Käyttöohje

Puhelinsovitin 2.0

Johdanto
Tämä käyttöohje opastaa teitä uuden puhelinsovittimenne käytössä ja huollossa.
Lukekaa käyttöohje huolella, mukaan lukien Varoitukset-osa. Näin saatte
parhaan hyödyn uudesta puhelinsovittimestanne.
Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen, jos teillä on lisäkysymyksiä
puhelinsovittimen käytöstä.
Käyttöohje sisältää alla olevan navigointipalkin, jonka avulla voitte liikkua helposti
eri osien välillä.
Tietoa Asennus Käyttö Varoitukset Lisätiedot

Käyttötarkoitus
Käyttötarkoitus

Puhelinsovitin 2.0 on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Oticon
ConnectClipin, Oticon Streamer Pron ja Oticonin langattomien
kuulokojeiden kanssa. Sen avulla kuulokojeiden käyttäjä voi
kommunikoida langattomasti puhuessaan puheluja lankapuhelimen
(analoginen/PSTN) kautta.

Käyttöaiheet

Ei käyttöaiheita.

Suunniteltu
käyttäjä

Aikuiset ja yli 3-vuotiaat lapset.

Käyttöympäristö

Sisätilat.

Käytön esteet

Ei käytön esteitä.

Kliiniset hyödyt

Katsokaa kuulokojeen kliiniset hyödyt.
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Pakkauksen sisältö

Puhelinsovittimen esittely

Pakkaus sisältää seuraavat tuotteet:

Etuosa
Virran merkkivalo
Puhelun merkkivalo

Puhelinsovitin 2.0

Virtalähde

(Virtalähde voi vaihdella maittain)

Puhelinkaapeli
Tilanne

Virran
merkkivalo

Puhelun
merkkivalo

Virta päällä, ei yhteyttä Streameriin tai ConnectClipiin
Instructions for use

Phone Adapter
2.0

Muodostaa laiteparia Streamerin tai ConnectClipin kanssa
Streamer tai ConnectClip on yhdistetty langattomasti
Saapuva puhelu
Puhelu käynnissä
Virhetilanne (ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen)

Tämä opas
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Ei valoa

Vilkkuu

Palaa tasaisesti
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Asennus
Takaosa

Puhelinsovittimen käyttäminen ensimmäistä kertaa
Ennen kuin voitte käyttää puhelinsovitinta kuulokojeiden kanssa, puhelinsovitin
tulee liittää pistorasiaan ja yleiseen puhelinlinjaan.
Tämä on vaiheittainen ohje puhelinsovittimen asennukseen.

POWER

AUX

Kaikki asennukseen tarvittavat osat sisältyvät pakkaukseen.
IN

OUT

Virtaliitäntä
Liitäntä lankapuhelimelle

ConnectLine tulo/lähtö*

Liitäntä PSTN-seinäsovittimelle

Lisätietoja on osoitteessa: www.oticon.global/connectline
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Puhelinsovittimen liittäminen pistorasiaan
Käyttäkää laatikossa 1 olevaa virtalähdettä, jossa on USB-kaapeli
1. Kytkekää USB-liitin puhelinsovittimen "power"-virtaliitäntään.

Laatikko 1

2. Kytkekää virtalähde seinäpistorasiaan tai muuhun virtalähteeseen.
1

3. Tarkistakaa, että virta kytkeytyy.
4. Muutaman sekunnin kuluttua virran merkkivalo
etuosassa alkaa palaa vihreänä.

2
4.

puhelinsovittimen
2. ja 3.

1.

TÄRKEÄÄ
Kun lataatte puhelinsovitinta, käyttäkää mukana toimitettua alkuperäistä
5,0 V / 1 A:n virtalähdettä, joka on CE- ja turvamerkitty.
10
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Liittäminen puhelinlinjaan ja lankapuhelimeen
Asettakaa puhelinsovitin sopivaan paikkaan lähelle lankapuhelintanne tai
tukiasemaa.
1. Irrottakaa puhelinlinjan liitin lankapuhelimesta (tai tukiasemasta).*
2. Kytkekää puhelinlinja seinästä puhelinsovittimen IN-liittimeen.

Laatikko 2

1

1.

