon hangpostájára 
fog érkezni.

Bejövő hívás
Hívó neve

XXXXXXXXXX

Elutasítás

Hívástartás
+ Fogadás

Vége
+ Fogadás

(2) Válassza az Elutasítás 
gombot a második 
hívás fi gyelmen kívül 
hagyásához, és folytassa 
az első telefonhívást.

Elutasítás

(3) Válassza a Vége és 
fogadás gombot, ha 
szeretné befejezni az első 
hívást és a másodikkal 
folytatni.

Vége
+ Fogadás

(4) Válassza a Hívástartás 
és fogadás gombot, ha az 
első hívást tartani akarja és 
válaszolni akar a második 
hívásra.

Hívástartás
+ Fogadás

(4a) Amikor a második 
hívásra a Hívástartás 
és fogadás gombbal 
válaszolt, akkor a Hívások 
képernyő jelenik meg.

(4b) Válassza a Hívások 
gombot ha az aktív hívást 
hívástartásra kapcsolja, és 
átvált a második hívásra.  

(4c) Az aktív hívás 
befejezéséhez válassza 
a Hívás gombot. 
Ebben az esetben a 
hívásvárakoztatáson lévő 
hívás lesz az aktív.

100%

Csak beszéd

Némítás

HívásHívások

SurfLink Mikrofon

Audio átjátszása

A SurfLink Mobile készülék használható audio hangok 
vezeték nélküli továbbítására:

 • Bluetooth szórakoztató eszközről

 • Vezetékes audio eszközökről

 • A SurfLink Mobile beépített mikrofonjairól

Megjegyzés: A SurfLink Mobile készüléket tartsa a hallókészülékek 3-4 
méteres környezetében az audio átjátszás időtartama alatt.
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(1) Válassza a képernyő 
alján lévő Streaming ikont 
és navigáljon a Streaming 
képernyőre.

100%

mp3 lejátszó

Line-In

Teljes Fókusz

Tablet

Telefon

(2) Az elérhető 
audioeszközök láthatók. 
Az audio átjátszás 
bekapcsolásához válassza 
ki a kívánt bemeneti 
eszközt annak gombjának 
megérintésével, ami 
ezután kijelölt állapotba 
kerül. Az audio átjátszás 
kikapcsolásához válassza 
ki az adott audio eszköz 
kijelölt gombját.

    „Teljes” mikrofon 
gomb – minden irányból 
veszi a hangokat. Ez 
a többirányú (omni) 
mikrofon akkor hasznos, 
ha több beszélőre 
fi gyelünk csendesebb 
környezetben.

Teljes Teljes

        Ki                Be

Teljes

   „Fókusz” mikrofon 
gomb – egy adott 
irányból érkező hangokat 
veszi (a mikrofon előtt 
lévőket), miközben 
a többi irányból 
jövőket csökkenti. Ez 
az egyirányú mikrofon 
akkor hasznos, ha egy 
beszélőre fi gyelünk olyan 
környezetben, amikor 
nagy a háttérzaj. 

   Megjegyzés: ezen gomb 
kiválasztása után egy üzenet 
fi gyelmezteti Önt, hogy 
irányítsa a SurfLink Mobile 
mikrofonját a hangforrás felé, 
amit hallani szeretne. Zajos 
környezetben tegye olyan 
közel a SurfLink Mobile-t a 
hangforráshoz, amennyire 
csak lehet.

   Line-in gomb – 
akkor választható ki, ha a 
SurfLink Mobile készülék 
vezetékes bemenetet 
érzékel a mikro USB 
portján.

Fókusz

Line-In
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   Bluetooth Streaming 
bemenet gomb – 
csatlakoztatott Bluetooth 
eszközről fogadja
az audioátjátszást.

   Megjegyzés: ez a gomb 
akkor választható ki, ha a 
Bluetooth antenna bekap-
csolt állapotban van, lega-
lább egy Bluetooth eszköz 
került párosításra a SurfLink 
Mobile-lal és a párosított 
eszköz be van kapcsolva, 
valamint a SurfLink Mobile 
hatótávján belül tartózkodik, 
és audió lejátszás folyik róla.

mp3 lejátszó

(3) A sugárzott audio jel 
szintjének beállításához 
használja az eszköz oldalán 
lévő hangerőszabályozó 
gombokat.

Bluetooth vezetékes telefonhívások sugárzása

A SurfLink Mobile összepárosítható Bluetooth-os veze-
tékes telefonnal (vagy Bluetooth-os vezetékes telefon 
adapterrel), ami támogatja a Bluetooth-os kihangosí-
tás lehetőségét, a Bluetooth Headset Profi le-t (HSP). 
A SurfLink Mobile-on keresztül a Bluetooth-os vezeté-
kes telefonhívások a hallókészülékbe sugározhatóak.

