Käyttöohje

ConnectClip

Johdanto
Tämä käyttöohje opastaa teitä uuden ConnectClipin käytössä ja huollossa.
Lukekaa käyttöohje huolellisesti, mukaan lukien kohta Varoitukset.
Näin saatte parhaan hyödyn uudesta ConnectClipistänne. Ottakaa yhteyttä
kuuloalan ammattilaiseen, jos teillä on lisäkysymyksiä ConnectClipin käytöstä.
Käyttöohje sisältää alla olevan navigointipalkin, jonka avulla voitte liikkua helposti
eri osien välillä.
Tietoa Aloitus Toiminnot Varoitukset Lisätiedot

Käyttötarkoitus
Käyttötarkoitus

ConnectClip on tarkoitettu langattomaksi vastaanottimeksi ja lähettimeksi Oticonin langattomien kuulokojeiden ja muiden äänilähteiden,
kuten puheen ja langattomien elektronisten laitteiden välillä. Lisäksi
ConnectClip auttaa kuulokojeiden käyttäjiä ohjaamaan kuulokojeen
toimintoja.

Käyttöaiheet

Ei käyttöaiheita.

Suunniteltu käyttäjä

Aikuiset ja yli 3-vuotiaat lapset.

Käyttöympäristö

Sisällä / ulkona

Käytön esteet

Aktiivisten implanttien käyttäjien on noudatettava erityistä varovaisuutta laitetta käyttäessään. Lisätietoa löytyy varoitusosiosta.

Kliiniset hyödyt

Katsokaa kuulokojeen kliiniset hyödyt.
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Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää seuraavat tuotteet:

Instructions for use

ConnectClip
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Tämä opas
(käyttöohje)

Varoitukset

Lisätiedot

ConnectClip

Pitkä kaulanauha

Seinälaturi

(vaihtelee maittain)

Lyhyt kaulanauha

Kotelo

USB-latauskaapeli

Suojus
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Käytön aloitus
Ennen kuin voitte käyttää ConnectClipiä kuulokojeiden kanssa, molemmat
kuulokojeet ja ConnectClip on yhdistettävä laitepareiksi. Jos ConnectClipiä
käytetään matkapuhelimen kanssa, ConnectClip täytyy yhdistää myös
matkapuhelimen laitepariksi.
Kuulokojeiden ja ConnectClipin liittäminen pariksi

Siirry
sivulle

14
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ConnectClipin ja matkapuhelimen liittäminen pariksi

Siirry
sivulle
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ConnectClipin esittely – päätoiminnot

Mikrofonit
Monitoimipainike
- Päälle / pois päältä
- Puheluun vastaaminen
- Tilan valitsin

Etuosa
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Takaosa

Lisätiedot

Äänenvoimakkuuden
painikkeet
- Ylös
- Alas

Tilan
merkkivalo

Virran
merkkivalo

Pidike
ConnectClipin
kiinnittämiseen

Latausliitäntä
(Mikro USB)
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Merkkivalojen esittely
Tilan merkkivalo

•
•
•
•
•
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Tietoa

Kuvaus

Vilkkuva keltainen

Etsitään kuulokojeita

Tasainen keltainen

Passiivinen. Kuulokojeet yhdistetty. Ei yhteyttä matkapuhelimeen.

Vilkkuva sininen

Etsitään matkapuhelinta (pariliitos)

Tasainen sininen

Yhdistetty matkapuhelimen laitepariksi

Tasainen vihreä

Puhelu kesken. Kuulokkeet tai matkapuhelin.

