Gebruiksaanwijzing

EduMic

Inleiding

Beoogd gebruik

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw
nieuwe EduMic. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk
Waarschuwingen niet. Hierdoor kunt u de mogelijkheden van uw nieuwe EduMic
optimaal benutten. Voor vragen over het gebruik van uw EduMic kunt u contact
opnemen met uw hoorzorgprofessional.
Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk (zie hieronder), zodat u eenvoudig
door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.
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Waarschuwingen

Beoogd gebruik

EduMic is bedoeld als draadloze microfoon en zender voor
spraak- en andere audiosignalen naar de hoortoestellen.

Aanwijzingen voor gebruik

Geen aanwijzingen voor gebruik.

Beoogde gebruiker

Volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden.

Gebruiksomgeving

Klassikaal / persoonlijk gebruik.

Contra-indicaties

Gebruikers van actieve implantaten dienen op te letten bij
gebruik van het apparaat. Lees voor meer informatie het
hoofdstuk Waarschuwingen.

Klinische voordelen

Zie de klinische voordelen van het hoortoestel.
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Inhoud van de verpakking

Aan de slag

De verpakking bevat de volgende onderdelen:

Voordat u de EduMic kunt gebruiken, moeten de EduMic en de hoortoestellen
worden gekoppeld. De koppeling wordt opgeslagen, dus u hoeft slechts één
keer te koppelen.
Ga naar www.oticon.global/compatibility voor meer informatie.
EduMic koppelen met hoortoestellen

EduMic
Instructions for use

Verstelbaar
draagkoord

3,5 mm jack kabel

FM-beschermhoes

Zie pagina

EduMic

Dit boekje

Wandlader

(gebruiksaanwijzing)

(verschilt van land tot land)

USB-oplaadkabel
Hoortoestellen
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Inleiding
Spreker

De EduMic kan streamen naar Oticon
hoortoestellen via 2,4 GHz technologie. De
hoortoestellen ontvangen het gestreamde
geluid in een speciaal EduMic programma.
Microfoonmodus
Wanneer u de EduMic inschakelt, licht
een groene led op. Dit geeft aan dat de
microfoonmodus is ingeschakeld. De
EduMic microfoon pikt de stem van de
spreker op en streamt het signaal naar elk
aantal gekoppelde hoortoestellen. Op deze
manier hebben hoortoestelgebruikers
altijd duidelijk en consistente toegang
tot de stem van de spreker en worden
de negatieve effecten van lawaai en
galm in de klas en de afstand tussen
de hoortoestelgebruiker en de spreker
Hoortoestelgebruiker
overwonnen.
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Tot 20
meter

Aanvullende informatie

Een draadloze microfoon kan hoortoestelgebruikers van alle leeftijden
helpen door rechtstreeks toegang tot
een primaire spreker te bieden.
Modussen van de EduMic
De EduMic biedt vier schillende
werkingsmodi:
• Microfoonmodus (20 m bereik)
• Jackmodus (20 m bereik)
• FM modus (3 m bereik)
• Luisterspoelmodus (3 m bereik)
Wanneer een jackkabel is aangesloten,
staat de EduMic in de jackmodus
en streamt deze audio van externe
geluidsbronnen rechtstreeks naar de
hoortoestellen.
Streamen in microfoon- en jackmodus
is ontworpen voor 'one-to many
communication'.

Wanneer een universele (FM)
ontvanger is aangesloten, staat de
EduMic in de FM modus en streamt
deze audio van een draadloos
klassysteem.
Wanneer de luisterspoelmodus is
ingeschakeld, streamt de EduMic audio
van een ringleidingsysteem.
Streamen in FM en luisterspoelmodus
is ontworpen voor persoonlijk gebruik
in een klaslokaal (FM modus) of in de
openbare ruimte (luisterspoelmodus).
Bij gebruik in luisterspoel- en DAI
modus, kan het geluid wegvallen.
De EduMic wordt dan gereset en het
gekozen luisterprogramma wordt kort
daarna hervat.
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Onderdelen en functies van de EduMic

