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Roger MyLink Napájení

Components
Komponenten
Composants
Komponenty
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Charging Roger MyLink
Roger MyLink aufladen
Charger Roger MyLink
Nabíjení zařízení Roger MyLink
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Wearing Roger MyLink
Roger MyLink tragen
Porter Roger MyLink
Nošení zařízení Roger MyLink
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Switching on Roger MyLink and its Roger microphone
Roger MyLink und Roger-Mikrofon einschalten
Mise en marche du Roger MyLink et du Roger microphone 
Zapnutí zařízení Roger MyLink a jeho mikrofonu Roger 
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T/MT

Activate the T-Coil program in your hearing aid
Telefonspule im Hörgerät aktivieren
Activer le programme T-Coil de votre aide auditive
Aktivujte program na T-cívce ve svém sluchadle 
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Adjust the volume
Lautstärke einstellen
Réglage du volume
Nastavte hlasitost
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Připojit       

0-10 cm

Roger MyLink is not compatible with FM transmitters
Roger MyLink Funktioniert nicht mit FM Sender
Roger MyLink n’est pas compatible avec des émetteus FM
Roger MyLink není kompatibilní s FM přijímači

Connect Roger MyLink to your Roger microphone
Verbinden Sie Roger MyLink mit Ihrem Roger Mikrofon
Connecter Roger MyLink avec votre Roger microphone
Připojte zařízení Roger MyLink ke svému mikrofonu

A

B
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VYPNOUT

The Roger MyLink user guide will give you detailed 
information about the setup.

Die Roger MyLink Gebrauchsanweisung informiert 
detailliert über den Gebrauch.

Le mode d’emploi Roger MyLink vous donnera des 
informations détaillées sur l’utilisation.

Podrobné informace k používání zařízení Roger MyLink 
najdete v příslušné uživatelské příručce.



Servis a záruka

Na výrobek je poskytována záruční doba v souladu 
s platným občanským zákoníkem ČR, která vstupuje 
v platnost v den nákupu.

Tato záruka zahrnuje jakékoliv opravy způsobené vadami 
materiálu a/nebo zpracováním. Tato záruka nezahrnuje 
poškození způsobené běžným opotřebením, nesprávnou 
manipulací, vystavením působení chemických látek, 
ponořením do vody nebo nepřiměřenou zátěží. Poškození 
způsobené okolnostmi jako např. pádem na zem, vypráním, 
rozšlápnutím, rozkousáním od zvířete, vysoušením v mikro-
vlnné troubě apod. není předmětem poskytnuté záruky. 
Poškození způsobené zásahem neoprávněných servisních 
center nebo jiných neoprávněných osob do přístroje činí 
záruku na výrobek značky Phonak neplatnou. Tato záruka 
nezahrnuje žádné služby provedené poskytovatelem zařízení 
v jeho provozovně.

Záruční list musí být řádně a čitelně vyplněn včetně data 
zakoupení, podpisu a razítka výdejny.

Tato záruka se vztahuje na výrobky značky Phonak uvedené 
níže:

Sériové číslo zařízení:  _____________________

Datum zakoupení:  _____________________

Podpis a razítko poskytovatele:  ____________________
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Distributor
REJA spol. s r. o. 
Sídlo: 
Dolní náměstí 305/21 
746 01 Opava 
IČ: 44738706

zapsána v registru obchodního rejstříku vedeného 
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, spisová značka 2714

Centrální místo pro záruční a pozáruční servis: 
REJA spol. s r. o., Příkop 843/4, 602 00 Brno  
tel.: 513 033 852  
web: www.reja.cz  
e-mail: helpdesk.phonak@reja.cz, servis.phonak@reja.cz  
Facebook: @Phonak CZ, You Tube: Phonak CZ/SK 

Kontaktní a servisní formuláře:  
www.reja.cz  
www.sluchadla-deti.cz 

Doplňky pro sluchadla: baterie, čisticí prostředky, 
dálková ovládání, příslušenství pro poslech televize, 
telefonování, bezdrátovou komunikaci a jiné  
www.audiodum.cz 

© Kopírování části a/nebo celé této příručky je možné 
pouze se souhlasem společnosti REJA spol. s r. o. 
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Prohlášení o shodě
Společnost Sonova Communications AG tímto prohlašuje, 
že tento výrobek je v souladu se směrnicí pro rádiová 
zařízení 2014 /  53 /  EU. Plný text evropského prohlášení 
o shodě lze získat od výrobce, místního zástupce značky 
Phonak nebo na stránkách www.phonak.com.
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Poznámky
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Výrobce: 
Sonova Communications AG 
Herrenschwandweg 4 
CH-3280 Murten 
Švýcarsko  
www.phonak.com/phonak-roger

Autorizovaný poskytovatel zařízení:

Distributor pro Českou republiku: 
REJA spol. s r. o. 
www.reja.cz 
www.phonak.cz 
www.sluchadla-deti.cz 
www.komunikacnisystem.cz 
www.audiodum.cz
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