Vilkkuva vihreä

Saapuva puhelu

Tasainen oranssi

Musiikki, matkapuhelin

Tasainen magenta

Etämikrofonitila

Aloitus

Toiminnot

Varoitukset

Lisätiedot

•
•

•

Virran merkkivalo

Kuvaus

Tasainen punainen

Akku vähissä

Tasainen vihreä

Kytketty päälle – ei ladata

Vilkkuva vihreä

Kytketty päälle – ladataan

Himmenevä vihreä

Kytketty päälle – lataus valmis

Vilkkuva oranssi

Kytketty pois päältä – ladataan

Tasainen oranssi

Kytketty pois päältä – lataus valmis
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Kuulokojeiden ja ConnectClipin pariliitos
1. Varmistakaa, että ConnectClipin virta on katkaistu
Pitäkää monitoimipainiketta painettuna noin
6 sekuntia, kunnes virran merkkivalo sammuu
2. Asettakaa kuulokojeet pariliitostilaan
Aktivoikaa pariliitostila käynnistämällä
kuulokojeet uudelleen.
Katsokaa kuulokojeiden käyttöohjeesta,
miten ne kytketään päälle ja pois päältä.
3. Kuulokojeet ovat valmiit
yhdistettäviksi ConnectClipiin.
Teillä on 3 minuuttia aikaa pariliittää laitteet.
4. Kytkekää ConnectClip päälle
Pitäkää monitoimipainiketta painettuna
noin 3 sekuntia, kunnes virran merkkivalo
palaa TASAISEN VIHREÄNÄ
14
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5. ConnectClip etsii kuulokojeita
Tilan merkkivalo
VILKKUU KELTAISENA

6. Asettakaa ConnectClip ja
molemmat kuulokojeet lähelle
toisiaan (enintään 20 cm)

20 cm

7. Yhteys kuulokojeisiin
muodostettu. Tilan merkkivalo
palaa TASAISEN KELTAISENA

15

Matkapuhelimen ja ConnectClipin liittäminen pariksi

Pitäkää
painettuna
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Tietoa

Aloitus

Toiminnot

Varoitukset

Asettakaa ConnectClip
pariliitostilaan
Pitäkää monitoimipainiketta JA
äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta
yhtä aikaa painettuina noin
6 sekuntia, kunnes tilan merkkivalo
VILKKUU SINISENÄ
ConnectClip pysyy pariliitostilassa
noin 3 minuuttia.

Lisätiedot

 aiteparin muodostus matkapuhelimessa
L
Kytkekää Bluetooth päälle. Etsikää ConnectClip ja
muodostakaa pari.
Tämä suoritetaan normaalisti puhelimen asetuksissa
tai Bluetooth-asetuksissa.
Antakaa pin-koodi
Jos puhelin pyytää pin-koodia, se on 0000
(neljä nollaa).

Laiteparin muodostus valmis
Pariliitos matkapuhelimen kanssa on valmis.
Tilan merkkivalo palaa TASAISEN SINISENÄ
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ConnectClipin kytkeminen päälle ja pois päältä

PÄÄLLÄ
Pitäkää monitoimipainiketta
painettuna noin 3 sekuntia, kunnes
virran merkkivalo palaa TASAISEN
VIHREÄNÄ.
POIS PÄÄLTÄ
Pitäkää monitoimipainiketta
painettuna noin 6 sekuntia, kunnes
virran merkkivalo sammuu.
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Käyttö

Kapasiteetti

Tyypillinen päivittäinen käyttö

16 tuntia: enintään 2 tuntia musiikin suoratoistoa + 2 tuntia
puheluja + 12 tuntia valmiustilassa

Valmiustila
(kytketty päälle, ei suoratoistoa)

Enintään 36 tuntia

Musiikki tai etämikrofoni

Enintään 5 tuntia

Puhelut

Enintään 6 tuntia

TÄRKEÄÄ
Käyttäkää ConnectClipin puhdistamiseen pehmeää kosteaa liinaa. Laitetta ei saa
koskaan pestä vedessä tai upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.
Älkää käyttäkö ConnectClipiä suihkussa tai muissa vesiaktiviteeteissa tai upottako
ConnectClipiä veteen tai muihin nesteisiin.
19

ConnectClipin lataaminen
Akku vähissä
Suoratoistoaikaa jäljellä noin 30 minuuttia.
Virran merkkivalo palaa TASAISEN
PUNAISENA.
Ladataan
Kytkekää mukana tullut latausjohto
ConnectClipin pohjassa olevaan microUSB-liitäntään. Virran merkkivalo VILKKUU
VIHREÄNÄ tai ORANSSINA.

