
Phonak TVLink II
Quick setup guide / Schnellstartanleitung 
Guide d’installation rapide / Stručný návod na použitie
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Components
Komponenten
Composants
Komponenty

Optický kábel Koaxiálny kábel ComPilot II

Phonak TVLink II 
základňa
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Connect power and audio cable
Netzteil und Audio-Kabel anschliessen
Connectez le câble d’alimentation et le câble audio
Zapojte sieťový a audio kábel

or
oder
ou
alebo
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Charge 1 hour
1 Stunde laden
Chargez 1 heure
Nabijte zariadenie (1 hodina)
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Zapnúť

Wearing ComPilot II
ComPilot II tragen
Portez ComPilot II
Nosenie zariadenia ComPilot II
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Switch on TVLink II
TVLink II einschalten
Mettez TVLink II en marche
Zapnete zariadenie TVLink II
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Volume setting
Lautstärke einstellen
Réglage de volume
Nastavenie hlasitosti

Usage
Benützung
Utilisation
Použivanie

Pause / Resume
Pause / Abspielen
Pause / Diffuser
Prerušiť / Pokračovať

Vzdialenosť až 30 metrov
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The Phonak TVLink II user guide will give you detailed 
information about the installation.

Die Phonak TVLink II Gebrauchsanweisung informiert 
detailliert über die Installation.

Le mode d’emploi Phonak TVLink II vous donne des  
informations détaillées sur l’installation. 

Podrobné informácie k používaniu zariadenia Phonak 
TVLink II nájdete v príslušnej užívateľskej príručke.
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ON
Ein
Marche 
Zapnuté

Audio transmission
Tonübertragung
Transmission audio
Prenos zvuku

Pause
Pause
Pause
Prerušenie prenosu

Pairing
Koppeln
Couplage 
Párovanie

No audio signal
Kein Audiosignal
Pas de signal audio
Bez zvukového signálu
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Servis a záruka

Na výrobok je poskytovaná záručná doba v súlade s plat-
ným občianskym zákonníkom SR, ktorá vstupuje v platnosť 
v deň nákupu. 

Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nevhodným 
zaobchádzaním alebo starostlivosťou, vystavením chemi-
káliám, ponorením do vody alebo nadmerným namáhaním. 
Poškodenie spôsobené okolnosťami ako napr. pádom 
na zem, vypraním, rozšliapnutím, rozhryznutím od zvieraťa, 
vysúšaním v mikrovlnnej rúre a pod. nie je predmetom 
poskytnutej záruky. Záruka stráca platnosť pri škodách 
spôsobených tretími stranami alebo neautorizovaným 
servisom. Tato záruka sa nevzťahuje na servisné zásahy 
prevedené poskytovateľom zariadenia na jeho prevádzke.

Záručný list musí byť riadne a čitateľne vyplnený vrátane 
dátumu zakúpenia, podpisu a pečiatky predajcu.

Táto záruka sa vzťahuje na zariadenie značky Phonak, ktoré 
je uvedené nižšie.

Sériové číslo zariadenia: 

Dátum zakúpenia: 

Pečiatka a podpis predajcu:

 

 

 

11



Artsonic s. r. o.  
Sídlo:  
Radlinského 27 
811 07  Bratislava 
IČO: 52 800 008, IČ DPH: SK2121165783

zapísaná v obchodnom registri vedeného u Okresného 
súdu v Bratislave 1, oddiel: SRO, vložka č. 142695/B

Centrálny servis:  
Akustik plus s. r. o. 
Krížna 5 
811 07 Bratislava  
tel.: SK 02 554 24 272  
e-mail: akustik@akustik.sk, servis.phonak@akustik.sk  
Facebook: @PhonakSlovensko 
You Tube: Phonak CZ/SK

Kontaktné a servisné formuláre: www.akustik.sk

Doplnky pre načúvacie prístroje:  
batérie, čistiace prostriedky, ďialkové ovládanie, príslušen-
stvo pre počúvanie televízie, telefonovanie, bezdrôtová 
komunikácia a iné www.audiodom.sk

©  Kopírovanie časti a/alebo celej tejto príručky je možné len so súhlasom spoločnosti 
Artsonic s. r. o.

Distribútor
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Spoločnosť Phonak AG so sídlom Laubisrütistrasse 28, 
8712 Stäfa, Švajčiarsko týmto na svoju vlastnú 
zodpovednosť vyhlasuje, že:
l výrobok  Phonak TV Link II je v súlade so smernicou 

2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach,
l zdravotnícky prostriedok ComPilot II je v súlade 

so smernicou 93 / 42 / EHS o zdravotníckych prostriedkach 
a smernicou 2014 / 53 / EU o rádiových zariadeniach.
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Vyhlásenie o zhode 



Poznámky
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Autorizovaný predajca:
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Výrobca:  
Phonak AG 
Laubisrütistrasse 28 
CH-3280 Stäfa 
Švajčiarsko   
www.phonak.com

Distibútor pre Slovenskú republiku: 
Artsonic s. r. o. 
so sídlom Radlinského 27, 
811 07  Bratislava 
www.artsonic.sk 
www.phonak.sk 