 (1) Ha a SurfLink Mobile 
Bekapcsolt állapotban van  
és a párosított mobiltele-
fon bejövő Bluetooth-os 
vezetékes hívást fogad, a 
Headset-en bejövő hívás 
képernyő jelenik meg a 
SurfLink Mobile érintőké-
pernyős kijelzőjén.

(2) A SurfLink Mobile-on 
keresztül történő Fogadás-
hoz a Csatlakozás gombot 
kell megnyomnia.

Bejövő hívás

Csatlakozás

5557635432

100%

(3) Kimenő Bluetooth-os 
vezetékes telefonhívás
kezdeményezéséhez

    (3a) tárcsázza a számot 
Bluetooth-os vezetékes 
telefonon. Gyorsan válasz-
sza ki a Kapcsolat gombot 
a Bluetooth-os vezetékes 
telefonon.

   –VAGY–

     (3b) válassza a Telefon 
gombot (jobbközép). 
Gyorsan hívja a számot a 
vezetékes telefonról. 

100%

mp3 lejátszó

Line-In

Teljes Fókusz

Tablet

Telefon
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(4) Amikor egy bejövő 
vezetékes hívást fogad (ki-
felé menő vezetékes hívást 
indít), a Headset képernyőt 
látja majd a SurfLink Mobile 
érintőképernyős kijelzőjén.

Megjegyzés: a SurfLink Mobile 
készüléket tartsa 1-2 méterre 
a hallókészülékektől a headset 
átjátszás alatt.

100%

Bontás

Csak beszéd

Némítás

SurfLink Mikrofon

(4a) Telefonhívás lebonyolí-
tására mind a Csak beszéd, 
mind a SurfLink mikrofon 
használható. A Csak beszéd 
a hallókészülék mikrofon-
ját használja, a SurfLink 
mikrofon pedig a beépített 
SurfLink Mobile mikro-
font. Válassza ki a kívánt 
hangbemenet opciót a 
Csak beszéd vagy a SurfLink 
mikrofon kiválasztásával. 

Megjegyzés: amikor a SurfLink 
mikrofont használja, a SurfLink 
Mobile készüléket tartsa 20-30 
centiméterre a szájától az op-
timális felvételhez. A nyakpánt 
kiegészítő eszköz segít Önnek 
ebben.

Csak beszéd SurfLink Mikrofon

(4b) A hívás során is 
némíthatja az Ön oldaláról 
érkező hangokat a Némítás 
gomb lenyomásával.
A némítás feloldásához 
szüntesse meg a Némítás 
gomb kijelöltségét.

Némítás

(4c) Használja a készülék 
oldalán található hangerő 
gombokat az átjátszott 
hang erejének növelésére 
és csökkentésére.

mp3 lejátszóTablet

Telefon

mp3 lejátszó

Line-In

Tablet

Telefon

(4d) A telefonhívás alatt 
válassza a Távirányító ikont 
(bal lent), ha módosításokat 
szeretne végezni a hallóké-
szüléken.  

Megjegyzés: A hangerő változ-
tatása mind a sugárzott audio 
szintet, mind a hallókészülék 
mikrofon szintjeit befolyásolja.

(5) A hívás megszakításá-
hoz nyomja meg a Bontás 
gombot a Headset
képernyőn.

Megjegyzés: a hívás befejezésé-
hez a SurfLink Mobile-on szük-
séges a Bluetooth vezetékes 
telefonon is befejezni a hívást.

Bontás
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Beállítások
Bluetooth

A SurfLink Mobile-on keresztül történő audioátjátszás-
hoz (beleértve a mobiltelefonhívásokat) először párosí-
tani kell a Bluetooth eszközt a SurfLink Mobile-lal.
Lásd a Bluetooth áttekintést az 56. oldalon.

(1) 1) Válassza ki az Eszközök 
ikont a képernyőn, és 
navigáljon az Eszközök 
képernyőre.

(2) Válassza ki a Bluetooth-t az 
Eszközök képernyőn.

(3a) A Bluetooth antenna 
Bekapcsolásához válassza a 
Bluetooth Be gombot.

Megjegyzés: A Bluetooth 
antennának bekapcsolt állapotban 
kell lennie, hogy a párosított 
mobiltelefonról vagy Bluetooth 
eszközről hangsugárzás mehessen 
végbe.

100%

Bluetooth

Párosított eszköz

Párosítási mód

(3b) A Bluetooth antenna 
Kikapcsolásához válassza a 
a Bluetooth Ki gombot a 
kijelölés megszüntetésével. 

