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Witamy

Gratulujemy użytkowania urządzenia Noahlink Wireless, które 
umożliwi bezprzewodowe połączenie oraz dopasowanie 
aparatów słuchowych bez użycia urządzenia pośredniczącego. 
Urządzenie korzysta z łatwej technologii „plug-and-play”. 
Należy dokładnie przeczytać tą instrukcję, aby doświadczyć w 
pełni korzyści z użytkowania Noahlink Wireless.

Jeśli mają Państwo dalsze pytania, to należy zwrócić się do 
producenta aparatów słuchowych. 

i Nie należy próbować używać Noahlink Wireless z 
oprogramowaniem dopasowania, które w szczególności 
nie wspiera urządzenia. Noahlink Wireless może być 
współużywany na tym samym komputerze PC z innymi 
interfejsami programowania aparatów słuchowych (np. Hi-
PRO, NOAHlink).

Dla zachowania bezpieczeństwa, należy dokładnie przeczytać 
rozdział ‘Ważne informacje’.
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Oświadczenie:

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania określone w Części 
15 zasad FCC (USA; Federal Communications Commission) 
oraz normie RSS-210 przepisów IC (Kanada: Industry Canada). 
Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: (1) to 
urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) 
to urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, 
w tym takie, które mogłyby spowodować niepożądane działanie.

Ważne: Wykonane testy wykazały zgodność urządzenia z 
wymaganiami dla urządzeń cyfrowych klasy A, określonymi 
w Części 15 zasad FCC oraz ICES-003 zasad IC. Limity te 
dobrano w taki sposób, aby zapewnić racjonalny poziom 
ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach 
komercyjnych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może 
wypromieniowywać energię fal radiowych i jeżeli zostanie 
zamontowane i będzie użytkowane niezgodnie z instrukcjami, 
może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. 
Użytkowanie tego urządzenia w warunkach mieszkalnych 
może powodować szkodliwe zakłócenia i w takim przypadku 
użytkownik będzie musiał na własny rachunek je korygować. 
Zmiany lub modyfikacje mogą unieważnić prawo użytkowania 
urządzenia.
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Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Noahlink Wireless jest przeznaczony do umożliwienia osobie 
dopasowującej, aby bezprzewodowo zmienić ustawienia 
aparatu słuchowego. Główna funkcja interfejsu programowania 
Noahlink Wireless to przesyłanie sygnałów z informacjami 
pomiędzy komputerem PC wyposażonym w oprogramowanie 
dopasowania oraz bezprzewodowymi aparatami słuchowymi.

Lista krajów, dla których urządzenie jest przeznaczone do 
sprzedaży protetykom słuchu:

Unia Europejska – Kraje EEA oraz Szwajcaria:

Urządzenie spełnia wymogi zasadnicze zgodne z wymogami 
zasadniczymi i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/
EC (R&TTE) oraz Dyrektywy Sprzętu Radiowego 2014/53/EU (RED). 
Deklaracja zgodności jest osiągalna na stronie www.himsa.com.

Ameryka Północna

USA: 

Urządzenie jest certyfikowane jako Cyfrowy System Transmisyjny zgodny 
z  FCC część 15, podczęść B oraz C.

FCC identyfikator: 2AH4DCPD-1
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Kanada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme RSS-247 
du Canada.

Identyfikator: IC: 381-CPD1

Meksyk

Certyfikowane zgodnie ze schematem NYCE.

Identyfikator certyfikatu: RCPNOCP16-1242 

Europa Wschodnia

Kraje EAEU:

Rosja, Kazachstan, Białoruś, Armenia, Kirgistan

Certyfikowane zgodnie ze schematem FSB. Identyfikator: RU0000031815

Certyfikowane zgodnie ze schematem EEC. Identyfikator:

EAEC N RU Д-DK.эM03.В.00089 

Albania

Mogą być zastosowane urządzenia certyfikowane do używania w EU.

Azerbejdżan

Certyfikowane zgodnie ze schematem MoCIT Az.

Identyfikator certyfikatu: AZ 031.13.02.05163.17

Bośnia

Mogą być zastosowane urządzenia certyfikowane do używania w EU.

