Mic

Gebruiksaanwijzing

Inleiding

Beoogd gebruik

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw
nieuwe ConnectLine Mic. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij
het hoofdstuk Waarschuwingen niet. Dit zal u helpen het maximale uit uw
nieuwe ConnectLine Mic te halen.

De Mic is bedoeld voor gebruik door een persoon die met een hoortoestelgebruiker praat, zodat de hoortoestelgebruiker die persoon beter hoort. De Mic
stuurt de stem van de spreker rechtstreeks naar de hoortoestelgebruiker.

Voor eventuele vragen over het gebruik van uw ConnectLine Mic kunt u
contact opnemen met uw gehoorspecialist.
Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de
verschillende hoofdstukken kunt navigeren.
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Inhoud pakket

Productoverzicht

Mic

Draagzakje

Halskoord
Statusindicator (oranje)
Microfooningang (stem)

Stroomvoorziening
(oplader)

Deze handleiding
Microphone

Instructions for use

Stroomindicator (groen)
Aan/uit-toets
Microfooningang
(lawaaidetector),
niet bedekken

*Stroomvoorziening zal
van land tot land verschillen.
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Hoe de Mic werkt
De Mic stuurt de stem van de spreker rechtstreeks naar de
hoortoestelgebruiker.

De Mic moet in de richting van de mond van de spreker wijzen op een afstand
tussen de 10 en 20 cm.

Maximaal 15 meter

Hoortoestelgebruiker

Luidspreker

Met clip
gedragen

Met halskoord
gedragen

Verkeerd
gedragen

Opmerking: Een Mic werkt slechts met één Streamer tegelijkertijd
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Opladen/stroomindicator
Om de Mic op te laden, sluit u de kabel van de stroomadapter aan op de mini
USB-connector aan de onderkant van de Mic.

Oplaadconnector batterij
(mini USB)
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Constant rood
lampje

Knipperend groen
lampje

Constant groen
lampje

Batterij bijna leeg.
Maximaal 20 minuten
spreektijd resterend.

Opladen.

De Mic is na ongeveer 1,5
uur volledig opgeladen
en kan gedurende 5 uur
worden gebruikt indien
volledig opgeladen.
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Koppelen/eerste installatie (slechts één keer nodig)
2. Mic in koppelingsstand

1. Streamer Pro in koppelingsstand

6 sec

Houd de aan/uit-toets aan de bovenkant ingedrukt.
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6 sec

Houd ingedrukt tot het blauwe lampje
knippert.

Waarschuwingen

Aanvullende informatie

Houd de aan/uit-toets op de Mic 6 seconden ingedrukt tot het oranje lampje
snel begint te knipperen.

Het oranje lampje knippert snel in koppelingsstand.
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3. Mic gekoppeld

1 min.

Wacht ongeveer 1 minuut tot het oranje
lampje op Streamer Pro en het oranje
lampje op de Mic aan gaat.
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Starten/aanzetten/geluid van Mic hervatten
1. Zorg ervoor dat Streamer Pro
aan staat

3. Geluid van Mic naar Streamer Pro

2. Mic starten / aanzetten

5 sec

Houd de aan/uit-toets aan de bovenkant ingedrukt totdat alle lampjes aan
de voor- en bovenkant gaan knipperen
om aan te geven dat Streamer Pro aan
staat.
16

Over

Aan de slag

Gebruik

Druk de aan/uit-toets kort in.
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Oranje lampje pulseert langzaam.

Oranje lampje op Streamer Pro en oranje
lampje op Mic zijn aan.
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Geluid pauzeren
b. Geluid van Streamer Pro pauzeren

a. Geluid van Mic pauzeren

Aan/uit-toets kort
indrukken.
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Oranje lampje op Mic
gaat uit.
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Oranje lampje op Streamer Pro gaat
uit.
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Mic-toets op
Streamer Pro kort
indrukken.

Oranje lampje op
Streamer Pro gaat
uit.

Oranje lampje op Mic gaat uit.
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Geluid van Streamer Pro hervatten
1. Mic moet aan staan

2. Geluid van Streamer Pro starten

3. Geluid van Mic naar Streamer Pro

2 sec

(Groen lampje is aan)
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Mic-toets op
Streamer Pro kort
indrukken.

Waarschuwingen

Oranje lampje op
Streamer Pro pulseert langzaam.

Aanvullende informatie

Na 2 seconden gaat het oranje lampje op
de Mic aan.
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Geluid controleren

Mic uitzetten

Tik op de bovenkant van de microfoon om te controleren of het geluid te horen is in de hoortoestellen.
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Houd twee seconden ingedrukt tot het groene lampje
uit gaat.
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Waarschuwingen
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door voordat u uw ConnectLine Mic gaat
gebruiken. Het bevat belangrijke aanwijzingen en informatie over het gebruik van
uw ConnectLine Mic.