Megjegyzés: A Bluetooth antennát 
ajánlott kikapcsolni, ha:

•  Nem kíván mobiltelefonjáról 
vagy Bluetooth eszközéről 
hangot átjátszani

•  Tartalékolni kívánja SurfLink 
Mobile-jának elemélettartamát

•  Repülőgépen utazik

•  Olyan területen tartózkodik, 
ahol a vezeték nélküli jelek 
nem megengedettek

(4) A Bluetooth párosítás 
elkezdéséhez nyomja meg a 
képernyő közepén található 
Párosítási mód gombot. Ez a 
gomb aktív marad a Bluetooth 
párosítási folyamat során. 

Megjegyzés: A Blutooth eszközt 
is párosítási módba kell kapcsolni. 
Győződjön meg róla, hogy 
a Bluetooth eszköz, mellyel 
párosítani kívánja a SurfLink 
Mobile-t, be van kapcsolva, és 10 
méteren belül helyezkedik el.

Párosítási mód
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(5) Hagyja jóvá a SurfLink 
Mobile-hoz való párosítást a 
Bluetooth eszközről. Ha nem 
ismeri a Bluetooth párosítási 
folyamatot, nézze meg a 
Bluetooth eszköz használati 
útmutatóját.

Megjegyzés: Néhány Bluetooth 
eszköz esetében párosításkor be 
kell írnia a párosított készülék 
PIN kódját; a SurfLink Mobile 
Bluetooth párosítási kódja a 0000.

(6) Mikor a párosítás 
befejeződött, a SurfLink 
Mobile képernyőjén egy 
üzenet jelenik meg a sikeres 
párosításról. Válassza ki a 
Válasszon ikont gombot.

Megjegyzés: ha a Bluetooth 
párosítás sikertelen vagy túl sok 
idő telik el, a SurfLink Mobile 
képernyőjén súgó üzenet jelenik 
meg. 

100%

Válasszon ikont

“Peter_iPod”

párosítása

sikeres

(7) Használja a fel és le 
nyilakat az elérhető ikonok 
listájának áttekintéséhez. 
Például a Mobiltelefon 
ikon megfelelő választás a 
mobiltelefonjához. 

Mobiltelefon

(8) Miután az ikont 
kiválasztotta, a Párosított 
eszközök képernyőn látni 
fogja az újonnan párosított 
Bluetooth eszközt a párosított 
Bluetooth készülékek 
listájában.

100%

Párosított eszközök

Lili_Kindle

SCH-1545

Peter_iPod
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Párosított Bluetooth eszközök kezelése

(1) Válassza ki az Eszközök 
ikont a képernyőn, és 
navigáljon az Eszközök 
képernyőre.

(2) Válassza ki a Bluetooth-t 
az Eszközök képernyőn.

(3) Válassza ki a Párosított 
eszközök gombot a 
párosított Bluetooth 
eszközök megtekintéséhez.

(4) Válassza ki a kezelni 
kívánt eszközt.

  Sorrend megváltoztatása 
gomb – Válassza ki a 
Sorrend  megváltoztatás 
gombot a készülékek 
listában való fel/le 
mozgatásához.

  Válasszon ikont gomb  – 
grafi kus ikon választása a 
Bluetooth eszközhöz.

100%

Párosított eszközök

Lili_Kindle

SCH-1545

Peter_iPod

 

100%

Lili_Kindle
HandsFree + Media

Sorrend megváltoztatása

Válasszon ikont

Törlés gomb – Kattintson 
a kuka gombra az eszköz 
listából való Törléséhez. 
Megjegyzés: Fontos magáról a 
Bluetooth eszközről is törölni a 
párosítást.

(5) Amikor a párosított 
Bluetooth eszköz aktívan 
kapcsolódik a SurfLink 
Mobile-hoz, megjelenik a 
Bluetooth Kapcsolat ikon 
az eszköz neve mellett 
a Párosított eszközök 
képernyőjén.

Lili_Kindle
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(6) Válassza ki az adott 
Bluetooth eszköz 
gombját a Párosított 
eszközök képernyőjén, így 
láthatóvá válnak a SurfLink 
Mobile aktív Bluetooth 
kapcsolatának részletei.

   Szabad kéz – 
mobiltelefonhívás 
átjátszása esetén fontos, 
Szabadkéz Profi lt használ. 
(Handsfree (HF) Profi le).

   Media – Bluetooth 
szórakoztatási eszközről 
történő audio átjátszása 
esetén, Advanced Audio 
Distribution Profi le 
(A2DP)-t használ.

   Headset – általában akkor 
használt, ha a Bluetooth-
os vezetékes hívás 
átjátszása történik.
A Bluetooth-os 
kihangosítás lehetőségét 
a Bluetooth Headset 
Profi le-t (HSP) használja. 

