Gebruiksaanwijzing

ConnectClip

Inleiding
In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe
ConnectClip. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk
Waarschuwingen niet. Dit helpt u het maximale uit uw nieuwe ConnectClip te halen.
Voor vragen over het gebruik van uw ConnectClip kunt u contact opnemen met uw
hoorzorg professional.
Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de verschillende
hoofdstukken kunt navigeren.

Beoogd gebruik

Inleiding

De ConnectClip is bedoeld als draadloze ontvanger en zender van geluid tussen hoortoestellen en de omgeving, waaronder spraak en draadloze elektronische audioapparaten.
De ConnectClip ondersteunt ook gebruikers van draadloze hoortoestellen bij het bedienen van de functies van hun hooroplossing.

De ConnectClip kan worden gebruikt als draadloze headset voor mobiele telefoons en als
remote mic/partner mic.

De ConnectClip is bedoeld voor gebruik door kinderen (> 36 maanden) en volwassenen
in combinatie met hun hooroplossing.

BELANGRIJK
Lees de gehele inhoud van dit boekje zorgvuldig door voordat u uw ConnectClip gaat
gebruiken. Het bevat belangrijke aanwijzingen en informatie over het gebruik van uw
ConnectClip.

1. H
 eadset met mobiele telefoon
Geluid van uw telefoon wordt
naar uw hoortoestellen
gestreamd via de
ConnectClip (A).
Uw stem wordt
opgevangen door
B
de ConnectClip
en naar de
mobiele telefoon
gestuurd (B).

2. Remote mic/partner mic
De stem van een gekozen spreker
wordt draadloos VAN de ConnectClip
NAAR uw hoortoestellen gestuurd.
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Inhoud van de verpakking
De doos van de ConnectClip bevat de volgende onderdelen:

Halskoord - lang

ConnectClip

Instructions for use

Deze gids

Halskoord - normaal

Zakje

ConnectClip

(Gebruiksaanwijzing):

Wandoplader

(verschilt van land tot land)
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USB-oplaadkabel

Overzicht - hoofdfuncties
Status
indicatie

Powerindicatie

Microfoons
Multitoets
- Aan/uit
- Gesprek
aannemen
- Modusregeling
Volume
- Omhoog
- Omlaag
Voorkant

Achterkant
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Klem (draaibaar) voor het
dragen van de
ConnectClip

Oplaadpoort.
Micro-USB
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Overzicht - productindicatoren
Status

•
•
•
•
•

Beschrijving

Power

Geel knipperend

Zoeken naar hoortoestellen

Geel brandend

Inactief. Hoortoestellen verbonden, niet verbonden met een telefoon

Blauw knipperend

•
•

Beschrijving
Rood brandend

Batterij bijna leeg

Groen brandend

Ingeschakeld – niet opladen

Zoeken naar een mobiele telefoon (koppelen)

Groen knipperend

Ingeschakeld – opladen

Blauw brandend

Verbonden met een mobiele telefoon

Afnemend groen

Ingeschakeld – opladen voltooid

Groen brandend

In gesprek. Headset (HFP); mobiel

Oranje knipperend

Uitgeschakeld – opladen

Groen knipperend

Inkomend gesprek

Oranje brandend

Uitgeschakeld – opladen voltooid

Oranje brandend

Muziek; mobiele telefoon (A2DP)

Magenta brandend

Remote mic modus

•

Magenta knipperend Opnieuw verbinden met remote mic
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Aan de slag
Voordat u de ConnectClip kunt gebruiken met uw hoortoestellen, moeten de hoortoestellen en de ConnectClip worden gekoppeld/verbonden. Voor gebruik van de ConnectClip
met een mobiele telefoon moet de ConnectClip ook met uw mobiele telefoon worden
gekoppeld/verbonden.

