Käyttöohje

ConnectClip

Johdanto
Tämä käyttöohje opastaa uuden ConnectClipin käytössä ja huollossa. Lukekaa
käyttöohje huolella, mukaan lukien Varoitukset. Näin saatte parhaan hyödyn
uudesta ConnectClipistäsi. Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen, jos
teillä on lisäkysymyksiä ConnectClipin käytöstä.
Käytettävyyden parantamiseksi käyttöohje sisältää navigointipalkin, jonka avulla
voitte liikkua osioiden välillä vaivattomasti.

Käyttötarkoitus

Johdanto

ConnectClip on tarkoitettu käytettäväksi langattomana äänen vastaanottimena ja
lähettimenä kuulokojeiden ja ympäristön, kuten puhujan tai langattoman elektronisen
äänilähteen, välillä. ConnectClip myös auttaa langattomien kuulokojeiden käyttäjiä
kuulokojeen toimintojen hallinnassa.

ConnectClipiä voidaan käyttää sekä matkapuhelimien langattomina kuulokkeina että
etämikrofonina/apumikrofonina.

ConnectClip on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä kuulokojeen kanssa, ja se soveltuu
sekä aikuisille että yli 3-vuotiaille lapsille.

1. Matkapuhelimen kuulokkeet
Ääni suoratoistetaan
puhelimesta kuulokojeisiin
ConnectClipin kautta (A).
ConnectClip poimii oman
äänesi ja lähettää sen
matkapuhelimeen (B).
B

TÄRKEÄÄ
Tutustu tähän käyttöohjeeseen huolellisesti ennen ConnectClipin käyttöä. Käyttöohje
sisältää tärkeää tietoa ConnectClipin käytöstä ja hoidosta.

2. Etä- tai apumikrofoni
Puhujan ääni siirretään langattomasti
ConnectClipistä kuulokojeisiin.
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Pakkauksen sisältö
ConnectClip-pakkaus sisältää seuraavat:

ConnectClip

Instructions for use

Nauha – pitkä

Nauha – normaali

Pussi

ConnectClip

Tämä opas

(Käyttöohje)

Seinälaturi

(vaihtelee maittain)
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USB-latauskaapeli

Yleiskuvaus – päätoiminnot
Tilan
merkkivalo

Virran
merkkivalo

Mikrofonit
Monitoimipainike
- virran kytkeminen/
katkaisu
- puheluun vastaaminen- tilan valinta

Kiinnitin
(pyörivä)
ConnectClipille

Voimakkuus
- lisäys
- vähennys
Etuosa

Takaosa
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Latausliitin.
Micro-USB
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Yleiskuvaus – tuotteen merkkivalot
Tila

•
•
•
•
•

Kuvaus
Vilkkuva keltainen

Virta
Etsii kuulokojeita

Yhtenäinen keltainen Vapaa. Kuulokojeet yhdistetty. Ei yhteyttä puhelimeen.

•
•

Kuvaus
Yhtenäinen punainen

Akun virta vähissä

Yhtenäinen vihreä

Virta kytketty – ei lataa

Vilkkuva sininen

Etsii matkapuhelinta (laiteparin muodostus)

Vilkkuva vihreä

Virta kytketty – lataa

Yhtenäinen sininen

Yhdistetty matkapuhelimeen.

Himmenevä vihreä

Virta kytketty – lataus valmis

Yhtenäinen vihreä

Puhelu käynnissä. Kuulokkeet (HFP), matkapuhelin

Vilkkuva oranssi

Virta katkaistu – lataa

Vilkkuva vihreä

Saapuva puhelu

Yhtenäinen oranssi

Virta katkaistu – lataus valmis

Yhtenäinen oranssi

Musiikki, matkapuhelin (A2DP)

Yhtenäinen magenta

Etämikrofonitila

Vilkkuva magenta

Yhdistää uudelleen etämikrofoniin
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•
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Käytön aloitus
Ennen kuin ConnectClipiä voidaan käyttää kuulokojeiden kanssa, molemmat kuulokojeet
ja ConnectClip on yhdistettävä laitepareiksi. ConnectClipin käyttäminen matkapuhelimen
kanssa edellyttää, että ConnectClip yhdistetään myös matkapuhelimen laitepariksi.