Statusindicator

Led
Stroomindicator

Led
Statusindicator

Microfoon
Geluid in

Toets
AAN, UIT,
dempen,
luisterspoel,
koppelingen
wissen

Draaiclip
Te bevestigen aan
draagkoord of
kleding

3,5 mm ingang
Externe audiobronnen

USB-poort
Voor opladen
Voorkant

10

Over

Starten

Achterkant
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Onderkant

Aanvullende informatie

FM-aansluiting
(DAI)
Universele
ontvangers

Blauw knipperend

Koppelen wordt
uitgevoerd

Wit

Starten

Groen

AAN/microfoonmodus

Groen knipperend

Microfoonmodus
dempen

Geel

Jack-/FM modus

Geel knipperend

Jack-/FM modus
dempen

Rood

Koppelingen gewist

Magenta

Luisterspoelmodus

Magenta knipperend

Luisterspoelmodus
dempen

Stroomindicator
Wit

Starten

Groen

Volledig opgeladen

Geel knipperend

Opladen

Rood knipperend

Batterij bijna leeg
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Onderdelen en functies
van het draagkoord

Gebruik van het draagkoord
Bij gebruik van de EduMic met het draagkoord,
dient de afstand van de mond tot de bovenkant
van de EduMic maximaal 20 cm te zijn.

Veilige
losbreekfunctie
Voor urgente
verwijdering

Draagkoord
met EduMic

1. B
 evestig de clip aan de verstelbare adapter.
2. H
 ang het draagkoord om uw nek en pas de
adapter aan voor de juiste afstand tot uw
mond.
Tips:
Om lawaai in de hoortoestellen te verminderen,
wordt het aanbevolen om de microfoon te
dempen wanneer u deze hanteert voorafgaand
aan gebruik.

Verstelbare adapter
Voor individuele
aanpassing

1

2

Max. 20 cm

De EduMic dient niet dichtbij sieraden of
andere harde voorwerpen te worden gedragen.
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Aan- en uitzetten van de EduMic

Microfoonmodus dempen
Gebruik de dempfunctie als u de audiostream van de EduMic moet dempen.
Druk kort op de knop om de audiostream van de EduMic te dempen.

AAN/microfoonmodus:
Druk 2 seconden op de knop tot beide
indicatoren WIT worden en laat de knop los.
Wacht 10 seconden tot de statusindicator
GROEN wordt.
De EduMic is nu ingeschakeld en de microfoon
is klaar voor gebruik.
UIT:
Druk 2 seconden op de knop tot de
statusindicator UIT gaat.
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Dempen:
Druk kort op de knop.
De statusindicator knippert GROEN.
De audiostream van de EduMic is nu gedempt.
Dempen opheffen:
Druk nogmaals kort op de knop om het dempen op
te heffen.
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EduMic koppelen met hoortoestellen
Zorg dat de EduMic AAN is

Schakel de koppelingsmodus
in op de hoortoestellen

1

Koppel de hoortoestellen

Klaar voor gebruik

Max. 20 cm
2
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1. Zet de hoortoestellen UIT door de
batterijlade te openen.

Plaats de hoortoestellen dichtbij de
EduMic.

2. Zet de hoortoestellen AAN door de
batterijlade te sluiten.

Het wordt aanbevolen om één set
hoortoestellen per keer te koppelen.

De hoortoestellen kunnen de volgende 3
minuten met de EduMic worden gekoppeld.

De statusindicator knippert BLAUW terwijl
het koppelen wordt uitgevoerd.

Waarschuwingen

Aanvullende informatie

De statusindicator stopt met BLAUW
knipperen wanneer het koppelen is voltooid en wordt GROEN.
De EduMic is nu klaar voor gebruik met de
hoortoestellen.
Herhaal deze stappen als meer sets
hoortoestellen moeten worden gekoppeld.
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EduMic koppelen met oplaadbare hoortoestellen
Zorg dat de EduMic AAN is

Schakel de koppelingsmodus
in op de hoortoestellen

Koppel de hoortoestellen

Klaar voor gebruik

1. UIT
2. AAN
Max. 20 cm

1. Zet de hoortoestellen UIT door 3 seconden op het onderste deel van de druktoets
van de hoortoestellen te drukken.
2. Zet de hoortoestellen AAN door 2 seconden op het onderste deel van de druktoets
van de hoortoestellen te drukken.
De hoortoestellen kunnen de volgende 3
minuten met de EduMic worden gekoppeld.
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Plaats de hoortoestellen dichtbij de
EduMic.
Het wordt aanbevolen om één set
hoortoestellen per keer te koppelen.
De statusindicator knippert BLAUW terwijl
het koppelen wordt uitgevoerd.