2. Koppelen van de ConnectClip en een mobiele telefoon

1. Koppelen van hoortoestel met de ConnectClip

Zie pagina

Zie pagina

16

14

18

15

1. Z
 org dat de ConnectClip is uitgeschakeld (zie pagina 20)
Houd de multitoets ongeveer 6 seconden ingedrukt totdat
de stroomindicator UIT is
2. Zet beide hoortoestellen
UIT (open de batterijlade)

6. ConnectClip zoekt nu naar uw hoortoestellen.
Statusindicator GEEL KNIPPEREND

7. Plaats ConnectClip en beide hoortoestellen
dicht bij elkaar (max. afstand 20 cm)

3. Zet beide hoortoestellen
AAN (sluit de batterijlade)
4. De hoortoestellen zijn nu gereed
voor een eerste verbinding met de ConnectClip.
U heeft nu 3 minuten om het koppelen te voltooien.
5. Schakel de ConnectClip IN
Houd de multitoets ongeveer 3 seconden ingedrukt
totdat de stroomindicator GROEN BRANDEND is
16

Eerste configuratie

A. Koppelen van hoortoestellen met de ConnectClip

8. Een verbinding met hoortoestel(len)
wordt aangegeven door de statusindicator
GEEL BRANDEND
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20 cm

 et de ConnectClip in de koppelingsmoZ
dus Houd de multitoets EN de volume-omhoogknop ongeveer 6 seconden
ingedrukt (A) totdat de status BLAUW
KNIPPEREND is
De ConnectClip blijft ongeveer 3
minuten in de koppelingsmodus.

A

 chakel koppelingen in op de mobiele telefoon
S
Schakel Bluetooth in. Zoek naar en verbind/koppel met
de ConnectClip.
Dit is gewoonlijk te vinden in de Bluetooth-instellingen van
uw telefoon.
Voer de pincode in
Als uw telefoon om een pincode vraagt, vuur dan 0000
(vier nullen) in.
Koppeling voltooid
Koppeling met mobiele telefoon voltooid wordt aangegeven
door de status BLAUW BRANDEND
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Eerste configuratie

B. Koppelen van een mobiele telefoon met de ConnectClip

Dagelijks gebruik: Opladen

AAN
Houd de multitoets ongeveer 3 seconden ingedrukt
totdat de stroomindicator GROEN BRANDEND is.

UIT
Houd de multitoets ongeveer 6 seconden ingedrukt
tot de stroomindicator UIT is.
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Batterij bijna leeg
Bij ongeveer 30 minuten
streamingtijd resterend
wordt de stroomindicator
ROOD.
Opladen
Verbind de meegeleverde
oplader met de
micro-USB-aansluiting
aan de onderkant van
de ConnectClip. De
stroomindicator is GROEN
KNIPPEREND of ORANJE.
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Dagelijks gebruik

Dagelijks gebruik: Aan/Uit

Oplaadindicatoren
Opladen
(ConnectClip aan)

Knipperen

Opladen voltooid
(ConnectClip aan)

Vervagen

Opladen
(ConnectClip uit)

Knipperen

Opladen voltooid
(ConnectClip uit)

Brandend

Zorgen dat de ConnectClip is verbonden met de telefoon

Selecteer de telefoonmodus
Houd de multitoets ongeveer 3 seconden
ingedrukt om de modus te wijzigen. De
moduswijziging wordt bevestigd door een
hoorbare indicatie in uw hoortoestellen.
STATUS BLAUW
A

Status

BELANGRIJK
Voor de beste prestaties dient ConnectClip te worden gedragen zoals is aangegeven.
Het is belangrijk dat de microfoon van de ConnectClip naar uw mond is gericht (A) en
dat de ConnectClip niet bedekt is door kleren en dergelijke. De maximale afstand
tussen de ConnectClip en de mobiele telefoon is 10 meter.
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•
•
•

Modus
Inactief, verbonden met hoortoestellen. Niet verbonden met een mobiele telefoon
Verbonden met een mobiele telefoon
Remote mic/partner mic modus
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Gebruik van de ConnectClip met een mobiele telefoon

Gebruik van de ConnectClip met een mobiele telefoon

Telefoon verbonden
Wanneer de ConnectClip is ingeschakeld en binnen bereik
is van uw mobiele telefoon, maakt deze automatisch
verbinding met de mobiele telefoon.