   “+” – egynél több 
Bluetooth kapcsolat 
elérhetősége a Bluetooth 
eszközön. Például akkor 
jelenik meg, ha mind
a telefon, mind a média 
kapcsolat elérhető.

100%

Lili_Kindle
HandsFree + Media

Sorrend megváltoztatása

Válasszon ikont

Fényerősség 

(1) Válassza ki az Eszközök 
ikont a képernyőn és 
navigáljon az Eszközök 
képernyőre.

(2) Válassza ki a 
Fényerősség menüt az 
Eszközök képernyőn 
az érintőképernyő 
fényerejének állításához.

(3) Használja a “+” és 
a  “-” gombot a fényerő 
állításához. 

(4) Kattintson az  OK 
gombra a változtatások 
jóváhagyásához.

(5) Kattintson a Mégse 
gombra a változtatások 
visszavonásához és az 
előző beállításra való 
visszatéréshez.

100%

Fényerősség

OK Mégse

Hallókészülékek szinkronizálása 

A szinkronizálás kapcsolatot létesít a vezeték nélküli hal-
lókészülékek és a SurfLink Mobile között. Ahhoz, hogy 
a hallókészülékek fogadni tudják a sugárzott
audio és távirányítási parancsokat a SurfLink Mobile-tól, 
a vezeték nélküli hallókészülékeket a közös használat 
előtt szinkronizálnia kell a SurfLink Mobile-lal.
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(1) Válassza ki az Eszközök 
ikont a képernyőn és 
navigáljon az Eszközök 
képernyőre.

(2) Válassza ki a Beállítások 
ikont az Eszközök 
képernyőről. 

(3) Válassza ki a További 
beállítások ikont az 
Beállítások képernyőről.

(4) A További beállítások 
képernyőn válassza a 
Hallókészülékek menüt.

100%

További beállítások

Szolgáltatások

Távirányító kiosztás

Nyelv

Beállítások
lezárása:

Ki     

Hallókészülékek

(5a) Ha nincsenek 
a hallókészülékek 
szinkronizálva a SurfLink 
Mobile-lal, akkor egy 
emlékeztető üzenet jelenik 
meg.

Megjegyzés: Ugyanez az 
emlékeztető jelenhet meg a 
Távirányítás vagy a Streaming 
képernyőn is.

100%

Hallókészülékek

Jelenleg nincs
szinkronizált 

hallókészülék.

Új szinkronizálás

(5b) Ha a hallókészülékek 
már szinkronizálva vannak 
a SurfLink Mobile-lal, akkor 
a sorozatszámuk látható a 
képernyőn.

100%

Hallókészülékek

Szinkronizált 
hallókészülékek:

13134782

13134803

Új szinkronizálás

(6) Nyomja meg az Új 
szinkronizálás gombot 
a SurfLink Mobile 
szinkronizálási módba 
állításához.

Megjegyzés: a SurfLink 
Mobile-lal legfeljebb egy balos 
és egy jobbos hallókészülék 
szinkronizálható egyidőben.

(7) Válassza az OK gombot. 

Megjegyzés audiológusok 
részére: Ha az Inspire illesztési 
ablaka nyitva van, most zárja 
be.

100%

OK

Ha nyitva van egy Inspire 
programozás, kérem,        

zárja most azt be.

(8) Kövesse a képernyőn 
lévő utasításokat és 
nyissa ki, majd zárja 
be a szinkronizálni 
kívánt hallókészülék(ek) 
elemajtaját.
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(9) A hallókészülékeket a 
SurfLink Mobile felismeri és 
a sorozatszámukkal együtt 
megjeleníti a kijelzőn. 
Amennyiben szükségesnek 
érzi, gombnyomásra 
hangot is lejátszhat a 
kijelölt hallókészülékben a 
Hang lejátszása gombbal. 
Így megbizonyosodhat 
róla, hogy a megfelelő 
készüléket választotta ki. 
A Szinkronizálás gomb 
lenyomásával befejezheti a 
szinkronizációs folyamatot.

100%

Válassza ki a hallókészüléket
a szinkronizáláshoz

13134782

1313131348034803

Hang lejátszása Szinkronizálás

(10) A sikeres szinkronizálási 
folyamatot a SurfLink 
Mobile kijelzőjén egy 
felirat, a hallókészülékben 
pedig egy lejátszott hang 
jelzi.

A vezeték nélküli 
hallókészülékei ezt 
követően képesek lesznek 
a SurfLink Mobile-lal 
együtt működni, egy 
komplett vezeték nélküli 
rendszerként.