TÄRKEÄÄ
Kun lataatte ConnectClipiä, käyttäkää mukana toimitettua alkuperäistä,
turvamerkittyä 5,0 V / 1 A:n virtalähdettä.
20
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Aloitus
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Lataamisen merkkivalot
Ladataan (ConnectClip päällä)

Vilkkuu

Lataus valmis (ConnectClip päällä)

Himmenevä

Ladataan (ConnectClip pois päältä)

Vilkkuu

Lataus valmis (ConnectClip pois päältä)

Tasainen

Latausaika:
2 tuntia täyteen varaukseen mukana tullutta virtalähdettä käyttäen

TÄRKEÄÄ
Latauksen aikana lataamisen merkkivalojen pitäisi palaa tässä oppaassa kuvatulla
tavalla. Jos lataamisen merkkivalot eivät pala kuvatulla tavalla, irrottakaa laite
latauksesta ja ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.
21

ConnectClipin käyttö matkapuhelimen kanssa

A

ConnectClipiä tulisi pitää kuvan osoittamalla tavalla, jotta se toimii parhaalla
mahdollisella tavalla. On tärkeää, että mikrofoni osoittaa kohti suutanne (A).
Varmistakaa, ettei ConnectClip jää vaatteiden tms. peittoon. Enimmäisetäisyys
ConnectClipin ja matkapuhelimen välillä on 10 metriä.
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Tietoa

Aloitus

Toiminnot

Varoitukset

Lisätiedot

Varmistakaa ConnectClipin yhteys puhelimeen

Puhelintilan valinta
Vaihtakaa tilaa pitämällä
monitoimipainiketta painettuna noin
3 sekuntia. Tilan vaihto vahvistetaan
äänimerkillä kuulokojeissa. Tilan
merkkivalo palaa TASAISEN SINISENÄ

Tila

•
•
•

Tila
Passiivinen. Kuulokojeet yhdistetty. Ei yhteyttä matkapuhelimeen.
Yhdistetty matkapuhelimeen
Etämikrofonitila
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Puhelujen vastaanottaminen
Puhelin yhdistetty
Kun ConnectClip on kytketty päälle ja matkapuhelin on sen
kantoalueella, ConnectClip muodostaa automaattisesti
yhteyden matkapuhelimeen.
Tilan merkkivalo palaa TASAISEN SINISENÄ
Puhelin soi
Kun puhelin soi, kuulette äänimerkin ja, jos
käytössä, puhelimen soittoäänen kuulokojeista.
Tilan merkkivalo VILKKUU VIHREÄNÄ
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Tietoa

Aloitus

Toiminnot

Varoitukset

Lisätiedot

Puheluun vastaaminen
Painakaa monitoimipainiketta lyhyesti tai vastatkaa
puheluun matkapuhelimesta.
Kun puhelu yhdistyy, tilan merkkivalo palaa TASAISEN
VIHREÄNÄ
Puhelun lopettaminen
Painakaa monitoimipainiketta lyhyesti tai katkaiskaa
puhelu matkapuhelimesta.
Tilan merkkivalo palaa TASAISEN SINISENÄ
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Puhelujen soittaminen

Puhelun soittamiseen tarvitaan vain
matkapuhelin. Puhelu yhdistyy automaattisesti
ConnectClipiin.
Kun puhelu on yhdistetty, tilan merkkivalo palaa
TASAISEN VIHREÄNÄ
26
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Toiminnot

Varoitukset

Lisätiedot

Muut kuuloketoiminnot
Numeron äänivalinta / äänikomento
Kun ConnectClip on yhdistetty matkapuhelimeen, monitoimipainikkeen
painaminen kahdesti aktivoi numeron valinnan äänikomennolla, jos puhelin tukee
tätä toimintoa.
Puhelun hylkääminen
Kun puhelin soi, äänenvoimakkuuden vähennyspainikkeen pitkä painallus hylkää
puhelun.
Kuulokojeiden vaimennus
Voitte vaimentaa kuulokojeet painamalla äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta noin 3 sekuntia.
Äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainikkeen lyhyt painallus poistaa
vaimennuksen.
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Musiikin kuuntelu
Langaton äänentoisto
Jos teillä on Bluetooth-yhteys
matkapuhelimeen tai johonkin
muuhun laitteeseen, puhelimessa/
laitteessa soitettava musiikki kuuluu
automaattisesti kuulokojeista.
Tilan merkkivalo palaa TASAISEN
ORANSSINA
ConnectClipistä ei tarvitse valita
mitään.

