


1. POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Stranová volba (Levá – Obě – Pravá)
2. Zesílení zvuků
3. Zeslabení zvuků
4. Ztlumení sluchadla
5. Změna programů
6. Tv vysílačka 
7. Domů – reset
8. Vypnuto – Zapnuto

2. ZAPNUTÍ - VYPNUTÍ

Vysílačku po používání vypněte, šetříte tím baterii.  Červená barva znamená „VYPNUTO“. 

               VYPNUTO    ZAPNUTO

3. STRANOVÁ VOLBA

Chceme-li provést změnu nastavení pouze na jedné straně, posuneme šoupátko doleva nebo 

doprava. 

Modrá signálka se rozsvítí při vyslání příkazu pro stranu LEVOU, červená pro PRAVOU.       

Prostřední poloha je pro obě strany současně. 

LEVÁ       OBĚ         PRAVÁ



4. Tlačítko DOMŮ

Stisknutím tlačítka „Domů“ se vrátíte na původní základní nastavení, tedy na první 

program a prostřední stupeň hlasitosti, všechny Vaše předchozí úpravy se tím odstraní.

5. Tlačítko ZTLUMENÍ

Vysílačkou můžete Vaše sluchadlo i ztlumit – stiskem tlačítka se symbolem 

přeškrtnutého reproduktoru. Opětným stiskem tohoto tlačítka sluchadlo znovu 

zapnete. 

6. Tlačítko HVĚZDIČKA

Tlačítko „Hvězdička“ je použitelné pro propojení signálu z Tv, MP 3, počítače či jiného 

zdroje přímo do sluchadla, máte-li příslušnou vysílačku Starkey SurfLink Media. 

Zároveň může být použitelné i jako Autotest: 

 Stranovým voličem vyberte pravé či levé sluchadlo
 Stiskněte tlačítko Hvězdička
 Uslyšíte krátké zabzučení ve sluchadle
 Ozve se výsledek Autotestu

7. UPOZORNĚNÍ 

Všechny zde popsané funkce závisí na typu Vaší vysílačky SurfLink Remote Controle (Basic, 

Intermediate, Advanced) a nemusí být všechny nutně vždy přítomné. 



Zařízení SurfLink Remote bylo navrženo tak, 

aby splňovalo nejpřísnější mezinárodní 

elektrotechnické normy IEC. Nicméně je 

možné, že se i tak setkáte s rušivými vlivy 

jiných zařízení, jako jsou detektory kovů na 

letištích, elektromagnetické pole všeobecně, 

radiové signály a elektrostatický výboj. 

Pokud užíváte jiné medicinské přístroje, jako 

implantáty, defibrilační zařízení nebo 

pacemakery a nejste si jistí možnou 

interferencí, kontaktujte svého lékaře nebo 

výrobce daného medicinského výrobku pro 

informaci o riziku interference. 

SurfLink Remote nemá být používán během 

MRI vyšetření.

Použití v letadle - SurfLink Remote nemá být 

používán v letadle bez vědomí posádky.

Mezinárodní použití - SurfLink Remote 

používá radiové frekvence specifické pro určitý

stát a nemusí být povolen vně tohoto státu. 

Pamatujte, že používání SurfLink Remote 

během mezinárodních cest může způsobit 

interferenci s jinými zařízeními, nebo jiná 

zařízení mohou způsobit kolizi s Vaším SurfLink

Remote.

Baterie ve Vašem SurfLink Remote není 

dobíjecí, nepokoušejte se ji vyměnit.

Poznámka: Výrobce nenese zodpovědnost za 

žádnou radiovou nebo Tv interferenci 

způsobenou neautorizovanou modifikací 

tohoto výrobku. Takové úpravy zabraňují 

legálnímu využívání výrobku.

Paradigm prohlašuje, že SurfLink Remote je ve 

shodě se základními požadavky Direktivy 

1999/5/EC. Kopie Prohlášení o shodě je 

k nahlédnutí na adrese: 

Paradigm, Inc. 6600 Washington Ave. South 

Eden Prairie, MN USA

 

Paradigm, Inc. European Headquarters Wm. F. 

Austin House, Bramhall Technology Park 

Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX 

United Kingdom

S elektronickým odpadem je třeba  

zacházet podle lokálních předpisů.
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