2. ConnectClipin ja matkapuhelimen pariliitäntä

1. Kuulokojeen ja ConnectClipin pariliitäntä

Katso sivu

Katso sivu

16

14

18

15

1. Varmistakaa, että ConnectClipin virta on katkaistu
(katso sivu 20) Painakaa monitoimipainiketta noin 6
sekunnin ajan, kunnes virran merkkivalo sammuu
2. Katkaiskaa virta molemmista kuulokojeista
(avaa paristokotelo)
3. Kytkekää virta molempiin
kuulokojeisiin
(sulje paristokotelo)
4. Kuulokojeet ovat nyt valmiit muodostamaan ensi kertaa
yhteyden ConnectClipiin. Teillä on 3 minuuttia aikaa muodostaa pariliitäntä.
5. Kytkekää virta ConnectClipiin
Painakaa monitoimipainiketta noin 3 sekunnin ajan, kunnes virran merkkivalo palaa YHTENÄISESTI VIHREÄNÄ
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Alkutoimet

A. Kuulokojeiden ja ConnectClipin pariliitäntä
6. ConnectClip etsii nyt kuulokojeita. Tilan merkkivalo
VILKKUU KELTAISENA

7. Asettakaa ConnectClip ja molemmat
kuulokojeet lähekkäin
(enimmäisetäisyys 20 cm)

20 cm

8. Kun yhteys kuulokojeisiin
on muodostettu, tilan
merkkivalo palaa
YHTENÄISESTI KELTAISENA
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 aittakaa ConnectClip pariliitäntätilaan
L
Painakaa monitoimipainiketta JA voimakkuuden säätöpainiketta noin 6 sekuntia
(A), kunnes tila VILKKUU SINISENÄ
ConnectClip on pariliitäntätilassa noin
3 minuutin ajan.

A

 ahdollista pariliitäntä matkapuhelimessa
M
Ottakaa Bluetooth käyttöön. Etsikää ConnectClip
ja muodostakaa pariliitäntä.
Tämä tehdään yleensä puhelimen asetuksissa
Bluetooth-kohdassa.
Laittakaa pin-koodi
Jos puhelin pyytää pin-koodia, laittakaa 0000
(neljä nollaa).
Pariliitäntä valmis
Kun pariliitäntä matkapuhelimeen on valmis,
tilan merkkivalo palaa YHTENÄISESTI SINISENÄ
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Alkutoimet

B. Matkapuhelimen ja ConnectClipin pariliitäntä

PÄÄLLE
Painakaa monitoimipainiketta noin 3 sekunnin ajan,
kunnes virran merkkivalo palaa YHTENÄISESTI VIHREÄNÄ.

POIS PÄÄLTÄ
Painakaa monitoimipainiketta noin 6 sekunnin ajan,
kunnes virran merkkivalo SAMMUU.
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Päivittäinen käyttö: lataaminen

Akun virta vähissä
Kun suoratoistoaikaa on
jäljellä noin 30 minuuttia,
virran merkkivalo muuttuu
PUNAISEKSI.
Lataaminen
Kytkekää mukana tullut
laturi ConnectClipin pohjassa
olevaan mikro-USB-liittimeen. Virran merkkivalo
VILKKUU VIHREÄNÄ tai
ORANSSINA.
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Lataamisen merkkivalot
Lataa
(ConnectClip päällä)

Vilkkuu

Lataus valmis
(ConnectClip päällä)

Himmenevä

Lataa
(ConnectClip pois
päältä)

Vilkkuu

Lataus valmis (ConnectClip pois päältä)