Tila

•
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Tietoa

Kuvaus
ConnectClip on kytketty päälle – ja suoratoistaa musiikkia puhelimesta

Aloitus

Toiminnot

Varoitukset

Lisätiedot

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Kuunneltaessa musiikkia,
suoratoistosignaalin tasoa voidaan
säätää äänenvoimakkuuden lisäys- ja
vähennyspainikkeilla.
Puhelimen äänen keskeyttäminen
Monitoimipainikkeen lyhyt painallus
katkaisee äänen. Voitte käynnistää
äänen uudelleen käyttämällä puhelimen
toimintoja.

Äänen keskeytys

Voimakkuus ylös
Voimakkuus alas
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ConnectClipin käyttö etämikrofonina

Enintään 20 metriä

Etämikrofoni
Tässä tilassa
ConnectClipiä pitävän
henkilön puhe
suoratoistetaan
kuulokojeisiin.

Huomatkaa: Varmistakaa, että mikrofoni on kohti puhujan suuta ja etteivät vaatteet tms. peitä sitä.
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Tietoa
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Mikrofonitilan valinta

Mikrofonitilan valinta
Vaihtakaa tilaa pitämällä
monitoimipainiketta
painettuna noin 3 sekuntia.
Tilan vaihto vahvistetaan
äänimerkillä kuulokojeissa.
Tilan merkkivalo vilkkuu
TASAISEN MAGENTANA

Tila

•
•
•

Kuvaus
ConnectClip on kytketty päälle. Passiivinen. Ei yhteyttä matkapuhelimeen.
Yhdistetty matkapuhelimeen
ConnectClip on kytketty päälle – ja etämikrofonitilassa
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Etämikrofonin äänen käynnistys/keskeytys

Pitäkää
painettuna

Mikrofonin äänen keskeytys
Pitäkää monitoimipainiketta painettuna
noin 3 sekuntia, niin signaali mikrofonista
kuulokojeisiin keskeytyy. Kuulokojeet siirtyvät
samalla takaisin tavalliseen ohjelmaansa.
Tilan merkkivalo palaa KELTAISENA
SINISENÄ
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Lisätiedot

tai

Etämikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen

Voimakkuuden lisääminen
tai vähentäminen
Suoratoistosignaalia voidaan säätää
äänenvoimakkuuden lisäys- ja
vähennyspainikkeilla.
Kuulokojeen mikrofonien vaimennus
(vain etämikrofonista tuleva ääni)
Pitäkää äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta painettuna noin
3 sekuntia.

Voimakkuus ylös
Voimakkuus alas

Äänenvoimakkuuden lisäys- tai
vähennyspainikkeen lyhyt painallus
poistaa vaimennuksen.
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Etämikrofonin äänen käynnistys/keskeytys kuulokojeita
käyttäen
P1 --> P2 --> TV --> Mikrofoni
Kuulokojeen painikkeen painallus vaihtaa
kuulokojeiden ohjelmaa.
Kun etämikrofoniohjelma saavutetaan,
kuulette etämikrofoniohjelman merkkiäänen.
Voitte keskeyttää etämikrofonin äänen
vaihtamalla kuulokojeen ohjelmaa.

TÄRKEÄÄ
Katsokaa kuulokojeiden käyttöohjeesta tarkempaa tietoa kuulokojeidenne toiminnoista.
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Tietoa

Aloitus

Toiminnot

Varoitukset

Lisätiedot

ConnectClipin käyttö kuulokojeiden kaukosäätimenä
Kun ConnectClip ei suoratoista ääntä, se toimii kuulokojeidenne kaukosäätimenä.

