
Phonak RemoteMic set

Quick setup guide / Schnellstartanleitung 
Guide d’installation rapide / Stručný návod k použití



Components
Komponenten
Composants
Komponenty

Phonak ComPilotPhonak RemoteMic
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Charge
Aufladen
Charger
Nabíjení 

Or
Oder
Ou
Nabíjení

 

ComPilot

2h

RemoteMic
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If you obtained RemoteMic/ComPilot as set, go to 3.

Direkt zu 3. wenn RemoteMic/ComPilot im Set gekauft 
wurde.

Si vous avez acheté le kit RemoteMic/ComPilot  
complet, allez directement au point 3.

Pokud máte sadu RemoteMic/ComPilot pokračujte 
krokem č. 3.

Phonak ComPilot
Phonak RemoteMic

Sada
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Pairing (1×)
Kopplung (1×)

A

B

C

D

Couplage (1×)
Párování

 

Solid blue
Konstant blau
Bleu continu

Indikátor svítí modře

2 sekundy

poweraudioaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuddddddddiiiiiiiiiiiiooooooooooooouudddddddddddiiiiiiiiiiidd

VYPNOUT

2.
1.

max. 1 min

RemoteMic

ComPilot

ZAPNOUT  

poweraudio

5



Wearing ComPilot
ComPilot tragen
Porter ComPilot
Zavěste si ComPilot na krk
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Wearing RemoteMic
RemoteMic tragen 
Porter RemoteMic
Umístění RemoteMic

 

20 cm (8’’)
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Switching on
Einschalten
Mise en marche
Zapnutí

A

B

C

 

Solid blue
Konstant blau
Bleu continu

Indikátor svítí modře

poweraudioaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuddddddddiiiiiiiiiiiiooooooooooooouudddddddddddiiiiiiiiiiidd

poweraudio

ZAPNOUT  ZAPNOUT

5–30 sekund

RemoteMic ComPilot
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Usage
Benutzung
Utilisation
Používání

Pause / Resume
Pause / Fortsetzen
Pause / Continuer
Přerušení

Volume setting
Lautstärke einstellen
Réglage du volume
Ovládání hlasitosti

 

power

audio

ComPilot RemoteMic

Sluchadlo

Max. 20 m
(60 ft)

Hovořící osoba

+
–
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The Phonak RemoteMic user guide will give you  
detailed information about the setup.

Die Phonak RemoteMic Gebrauchsanweisung  
informiert detailliert über den Gebrauch.

Le mode d’emploi Phonak RemoteMic vous donnera  
des informations détaillées sur l‘utilisation.

Detailní informace o zařízení Phonak RemoteMic 
naleznete v příslušné uživatelské příručce.

 

VYPNOUT VYPNOUT
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Přehled světelné indikace

On
Ein
Marche 
Zapnuto

Audio transmission
Tonübertragung
Transmission audio
Přenos zvuku

Pause mode
Pause Modus
Pause
Přerušení

Pairing mode
Kopplungsmodus
Couplage 
Párování

Low battery
Niedriger Batteriestand
Accumulateur faible
Vybitá baterie
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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 
sluchadel 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 prodejce:  _______________________

Servis a záruka
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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., IBC, Příkop 843/4, 602 00 Brno,  
tel.: 463 034 343, 734 495 208 
web: www.reja.cz 
e-mail: helpdesk.phonak@reja.cz, servis.phonak@reja.cz

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

Doplňky pro sluchadla: 
baterie, čisticí prostředky, dálková ovládání, bezdrátová 
příslušenství pro FM komunikaci a jiné 
www.audiodum.cz

© Kopírování části a/nebo celé této příručky je možné 
pouze se souhlasem společnosti REJA spol. s r. o.

Dovozce
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Společnost Phonak AG tímto prohlašuje, že tento výrobek 
společnosti Phonak vyhovuje požadavkům směrnice 
93/42/EHS o zdravotnických prostředcích i požadavkům 
směrnice 1999/5/ES o rádiových a telekomunikačních 
koncových zařízeních. Úplné znění prohlášení o shodě lze 
získat od výrobce.

Prohlášení o shodě
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Poznámky



www.phonak.com 0459

Phonak AG 
Laubisrütistrasse 28 
CH-8712 Stäfa 
Switzerland

Dovozce pro ČR: 
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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