100%

Hallókészülék
szinkronizálása
befejeződött.

OK

13134782

13134803

Szolgáltatások választása a SurfLink Mobile-hoz

(1) Válassza ki az Eszközök 
ikont a képernyőn, és 
navigáljon az Eszközök 
képernyőre.

(2) Válassza ki a Beállítások 
ikont az Eszközök 
képernyőről.

(3) Válassza ki a További 
beállítások ikont a 
Beállítások képernyőről.

(4) Válassza ki a 
Szolgáltatások ikont 
a További beállítások 
képernyőről.

100%

További beállítások

Hallókészülékek

Szolgáltatások

Távirányító kiosztás

Nyelv

Beállítások
lezárása: Ki
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(5) Lehetősége van 
korlátozni a SurfLink 
Mobile működését egyes 
szolgáltatások ki- vagy 
bekapcsolásával.

   Távirányító kiosztása 
gomb – ha be van 
kapcsolva (ki van jelölve), 
akkor a Távirányítás 
képernyő elérhető a 
felhasználónak. Ha ki van 
kapcsolva (nem világít), 
akkor a Távirányítás 
képernyő nem elérhető.

   Omni mikrofon gomb – ha 
be van kapcsolva, akkor 
a “Teljes” gomb elérhető 
a Streaming képernyőn. 
Ha ki van kapcsolva, akkor 
a “Teljes” gomb nem 
elérhető.

   Irányított mikrofon gomb 
– ha be van kapcsolva, 
akkor a “Fókusz” gomb 
elérhető a Streaming 
képernyőn. Ha ki van 
kapcsolva, akkor a 
“Fókusz” gomb nem 
elérhető.

100%

Szolgáltatások

Távirányító

Omni Mikrofon
(”Teljes”)

I á ítIrányít tt Mikott Mik frofon
(”Fókusz”)

Line-In Audio

BlBluetoo h M dith Medi éa és 
Bluetooth telefonhívások

TIPP – Ha az 
Omni mikrofon, az 
Irányított mikrofon, 
a Line-In audio 
és a Bluetooth 
Media mind ki van 
kapcsolva, akkor a 
Streaming képernyő 
nem lesz elérhető.

   Line-In Audio gomb – ha 
be van kapcsolva, akkor
az “Line-In” gomb elérhető 
a Streaming képernyőn, 
amikor a vezetékes
kábel be van dugva
a SurfLink Mobile mikro-
USB portjába. Ha ki van 
kapcsolva, akkor
a “Line-In” nem elérhető.

   Bluetooth Media és 
Bluetooth telefonhívás 
gomb – ha be van 
kapcsolva, akkor
SurfLink Mobile képes 
interakcióba lépni
a Bluetooth eszközökkel.
Ha ki van kapcsolva, akkor 
SurfLink Mobile nem képes 
interakcióba lépni
a Bluetooth eszközökkel.
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Távirányító kiosztása

(1) Válassza ki az Eszközök 
ikont a képernyőn, és 
navigáljon az Eszközök 
képernyőre.

(2) Válassza ki a Beállítások 
ikont az Eszközök 
képernyőről. 

(3) Válassza ki a További 
beállítások ikont a 
Beállítások képernyőről.

(4) Válassza ki a Távirányító 
kiosztása ikont a További 
beállítások képernyőről.

100%

További beállítások

Hallókészülékek

Szolgáltatások

Távirányító kiosztás

Nyelv

Beállítások
lezárása Ki

(5) a Távirányító kiosztása 
ikon segítségével személyre 
szabható a Távirányító 
képernyő.  Válassza 
ki a kívánt funkciókat 
bármely kombinációban a 
Memória gomb, Kedvenc 
gomb, Némítás gomb, 
Alapbeállítás gomb közül.

Megjegyzés: A kijelölt gombok 
meg fognak jelenni
a Távirányító képernyőn. 
Például ha a hallókészülékeket 
csak egy memóriával
programozták, akkor
a Memória gomb eltávolítható 
a Távirányító képernyőről.

100%

Memória Kedvenc

Alapb.Némítás

Távirányító kiosztás

A kiválasztott gombok
megjelennek a távirányító

képernyőn
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Nyelv

(1) Válassza ki az Eszközök 
ikont a képernyőn, és 
navigáljon az Eszközök 
képernyőre.

(2) Válassza ki a Beállítások 
ikont az Eszközök 
képernyőről.

(3) Válassza ki a További 
beállítások ikont a 
Beállítások képernyőről.

(4) Válassza ki a Nyelv 
ikont a További beállítások 
képernyőről.