A

Wanneer het gesprek is verbonden, verandert de status
naar GROEN BRANDEND

De statusindicator is BLAUW BRANDEND
Overgaande telefoon
Wanneer de telefoon overgaat, hoort u een indicator
en indien beschikbaar de ringtoon van uw mobiele
telefoon in uw hoortoestellen.
De statusindicator is GROEN KNIPPEREND
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Gesprek aannemen
Druk kort op de multitoets (A) of neem het gesprek aan
op uw mobiele telefoon.

A

Gesprek beëindigen
Druk kort op de multiknop (A) of beëindig het gesprek
op uw mobiele telefoon.
Status BLAUW BRANDEND
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Gebruik van de ConnectClip met een mobiele telefoon

Gesprekken aannemen

Geavanceerde headseteigenschappen
Spraakgestuurde nummerkeuze/spraakopdrachten
Als bij een verbinding met een mobiele telefoon tweemaal op de multitoets wordt
gedrukt, wordt spraakbellen geactiveerd, als dat wordt ondersteund door de telefoon.
Gesprek weigeren
Door lang op de volume-omlaagknop te drukken, terwijl de telefoon overgaat, wordt
het gesprek geweigerd.

Om te bellen hoeft u alleen maar uw mobiele
telefoon te gebruiken. Het gesprek wordt
automatisch verbonden met de ConnectClip.

Hoortoestelmicrofoons dempen
Houd de volumeknop ongeveer 3 seconden ingedrukt om de hoortoestelmicrofoons
te dempen.
Door kort op volume omhoog of omlaag te drukken, wordt de demping opgeheven.

Wanneer het gesprek is verbonden, verandert
de status naar GROEN BRANDEND
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Gebruik van de ConnectClip met een mobiele telefoon

Bellen

Draadloze audio (A2DP)
Bij een verbinding met een mobiele telefoon
of ander apparaat via Bluetooth wordt de
op de telefoon/apparaat afgespeelde
muziek automatisch afgespeeld op
uw hoortoestellen.
Status ORANJE
U hoeft niets te doen op de ConnectClip.

Status

•

Volume wijzigen
Tijdens het luisteren naar muziek kan
het niveau van het gestreamde signaal
worden gewijzigd met de knoppen
volume omhoog/omlaag.

Geluid stoppen

Geluid van de telefoon stoppen
Door kort op de multitoets te drukken,
wordt het geluid gestopt. Gebruik de
knoppen op de telefoon om het geluid
te starten.

Volume omhoog
Volume omlaag

Beschrijving
De ConnectClip is ingeschakeld en er wordt muziek gestreamd vanaf de telefoon

28

29

Naar muziek luisteren

Naar muziek luisteren

Tot 20 meter

De microfoonmodus selecteren
Selecteer de telefoonmodus
Houd de multitoets ongeveer 3 seconden
ingedrukt om de modus te wijzigen.
De moduswijziging wordt bevestigd
door een hoorbare indicatie in
uw hoortoestellen.
Status MAGENTA BRANDEND

Remote mic
In deze modus wordt
spraak van de persoon
die de ConnectClip
draagt rechtstreeks
naar uw hoortoestellen
gestreamd.