2

3. Kytkekää laatikon 2 puhelinkaapeli puhelinsovittimen OUT-liittimeen.

4.

4. Kytkekää puhelinkaapelin toinen pää lankapuhelimeen (tai tukiasemaan).*
Nostakaa lankapuhelimen kuuloke ylös – kuulokkeen kaiuttimesta pitäisi nyt
kuulua valintaääni.

2.

3.

* Jos lankapuhelimessanne tai tukiasemassanne ei ole irrotettavaa liitintä, kokeilkaa käyttää jotain toista puhelinta tai pyytäkää
asentajaa asentamaan sellainen.
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Streamer Pron yhdistäminen puhelinsovittimen laitepariksi
Kun Streameria käytetään puhelinsovittimen kanssa ensimmäistä kertaa, siitä
täytyy tehdä puhelinsovittimen laitepari.
Laiteparin muodostus:
1. Varmistakaa, että puhelinsovittimen virta on päällä eli virran merkkivalo palaa
tasaisesti vihreänä.

Virtapainike
Streamer Pron yhdistäminen laitepariksi
Streamer Pron
yläosa

Streamer Pron
etuosa

2. Painakaa Streamerin virtakytkintä 5–6 sekunnin ajan, kunnes sininen valo
alkaa vilkkua.
3. Asettakaa Streamer Pro puhelinsovittimen päälle – laiteparin muodostus
kestää noin 20–60 sekuntia.

Palaa tasaisesti

Puhelinsovitin

Kuvaus

-

Streamer ja
puhelinsovitin päällä

-

Streamer
parinmuodostustilassa

-

Laiteparin muodostus
valmis

Vilkkuu

4. Laitepari on muodostettu, kun puhelinsovittimen virran merkkivalo ja
Streamerin merkkivalo palavat tasaisesti sinisenä. Laitepari tarvitsee
normaalisti muodostaa vain kerran.
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ConnectClipin yhdistäminen puhelinsovittimen laitepariksi
Kun ConnectClipiä käytetään puhelinsovittimen kanssa ensimmäistä kertaa, siitä
täytyy tehdä puhelinsovittimen laitepari.

Tila
ConnectClipin yhdistäminen laitepariksi

Laiteparin muodostus:
1. Varmistakaa, että puhelinsovittimen virta on päällä eli virran merkkivalo palaa
tasaisesti vihreänä.
2. Painakaa ConnectClipin monitoimipainiketta JA äänenvoimakkuuden
lisäyspainiketta (B) noin 6 sekuntia, kunnes tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä.
3. Asettakaa ConnectClip puhelinsovittimen päälle – laiteparin muodostus kestää
noin 20–60 sekuntia.

ConnectClipin
tila

ConnectClipin
virta

Puhelinsovitin

Kuvaus
ConnectClip ja puhelinsovitin päällä
ConnectClip parinmuodostustilassa

B

Laiteparin muodostus valmis
Palaa tasaisesti

Vilkkuu

Virta

4. Laitepari on muodostettu, kun puhelinsovittimen virran merkkivalo ja
ConnectClipin tilan merkkivalo palavat tasaisesti sinisenä. Laitepari tarvitsee
normaalisti muodostaa vain kerran.
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Puhelinsovittimen käyttäminen
Puhelinsovitin tukee sekä saapuvia että lähteviä puheluja. Puhelun aikana
kuulokojeita käytetään kuulokkeina ja Streamerin tai ConnectClipin mikrofoni
mahdollistaa puhumisen kädet vapaina.
Ennen kuin käytätte Streameria tai ConnectClipiä puheluihin ensimmäistä kertaa,
varmistakaa, että puhelinsovitin on asennettu oikein edellä kuvatulla tavalla.
Puhelinsovittimen käyttö edellyttää, että puhelinsovitin ja joko Streamer tai
ConnectClip on yhdistetty langattomasti toisiinsa. Tämä yhteys muodostetaan
automaattisesti, kun Streamerista ja puhelinsovittimesta on tehty laitepari ja
ne ovat riittävän lähellä toisiaan. Puhelinsovitin on yhdistetty Streameriin tai
palaa tasaisesti
ConnectClipiin, kun puhelinsovittimen virran merkkivalo
sinisenä.
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Streamer Pro,
katso sivu