Gruzja

Mogą być zastosowane urządzenia certyfikowane do używania w EU.
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Kosowo

Mogą być zastosowane urządzenia certyfikowane do używania w EU.

Mołdawia 

Certyfikowane zgodnie ze schematem NRFC   

Identyfikator certyfikatu: MD OC TIP 024 A5929-17

Macedonia

Mogą być zastosowane urządzenia certyfikowane do używania w EU.

Federacja Rosyjska

Certyfikowane zgodnie ze schematem ROSKOMNADZOR.

Identyfikator certyfikatu: 77-17/0798/4144

Certyfikowane zgodnie ze schematem ROSSVYAZ. 

Identyfikator certyfikatu: Д-МДРД-4845.

Serbia

Certyfikowane zgodnie ze schematem MTT.

Identyfikator certyfikatu: P1617135000

Ukraina

Certyfikowane zgodnie ze schematem NKRZI.     

Identyfikator certyfikatu UA.109.DR.0218-17

Certyfikowane zgodnie ze schematem CAB.                 

Identyfikator certyfikatu UA.TR.109.0218-17

Certyfikowane zgodnie ze schematem DSSU.
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AZJA

Bangladesz

Urządzenie może być zastosowane. Dla tego kraju nie jest dostępna 
procedura zatwierdzenia typu.

Chiny

Certyfikowane zgodnie ze schematem SRRC.

Identyfikator: CMIT ID: 2016DJ4583

Hong Kong

Uzyskano zgodę wyjątku wskazującą na to, że nie jest konieczne 
zatwierdzenie typu.

Identyfikator certyfikatu HK003 17 00033

Indie

Certyfikowane zgodnie ze schematem WPC.

Identyfikator certyfikatu ETA-109/2017-RLO(SR)

Indonezja

Certyfikowane zgodnie ze schematem SDPPI.

Identyfikator certyfikatu 47161/SDPPI/2016 

Japonia

To urządzenie jest certyfikowane jako “Urządzenie komunikacyjne 
danych o niskiej mocy o paśmie  2,4 GHz stosownie do Japońskiego 
Prawa Radiowego 131,1950” (電波法)

Certifikat numer: JN0588 i01

Numer znaku: 203-JN0588
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Malaezja

Certyfikowane zgodnie ze schematem MCMC.

Identyfikator certyfikatu: RAHY/75K/1016/S(16-3303)

 CDIF 16000222

Pakistan

Certyfikowane zgodnie ze schematem PTA.

Identyfikator certyfikatu: No.9.499/2012/PTA

Filipiny

Certyfikowane zgodnie ze schematem NTC.

Identyfikator certyfikatu: ESD-1715400C.

Singapur

Certyfikowane zgodnie ze schematem IMDA. 

Korea Południowa
Certyfikowane zgodnie ze schematem MSIP. 

Identyfikator certyfikatu: MSIP-CMM-NLW-CPD-1

Complies with
IMDA Standards

N3421-16
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Tajwan

Certyfikowane zgodnie ze schematem NCC.

Identyfikator certyfikatu:

       
CCAH16LP2160T0

Tajlandia

Certyfikowane zgodnie ze schematem NBTC.

Identyfikator certyfikatu: RT 1765

Wietnam

Urządzenie może być zastosowane. Uzyskano zgodę wyjątku 
wskazującą na to, że nie jest konieczne zatwierdzenie typu.

Identyfikator zgody zwolnienia: 128/cvt-TT3

Bliski Wschód

Bahrajn

Certyfikowane zgodnie ze schematem DWLFM.

Identyfikator certyfikatu: 3249

Irak

Certyfikowane zgodnie ze schematem CMC.

Identyfikator certyfikatu: CMC TA 170052
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Izrael

Certyfikowane zgodnie ze schematem MoC.

Identyfikator certyfikatu 51-60666

Jordania

Certyfikowane zgodnie ze schematem TRC.

Identyfikator certyfikatu: TRC/SS/2017/300

Kuweit

Certyfikowane zgodnie ze schematem CITRA.

Identyfikator certyfikatu 2054

Liban

Certyfikowane zgodnie ze schematem MoT.