Status

BELANGRIJK
Zorg dat de microfoon naar de mond van de spreker is gericht en niet bedekt is door
kleding en dergelijke.
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•
•
•

Beschrijving
De ConnectClip is ingeschakeld In de inactieve modus, niet verbonden met een telefoon
Verbonden met een mobiele telefoon
De ConnectClip is ingeschakeld en staat in de remote mic modus
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Gebruik van de ConnectClip als remote mic

Gebruik van de ConnectClip als remote mic

A

Geluid stoppen van de microfoon
Houd de multitoets (A) ongeveer 3 seconden
ingedrukt om het signaal van de microfoon naar
de hoortoestellen te stopen en de hoortoestellen
terug te schakelen naar hun normale programma.
De statusindicator verandert naar
GEEL
of BLAUW

Niveau van de remote mic regelen
Volume omhoog of omlaag
Het volume van het gestreamde signaal
kan worden gewijzigd met de knoppen
volume omhoog/omlaag.
Hoortoestelmicrofoons dempen (alleen
geluid van de remote mic).
Houd de volumeknop ongeveer 3
seconden ingedrukt om de
hoortoestelmicrofoons te dempen.

Volume omhoog
Volume omlaag

Door kort op volume omhoog of omlaag te
drukken, wordt de demping opgeheven.
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Gebruik van de ConnectClip als remote mic

Starten/stoppen van geluid van de remote mic

Schoonmaken van de ConnectClip

P1 --> P2 --> TV --> Microfoon
Door lang op de hoortoestelknop te drukken, wordt
naar het volgende programma van de hoortoestellen
geschakeld.
Wanneer u het remote mic programma heeft bereikt,
hoort u de indicator van het remote mic programma.
Om het geluid van de remote mic te stoppen,
schakelt u simpelweg terug naar het
hoortoestelprogramma.

BELANGRIJK

BELANGRIJK

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen voor informatie over de
functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.

Gebruik een zachte, droge doek om de ConnectClip schoon te maken. Het hoortoestel
mag nooit ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.
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Gebruik van de ConnectClip als remote mic

Starten/stoppen van geluid van de remote mic via uw
hoortoestellen

Wanneer de ConnectClip geen geluid streamt, fungeert deze als afstandsbediening voor
uw hoortoestellen.
Volgende programma
- Houd de knop 3 seconden ingedrukt voor het
volgende programma
Volume omhoog
- kort drukken
Hoortoestelmicrofoons dempen - lang
drukken
Kort drukken op volume
omhoog of omlaag heft
de demping op

Volume omlaag
- kort drukken

BELANGRIJK

Overige eigenschappen en functies
Eén verbinding tegelijkertijd
Wanneer de ConnectClip gekoppeld is aan meerdere apparaten (maximaal acht), maakt
deze alleen verbinding met de eerste beschikbare telefoon die binnen bereik is.
Geen gesprekken mogelijk bij gebruik als microfoon
Wanneer de ConnectClip wordt gebruikt als partner mic/remote mic, is er geen verbinding
mogelijk met een mobiele telefoon.
Time-out (buiten bereik) in mic modus
Als de ConnectClip buiten bereik is van de hoortoestellen, schakelen de hoortoestellen
na 90 seconden terug naar hun oorspronkelijke programma.
Bluetooth-koppelingen wissen
Houd de multiknop, volume omhoog en volume omlaag 10 seconden ingedrukt om alle
Bluetooth-koppelingen te wissen. Dit wordt aangegeven door de status ROOD
KNIPPEREND.

De maximale afstand tussen de ConnectClip en de hoortoestellen is 2 meter.
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Gebruik van de ConnectClip als afstandsbediening voor hoortoestellen

Gebruik van de ConnectClip als afstandsbediening voor
hoortoestellen

Waarschuwingen

Waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u
uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen en de inhoud
van dit boekje voordat u uw ConnectClip gaat gebruiken. Raadpleeg uw hoorzorg professionals
indien u een onverwachte werking van uw ConnectClip of ongewenst voorval ervaart.

Röntgenfoto's, CT-, MRI- en PET-scans, elektrotherapie en operaties

Gevaar van stikken en het inslikken van kleine onderdelen

Hitte en chemicaliën

Uw ConnectClip en kleine onderdelen daarvan dienen buiten bereik van kinderen te blijven
en van een ieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel zou kunnen *
toebrengen. Waarschuw onmiddellijk een arts als een klein onderdeel is ingeslikt.