22

ConnectClip,
katso sivu

30
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Saapuvat puhelut, Streamer Pro
Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen
Varmistakaa, että voitte puhua esteettömästi Streamerin mikrofoniin.
Kun lankapuhelin soi, kuulette saapuvan puhelun äänimerkin kuulokojeista.
Puhelun merkkivalo puhelinsovittimessa vilkkuu vihreänä, ja samaan aikaan
Streamerin puhelinpainike ja merkkivalo vilkkuvat vihreinä.
Vastatkaa puheluun painamalla Streamerin puhelinpainiketta lyhyesti.
Kuulokojeista kuuluu vahvistusäänimerkki. Streamerin puhelinpainike ja tilan
merkkivalo sekä puhelinsovittimen puhelun merkkivalo palavat tasaisesti
vihreänä.

Mikrofoni
Puhelinpainike

Kun haluatte lopettaa puhelun, painakaa Streamerin puhelinpainiketta lyhyesti.
Streamerin vihreä puhelun merkkivalo sammuu.
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Puhelun vastaanottaminen, Streamer Pro
Streamer
Pron yläosa

Streamer
Pron
etuosa

Puhelinsovitin

Kuvaus

Streamer ja puhelinsovitin yhdistetty
Puhelin soi: Puhelun merkkivalo ja Streamerin
tilan merkkivalo vilkkuvat vihreinä. Kuulokojeista kuuluu saapuvan puhelun äänimerkki.
Kun puhelu yhdistyy, kuulette äänimerkin vahvistukseksi siitä, että puheluun on vastattu.
Voitte nyt kuunnella toista osapuolta ja puhua
hänelle.
Palaa tasaisesti

Lähtevät puhelut, Streamer Pro
Puhelun soittaminen
Varmistakaa, että voitte puhua Streamerin mikrofoniin.
1. Aloittakaa puhelun soittaminen painamalla Streamerin puhelinpainiketta
lyhyesti. Linja on nyt auki ja kuulette valintaäänen kuulokojeista. Streamerin
puhelinpainike ja puhelinsovittimen puhelun merkkivalo palavat tasaisesti
vihreänä.
2. Nostakaa lankapuhelimen luuri (tai painakaa langattoman puhelimen
soittopainiketta) ja valitkaa numero niin kuin normaalisti teette soittaessanne.
3. Kuulette hetken kuluttua soittoäänen kuulokojeista. Tämä tarkoittaa, että
puhelu on nyt yhdistetty Streamerin kautta kuulokojeisiin.
Voitte nyt laskea kuulokkeen alas (tai painaa langattoman puhelimen puhelun
lopetuspainiketta).

Vilkkuu

Kun haluatte lopettaa puhelun, painakaa Streamerin puhelinpainiketta lyhyesti.
Huomatkaa: Muistakaa aina laskea kuuloke alas puhelimessa – muuten puhelinlinja pysyy varattuna.
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Puhelun soittaminen
Streamer Pron
yläosa

Streamer Pron
etuosa

Mikrofoni

Painakaa Streamerin puhelinpainiketta
lyhyesti, niin kuulette valintaäänen kuulokojeista.
Palaa tasaisesti
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Kuvaus
Streamer ja puhelinsovitin on yhdistetty.

Puhelinpainike
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Saapuvat puhelut, ConnectClip
Puhelun soittaminen
Varmistakaa, että voitte puhua ConnectClipin mikrofoniin (A).
Kun lankapuhelin soi, kuulette saapuvan puhelun äänimerkin kuulokojeista.
Puhelun merkkivalo puhelinsovittimessa vilkkuu vihreänä, ja samaan aikaan
ConnectClipin tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä (B).
Vastatkaa puheluun painamalla ConnectClipin monitoimipainiketta lyhyesti (C).
Kuulokojeista kuuluu lyhyt vahvistusäänimerkki. ConnectClipin tilan merkkivalo ja
puhelinsovittimen puhelun merkkivalo palavat nyt tasaisesti vihreänä.

A

B

C

Kun haluatte lopettaa puhelun, painakaa ConnectClipin monitoimipainiketta
lyhyesti. Tilan merkkivalo muuttuu siniseksi.