100%

További beállítások

Hallókészülékek

Szolgáltatások

Távirányító kiosztás

Beállítások
lezárása Ki

Nyelv

(5) Használja a fel és le 
nyilakat a listában lévő 
nyelvek áttekintéséhez. 
Válassza ki a kívánt nyelvet.

100%

Nyelv

E liEngli hsh

Espanol

Deutsch

(6) Nyomja meg az 
Igen gombot a nyelv 
elfogadásához.

(7) Válassza a Mégse 
gombot, ha a korábbi 
nyelvet szeretné 
megtartani.

Beállítások lezárása

(1) Válassza ki az Eszközök 
ikont a képernyőn, és 
navigáljon az Eszközök 
képernyőre.

(2) Válassza ki a Beállítások 
ikont az Eszközök 
képernyőről.

(3) Válassza ki a További 
beállítások ikont a 
Beállítások képernyőről.

(4) Ha a Beállítások lezárása 
szolgáltatás ki van kapcsolva, 
akkor a felhasználó minden 
képernyőhöz hozzáfér.

100%

További beállítások

Hallókészülékek

Szolgáltatások

Távirányító kiosztás

Nyelv

Beállítások
lezárása Be

(5) Ha a Beállítások 
lezárása szolgáltatás be van 
kapcsolva (ezt lakat ikon jelzi 
a Beállítások gombon), akkor 
a felhasználónak konzultálnia 
kell audiológusával. 

Megjegyzés: Ez a szolgáltatás 
azon felhasználóknak lehet 
hasznos, akik hajlamosak 
véletlenül módosítani a 
beállításokat.

100%

Beállítások

Fényerősség

Bluetooth
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Kijelző

(1) Válassza ki az Eszközök 
ikont a képernyőn, és 
navigáljon az Eszközök 
képernyőre.

(2) Válassza ki a Beállítások 
ikont az Eszközök 
képernyőről.

(3) Válassza ki a Kijelző 
ikont a Beállítások 
képernyőről.

100%

Beállítások

További beállítások

Kijelző

Telefon

Általános

(4) Válassza ki, hogy a 
Felirat a gombokon be 
vagy ki legyen kapcsolva.

Felirat
a gombokon

Be

(5) Válassza a Kijelző 
lekapcsolása gombot, 
ha szeretne időtartamot 
beállítani a képernyő alvó 
módjához.

100%

Kijelző lekapcsolása

1 Perc

3 Perc

5 Perc

Telefon opciók

(1) Válassza ki az Eszközök 
ikont a képernyőn, és 
navigáljon az Eszközök 
képernyőre.

(2) Válassza ki a Beállítások 
ikont az Eszközök 
képernyőről.

(3) Válassza ki a Telefon 
ikont a Beállítások 
képernyőről.

100%

Beállítások

További beállítások

Kijelző

Telefon

Általános

(4) A felhasználó személyre 
szabhatja a Telefon képer-
nyőt.

    Telefon csengése – Ha 
be van kapcsolva, akkor 
a csengőhang SurfLink 
Mobile-on keresztül a hal-
lókészülékbe továbbítódik 
bejövő hívás esetén.

    Csak beszéd mód – Ha 
be van kapcsolva, akkor 
a hívást a hallókészülék 
mikrofonján keresztül lehet 
hanggal felvenni, ha ki van 
kapcsolva, akkor ez
a SurfLink Mobile mikro-
fonján keresztül történik.

      Megjegyzés: a Csak beszéd 
mód kikapcsolása megnöveli 
az eszköz készenléti idejét.

100%

Telefon

Csak beszéd
mód: Be

Egyszerű hivás
fogadás Be

Telefon 
csengése: Be
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   Egyszerű hívásfogadás 
– ha be van kapcsolva, 
akkor az egész 
képernyőn lehetővé válik 
a hívásfogadás, így a 
felhasználónak rá sem 
kell nézni a képernyőre. 
Ha ki van kapcsolva, 
akkor a képernyőn mind 
a hívásfogadás, mind az 
elutasítás gombok láthatók.

  

     Megjegyzés: Ez nem 
vonatkozik a Bluetooth-os 
vezetékes hívásokra.

Bejövő hívás

5557635432
Ismeretlen hívó

Fogadás

Általános beállítások

(1) Válassza ki az Eszközök 
ikont a képernyőn, és 
navigáljon az Eszközök 
képernyőre.

(2) Válassza ki a Beállítások 
ikont az Eszközök 
képernyőről.

(3) Válassza ki az Általános 
ikont a Beállítások 
képernyőről.

100%

Beállítások

További beállítások

Kijelző

Telefon

Általános

(4) Válassza a Távirányító 
kiosztása vagy Streaming 
képernyőt bekapcsolási 
képernyőnek, amikor a 
SurfLink Mobile be van 
kapcsolva.

