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Charging / Aufladen
Charger / Nabíjanie
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Switch on additional microphones one at a time.
Zusätzliche Mikrofone einzeln einschalten.
Allumer les microphones supplémentaires un à la fois.
Zapínajte ďalšie mikrofóny jeden po druhom.
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Switching on / Einschalten
Mettre en marche / Zapínanie

1 sekunda



vzdialenosť 10 cm

Connecting / Verbinden
Connecter / Pripojovanie

or 
oder 
ou 
alebo
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Microphone usage
Anwendungsarten
Utilisation comme microphone
Zpôsob používania mikrofónu
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or 
oder 
ou 
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Use with an audio device
Verwendung mit einem Audiogerät
Utiliser avec un appareil audio
Používanie s audio zariadením
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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.

Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie. 



Servis a záruka

Platnosť záruky
Na výrobok je poskytovaná záručná doba v súlade 
s platným občianskym zákonníkom SR, ktorý vstupuje 
v platnosť v deň nákupu.

Medzinárodná garancia
Spoločnosť Sonova Communications AG poskytuje 
jednoročnú obmedzenú medzinárodnú garanciu, ktorá 
začína platiť odo dňa zakúpenia. Táto obmedzená 
garancia sa vzťahuje na výrobné chyby a chyby 
materiálu na zariadeniu. Záruku je možné si uplatniť 
až po predložení dokladu o zakúpení tovaru. 

Medzinárodná garancia nemá žiadny vplyv na zákonné 
práva, ktoré môžete mať na základe príslušnej miestnej 
legislatívy týkajúcej sa predaja spotrebného tovaru.

Obmedzenie záruky
Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené 
nevhodným zaobchádzaním alebo starostlivosťou, 
vystavením chemikáliám alebo nadmerným namáhaním. 
Záruka stráca platnosť pri škodách spôsobených tretími 



stranami alebo neautorizovaným servisom. Tato záruka 
sa nevzťahuje na servisné zásahy prevedené predajcom 
na jeho prevádzke. 

Sériové číslo  
 

Dátum zakúpenia: 
 

Autorizovaný predajca
(pečiatka/podpis):



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



Poznámky



Autorizovaný predajca:
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Výrobca:  
Sonova Communications AG 
Herrenschwandweg 4 
CH-3280 Murten 
Švýcarsko  
www.phonak.com

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