Huomatkaa: ConnectClip voidaan yhdistää vain yhden laitteen pariksi kerrallaan. Katsokaa ohjeet parinmuodostukseen sivulta 18.
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Puhelun vastaanottaminen, ConnectClip
ConnectClipin
tila

ConnectClipin
virta

Puhelinsovitin

Kuvaus

ConnectClip ja puhelinsovitin on yhdistetty.
Puhelin soi: Puhelun merkkivalo ja ConnectClipin tilan merkkivalo vilkkuvat vihreinä. Kuulokojeista kuuluu saapuvan puhelun äänimerkki.
Kun puhelu yhdistyy, kuulette äänimerkin
vahvistukseksi siitä, että puheluun on vastattu. Voitte nyt kuunnella toista osapuolta ja
puhua hänelle.
Palaa tasaisesti

Lähtevät puhelut, ConnectClip
Puhelun soittaminen
Varmistakaa, että voitte puhua ConnectClipin mikrofoniin (A).
1. Aloittakaa puhelun soittaminen painamalla ConnectClipin monitoimipainiketta
lyhyesti (B). Linja on nyt auki ja kuulette valintaäänen kuulokojeista.
ConnectClipin tilan merkkivalo ja puhelinsovittimen puhelun merkkivalo
palavat tasaisesti vihreänä.
2. Nostakaa lankapuhelimen kuuloke (tai painakaa langattoman puhelimen
soittopainiketta) ja valitkaa numero (C) niin kuin normaalisti teet soittaessa.
3. Kuulette hetken kuluttua soittoäänen kuulokojeista. Tämä tarkoittaa, että
puhelu on nyt yhdistetty ConnectClipin kautta kuulokojeisiin.

Vilkkuu

Voitte nyt laskea luurin alas (tai painaa langattoman puhelimen puhelun
lopetuspainiketta).
Puhelun päättämiseksi, painakaa ConnectClipin monitoimipainiketta lyhyesti.
Huomatkaa: Muistakaa aina laskea puhelimen kuuloke alas – muuten puhelinlinja pysyy varattuna.
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Puhelun soittaminen
ConnectClipin
tila

ConnectClipin
virta

Puhelinsovitin

Kuvaus

ConnectClip ja puhelinsovitin on yhdistetty.

A

Painakaa ConnectClipin monitoimipainiketta
lyhyesti, niin kuulette valintaäänen kuulokojeista.

B
Palaa tasaisesti

Vilkkuu

C

TÄRKEÄÄ
Käyttäkää puhelinsovittimen puhdistamiseen kuivaa, pehmeää liinaa. Puhelinsovitinta
ei saa koskaan pestä vedellä tai upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.
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Lisätietoa
Puhelinsovittimen kytkeminen pois päältä
Jos ette halua vastaanottaa puheluja Streameriin, kytkekää puhelinsovitin pois
päältä katkaisemalla virta. Normaalikäytössä puhelinsovitin kuluttaa hyvin vähän
virtaa, joten sen kytkeminen pois päältä ei ole tarpeen.
Kantama
Puhelinsovittimen kantama on noin 30 metriä Streameriin ja noin 20 metriä
ConnectClipiin riippuen huonekaluista ja seinistä. Tällä alueella voitte puhua
handsfree-puheluja hyvällä äänenlaadulla (ilman rätinää).
Normaalioloissa kuulette saapuvan puhelun äänimerkin kuulokojeista vielä
noin 30–40 metrin etäisyydellä, mutta kuullaksenne puhujan äänen selkeänä
teidän on tultava lähemmäksi puhelinsovitinta. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi
oleskeltaessa pihalla.
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Äänenvoimakkuuden säätö
Voitte säätää puhelun äänenvoimakkuutta kuulokojeissa Streamerin tai
ConnectClipin voimakkuuspainikkeilla. Säätäkää voimakkuutta painamalla lyhyesti
ylös tai alas. Toistakaa lyhyt painallus, jos haluatte säätää voimakkuutta lisää.
Streameristä säädetty puhelun voimakkuustaso säilyy muistissa. Tämä tarkoittaa,
että seuraavassa puhelussa käytetään muistissa olevaa voimakkuustasoa. Tätä
ominaisuutta ei ole ConnectClipissä.
Vain puhelimen äänen kuuleminen
Kuulokojeiden mikrofonit ovat oletusarvoisesti päällä.
Mikrofonit voidaan kuitenkin vaimentaa, jolloin kuulette puhelinkeskustelun
paremmin.
Kun haluatte aktivoida kuulokojeiden mikrofonit uudelleen, painakaa
äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta noin 3 sekuntia (Streamer Pro ja
ConnectClip) puhelun aikana.
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Katsokaa tarkemmat ohjeet Streamerin käyttöön sen omasta käyttöohjeesta.
Katsokaa tarkemmat ohjeet ConnectClipin käyttöön sen omasta käyttöohjeesta.
Lisää ohjeita ja tukea löytyy osoitteesta on www.oticon.global/support