Seuraava ohjelma
3 sekunnin painallus
vaihtaa seuraavaan ohjelmaan
Voimakkuutta ylös
- lyhyt painallus
Voimakkuutta alas
- lyhyt painallus

Kuulokojeen mikrofonien vaimennus – pitkä
painallus
Vaimennuksen poisto –
voimakkuussäätimen lyhyt
painallus

Huomatkaa: Enimmäisetäissyys ConnectClipin ja kuulokojeiden välillä on 2 metriä.
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Muut ominaisuudet ja toiminnot
Yksi yhteys kerrallaan
Kun ConnectClip on yhdistetty usean laitteen (enintään 8) laitepariksi, se
yhdistyy vain ensimmäiseen käytettävissä olevaan puhelimeen.
Ei puheluja mikrofonina käytettäessä
Kun ConnectClipiä käytetään etämikrofonina, se ei ole yhteydessä
matkapuhelimeen.
Ei alueella – kun mikrofonitilassa
Jos ConnectClip ei ole kuulokojeiden kantoalueella, kuulokojeet palaavat
normaaliin ohjelmaansa 90 sekunnin jälkeen.
Bluetooth-laiteparien poistaminen
Voitte poistaa kaikki Bluetooth-laiteparit pitämällä monitoimipainiketta ja
äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta painettuna 10 sekuntia.
Tilan merkkivalo VILKKUU PUNAISENA.
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Tietoa

Aloitus

Toiminnot

Varoitukset

Lisätiedot

Varoitukset
Tutustukaa huolellisesti seuraaviin yleisiin
varoituksiin ennen ConnectClipin käyttöä
henkilökohtaisen turvallisuutenne ja oikean
käytön varmistamiseksi. Ottakaa yhteyttä
kuuloalan ammattilaiseen, jos kohtaatte
yllättävää toimintaa tai vakavia vaaratilanteita
ConnectClipin käytön aikana tai sen käytön
takia. Kuuloalan ammattilainen neuvoo teitä
asian käsittelyssä ja tarvittaessa ilmoituksen
tekemisessä valmistajalle ja/tai maan
viranomaisille.
Tukehtumisvaara ja pienten osien
nielemisvaara
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.
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Tietoa

Aloitus

Toiminnot

Varoitukset

Tulenarkuus
ConnectClip on turvallinen normaaleissa
käyttöolosuhteissa. ConnectClipiä ei ole
testattu räjähtäviä kaasuja koskevien
kansainvälisten standardien mukaisesti. Älkää
käyttäkö ConnectClipiä ympäristöissä, joissa on
räjähdysvaara, esim. kaivoksissa, happirikkaissa
ympäristössä tai alueilla, jossa käsitellään
helposti syttyviä anesteetteja.
Röntgen/CT/MR/PET-kuvaus, sähköhoito ja
kirurgia
Älkää käyttäkö ConnectClipiä röntgen-, CT-, MRtai PET-kuvauksen, sähköhoidon tai leikkauksen
aikana, sillä voimakkaat sähkömagneettiset
kentät voivat vaurioittaa ConnectClipiä.
Kuumuus ja kemikaalit
ConnectClipiä ei saa koskaan altistaa korkeille
lämpötiloille, esim. jättää aurinkoiseen paikkaan
pysäköityyn autoon. ConnectClipiä ei saa kuivata
mikroaalto- tai muussa uunissa.

Lisätiedot

Kosmetiikan, hiuskiinteen, hajuveden,
partaveden, aurinkovoiteen, hyönteiskarkotteen
ym. kemikaalit voivat vahingoittaa ConnectClipiä.
Poistakaa ConnectClip aina ennen tällaisten
aineiden käyttöä ja antakaa aineiden kuivua
ennen ConnectClipin käyttöä.
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,
kasvattakaa etäisyyttä häiriötä aiheuttavan
laitteen ja ConnectClipin välillä.
Käyttö liikenteessä
ConnectClipin käyttö voi häiritä ympäristön
huomioimista. Kiinnittäkää huomiota ympäristön,
kun käytätte ConnectClipiä. Noudattakaa
kansallisia liikennelainsäädännön määräyksiä
liittyen viestintälaitteiden käyttöön liikenteessä.