Yhtenäinen

Päivittäinen käyttö

Päivittäinen käyttö: virran kytkeminen/katkaisu

ConnectClipin asettaminen puhelintilaan

Valitkaa puhelintila
Vaihtakaa tilaa painamalla monitoimipainiketta noin 3 sekunnin ajan. Tilan vaihto
vahvistetaan kuulokojeista kuuluvalla
äänimerkillä. TILA SININEN
A

Tila

TÄRKEÄÄ
ConnectClip toimii parhaiten, kun siitä pidetään kuvan osoittamalla tavalla. On
tärkeää, että ConnectClipin mikrofoni osoittaa kohti omaa suuta (A) ja etteivät
vaatteet tms. peitä ConnectClipiä. Suurin sallittu etäisyys ConnectClipin ja matkapuhelimen välillä on 10 metriä.
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•
•
•

Tila
Vapaa. Yhdistetty kuulokojeisiin. Ei yhteyttä matkapuhelimeen
Yhdistetty matkapuhelimeen
Etä-/apumikrofonitila
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ConnectClipin käyttäminen matkapuhelimen kanssa

ConnectClipin käyttäminen matkapuhelimen kanssa

Puhelin yhdistetty
Kun ConnectClipiin kytketään virta ja se on matkapuhelimen
alueella, se yhdistetään automaattisesti matkapuhelimeen.

A

Tilan merkkivalo palaa YHTENÄISESTI SINISENÄ

Puhelin soi
Kun puhelin soi, kuulette soiton merkkiäänen ja,
jos käytettävissä, puhelimenne soittoäänen
kuulokojeissa.
Tilan merkkivalo VILKKUU VIHREÄNÄ
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Puheluun vastaaminen
Napsauttalaa monitoimipainiketta lyhyesti (A)
tai vastatkaa puheluun matkapuhelimesta.
Kun puhelu yhdistetään, tila muuttuu YHTENÄISEKSI
VIHREÄKSI I

A

Puhelun lopettaminen
Napsauttakaa monitoimipainiketta lyhyesti (A)
tai katkaiskaa puhelu matkapuhelimesta.
Tila YHTENÄINEN SININEN
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ConnectClipin käyttäminen matkapuhelimen kanssa

Puheluiden vastaanottaminen

Muut kuuloketoiminnot
Numeron äänivalinta / äänikomennot
Kun yhteys matkapuhelimeen on muodostettu, monitoimipainikkeen kaksoisnapsautus
aktivoi numeroiden äänivalinnan, jos puhelin tukee toimintoa.
Puhelun hylkääminen
Puhelu voidaan hylätä painamalla voimakkuuden laskupainiketta pitkään puhelimen
soidessa.

Puhelun soittamiseen tarvitaan vain puhelinta.
Puhelu yhdistetään automaattisesti ConnectClipiin.

Kuulokojeen mikrofonien vaimennus
Kuulokojeiden mikrofonit voidaan vaimentaa painamalla voimakkuuden laskupainiketta
noin 3 sekunnin ajan.
Voimakkuuden noston tai laskun lyhyt painallus poistaa vaimennuksen

Kun puhelu yhdistetään, tila muuttuu YHTENÄISEKSI
VIHREÄKSI
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ConnectClipin käyttäminen matkapuhelimen kanssa

Puheluiden soittaminen

Langaton ääni (A2DP)
Jos on muodostettu Bluetooth-yhteys
matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen,
puhelimesta/laitteesta toistettava
musiikki kuuluu automaattisesti
kuulokojeista.
Tila ORANSSI
ConnectClipissä ei tarvitse tehdä
mitään.

Tila

•

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Musiikkia kuunneltaessa suoratoiston
äänenvoimakkuutta voi lisätä tai vähentää säätöpainikkeilla.

Toiston
lopettaminen

Puhelimen äänentoiston lopettaminen
Monitoimipainikkeen lyhyt painallus
lopettaa äänentoiston. Äänentoisto
aloitetaan puhelimesta käsin.