Yleiset varoitukset
Tutustukaa huolellisesti seuraaviin yleisiin
varoituksiin ennen puhelinsovittimen käyttöä
henkilökohtaisen turvallisuutenne ja oikean
käytön varmistamiseksi. Ottakaa yhteyttä
kuuloalan ammattilaiseen, jos kohtaatte
yllättävää toimintaa tai vakavia vaaratilanteita
puhelinsovittimen käytön aikana tai sen käytön
takia. Kuuloalan ammattilainen tukee asian
käsittelyssä ja tarvittaessa ilmoituksen teossa
valmistajalle ja/tai maan viranomaisille.
Yhdistäminen ulkoisiin laitteisiin
Kun puhelinsovitin kytketään AUX-kaapelilla
ja/tai USB-kaapelilla ja/tai suoraan ulkoiseen
laitteeseen, ulkoinen laite vaikuttaa käytön
turvallisuuteen. Jos ulkoinen laite kytketään
sähköpistorasiaan, ulkoisen laitteen
on oltava IEC-62368-1:n tai vastaavien
turvallisuusstandardien mukainen.

Häiriöt
Puhelinsovittimen häiriönsietokyky on tarkoin
tutkittu tiukimpien kansainvälisten standardien
mukaan. Puhelinsovittimen ja muiden laitteiden
välillä voi kuitenkin esiintyä häiriöitä. Mikäli näin
tapahtuu, lisätkää puhelinsovittimen ja häiriötä
aiheuttavan laitteen välistä etäisyyttä.
Tulipalon vaara
Puhelinsovittimen virtalähde on riittämätön
energianlähde aiheuttamaan tulipaloa
normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Kolmansien osapuolten lisävarusteiden käyttö
Käyttäkää ainoastaan valmistajan toimittamia
lisävarusteita, antureita tai kaapeleita.
Yhteensopimattomat lisävarusteet voivat
heikentää laitteen sähkömagneettista
yhteensopivuutta (EMC).

TÄRKEÄÄ
Katsokaa kuulokojeen käyttöohjeesta tarkempaa tietoa kuulokojeenne toiminnoista.
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Kansainvälinen takuu

Käyttöolosuhteet
Käyttöolosuhteet

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

Kuljetus- ja
säilytysolosuhteet

Lämpötila ja kosteus eivät saa ylittää alla annettuja arvoja
pitkiksi ajoiksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana:
Lämpötila: -25°C – +70°C
Kosteus: 15–93 % suhteellinen kosteus, tiivistymätön
Ilmanpaine: 700–1060 hPa
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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 akussa, 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.
Valmistaja valitsee tämän takuun puitteissa
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
Mallin nimi

2. Tämän laitteen täytyy sietää kaikki vastaanottamansa häiriöt, myös sellaiset, jotka
saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

BS-H200

Puhelinsovitin 2.0 sisältää langattoman lähettimen, joka käyttää 2,4 GHz:n tekniikkaa.
Puhelinsovitin 2.0:n lähetysteho on maksimissaan 10 dBm EIRP.
Puhelinsovitin 2.0 noudattaa kansainvälisiä
radiolähetin-, säteilyn ihmisaltistus- ja sähkömagneettisuusstandardeja.
Tämä tuote on tarkoitettu yhdistettäväksi
yleiseen puhelinverkkoon ja sitä voidaan käyttää EU- ja EFTA-maissa.
Puhelinsovitin 2.0:n koon asettamista rajoituksista johtuen kaikki asiaan liittyvät hyväksyntämerkinnät ovat tässä asiakirjassa.