Megjegyzés: A Távirányítás 
vagy Streaming nem lesz 
kiválasztható, ha ezek a 
képernyők kikapcsolt állapotban 
vannak a További beállításokban.

Megjegyzés: a SurfLink Mobile 
alapbeállítása a Beállítások 
képernyő, amikor nincsenek 
szinkronizált hallókészülékek.

100%

Általános

Visszaállítás

Névjegy

Bekapcsolási képernyő

StreamingTávirányító

(5) Válassza a Visszaállítás 
gombot az Általános 
képernyőn, amivel törölni 
tudja az összes szinkronizált 
hallókészüléket, az összes 
párosított Bluetooth eszközt, 
és visszaállíthatja a gyári 
beállításokat.

(6) ) Nyomja meg az OK-t a 
visszaállításhoz.

(7) Válassza a Mégse 
gombot, ha meg akarja 
tartani a SurfLink Mobile 
beállításait. 

100%

OK Mégse

Biztos benne, hogy vissza 
szeretné állítani a gyári 

beállításokat?
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(8) Válassza a Névjegy 
gombot az Általános 
képernyőn, ha részletes 
információt szeretne a 
SurfLink Mobile-ról.

100%

Firmware verzió:

Sorozat szám:

Névjegy

Kiegészítő információk
Tartozékok

A SurfLink Mobile-t a következőkkel szállítjuk:

 • USB töltő

 • USB töltőkábel

 • Line-in kábel

 • Csiptető

 • Nyakpánt csipesz

 • Övcsipesz

Ezek a tartozékok külön-külön is megvásárolhatók 
tartaléknak vagy pótlásként.

TIPP – A legjobb teljesítmény érdekében mindig 
kérdezze audiológusát a rendszerfrissítésekről mind 
a hallókészülékekre, mind a SurfLink Mobile-ra 
vonatkozóan.
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A csiptető és a nyakpánt kiegészítőknek köszönhetően 
a SurfLink Mobile-t nem kell kézben tartani.
A csiptető egyenesen a SurfLink Mobile-hoz, illetőleg
a nyakpánthoz vagy az övcsatlakoztatóhoz kapcsolódik. 

Csiptető eleje/hátulja Nyakpánt csipesz Övcsipesz

Csúsztassa a kívánt tartozékot (öv-, 
vagy nyakpánt csipesz) a csiptetőbe, 
majd csatlakoztassa a csiptetőt a 
a SurfLink Mobile-hoz oly módon, 
hogy a SurfLink Mobile hátoldalán 
az árnyékolt körvonalra helyezi a 
csiptetőt (4. ábra).

A tartozékok kicseréléséhez távolítsa 
el a csiptetőt a SurfLink Mobile-ról,
majd nyomja lefelé a csiptető kioldó 
gombját (5.ábra), és csúsztassa a 
tartozékot a csiptető középpontjától 
kifelé irányba (6.ábra), ahonnan már 
el tudja távolítani (7. ábra). Helyezze 

be a kívánt tartozékot a csiptető 
középső pozíciójába (8. ábra), 
és csúsztassa a csiptető egyik 
oldalának végéig, így nem tud 
elmozdulni a helyéről (9. ábra).

4. ábra

5. ábra

7. ábra

6 . ábra

8. ábra

9. ábra
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Bluetooth áttekintés

A Bluetooth egy vezeték nélküli kommunikációs tech-
nológia, amelyet audio és adatátvitelre használnak.
A csatlakoztatott Bluetooth eszköz (mobiltelefon, MP3 
lejátszó, számítógép, stb.) vezeték nélkül tud megosz-
tani audio-t vagy adatot a SurfLink Mobile-al, amely 
cserébe audio-t tud sugározni a hallókészülékbe. 
A használni kívánt Bluetooth eszköznek támogatnia 
kell a megfelelő Bluetooth profi lokat:

 •  Telefonhívás kezdeményezéséhez/fogadásához 
az Ön Bluetooth eszközének támogatnia kell 
a “Headset” (HSP) vagy a “Szabad kéz”
(“Hands-Free” (HFP) profi lt.

 •  Sztereó zenehallgatáshoz az Ön Bluetooth 
eszközének támogatni kell a “Media” (A2DP) 
profi lt.

A Bluetooth kommunikáció engedélyezéséhez
2 folyamatnak kell megtörténnie:

  Párosítás – kapcsolatot létesít a Bluetooth eszköz 
és a SurfLink Mobile között. Bármely Bluetooth 
eszköze esetében, amit a SurfLink Mobile-al 
szeretne használni, ezt csak egyszer kell megtennie.