Explosieven

De stroombron van uw ConnectClip heeft onvoldoende energie om onder normale gebruiksomstandigheden brand te veroorzaken. De ConnectClip is niet getest op naleving van de internationale eisen met betrekking tot explosieve omgevingen. Wij raden aan om uw ConnectClip niet
te gebruiken op plaatsen met explosiegevaar.
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Verwijder uw ConnectClip bij het maken van een röntgenfoto, CT-, MRI-, en PET-scans,
elektrotherapie, een operatie en dergelijke. De ConnectClip kan beschadigd raken bij
blootstelling aan sterke magnetische velden.
Stel uw ConnectClip nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door deze te laten liggen in
een in de zon geparkeerde auto. De ConnectClip mag niet worden gedroogd in een magnetron
of oven.
Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave, zonnebrandcrème en insectenspray
kunnen de ConnectClip beschadigen. Verwijder daarom altijd uw ConnectClip voordat u
dergelijke producten aanbrengt en neem de tijd om deze te laten drogen voor gebruik.

Interferentie

De ConnectClip is grondig getest op interferentie volgens de strengste internationale normen.
Er kan echter interferentie optreden tussen de ConnectClip en andere apparaten (bijvoorbeeld
sommige mobiele telefoons, zendapparatuur, winkelalarmsystemen en andere draadloze
apparaten). Probeer in dat geval de afstand tussen de ConnectClip en de storende apparatuur
te vergroten.
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Waarschuwingen

Waarschuwingen

Gebruik in het verkeer

Oplaadbare accu

Gebruik in vliegtuigen

Probeer de batterij nooit te vervangen. Als de batterij vervangen dient te worden laat dit dan
door de leverancier van het apparaat doen. De garantie vervalt als er geprobeerd is om de
batterijlade te openen.

Het gebruik van de ConnectClip kan u afleiden. Let op uw omgeving wanneer u de ConnectClip
gebruikt. Raadpleeg de nationale verkeerswetgeving met betrekking tot het gebruik van
communicatieapparatuur terwijl u zich in het verkeer bevindt.
Uw ConnectClip bevat Bluetooth. De ConnectClip mag niet aan boord worden gebruikt, tenzij
hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door het cabinepersoneel.

Actieve implantaten

Voorzichtigheid is geboden bij aanwezigheid van actieve implantaten. Als u een actief
hersenimplantaat heeft, neem dan contact op met de fabrikant van het implantaat over
het risico op storing.
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Probeer de ConnectClip niet te openen; omdat de accu hierdoor beschadigd kan raken.

De veiligheid van het opladen van batterijen met een USB-kabel wordt bepaald door de externe
apparatuur. Wanneer de USB-kabel is aangesloten op apparatuur met netvoeding, moet deze
apparatuur UL-goedgekeurd zijn of voldoen aan IEC-60065, IEC-60950 of gelijkwaardige
veiligheidsnormen.

Aansluiting op externe apparatuur

De veiligheid van het gebruik van de ConnectClip bij verbinding met externe apparatuur (via
een externe ingangskabel, via een USB-kabel of rechtstreeks) wordt bepaald door de externe
apparatuur. Wanneer de ConnectClip is aangesloten op externe apparatuur met netvoeding,
moet deze apparatuur voldoen aan IEC-60065, IEC-60950 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.
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Waarschuwingen

Waarschuwingen

Onbevoegd gebruik

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient uw
ConnectClip buiten bereik te worden gehouden van kinderen of ieder ander die de bediening
ervan over zou kunnen nemen.

Gebruik van het halskoord

Het halskoord is zodanig ontworpen dat deze automatisch breekt als deze ergens achter blijft
haken. Probeer het halskoord daarom nooit op een niet-goedgekeurde wijze in te korten of aan
te passen. Het halskoord dient niet te worden gebruikt door kinderen jonger dan 36 maanden.