Käyttö lentokoneessa
ConnectClip sisältää Bluetooth-tekniikkaa.
ConnectClipiä ei saa käyttää lentokoneessa,
ellei siihen ole saatu erityistä lupaa
lentohenkilöstöltä.
Aktiiviset implantit
ConnectClipin vaikutus ihmisten terveyteen
on testattu ja kuvailtu tarkkaan SAR-arvoja
(sähkömagneettisen energian ja jännitteen
ihmiskehoon imeytymistä kuvaavia
altistumisarvoja) koskevien kansainvälisten
standardien mukaisesti.
Altistumisarvot ovat reilusti alle kansainvälisesti
hyväksyttyjen SAR-turvallisuusrajojen, jotka
on määritelty ihmisten terveyttä ja aktiivisten
lääkinnällisten laitteiden, kuten tahdistimien ja
sydämen defibrillaattorien, käyttöä koskevissa
standardeissa.
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Varoitukset
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 väärinkäytöksistä.
USB-kaapelilla ladattavien akkujen turvallisuus
määräytyy ulkoisen laitteiston perusteella. Jos
ulkoinen laite kytketään sähköpistorasiaan,
ulkoisen laitteen on oltava IEC 62368-1:n tai
vastaavan turvallisuusstandardin mukainen.
Yhdistäminen ulkoisiin laitteisiin
Kun ConnectClip yhdistetään ulkoiseen
laitteeseen (aux-kaapelilla, USB-kaapelilla
tai suoraan), ulkoinen laite vaikuttaa käytön
turvallisuuteen.
Jos ulkoinen laite kytketään sähköpistorasiaan,
ulkoisen laitteen on oltava IEC 62368-1:n tai
vastaavan turvallisuusstandardin mukainen.
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Tietoa

Aloitus

Toiminnot

Varoitukset

Säilytys
ConnectClip tulee säilyttää lasten tai muiden
laitetta varomattomasti käsittelevien
ulottumattomissa henkilökohtaisen
turvallisuuden varmistamiseksi ja virheellisen
käytön välttämiseksi.
Kolmannen osapuolen lisävarusteiden käyttö
Käyttäkää ainoastaan valmistajan toimittamia
lisävarusteita, antureita tai kaapeleita.
Yhteensopimattomat lisävarusteet voivat
heikentää laitteen sähkömagneettista
yhteensopivuutta (EMC).
Kaulanauhan käyttö
Jos kaulanauha tarttuu vahingossa kiinni
johonkin sen ollessa kaulassa, nauha on
suunniteltu katkeamaan automaattisesti.
Tämän vuoksi älkää koskaan yrittäkö lyhentää tai
muokata nauhaa tavalla, jota ei ole hyväksytty.
Nauhaa ei tule antaa alle 3-vuotiaiden lasten
käyttöön.

Lisätiedot

Mahdollisia haittavaikutuksia
Tavallisesti allergiaa aiheuttamattomat
materiaalit voivat joissain tapauksissa aiheuttaa
ihoärsytystä tai muita sivuvaikutuksia erittäin
herkille henkilöille. Ottakaa yhteyttä lääkäriin,
mikäli teillä esiintyy mainittuja tai muita
haittavaikutuksia.
Lataaminen
Ladatkaa ConnectClip 6 kuukauden
välein ehkäistäksenne akun mahdollista
vahingoittumista säilytytettäessä.

Yhteensopivuus matkapuhelimen kanssa
Katsokaa osoitteesta www.oticon.global
luettelo matkapuhelimista, jotka Oticon
on testannut perusteellisesti ja joiden
on todettu täyttävän yhteensopivuuden
vähimmäisvaatimukset testaushetkellä.
Oticon ei kuitenkaan ole yleisesti vastuussa
yhteensopivuudesta. Erityisesti Oticon ei ole
vastuussa yhteensopimattomuudesta, joka
johtuu matkapuhelimien tulevista päivityksistä
tai sellaisesta yhteensopimattomuudesta, jota
näissä testeissä ei ole testattu ja/tai löydetty.
Oticonilla ei ole korvausvastuuta sellaisista
matkapuhelimista, jotka eivät toimi odotetulla
tavalla.
Ennen kuin ostatte uuden puhelimen, tutustukaa
yllä mainittuun luetteloon.
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Käyttöolosuhteet
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Käyttöympäristön
olosuhteet

Lämpötila: +5 °C – 40 °C
Kosteus: 15–93 % suhteellinen kosteus, ei tiivistyvä
Ilmanpaine: 700–1060 hPa

Kuljetus- ja
säilytysolosuhteet

Lämpötila ja kosteus eivät saa ylittää alla annettuja arvoja pitkiksi
ajoiksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana:
Lämpötila: -20°C – +60°C
Kosteus: 15–93 % suhteellinen kosteus, ei tiivistyvä
Ilmanpaine: 700–1060 hPa