  Kapcsolódás – megteremti a lehetőséget 
az audiotartalom átjátszására a korábban 
párosított Bluetooth eszközről az Ön szinkronizált 
hallókészülékeibe a SurfLink Mobile-on keresztül. 
A legtöbb Bluetooth eszköz automatikusan 
kapcsolódik a párosítás megtörténte után.

Szükséges információ

Az elektromos eszközökből keletkező hulladékot
a helyi korlátozásoknak megfelelően kell kezelni.

Az elavult elektronika megsemmisítésének szabályai 
A Paradigm és a helyi törvények együttes ajánlata alapján a 
SurfLink Mobile készülékét a helyi elektronikai újrahasznosítási/
megsemmisítési szervek igénybevételével selejtezze le.

A lenti utasításokat a megsemmisítést/újrahasznosítást végző 
személyek számára mellékeltük. Kérjük a készülékkel együtt 
juttassa el ezt a kézikönyvet is a SurfLink Mobile megsemmisíté-
sét végző személyzetnek. 

Kizárólag a megsemmisítést/újrahasznosítást végző
szervek számára
Ez a termék Lithium Ion Polymer akkumulátort használ.
Az akkumulátor eltávolításához:

 •  Távolítsa el a készülék hátoldalán található két csavart.

 •  A hátlapot csúszatassa felfelé a felső- és alsó részek
elválasztásához.

 •  Távolítsa el az akkumulátort és ragassza le a konnektor 
részét a véletlenszerű kisülés elkerülése érdekében.

 •  Válassza le az akkumulátort a hátlapról egy vékony penge 
segítségével.
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A SurfLink Mobile-t a Nemzetközi Elektromagnetikus 
Kompatibilitási Szabványok fi gyelembe vételével tervezték. 
Ennek ellenére előfordulhat, hogy interferenciát tapasztal, 
melyet feszültségingadozások, reptéri fémdetektorok, egyéb 
orvosi felszerelés által keltett elektromágneses mezők, rádió 
jelek és elektrosztatikus kisülések okozhatnak.

Ha más orvosi készüléket vagy implantot használ - mint a 
defi brillátor, pacemaker - és tart tőle, hogy a SurfLink Mobile 
használata interferenciát okozhat ezekkel a készülékekkel, 
kérjük lépjen kapcsolatba az orvosával vagy az orvosi eszköz 
gyártójával, hogy pontos információt kaphasson a lehetséges 
konfl ikusokról.

A SurfLink Mobile nem használható MRI eljárás alatt. 

Repülőgépen való használat
A SurfLink Mobile nem használható repülőgépen, kivéve ha
a repülési személyzet erre külön engedélyt ad.

Nemzetközi használat
A SurfLink Mobile olyan rádiófrekvencián működik, mely az Ön 
országában vagy régiójában engedélyezett, de más régiókban 
vagy országokban előfordulhat, hogy nincs engedélyezve. 
Ügyeljen arra, hogy más országokban a készülék interferenciát 
vagy működési zavart okozhat más elektromos készülékek 
jelenlétében.

A SurfLink Mobile-ban levő akkumulátor nem cserélhető. Ne 
próbálkozzon az akkumulátor lecserélésével. 

Szabályozási közlemények

FCC ID: EOA-CPED
IC: 6903A-CPED

Bluetooth Qualifi ed Design Listing: B019453

FCC Közlemény
Ez a készülék teljesíti az FCC szabályok 15. részét és az 
RSS-210-et. A mű ködtetésnek két feltétele van: (1) Ez a 
készülék nem okozhat ártalmas interferenciát, és (2) ez a 
készülék elfogad bármely kapott interferenciát, beleértve 
azokat az interferenciákat is, amelyek a készülék nemkívánatos 
mű ködését okozzák.

Megjegyzés: A gyártó nem felelő s bármely rádió vagy 
televízió interferenciáért, amelyet ennek a készüléknek a 
nem engedélyezett módosítása okoz. Az ilyen módosítások 
érvényteleníthetik a használó jogosultságát, hogy mű ködtesse 
a készüléket.
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A Starkey ezennel kijelenti, hogy a SurfLink Mobile készülék 
teljesíti az 1999/5/EC direktíva alapvető  követelményeit és 
egyéb lényeges rendelkezéseit. A Megfelelő ségi nyilatkozat 
egy példánya az alábbi címeken szerezhető  be.

Starkey Laboratories, Inc.
6600 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA

Európai képviselő :
Starkey European Headquarters
Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX
United Kingdom

Magyarországi képviselet:
Starkey Laboratórium Kft.
1119 Budapest, Fehérvári út 79.
+36 1 462 6050

www.starkey.hu

Jegyzetek

60 6160
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Jegyzetek Jegyzetek
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