Gebruik in vliegtuigen
• De ConnectLine Mic mag niet aan boord
worden gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door het
cabinepersoneel.

Geen speelgoed
• De ConnectLine Mic is geen speelgoed
en moet daarom buiten bereik worden
gehouden van kinderen en ieder ander
die onderdelen zou kunnen inslikken of
zichzelf op een andere manier zou kunnen verwonden. Er moet speciaal worden
gelet op de kleinere onderdelen om te
voorkomen dat kinderen deze inslikken
en erin stikken. Waarschuw onmiddellijk
een arts als een onderdeel is ingeslikt.

Actieve implantaten
• Voorzichtigheid is geboden bij aanwezigheid van actieve implantaten.
Uw ConnectLine Mic heeft een draadloze
transmissie. Houd de microfoon minstens 15 cm verwijderd van het implantaat en draag het bijvoorbeeld niet in uw
borstzak. Een algemeen advies is om bij
het gebruik van mobiele telefoons de
richtlijnen van fabrikanten van implanteerbare defibrillators en pacemakers te
volgen.
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• Als u een actief hersenimplantaat hebt,
neem dan contact op met de fabrikant
van het implantaat over het risico op
verstoring.
Niet blootstellen aan hoge temperaturen
• Stel uw ConnectLine Mic nooit bloot aan
hoge temperaturen door hem in een
oven of magnetron te plaatsen of door
hem te verbranden. Hij kan ontploffen en
ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
Schoonmaken
• Oticon raadt aan dat u uw ConnectLine
Mic regelmatig schoonmaakt met een
vochtige doek zonder oplosmiddelen.
• Dompel de ConnectLine Mic niet onder in
water of andere vloeistoffen.

Alleen opladen van UL/IECgoedgekeurde apparatuur
• De veiligheid van het opladen van accu's
met alleen de 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
60950, IEC-60065, IEC-60601 of gelijkwaardige veiligheidsvoorschriften.
Gebruik van halskoord
• De lanyards zijn zodanig ontworpen dat
ze automatisch open gaan als ze ergens
achter blijven hangen. Probeer een halskoord nooit in te korten of aan te passen.
Een halskoord mag niet gebruikt worden
door kinderen die minder wegen dan 11
kilogram.
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Waarschuwingen
Explosieven
• De batterij van uw Mic heeft onvoldoende energie om onder normale gebruiksomstandigheden brand te veroorzaken.
De Mic is niet getest op naleving van
de internationale eisen met betrekking
tot explosieve atmosferen. Het is aan
te bevelen uw Mic niet te gebruiken op
plaatsen waar explosiegevaar bestaat.

Röntgenstraling, CT-, MRI-, PET-scans en
elektrotherapie
• Verwijder uw Mic tijdens het maken van
een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PETscans, elektrotherapie of een operatie.

Producten voldoen aan R&TTE
• Als de ConnectLine Mic in Noorwegen
wordt gebruikt, dient ervoor gezorgd te
worden dat er geen radiotransmissie is
binnen 20 km van het centrum van Ny
Ålesund.
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Garantiecertificaat

Internationale garantie

Naam van eigenaar: ________________________________________________________

De fabrikant, Oticon, verleent de oorspronkelijke koper van dit product een beperkte
garantie van één jaar.

Audicien:_________________________________________________________________
Adres audicien:____________________________________________________________
Telefoon audicien: _________________________________________________________
Aankoopdatum:____________________________________________________________
Garantieperiode:________________ Maand:_____________________________________
Model:________________________ Serienr.:____________________________________
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Deze garantie treedt in werking op de
oorspronkelijke aankoopdatum van dit
apparaat en blijft vanaf die datum geldig
gedurende één kalenderjaar.
Merk op dat er verlengde garanties van
toepassing kunnen zijn in uw land. Neem
contact op met uw plaatselijke gehoorspecialist voor meer informatie.