Identyfikator certyfikatu 11266/E&M/2017

Oman

Certyfikowane zgodnie ze schematem TRA.
 Oman - TRA
 Dealer No. D090013
 Certificate number TRA/TA-R/4728/17
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Palestyna

Certyfikowane zgodnie ze schematem MTIT.

      

 Certifikat numer. 2017/36

Katar

Certyfikowane zgodnie ze schematem CRA.

Identyfikator certyfikatu: CRA/SA/2017/R-6541

Arabia Saudyjska

Certyfikowane zgodnie ze schematem CITC.

Identyfikator certyfikatu: TA 16082017-16082019-20984

Zjednoczone Emiraty Arabskie 

Certified to the TRA scheme.

Identyfikator certyfikatu: ER58771/17

Centralna i Południowa Ameryka

Argentyna

Certyfikowane zgodnie ze schematem ENACOM. 

Identyfikator certyfikatu: CNC ID: C-17950 

TRA
REGISTERED No.:
IBL-2017-10-69183

DEALER No:
DA69354/17
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Boliwia

Certyfikowane zgodnie ze schematem ATT.

Identyfikator certyfikatu ATT-DJ-RA-II-TL LP 304/2017

Brazylia

Certyfikowane zgodnie ze schematem ANATEL: Identyfikator:  05314-16-
10089 

          05314-16-10089

Chile

Certyfikowane zgodnie ze schematem SUBTEL.

Identyfikator certyfikatu ORD Nº 10875/ DO Nº 40978/F26

Kolumbia

Certyfikowane zgodnie ze schematem CRC.

Identyfikator certyfikatu 2017811206

Kostaryka

Certyfikowane zgodnie ze schematem SUTEL.

Identyfikator certyfikatu 06402-SUTEL-DGC-2017
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Republika Dominikany

Certyfikowane zgodnie ze schematem INDOTEL.

Identyfikator certyfikatu DE-0003445-17

Ekwador

Certyfikowane zgodnie ze schematem ARCOTEL.

Identyfikator certyfikatu NRH-2017-000025

Gwatemala

Certyfikowane zgodnie ze schematem SIT.

Identyfikator certyfikatu: SIT-DH-121-2017  

Panama

Certyfikowane zgodnie ze schematem ASEP.

Identyfikator certyfikatu: 2126 

Paragwaj

Certyfikowane zgodnie ze schematem CONATEL.

Identyfikator certyfikatu: 2017-09-I-0000301

Peru

Certyfikowane zgodnie ze schematem MTC.

Identyfikator certyfikatu TRSS39768

Urugwaj

Certyfikowane zgodnie ze schematem URSEC.

Identyfikator certyfikatu VU2017-002307
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AFRYKA

Algeria

Certyfikowane zgodnie ze schematem ARPT.

Identyfikator certyfikatu 1117/IR/AGR/PC/ARPT/2017

Maroko

Certyfikowane zgodnie ze schematem ANTR.

Identyfikator certyfikatu: MR 14846 ANRT 2017

Południowa Afryka

Certyfikowane zgodnie ze schematem ICASA.

   

TA xxxx.yyyy

                          

  Approved

Tunezja

Certyfikowane zgodnie ze schematem CERT.

Identyfikator certyfikatu AHO-1152-17
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Południowy Pacyfik

Australia 

Certyfikowane zgodnie ze schematem ACMA.

Deklaracja zgodności ze stosownymi standardami ACMA dokonana 
pod ustawą Radiocommunications Act 1992 oraz ustawą 
Telecommunications Act 1997, została pozyskana 27 września 2016.

Nowa Zelandia

Certyfikowane zgodnie ze schematem RSM.

Deklaracja zgodności z AS/NZS 4268: 2012 + A1:2013 (EN 300 328 1.9.1 
/ FCC part 15.247) została pozyskana 27 września 2016.

Dla krajów nie wymienionych powyżej, należy odnieść się do lokalnych 
wymogów krajowych.

