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Charging / Aufladen
Charger / Nabíjení

1



1s

Switch on additional microphones one at a time.
Zusätzliche Mikrofone einzeln einschalten.
Allumer les microphones supplémentaires un à la fois.
Zapínejte další mikrofony jeden po druhém.
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Switching on / Einschalten
Mettre en marche / Zapínání

1 sekunda



vzdálenost 10 cm

Connecting / Verbinden
Connecter / Připojování

or 
oder 
ou 
nebo
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Microphone usage
Anwendungsarten
Utilisation comme microphone
Způsob používání mikrofonu
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Use with an audio device
Verwendung mit einem Audiogerät
Utiliser avec un appareil audio
Používání s audio zařízením
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For further information, please refer to the User Guide.

Weitere Informationen zur Anwendung finden Sie in der
Gebrauchsanweisung.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux
instructions d'utilisation.

Další informace naleznete v uživatelské příručce. 



Servis a záruka

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

Mezinárodní garance
Společnost Sonova AG poskytuje na tento výrobek 
omezenou mezinárodní garanci v délce jednoho roku. 
Tato omezená garance se vztahuje pouze na výrobní 
vady a vady materiálu. Garance je platná pouze 
při předložení řádně vyplněného záručního listu.

Mezinárodní garance nemá vliv na žádná práva odvíjející 
se od platných národních právních norem pro prodej 
spotřebního zboží.

Omezení záruky
Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené 
nesprávnou manipulací nebo používáním, vystavením 
chemikáliím, vniknutím vody nebo nadměrným 
namáháním. Poškození způsobené třetími stranami 
nebo neautorizovanými servisními středisky činí záruku 



na níže uvedený výrobek neplatnou. Tato záruka 
se nevztahuje na servisní zásahy provedené prodejcem 
zařízení v jeho provozovně.

Sériové číslo  
 

Datum zakoupení: 
 

Autorizovaný prodejce
(razítko/podpis):



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 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

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

Dovozce



Poznámky
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Dovozce pro Českou republiku:

REJA spol. s r. o. 
www.reja.cz 
www.phonak.cz 
www.sluchadla-deti.cz 
www.komunikacnisystem.cz 
www.audiodum.cz

 
Výrobce: 
Phonak Communications AG 
Laenggasse 17 
CH-3280 Murten 
Switzerland 
www.phonak.com