Lisätietoa löytyy
teknisten tietojen erittelyistä osoitteesta
www.oticon.global.
Yhdysvallat ja Kanada
Tämä laite sisältää radiomoduulin, jonka sertifiointinumerot ovat seuraavat:
FCC ID: UXZBSH200
IC: 8191A-BSH200
Huomautus
Tämä laite noudattaa FCC-säännöstön osion
15 ja Kanadan RSS-säännöstön normeja.
Toiminta edellyttää seuraavien kahden ehdon
täyttymistä:
1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia
häiriöitä.
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Huomautus
Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai
lisäykset, jotka eivät ole todistettavasti valmistajan hyväksymiä, voivat purkaa käyttäjän
oikeuden laitteen käyttämiseen.
Tämä luokan B digitaalilaite on Kanadan
ICES-003-säännöstön mukainen.
Huomatkaa: Tämä laite on testattu ja sen on
todettu noudattavan 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 taata, etteikö häiriötä jossain

tietyssä ympäristössä tapahtuisi. Jos tämä
laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- ja
televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta
kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle,
käyttäjää kehotetaan kokeilemaan häiriön
poistamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimista:
- Kääntäkää vastaanottimen antennia tai
siirtäkää se toiseen paikkaan.
- Kasvattakaa laitteen ja vastaanottimen
välimatkaa.
- Kytkekää laite eri pistorasiaan kuin vastaanotin.
- Pyytäkää apua valmistajalta tai kokeneelta
radio-/televisioasentajalta.
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Valmistaja vakuuttaa, että tämä puhelinsovitin 2.0 on yhteensopiva direktiivin 2014/53/
EU keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien lausekkeiden kanssa.
Tämä lääkinnällinen laite noudattaa lääkinnällisistä laitteista annettua asetusta (EU)
2017/745.

Yhteensopivuusvakuutus on saatavissa valmistajalta.
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark/Tanska
www.oticon.global

Tässä oppaassa käytettyjen symbolien ja lyhennysten 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
lääkinnällisen laitteen 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, lisälaitteet, 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-,
EMC (sähkömagneettinen yhteensopivuus)- ja radiotaajuussäädöksiä.
Singaporen IMDA-merkintä
Laite on Info-Communications Media Development Authority -viranomaisen (IMDA) julkaisemien
standardien ja määritysten mukainen ja yhteensopiva Singaporen yleisten televiestintäverkkojen
kanssa eikä se aiheuta radiotaajuushäiriöitä muille valtuutetuille radioviestintäverkoille.

Elektroniikkalaitejäte
on käsiteltävä
paikallisen
lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.
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Merkinnöissä käytettyjen muiden symbolien selitykset

Merkinnöissä käytettyjen muiden symbolien selitykset

Pidä kuivana
Osoittaa, että lääkinnällinen laite on suojattava kosteudelta.

Korean sertifiointimerkki (KC)
Laite noudattaa Korean sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuoteturvallisuusvaatimuksia.

Varoitusmerkki
Tutustu käyttöohjeen varoituksiin.

Uuden-Seelannin Telepermit-merkki
Osoittaa, että laite on sertifioitu ja soveltuu yhdistettäväksi Telecom New Zealandin verkkoon.

Japanin JATE- ja Japanin TELEC-symboli
”R” tarkoittaa sertifioitua radiolaitetta.
”T” tarkoittaa, että laite voidaan yhdistää puhelinverkkoon.
5.0V

200mA

Virtalähteen ulostulo
Ilmoittaa virtalähteen sähkölaitteeseen syöttämän sähkövirran voimakkuuden.
Etelä-Afrikan ICASA-merkki
Laitteella on myyntilupa Etelä-Afrikassa.
Lääkinnällinen laite
Laite on lääkinnällinen laite.
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Sarjanumero
Osoittaa valmistajan sarjanumeron lääkinnällisen laitteen valmistuserän tunnistamiseksi.
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Viitenumero
Osoittaa valmistajan viitenumeron lääkinnällisen laitteen tunnistamiseksi.
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