Aktualizowaną listę zgód krajowych można znaleźć pod adresem  www.
himsa.com.
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Opis

1 Wskaźnik świetlny prawej strony

2 Wskaźnik świetlny lewej strony

3 Port USB do zasilania oraz komunikacji z opro-
gramowaniem dopasowania
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Wstęp - instalacja

Ważne: Any zapewnić najlepszą możliwą pracę urządzenia No-
ahlink Wireless, należy zawsze się upewnić, że jest ono umiejs-
cowione w otwartej jasno widocznej przestrzeni w stosunku do 
dopasowywanych aparatów słuchowych.

Noahlink Wireless to interfejs programowania USB typu plug-
and-play, umożliwiający bezprzewodowe dopasowanie aparatów 
słuchowych od licencjonowanych producentów. Aby uzyskać 
pełną listę producentów aparatów słuchowych używających No-
ahlink Wireless, należy odwiedzić stronę www.himsa.com.

1. Zanim połączysz się z Noahlink Wireless upewnij się, że 
masz zainstalowane odpowiednie oprogramowanie do do-
pasowania. Sterownik Noahlink Wireless będzie instalowany 
podczas instalacji oprogramowania dopasowania.

2. Po udanej instalacji oprogramowania do dopasowania 
należy podłączyć Noahlink Wireless do dowolnego portu 
USB w komputerze PC przy użyciu dostarczonego kabla 
USB. Stałe 2-3 sekundowe zielone wskazanie światła to 
potwierdzenie, że Noahlink Wireless jest włączony.
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3.   Na wykonywanie dopasowania bezprzewodowego może 
czasem wpływać wiele różnych czynników związanych ze 
sprzętem oraz fizycznym umiejscowieniem środowiska dopa-
sowania.

• Należy umieścić Noahlink Wireless na stole w widocznej 
otwartej przestrzeni w stosunku do aparatów słuchowych, 
które muszą się znaleźć w zasięgu 3 metrów (10 stóp).

• Należy unikać podłączania Noahlink Wireless do koncen-
tratora USB z innymi urządzeniami USB (np. interfejsem 
Bluetooth), ponieważ może to wpłynąć na wydajność 
urządzenia Noahlink Wireless.

• Podczas dopasowania aparatów słuchowych w kabinie 
ciszy, należy umieścić Noahlink Wireless wewnątrz lub 
blisko kabiny.

• Zaleca się używanie kabli USB pomiędzy Noahlink Wire-
less i komputerem PC, które nie przekraczają długości 3 
metrów (10 stóp).

4.   Można teraz przystąpić do dopasowania bezprzewodowego 
aparatów słuchowych.
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Porady dla optymalnego dopasowania bezprzewodowego

Przed umieszczeniem baterii należy pozwolić jej zaczerpnąć pow-
ietrza
Podczas wykonywania dopasowania bezprzewodowego, należy 
używać nowych baterii. Najbardziej powszechnym rodzajem bat-
erii do aparatów słuchowych są baterie cynkowo-powietrzne. Te 
typy baterii są aktywowane przez tlen znajdujący się w powietrzu. 
Poprzez usunięcie małej naklejki z baterii, tlen aktywuje baterię. 
Tlen wchłaniany jest powoli, ponieważ musi przedostać się przez 
małe otworki i filtr.

Dlatego po zdjęciu naklejki z baterii i przed włożeniem do apara-
tu słuchowego ważne jest, aby odczekać 2 pełne minuty, po 
których można zamknąć kieszeń baterii. Jeśli baterie zostaną 
umieszczone zbyt wcześnie to mogą wchłonąć niewystarczającą 
ilość tlenu, aby odpowiednio zasilać aparat słuchowy.



24

Zawsze należy otwierać/zamykać drzwi baterii, aby uzyskać 
połączenie
Podczas połączenia aparatów słuchowych z oprogramowaniem 
do dopasowania, należy się upewnić, że są one w “trybie do-
pasowania” uzyskiwanym poprzez ich ponowne uruchomienie. 
Odbywa się poprzez jednorazowe otwarcie i zamknięcie komory 
baterii aparatu słuchowego.

Dzięki temu, oprogramowanie dopasowania będzie mogło 
wykryć i komunikować się z aparatami słuchowymi.