Voimakkuuden
lisäys
Voimakkuuden
vähennys

Kuvaus
CConnectClipiin on kytketty virta -– ja se suoratoistaa musiikkia puhelimesta
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Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen

20 metriin saakka

Mikrofonitilan valitseminen
Valitkaa mikrofonitila
Vaihtakaa tilaa painamalla monitoimipainiketta
noin 3 sekunnin ajan.
Tilan vaihto vahvistetaan kuulokojeista
kuuluvalla äänimerkillä.
Tila YHTENÄINEN MAGENTA

Etämikrofoni
Tässä tilassa ConnectClipiä
pitävän henkilön ääni
suoratoistetaan kuulokojeisiin.

Tila

TÄRKEÄÄ
Varmistakaa, että mikrofoni on kohti puhujan suuta, eikä se peity vaatteilla tms.
30

•
•
•

Kuvaus
ConnectClipiin on kytketty virta. Vapaa-tilassa eli ei yhteyttä puhelimeen
Yhdistetty matkapuhelimeen
ConnectClipiin on kytketty virta – ja se on etämikrofonitilassa
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ConnectClipin käyttäminen etämikrofonina

ConnectClipin käyttäminen etämikrofonina

A

Äänentoiston lopettaminen mikrofonista
Voitte lopettaa signaalin lähetyksen mikrofonista kuulokojeisiin ja vaihtaa kuulokojeet
takaisin normaaliin ohjelmaan painamalla
monitoimipainiketta (A) noin 3 sekunnin ajan.
Tilan merkkivalo muuttuu
KELTAISEKSI
tai SINISEKSI

Etämikrofonin äänitason säätäminen
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai
vähentäminen
Suoratoistettavaa signaalia voidaan
säätää voimakkuuden säätöpainikkeilla.
Vaimentakaa kuulokojeiden mikrofonit
(ääni vain etämikrofonista).
Kuulokojeiden mikrofonit voidaan
vaimentaa painamalla voimakkuuden
säätöpainiketta noin 3 sekunnin ajan.

Voimakkuuden
lisäys
Voimakkuuden
vähennys

Voimakkuuden noston tai laskun lyhyt
painallus poistaa vaimennuksen.
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ConnectClipin käyttäminen etämikrofonina

Äänentoiston aloittaminen/lopettaminen

ConnectClipin puhdistaminen

P1 --> P2 --> TV --> Mikrofoni
Kuulokojeen painikkeen pitkä painallus vaihtaa
seuraavaan ohjelmaan kuulokojeissa.
Kun pääsette etämikrofoniohjelmaan, kuulette
etämikrofoniohjelman äänimerkin.
Voitte lopettaa äänentoiston etämikrofonista
vaihtamalla takaisin kuulokojeohjelmaan.

TÄRKEÄÄ

TÄRKEÄÄ

Katsokaa oman kuulokojeenne käyttöohjeesta tarkemmat tiedot kuulokojeen
toiminnoista.

Käyttäkää kuulokojeen puhdistamiseen pehmeää, kuivaa liinaa. Itse kuulokojetta
ei tule koskaan pestä tai upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.
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ConnectClipin käyttäminen etämikrofonina

Äänen toiston aloittaminen/lopettaminen etämikrofonista
kuulokojeita käyttäen

Muut ominaisuudet ja toiminnot

Kun ConnectClip ei suoratoista ääntä, sitä voidaan käyttää kuulokojeiden kaukosäätimenä.

Yksi yhteys kerrallaan
Kun ConnectClip on liitetty pariksi usean (enintään kahdeksan) laitteen kanssa,
se muodostaa yhteyden vain ensimmäiseen kantaman sisällä olevaan laitteeseen.