Wat dekt deze garantie?
Elk elektronisch onderdeel dat vanwege
vakmanschaps-, productie- of ontwerpgebreken tijdens de garantietermijn niet
goed functioneert bij normaal gebruik, zal
worden gerepareerd of vervangen zonder
kosten voor onderdelen of arbeid wanneer
het wordt teruggestuurd naar het verkooppunt. Het transport wordt betaald door de
klant. Indien wordt vastgesteld dat reparatie niet mogelijk is, kan de gehele eenheid
worden vervangen door een gelijkwaardige
eenheid na onderling overleg tussen de
gehoorspecialist en de klant.
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Wat dekt deze garantie niet?
Deze éénjarige beperkte garantie dekt
geen:
• Storingen als gevolg van een verkeerde
behandeling, nalatigheid of ongeval.
• Randaccessoires vermeld in de productbrochure, wanneer deze producten meer
dan 90 dagen na de oorspronkelijke
aankoop worden teruggestuurd.
• Batterijen.
• Apparaten die worden aangesloten,
gebruikt of ingesteld op een manier die
niet overeenkomt met de meegeleverde
instructies.
• Gevolgschade en schade als gevolg van
belemmering of verlies van dit apparaat. Het exclusieve verhaal onder deze
garantie is strikt beperkt tot reparatie of
vervanging zoals hierin voorzien.
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• Tijdens het transport beschadigde producten, tenzij onderzocht door de afzender en teruggezonden door de garantieverlener met het onderzoeksrapport.
De fabrikant behoudt zich het recht voor
om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het ontwerp of de bouw van een van
haar apparaten zonder enige verplichting
om eventuele wijzigingen aan te brengen op eerder gekochte eenheden. Deze
garantie komt in de plaats van alle andere
expliciete garanties van de fabrikant. Geen
enkele vertegenwoordiger of andere persoon is gemachtigd om voor de fabrikant
enige aansprakelijkheid te vertegenwoordigen of op zich te nemen in verband met
verkoop of gebruik van dit product anders
dan hierboven uiteengezet.

Waarschuwingen

Aanvullende informatie

Als uw ConnectLine Mic service nodig heeft
onder de voorwaarden van deze garantie,
verpak het apparaat dan zorgvuldig om
schade te voorkomen en stuur het terug
naar uw verkooppunt. Gelieve een gedetailleerde beschrijving van het probleem,
uw volledige naam, factuuradres en telefoonnummer op te geven.
De bovenstaande garantie heeft geen
invloed op uw eventuele wettelijke rechten
volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende verkoop van
consumentengoederen. Uw verkooppunt
heeft mogelijk een garantie afgegeven die
verder strekt dan de bepalingen van deze
beperkte garantie. Neem contact op met
uw verkooppunt voor meer informatie.
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Belangrijke aanvullende informatie
De ConnectLine Mic bevat een radiozender
die gebruik maakt van frequentiewissel-technologie die werkt in de 2,4 GHz
ISM-band.
Het piekvermogen van de zender is minder
dan 6 dBm en de antenne is een kleine
PCB-antenne met een directionele gain van
minder dan 2 dBi (dB over een isotropische
of omni-directionele antenne).
Het zendvermogen van de ConnectLine Mic
ligt ruim onder de internationale emissiegrenzen waaraan mensen mogen worden
blootgesteld. Ter vergelijking: de straling
van de ConnectLine Mic is lager dan de
onbedoelde elektromagnetische straling
van bijvoorbeeld haardrogers, elektrische
scheerapparaten, enzovoorts.
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De ConnectLine Mic voldoet aan de internationale standaard betreffende Elektromagnetische Compatibiliteit.
VS en Canada
In verband met de beperkte ruimte op het
toestel zijn veel van de relevante goedkeuringen opgenomen in dit document.
Dit toestel is gecertificeerd volgens:
FCC ID: U28MIC110
IC: 1350B-MIC110
Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de
FCC-regels en de RSS-normen voor licentievrijstelling van de Canadese Industrie.
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Gebruik is toegestaan onder de volgende
twee voorwaarden:
dit toestel mag geen schadelijke storing
veroorzaken. dit toestel moet alle ontvangen storing accepteren, waaronder storing
die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Opmerking: Uit tests is gebleken dat dit
apparaat voldoet aan de grenzen voor
een digitaal apparaat Klasse B, conform
Deel 15 van de FCC regels. Deze grenzen
zijn ingesteld om bescherming te bieden
tegen storing in een installatie in een
woonomgeving. Dit apparaat genereert
en gebruikt radiofrequente energie. Ook
kan het radiofrequente energie uitstralen.
Indien het apparaat niet geïnstalleerd en
gebruikt wordt volgens de instructies, kan
het schadelijke storing veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen
storing zal optreden in een bepaalde installatie.
Als het apparaat schadelijke storing veroorzaakt bij radio- of tv-ontvangst, hetgeen kan
worden gecontroleerd door het aan en uit te
zetten, wordt de gebruiker geadviseerd de
storing te corrigeren door een of meer van
de volgende maatregelen te treffen:
• Stel de ontvangende antenne opnieuw in
of verplaats deze.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop
de ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg uw audicien of een ervaren
radio-/tv-technicus.
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Afval van elektronische
apparatuur dient te
worden weggegooid
volgens de lokale
voorschriften.
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Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar
bij:

169210NL / 14.09.16

Hierbij verklaart Oticon A/S dat deze
ConnectLine Mic voldoet aan de essentiële
eisen en bepalingen van Richtlijn 1999/5/
EG.
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