Ważne: Jeśli aparat słuchowy zostanie przez pomyłkę ustawiony 
w tryb samolotowy, w którym wyłączone jest całkowite działanie 
bezprzewodowe, to należy otworzyć i zamknąć ponownie komorę 
baterii. Po 10 sekundach przywracana jest funkcjonalność bez-
przewodowa. Po uzyskaniu funkcjonalności bezprzewodowej 
przed ponownym otwarciem i zamknięciem drzwi baterii przez 
następne 15 sekund należy mieć je zamknięte. Otwarcie i 
zamknięcie drzwi baterii przed upływem 15 sekund spowoduje, 
że aparat słuchowy ponownie przejdzie w tryb samolotowy.

Aby uzyskać więcej informacji o trybie samolotowym, należy 
odnieść się do stosownej instrukcji obsługi bezprzewodowego 
aparatu słuchowego.

Po ukończeniu dopasowania, należy się upewnić, że drzwi bat-
erii zostały otwarte i zamknięte, aby ponownie włączyć aparaty 
słuchowe i zapisać wszystkie ustawienia.
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Optymalizuj środowisko dopasowania bezprzewodowego
Nawet, jeśli wszystkie wymienione uprzednio porady zostały 
wzięte pod uwagę to może się zdarzyć, że na stabilność połączeń 
dopasowani będą mieć wpływ zakłócenia z innych źródeł 
bezprzewodowych w danym środowisku. Zakłócenia mogą 
powodować kwestie związane z przesyłaniem danych, powolną 
łączność lub całkowitą utratę połączeń z aparatami słuchowymi.

Dlatego, jeśli to możliwe należy minimalizować lub unikać 
zakłóceń w środowisku dopasowania bezprzewodowego, 
poprzez następujące wytyczne poniżej:

• Minimalizować ilość zakłócających źródeł bezprze-
wodowych. Należy jak tylko to możliwe zmniejszyć aktywność 
bezprzewodową ze źródeł takich jak urządzenia sieciowe 
WLAN, telefony komórkowe oraz streamery. Nawet, mimo 
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iż bezprzewodowy protokół technologiczny wspiera trzy 
urządzenia streamujące dźwięk, to zaleca się mieć aktywne 
nie więcej niż jedno urządzenie (np. streamer TV) podczas 
przeprowadzania dopasowania bezprzewodowego.

• Należy trzymać bezprzewodowe źródła zakłócające z dala 
od obszaru dopasowania. Jeśli urządzenia takie jak osprzęt 
WLAN lub streamery nie mogą być wyłączone podczas do-
pasowania bezprzewodowego, to zaleca się je umieścić 
na odległość przynajmniej 2 metrów (6 stóp) od aparatów 
słuchowych oraz urządzenia Noahlink Wireless, zapewniając, 
że nie znajdują się one pomiędzy urządzeniem Noahlink Wire-
less i aparatami słuchowymi.

1  2  3

Noahlink Wireless HI

Noahlink Wireless

Streaming devices WLAN

HI
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Kompatybilność

Noahlink Wireless wspiera następujące systemy operacyjne: Win-
dows 7, Windows 8 oraz Windows 10.
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Wskaźniki świetlne (LED)

Wskaźniki świetlne znajdujące się w górnej części urządzenia No-
ahlink Wireless służą, jako wielofunkcyjny interfejs użytkownika, 
który zapewnia status łączności i aktywności interfejsu pro-
gramowania.

*Tryb testowy – Działa tryb testowy systemu, który sprawdza czy widoc-
zne jest urządzenie Noahlink Wireless poprzez zapytanie o numer wersji.

Dioda LED mruga Oznaczenia 

Uruchamianie. Noahlink Wireless podłączony do portu USB komputera 
PC

Uruchomione oprogramowanie dopasowania połączone z Noahlink 
Wireless

Aparat(y) słuchowy(e) połączone z Noahlink Wireless

Dane są przesyłane pomiędzy aparatami słuchowymi oraz opro-
gramowaniem dopasowania

Aparaty słuchowe rozłączone

Uruchomiony jest tryb testowy* Noahlink Wireless
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Dioda LED mruga Oznaczenia 

Uruchamianie. Noahlink Wireless podłączony do portu USB komputera 
PC

Uruchomione oprogramowanie dopasowania połączone z Noahlink 
Wireless

Aparat(y) słuchowy(e) połączone z Noahlink Wireless

Dane są przesyłane pomiędzy aparatami słuchowymi oraz opro-
gramowaniem dopasowania

Aparaty słuchowe rozłączone

Uruchomiony jest tryb testowy* Noahlink Wireless
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Ważne informacje i
Obsługa i konserwacja

• Czyszczenie urządzenia Noahlink Wireless nie jest zwycza-
jowo konieczne. Jeśli zajdzie taka konieczność, należy użyć 
miękkiej, suchej ściereczki.