Tietoa

Aloitus

Toiminnot

Varoitukset

Lisätiedot

Kansainvälinen takuu
Laitteellanne on valmistajan myöntämä
rajoitettu kansainvälinen 12 kuukauden takuu,
joka alkaa ostopäivästä. Tämä rajoitettu
takuu kattaa valmistus- ja materiaaliviat
itse laitteessa, muttei siihen liittyvissä
lisävarusteissa, kuten paristoissa, johdoissa,
virtalähteissä jne. Ongelmat, jotka johtuvat
laitteen virheellisestä tai huolimattomasta
käsittelystä tai hoidosta, kohtuuttomasta
käytöstä, onnettomuuksista, muun kuin
valtuutetun osapuolen suorittamasta
korjauksesta, altistumisesta korroosiota
aiheuttaville olosuhteille, vieraiden
esineiden laitteeseen joutumisen tai väärien
säätöjen aiheuttamista vaurioista, EIVÄT
kuulu rajoitetun takuun piiriin ja saattavat
mitätöidä takuun. Tämän takuun puitteissa
valmistaja päättää oman harkintansa mukaan,
korjataanko laite vai vaihdetaanko se
vastaavaan malliseen laitteeseen. Tämä takuu
ei vaikuta kansallisen lainsäädännön antamiin

laillisiin oikeuksiin koskien kulutustavaroiden
kauppaa. Laitteen myyjällä saattaa olla tätä
rajoitettua takuuta laajempi takuu. Kysykää
lisätietoja myyjältä.
Jos laite tarvitsee huoltoa
Ottakaa yhteyttä ensin laitteen
hankintapaikkaan, jossa voidaan hoitaa
pienemmät ongelmat ja tehdä tarvittavia
säätöjä. Kuuloalan ammattilainen voi auttaa
järjestämään takuuhuollon valmistajan
kanssa. Kuuloalan ammattilainen saattaa
periä maksun palveluistaan.
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Tekniset tiedot
Malli

AC1A

GTIN

05714464006755

ConnectClip sisältää radiovastaanottimen,
joka käyttää Bluetooth Low Energy (BLE)
-tekniikkaa ja valmistajan omaa lyhyen
kantaman radiotekniikkaa, jotka molemmat
toimivat ISM-kaistalla 2,4 GHz. GHzradiolähettimet on heikkoja ja aina alle 50 mW,
mikä vastaa 17 dBm:n kokonaissäteilytehoa.
ConnectClip noudattaa kansainvälisiä
radiolähetin-, säteilyn ihmisaltistus- ja
sähkömagneettisuusstandardeja.
ConnectClipin koon asettamista
rajoituksista johtuen kaikki asiaan liittyvät
hyväksymismerkinnät ovat tässä oppaassa.
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Tietoa

Aloitus

Toiminnot

Varoitukset

Kehoon kiinnitettynä laite täyttää FCC:n ja IC
RF -altistumisen raja-arvot, ja se on testattu
kosketuksessa ihmiskehoon. Laitetta ei saa
sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää yhdessä
toisen antennin tai lähettimen kanssa.
Lisätietoa löytyy teknisten tietojen
erittelyistä osoitteesta www.oticon.global.
Yhdysvallat ja Kanada
Tämä laite sisältää radiomoduulin, jonka
sertifiointinumerot ovat seuraavat:
FCC ID: 2ACAHAC01
IC: 11936A-AC01
Tämä laite noudattaa FCC-säännöstön osion
15 ja Kanadan RSS-säännöstön normeja.

Lisätiedot

Toiminta edellyttää seuraavien kahden ehdon
täyttymistä:
1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia
häiriöitä.
2. Tämän laitteen täytyy sietää kaikki vastaanottamansa häiriöt, myös sellaiset, jotka
saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
Huomautus
Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset
tai lisäykset, jotka eivät ole todistettavasti
valmistajan hyväksymiä, voivat purkaa
käyttäjän oikeuden laitteen käyttämiseen.
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Valmistaja vakuuttaa, että tämä ConnectClip
on yhteensopiva EU direktiivin 2014/53/
EU keskeisten vaatimusten ja muiden
asiaankuuluvien lausekkeiden kanssa.