Seuraava ohjelma
- 3 sekunnin painallus
vaihtaa seuraavaan
Voimakkuuden
nosto
- lyhyt painallus

Kuulokojeiden mikrofonien vaimennus – pitkä
painallus
voimakkuuden noston
tai laskun lyhyt painallus
poistaa vaimennuksen

Voimakkuuden
lasku
- lyhyt painallu

TÄRKEÄÄ

Ei puheluita mikrofonina käytettäessä
Kun ConnectClipiä käytetään apu- tai etämikrofonina, sillä ei ole yhteyttä matkapuhelimeen.
Aikakatkaisu (kantaman ulkopuolella) mikrofonitilassa
Jos ConnectClip on kuulokojeiden kantaman ulkopuolella, kuulokojeet palaavat alkuperäiseen ohjelmaansa 90 sekunnin kuluttua.
Bluetooth-pariliitäntöjen poistaminen
Voitte poistaa kaikki Bluetooth-pariliitännät painamalla monitoimipainiketta sekä
voimakkuuden nosto- ja laskupainiketta 10 sekunnin ajan. Tämä ilmaistaan tilalla
VILKKUVA PUNAINEN.

ConnectClipin ja kuulokojeiden välinen enimmäisetäisyys on 2 metriä.
36
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ConnectClipin käyttäminen kuulokojeiden kaukosäätimenä

ConnectClipin käyttäminen kuulokojeiden

Varoitukset

Varoitukset

Tutustukaa huolellisesti seuraaviin yleisiin varoituksiin ja koko käyttöohjeeseen ennen
ConnectClipin käyttämistä. Näin varmistatte oikean käytön sekä henkilökohtaisen turvallisuuden. Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen, jos kohtaatte yllättävää toimintaa tai
tilanteita ConnectClipin kanssa.

Röntgen/CT/MR/PET-kuvaus, sähköhoito ja kirurgia

Tukehtumisvaara ja pienten osien nielemisvaara

ConnectClipiä ei saa koskaan altistaa korkeille lämpötiloille, esim. jättää aurinkoiseen
paikkaan pysäköityyn autoon. ConnectClipiä ei myöskään saa kuivata mikroaalto- tai muussa
uunissa. Kosmetiikan, hiuskiinteen, hajuveden, partaveden, aurinkovoiteen, hyönteiskarkotteen ym. kemikaalit voivat vahingoittaa ConnectClipiä. Poistakaa ConnectClip aina
ennen näiden aineiden käyttöä ja antakaa aineiden kuivua ennen ConnectClipin käyttöä.

ConnectClip ja sen osat on säilytettävä lasten ja kaikkien sellaisten ulottumattomissa, jotka
saattavat niellä ne tai muutoin vahingoittaa itseään niillä. Osan nielaisseen täytyy mennä
lääkäriin välittömästi.

Tulenarkuus

ConnectClipin virtalähde on riittämätön energianlähde aiheuttamaan tulipaloa normaaleissa
käyttöolosuhteissa. ConnectClipiä ei ole testattu räjähtäviä kaasuja koskevien kansainvälisten
standardien osalta. ConnectClipiä ei suositella käytettäväksi tiloissa, joissa on räjähdysvaara.
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Irrottakaa ConnectClip ennen röntgen/CT/MR/PET-kuvausta, sähköhoitoa tai leikkausta,
koska ConnectClip voi vaurioitua altistuessaan voimakkaille kentille.

Kuumuus ja kemikaalit

Häiriöt

ConnectClipin häiriönsietokyky on tarkoin tutkittu tiukimpien kansainvälisten standardien
mukaan. Tästä huolimatta jotkin laitteet, kuten radio, matkapuhelin, kauppojen hälytyslaitteet ja muut langattomat laitteet, saattavat aiheuttaa häiriötä ConnectClipissä. Mikäli näin
tapahtuu, loitontakaa häiriötä aiheuttava laite ConnectClipistä.
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Varoitukset

Varoitukset

Käyttö liikenteessä

ConnectClipin käyttö voi häiritä keskittymistä. Olkaa tietoinen ympäristöstänne, kun käytätte ConnectClipiä. Noudattakaa kansallisia liikennelainsäädännön määräyksiä viestintälaitteiden käytöstä liikenteessä.

Käyttö lentokoneessa

ConnectClipissä on Bluetooth. ConnectClipiä ei saa käyttää lentokoneessa, ellei siihen ole
saatu erityistä lupaa lentohenkilöstöltä.