• Jeśli konieczne jest serwisowanie, to należy zwrócić 
urządzenie Noahlink Wireless do lokalnego przedstawiciela 
sprzedaży lub do producenta. Nie należy próbować otwierać 
urządzenia. W środku nie ma żadnych części serwisowalnych 
dla użytkownika.

Ogólne ostrzeżenia i
• Należy trzymać urządzenie z dala od dzieci poniżej 3 roku 

życia.

• Noahlink Wireless używa cyfrowej kodowanej transmisji o 
małej mocy w celu komunikowania się z innymi urządzeniami 
bezprzewodowymi. Jest mało prawdopodobne, że będzie 
miał wpływ na sąsiadujące urządzenia elektroniczne. Jeśli 
tak się stanie, należy odsunąć urządzenie Noahlink Wireless z 
dala od urządzeń elektronicznych, na które ma wpływ.

• Jeśli na urządzenie Noahlink Wireless mają wpływ zakłócenia 
elektromagnetyczne, to należy odsunąć urządzenie Noahlink 
Wireless z dala od źródeł zakłóceń.
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• Noahlink Wireless nie może być stosowany do żadnych innych 
celów niż dopasowanie aparatów słuchowyuch.

Ogólne ostrzeżenia i
• Twój aparat słuchowy i to urządzenie uzyskuje unikatowy kod 

komunikacyjny sieci podczas dopasowania. To zapewnia, że 
urządzenie nie będzie miało wpływu na aparaty słuchowe no-
szone przez inne osoby. 

• Sprzęt elektroniczny wysokiej mocy, duże instalacje elektron-
iczne oraz metalowe struktury mogą znacząco zmniejszyć 
zasięg pracy.

• Nie należy dokonywać żadnych zmian lub modyfikacji 
urządzenia.

• Nie używać urządzenia Noahlink Wireless w obszarach gdzie 
zabroniona jest transmisja radiowa RF, np. samolotach.

• Należy używać urządzenie Noahlink Wireless do połączeń, do 
których jest ono precyzyjnie przeznaczone.
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Specyfikacje techniczne

Zasięg pracy:   3 metry (10 stóp)

Zasilanie:    Zasilane poprzez port

    USB komputera PC

Częstotliwość pracy:  2.4 GHz

Temperatura pracy:   0 to 55 C

Temperatura przechowywania: -20 to 60 C

Test temperatury, transport oraz informacje przechowywania

Produkt przeszedł rozmaite testy w zakresie temperatur oraz wil-
gotnym podgrzewaniu cyklicznie  pomiędzy -25 C oraz +70 C 
zgodnie z wewnętrznymi oraz przemysłowymi standardami.

Gwarancja

Urządzenie Noahlink Wireless objęte jest ograniczoną gwarancją 
wydaną przez producenta na okres 12 miesięcy od daty zakupu. 
Proszę zwrócić uwagę, że rozszerzone warunki gwarancji mogą 
obowiązywać w danym kraju. Należy skontaktować się z lokal-
nym producentem aparatów słuchowych. Należy strzec się infor-
macji oznaczonych symbolem ostrzeżenia.
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i  OSTRZEŻENIE wskazuje na sytuację, która może 
prowadzić do poważnych obrażeń. 

 PRZESTROGA wskazuje na sytuację, która może 
prowadzić do drobnych lub średnich obrażeń.

i Porady i wskazówki, w jaki sposób należy obchodzić sie 
w lepszy sposób z urządzeniem.