Mogelijke bijwerkingen

Compatibiliteit mobiele telefoons

Op www.oticon.nl vindt u een lijst van mobiele telefoons die grondig zijn getest door Oticon
en op het moment van testen voldeden aan de minimale compatibiliteitseisen. Oticon
aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor incompatibiliteit die het resultaat is van
toekomstige nieuwere versies van de mobiele telefoons of incompatibiliteit die in deze testen
niet werd getest of opgemerkt. Oticon aanvaardt geen financiële aansprakelijkheid in de
betekenis van vergoeding van mobiele telefoons die niet naar verwachting functioneren.
Voordat u een nieuwe telefoon aanschaft, is het aan te bevelen de bovengenoemde lijst te
raadplegen.

De anti-allergene materialen in uw ConnectClip kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie
of andere bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg een dokter bij één van deze bijwerkingen.
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Technische informatie

VS en Canada

Dit apparaat bevat een radiomodule met de volgende certificerings-ID-nummers:

Gebruiksomstandigheden:

Luchtvochtigheid: 15% tot 93% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend.
Gebruikstemperatuur: 5-40 °C
Opslag en transport: -20-70 °C
De ConnectClip bevat een radiozender met Bluetooth EDR, Bluetooth Low Energy (BLE) en
een propriëtaire radiotechnologie met kort bereik die allemaal op 2,4 GHz werken. De 2,4 GHz
radiozender is zwak en altijd lager dan 17 dBm EIRP totaal afgegeven vermogen.

FCC ID: 2ACAHAC01
IC: 11936A-AC01
Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de RSS-normen voor licentievrijstelling
van de Canadese Industrie.

Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

De ConnectClip voldoet aan internationale normen betreffende radiozenders,
elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

(1) dit toestel mag geen interferentie veroorzaken, en
(2) dit dient alle ontvangen interferentie te accepteren, waaronder interferentie die een
ongewenste werking kan veroorzaken.

Wegens de beperkte ruimte op de ConnectClip zijn alle relevante goedkeuringen
opgenomen in dit boekje.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de voor naleving
verantwoordelijke partij kunnen het recht doen vervallen om dit toestel te gebruiken.
Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.
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Opmerking: Uit tests is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de grenzen voor een digitaal
apparaat Klasse B, conform deel 15 van het FCC-reglement. Deze grenzen zijn bedoeld om
bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving.
Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen. Indien het apparaat
niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie
veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal
optreden in een bepaalde installatie. Als het apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt
bij radio- of tv-ontvangst, hetgeen kan worden gecontroleerd door het apparaat aan en uit te
zetten, wordt de gebruiker geadviseerd te proberen de interferentie te corrigeren door een of
meer van de volgende maatregelen te treffen:
• Richt de ontvangende antenne opnieuw of verplaats deze.
• Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
• Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander stroomcircuit dan
dat waarop de ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Internationale garantie
Uw ConnectClip valt onder een internationale beperkte garantie afgegeven door de fabrikant
voor een periode van 12 maanden na levering. Deze beperkte garantie dekt materiaal- en
productiefouten van het apparaat zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals bijv. batterijen,
kabels, netadapters, enz. Problemen die voortvloeien uit oneigenlijk/onjuist gebruik of
verzorging, overmatig gebruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen,
blootstelling aan corrosieve omstandigheden, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen
in het apparaat of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen
de garantie doen vervallen. De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele
wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de
verkoop van consumentengoederen. Uw gehoorspecialist heeft mogelijk een garantie
afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw
hoorzorg professional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig heeft

Breng uw ConnectClip naar uw hoorzorg professional, die kleine reparaties en aanpassingen
mogelijk direct kan uitvoeren.
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SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.oticon.global

Afval van elektronische
apparatuur dient te
worden weggegooid
volgens de lokale
voorschriften.
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De fabrikant verklaart dat deze ConnectClip (AC1A) voldoet aan de essentiële voorschriften en
andere bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de
fabrikant.
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