De statusindicator stopt met BLAUW
knipperen wanneer het koppelen is
voltooid en wordt GROEN.
De EduMic is nu klaar voor gebruik met de
hoortoestellen.
Herhaal deze stappen als er meer sets
hoortoestellen moeten worden gekoppeld.
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EduMic opladen

Batterijwaarschuwing

Aansluiten
op stroombron

1

Opladen

Opladen voltooid

De stroomindicator
knippert GEEL tijdens het
opladen.

De stroomindicator wordt
GROEN wanneer de batterij
volledig is opgeladen.

2

1. Steek de micro USB
stekker in de oplaadaansluiting van de
EduMic.

BELANGRIJKE OPMERKING
Bij het opladen hoort de oplaadindicator te branden zoals in dit boekje is beschreven. Als
de oplaadindicator niet brandt zoals is beschreven, koppel het apparaat dan los van de
oplader en raadpleeg uw hoorzorgprofessional.

2. Steek de wandlader in
een stopcontact.
Of steek de USB
oplaadkabel in een USB
stroombron.
20

De stroomindicator knippert ROOD wanneer de batterij
bijna leeg is. U heeft dan nog twee uur totdat de batterij
leeg is.

Over
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Gebruik voor het opladen van de EduMic de meegeleverde originele USB
kabel of voeding van 5,0 V / 1 A met CE-veiligheidskeurmerk.
Waarschuwingen

Aanvullende informatie
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Batterijprestaties

Oplaadtijd

Een volledig opgeladen EduMic biedt u 10 uur gebruik. De dagelijkse prestaties
van de batterij wisselen afhankelijk van uw specifieke gebruik van de EduMic. Het
streamen van stereogeluid in de jackmodus bijvoorbeeld verbruikt meer stroom
dan het streamen van uw stem in de microfoonmodus.

Zorg dat u de EduMic volledig oplaadt voordat u deze voor het eerst gebruikt.

Als de batterij van de EduMic leeg is, sluit de EduMic dan aan op een stroombron
om deze op te laden.

De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de resterende batterijcapaciteit.
Als de EduMic geheel leeg is, is de normale oplaadtijd:

Voor optimale oplaadomstandigheden dient de kamertemperatuur
+20 °C tot +30 °C te zijn.
Als u van mening bent dat de batterij niet naar verwachting presteert, neem dan
contact op met uw hoorzorgprofessional.
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Wij raden aan de EduMic na gebruik ’s nachts op te laden. Op die manier kunt u de
dag beginnen met een volledig opgeladen EduMic.

2,5 uur
Volledig opgeladen

1 uur
50% opgeladen

0,5 uur
25% opgeladen

Het oplaadproces wordt automatisch gestopt wanneer de batterij volledig is
opgeladen. Laat de EduMic aangesloten op een stroombron wanneer u deze niet
gebruikt.
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Koppelingsbeheer

Koppelingen wissen

Om naar het gestreamde signaal van de EduMic te luisteren, moeten de
hoortoestellen het EduMic programma gebruiken. Hier kan automatisch of
handmatig voor worden gezorgd.
Automatische wisseling van hoortoestelprogramma
De EduMic kan tot 10 sets hoortoestelkoppelingen opslaan. Wanneer een
of meer van deze sets hoortoestellen zich binnen 20 meter van de EduMic
bevinden, schakelen deze automatisch over op het EduMic programma. Door
de EduMic te dempen en het dempen weer op te heffen, initieert u ook een
programmawisseling op de hoortoestellen.
Handmatige wisseling van hoortoestelprogramma
Wanneer de EduMic met meer dan 10 sets hoortoestellen is gekoppeld,
worden niet alle koppelingen opgeslagen in de EduMic. In dat geval kunnen
hoortoestelgebruikers handmatig naar het EduMic programma schakelen op hun
hoortoestellen of op een persoonlijke afstandsbediening.
BELANGRIJKE OPMERKING
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de hoortoestellen voor details over de
functionaliteit van de specifieke hooroplossing.
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Het is mogelijk om alle koppelingen te wissen van de EduMic wanneer deze niet
langer nodig zijn. Door de hoortoestellen opnieuw te koppelen, zorgt u ervoor dat
het programma automatisch wordt gewisseld op deze hoortoestellen.
Zorg dat de EduMic is ingeschakeld

Koppelingen wissen

Houd de knop 12 seconden ingedrukt tot de
statusindicator ROOD wordt.
Alle hoortoestelkoppelingen worden
gewist van de EduMic.
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Gebruik van de draaiclip

Schoonmaken

Draag de EduMic bij gebruik in de microfoonmodus op de aangegeven wijze, in een
verticale positie. De afstand van de mond tot de bovenkant van de EduMic dient
maximaal 20 cm te zijn. De EduMic dient niet dichtbij sieraden of andere harde
voorwerpen te worden gedragen.