Aktiiviset implantit

Aktiivisten implanttien kanssa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Jos teillä on aktiivinen aivoimplantti, ottakaa yhteys valmistajaan ja kysykää tietoja implantin mahdollisista
häiriötekijöistä.
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Ladattava akku

Älkää yrittäkö avata ConnectClipiä, sillä akku saattaa vahingoittua.
Älkää koskaan yrittäkö vaihtaa akkua. Jos akun vaihto on tarpeen, ottakaa yhteyttä laitteen
hankintapaikkaan. Huoltotakuu mitätöityy, mikäli havaitaan merkkejä väärinkäytöstä.
USB-liittimen turvallisuus akkuja ladattaessa määräytyy ulkoisen laitteiston perusteella.
Kun USB-liitin on liitetty verkkovirtaan kytkettyyn laitteeseen, tämän laitteen on oltava
UL-hyväksytty tai täytettävä IEC-60065:n, IEC-60950:n tai muiden vastaavien standardien
vaatimukset.

Kytkentä ulkoisiin laitteisiin

ConnectClipin käytön turvallisuus ulkoiseen laitteeseen kytkettynä (ulkoisen tulokaapelin kautta, USB-kaapelin kautta tai suoraan) määräytyy ulkoisen laitteen mukaan. Kun
ConnectClip liitetään verkkovirtaan kytkettyyn laitteeseen, tämän laitteen tulee täyttää
IEC-60065:n, IEC-60950:n tai vastaavien turvallisuusstandardien vaatimukset.
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Varoitukset

Varoitukset

Säilytys

ConnectClipiä tulee säilyttää lasten ja muiden laitetta varomattomasti käsittelevien ulottumattomissa virheellisen käytön ja henkilökohtaisen turvallisuutesi varmistamiseksi.

Yhteensopivuus matkapuhelimen kanssa

Nauhan käyttö

Jos nauha käytettäessä tarttuu vahingossa johonkin, se on suunniteltu katkeamaan
automaattisesti. Älkää siis koskaan yrittäkö lyhentää tai muokata nauhaa tavalla, jota
ei ole hyväksytty. Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää nauhaa.

Sivulla www.oticon.global on luettelo kaikista Oticonin perusteellisesti testaamista
matkapuhelimista, jotka täyttivät ConnectClip-yhteensopivuuden vähimmäisvaatimukset
testausajankohtana. Oticon ei kuitenkaan ota vastuuta kyseisestä yhteensopivuudesta
yleisesti. Erityisesti Oticon ei ole vastuussa yhteensopivuudesta myöhempien matkapuhelimeen tehtyjen päivitysten jälkeen eikä yhteensopimattomuudesta, jota kyseiset testit
eivät kata tai jota ei testeissä havaittu. Oticon ei ota taloudellista vastuuta siltä osin, että
hyvittäisi matkapuhelimia, jotka eivät toimi odotetusti.

Mahdollisia haittavaikutuksia

Suosittelemme tarkistamaan yllä mainitun luettelon ennen uuden matkapuhelimen hankkimista.

ConnectClipissä käytetyt tavallisesti allergiaa aiheuttamattomat materiaalit voivat joissain
tapauksissa aiheuttaa ihoärsytystä tai muita sivuvaikutuksia erittäin herkille henkilöille.
Hakeutukaa lääkärin hoitoon, mikäli tällaisia oireita ilmenee.
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Tekniset tiedot

Yhdysvallat ja Kanada

Tämä laite sisältää radiomoduulin, jolla on seuraavat sertifiointitunnukset:

Käyttöolosuhteet:

Käyttökosteus: 15–93 % suhteellinen kosteus, ei tiivistyvä.
Käyttölämpötila: 5...40 °C
Säilytys- ja kuljetus: –20...70 °C
ConnectClip sisältää radiolähettimen, joka käyttää Bluetooth EDR-, Bluetooth Low Energy
(BLE)- ja omaa lyhyen kantaman radioteknologiaa, jotka kaikki toimivat 2,4 GHz:n taajuudella.
2,4 GHz:n radiolähetin on heikko ja sen säteilemä kokonaisteho aina alle 17 dBm e.i.r.p.
ConnectClip on radiolähettimiä, sähkömagneettista yhteensopivuutta ja ihmisten altistusta
koskevien kansainvälisten standardien mukainen.
ConnectClipin koon asettamista rajoituksista johtuen kaikki asiaan liittyvät hyväksyntämerkinnät ovat tässä oppaassa.
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FCC ID: 2ACAHAC01
IC: 11936A-AC01
Tämä laite noudattaa FCC-säännöstön osion 15 ja Kanadan RSS-210 säännöstön normeja.

Toimintaperiaate edellyttää seuraavien kahden ehdon täyttymistä:

(1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja
(2) tämän laitteen täytyy sietää kaikki vastaanottamansa häiriöt, myös sellaiset, jotka
saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai lisäykset, jotka eivät ole todistettavasti
valmistajan hyväksymiä, voivat purkaa käyttäjän oikeuden laitteen käyttämiseen.
Tämä B-luokan digitaalilaite on Kanadan ICES-003-säännöstön mukainen.
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Huomaa: Tämä laite on testattu ja noudattaa luokan B digitaalisten laitteiden rajoja
FCC-säännöstön osion 15 mukaisesti. Näiden rajojen tarkoitus on antaa riittävä suoja
haitallista häiriötä vastaan asuinympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä
radiotaajuusenergiaa ja, mikäli sitä ei ole asennettu ja käytetty ohjeiden mukaan, voi
aiheuttaa haitallista häiriötä radioviestintään. Ei voida kuitenkaan taata, etteikö häiriötä
jossain tietyssä ympäristössä tapahtuisi. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- ja
televisiovastaanottoon, joka voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle,
käyttäjää kehotetaan kokeilemaan häiriön poistamista yhdellä tai useilla seuraavista
toimista:
•
•
•
•

Kääntäkää vastaanottimen antennia tai siirrä se toiseen paikkaan.
Kasvattakaa laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.
Kytkekää laite eri pistorasiaan kuin vastaanotin.
Kysykää lisätietoa ja apua valmistajalta tai radio-/televisioteknikolta.

Kansainvälinen takuu
ConnectClipillä on valmistajan myöntämä rajoitettu 12 kuukauden takuu, joka alkaa kojeen
ostopäivästä. Tämä rajoitettu takuu kattaa valmistus- ja materiaaliviat itse laitteessa, muttei
siihen liittyvissä lisälaitteissa, kuten akuissa, johdoissa, virtalähteissä jne. Ongelmat, jotka
johtuvat laitteen huolimattomasta käsittelystä tai hoidosta, käyttöohjeiden vastaisesta
käytöstä tai muun kuin maahantuojan suorittamasta korjauksesta, altistumisesta korroosiota
aiheuttaville olosuhteille, korvan fyysisistä muutoksista, vieraiden esineiden joutumisesta
kojeeseen tai vääristä säädöistä, EIVÄT kuulu takuun piiriin ja saattavat poistaa takuuvastuun
kokonaan. Tämä takuu ei vaikuta kansallisen lainsäädännön antamiin laillisiin oikeuksiin koskien kulutustavaroiden kauppaa. ConnectClipin myyjällä saattaa olla edellä olevaa takuuta
laajempi takuu. Kysy lisätietoja myyjältä.

Jos ConnectClip tarvitsee huoltoa

Ottakaa yhteyttä ensin ConnectClipin hankintapaikkaan, jossa voidaan hoitaa pienemmät
ongelmat ja tehdä tarvittavia säätöjä.
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SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Tanska
www.oticon.global

Elektroniikkalaitejäte
on käsiteltävä paikallisen lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.
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Valmistaja vakuuttaa, että tämä ConnectClip (AC1A) on yhteensopiva direktiivin 2014/53/
EU keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien lausekkeiden kanssa. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa valmistajalta.
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