Sprzęt zawiera nadajnik radiowy RF

Produkt ma klasyfikację typu B
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PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

SYMPTOM POWÓD MOŻLIWY ŚRODEK ZARADCZY

Noahlink Wireless 
nie został znalezi-
ony 

Noahlink Wireless nie został umieszczony 
w porcie USB komputera PC.

Należy włożyć Noahlink Wireless aktywując 2-3 sekundowe 
trwałe zielone światło potwierdzające, że Noahlink Wireless 
jest zasilany. Uruchomić oprogramowanie dopasowania, jeśli 
nie zostało już uruchomione.

Brak połączenia Port(y) USB w komputerze PC nie mają 
zasilania.

Noahlink Wireless nie został umieszczony 
w porcie USB komputera PC.

Przedmioty pomiędzy Noahlink Wireless 
oraz aparatami słuchowymi, które blokują 
sygnał bezprzewodowy.
Noahlink Wireless jest umieszczony zbyt 
daleko od aparatów słuchowych.
Słaba bakteria w aparacie słuchowym.

Nie jest to kwestia urządzenia Noahlink Wireless. Wymagane 
serwisowanie komputera PC.

Należy włożyć Noahlink Wireless aktywując 2-3 sekundowe 
trwałe zielone światło potwierdzające, że Noahlink Wireless 
jest zasilany. Uruchomić oprogramowanie dopasowania, jeśli 
nie zostało już uruchomione.
Należy umieścić urządzenie Noahlink Wireless w przestrzeni 
widocznej dla aparatów słuchowych.

Przesunąć Noahlink Wireless bliżej do aparatów słuchowych.

Należy zawsze używać świeżych baterii cynkowo-powi-
etrznych, które nie są przeterminowane. Należy usunąć 
naklejkę z baterii i pozwolić jej zaczerpnąć powietrza przez 2 
minuty przed włożeniem i rozpoczęciem dopasowania.
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SYMPTOM POWÓD MOŻLIWY ŚRODEK ZARADCZY
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SYMPTOM POWÓD MOŻLIWY ŚRODEK ZARADCZY

Niestabilne/utra-
cone połączenie

Przedmioty pomiędzy Noahlink Wire-
less oraz aparatami słuchowymi blokują 
sygnał bezprzewodowy.

Urządzenie Noahlink Wireless jest umi-
ejscowione zbyt daleko od aparatów 
słuchowych.

Telefon bezprzewodowy 2.4 GHz, kon-
centrator WLAN lub inne urządzenie bez-
przewodowe jest włączone lub używane 
blisko miejsca, w którym dopasowuje się 
bezprzewodowo aparaty przy użyciu No-
ahlink Wireless.

Noahlink Wireless współdzieli to samo 
źródło zasilania z jednym lub więcej dys-
kiem USB, powodując to, że Noahlink 
Wireless ma niewystarczającą dostępną 
moc zasilania.

Umieścić Noahlink Wireless w przestrzeni widocznej dla 
aparatów słuchowych.

Przysunąć Noahlink Wireless bliżej do aparatów słuchowych.

Zmniejszyć ilość zakłócających źródeł sygnałów bezprze-
wodowych lub odsunąć je od obszaru dopasowania.

Użyć telefonu, który nie będzie korzystać z 2.4 GHz.

Odłączyć dyski USB lub użyć koncentratora USB z zasilaniem, 
aby zapewnić wystarczającą moc zasilania. Brak mocy zasi-
lania jest kwestią związaną tylko z dyskami twardymi USB, 
które są bardzo wymagające w kwestii poboru prądu zasilania.

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
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Notatki:



39

Notatki:
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Wszelkie kwestie związane z dyrektywą RED 2014/53/EU lub 
dyrektywą R&TTE 1999/5/EEC powinny być skierowane do 
HIMSA II K/S, Lyngbyvej 28, 1.th., DK-2100 Copenhagen Ø, 
Denmark.

Noahlink Wireless został wyprodukowany w Chinach.

Prosimy zapytać lokalnego protetyka słychu odnośnie 
utylizacji akcesorium



HIMSA II K/S
Lyngbyvej 28, 1.th.
DK-2100 Kopenhaga Ø, Dania
Tel.: +45 39 16 22 00
Fax: +45 39 16 22 16

Noahlink
Wireless

2710-000800 (R03)