Yhteensopivuusvakuutus on saatavissa
valmistajalta.

Tämä lääkinnällinen laite on lääkinnällisistä
laitteista annetun asetuksen (EU) 2017/745
mukainen.

Elektroniikkalaitejäte
on käsiteltävä paikallisen lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.
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Toiminnot

Varoitukset

Lisätiedot

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark/Tanska

Tässä oppaassa käytettyjen symbolien ja lyhenteiden selitykset
Varoitukset
Varoituksen symbolin yhteydessä oleva teksti tulee lukea ennen laitteen käyttöä.
Valmistaja
Laitteen on valmistanut valmistaja, jonka nimi ja osoite ilmoitetaan symbolin vieressä. Osoittaa
lääkinnällisten laitteiden valmistajan EU:n asetusten 2017/745 ja 2017/746 mukaisesti.
CE-merkintä
Laite on kaikkien vaadittavien EU:n asetusten ja direktiivien mukainen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE)
Kuulokojeet, lisävarusteet, akut ja paristot on kierrätettävä paikallisen lainsäädännön edellyttämällä
tavalla.
Kuulokojeen käyttäjät voivat myös palauttaa elektroniikkaromun kuuloalan ammattilaiselle
hävitettäväksi. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU (WEEE) piiriin
kuuluva elektroniikkalaite.
Säädöstenmukaisuusmerkintä (RCM)
Laite noudattaa Australian tai Uuden-Seelannin markkinoille saapuvien laitteiden sähköturvallisuus-,
sähkömagneettinen yhteensopivuus- (EMC) ja radiotaajuussäädöksiä.
Bluetooth-logo
Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröimä tavaramerkki, jonka käyttö vaatii lisenssin.
Kaksoiseristys
Virtalähde on kaksoiseristetty. Tämä tarkoittaa, että vikaantumisriski yhden vian ilmetessä on hyvin
pieni.
Sisäkäyttö
Vain sisäkäyttöön.
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Tässä oppaassa käytettyjen symbolien ja lyhenteiden selitykset

Singaporen IMDA-merkintä
Laite on Info-Communications Media Development Authority -viranomaisen (IMDA) julkaisemien
standardien ja määritysten mukainen sekä yhteensopiva Singaporen yleisten televiestintäverkkojen
kanssa eikä se aiheuta radiotaajuuksien häiriöitä muille valtuutetuille radioviestintäverkoille.
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Toiminnot

Varoitukset

Lisätiedot
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GTIN

Maailmanlaajuinen kauppanumero
14-numeroinen tunnus, joka yksilöi lääkinnällisen laitteen tai lääkinnällisen ohjelmiston
maailmanlaajuisesti. Tässä oppaassa oleva GTIN-tunnus liittyy lääkinnällisen laitteen
laiteohjelmistoon. Lakisääteisissä pakkausmerkinnöissä oleva GTIN-tunnus liittyy lääkinnälliseen
laitteeseen.

Merkinnöissä käytettyjen muiden symbolien selitykset
Lääkinnällinen laite
Laite on lääkinnällinen laite.
Pidä kuivana
Osoittaa, että lääkinnällinen laite on suojattava kosteudelta.

Viitenumero
Osoittaa valmistajan viitenumeron lääkinnällisen laitteen tunnistamiseksi.
Sarjanumero
Osoittaa valmistajan sarjanumeron lääkinnällisen laitteen valmistuserän tunnistamiseksi.
Paristojen ja akkujen kierrätysmerkki
Litiumioniparistojen ja -akkujen kierrätysmerkki.
5.0V

200mA

Virtalähteen ulostulo
Ilmoittaa virtalähteen sähkölaitteeseen syöttämän sähkövirran voimakkuuden.
Etelä-Afrikan ICASA-merkki
Laitteella on myyntilupa Etelä-Afrikassa.
Japanin TELEC-symboli
Sertifioidun radiolaitteen merkki.
Brasilian ANATEL-merkki
Laite on sertifioitu ja homologoitu Brasiliassa.
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Varoitusmerkki
Tutustu käyttöohjeen varoituksiin.
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