De EduMic is vochtafstotend, waardoor deze zeer eenvoudig schoon te maken is
met een vochtige doek. Het wordt aanbevolen om de EduMic regelmatig schoon te
maken.

Bevestig de EduMic aan uw kleding met de draaiclip

Max. 20 cm
BELANGRIJKE OPMERKING
De EduMic mag nooit worden gewassen of ondergedompeld in water, alcohol of andere
sterke schoonmaakmiddelen.
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Verbinden met externe geluidsbronnen
Via de 3,5 mm ingang kunt u de EduMic verbinden met externe geluidsbronnen
zoals een geluidsveldsysteem, smartboards, pc’s, tablets, enz.
Sluit de jackkabel aan

Stekkermodus

Dempen/dempen opheffen

Terug naar microfoonmodus
2

1

Sluit de jackkabel aan.
Sluit de jackkabel aan op de externe
audiobron.
Zorg dat de EduMic AAN is.
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Wanneer de jackkabel is aangesloten,
is de statusindicator GEEL.

Druk kort op de knop om de audiostream
van de EduMic te dempen.

De EduMic microfoon is uitgeschakeld in de
jackmodus.

De statusindicator knippert GEEL.

Waarschuwingen

Aanvullende informatie

Druk nogmaals kort op de knop om het
dempen op te heffen.

1. Ontkoppel de jackkabel van de EduMic.
2. De statusindicator wordt GROEN en de
EduMic schakelt terug naar de
microfoonmodus.
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Verbinden met klassystemen
Voor het opzetten van het systeem is een FM-zender en een universele
FM-ontvanger met een Europin aansluiting nodig.
Sluit de ontvanger aan

FM-modus

Dempen/dempen opheffen

Terug naar microfoonmodus
2

1

Sluit de ontvanger aan en zorg dat de
EduMic AAN is.

Wanneer de FM-ontvanger is aangesloten,
is de statusindicator GEEL.

Druk kort op de knop om de audiostream
van de EduMic te dempen.

Plaats de EduMic dichtbij de leerling
(max. 3 meter)

De EduMic microfoon is uitgeschakeld in de
FM-modus.

De statusindicator knippert GEEL.

Schakel de FM-zender in om het klassysteem te activeren.
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Druk nogmaals kort op de knop om het
dempen op te heffen.

1. Ontkoppel de ontvanger van de EduMic.
2. De statusindicator wordt GROEN en de
EduMic schakelt terug naar de microfoonmodus.
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FM-beschermhoes
Wanneer een universele ontvanger is aangesloten op de EduMic, wordt het
aanbevolen de meegeleverde witte rubberhoes te gebruiken om de ontvanger te
beschermen tegen breken.
1

32

2

BELANGRIJKE OPMERKING

BELANGRIJKE OPMERKING

Zie voor details van de functionaliteit van uw specifieke klassysteem de bijbehorende
gebruiksaanwijzing.

De FM-beschermhoes dient niet te worden gebruikt in de microfoonmodus. De hoes
vervormt het inkomende geluid.
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Luisterspoelmodus openen
De luisterspoel biedt rechtstreeks toegang tot ringleidingsystemen die
gewoonlijk te vinden zijn in theaters, kerken en collegezalen. Dit symbool
of een vergelijkbaar teken wordt weergegeven op plaatsen waar een
ringleidingsysteem aanwezig is.
Zorg dat de EduMic is uitgeschakeld
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Luisterspoelmodus

Dempen/dempen opheffen

Luisterspoelmodus verlaten

Houd de knop 10 seconden ingedrukt
tot de statusindicator MAGENTA wordt.
De EduMic staat nu in de luisterspoelmodus
en de EduMic microfoon is uitgeschakeld.
Het werkingsbereik is 3 meter.

Druk kort op de knop om de audiostream
van de EduMic te dempen.

Druk 2 seconden op de knop tot de
statusindicator uit is.

Waarschuwingen

Aanvullende informatie

De statusindicator knippert MAGENTA.
Druk nogmaals kort op de knop om het
dempen op te heffen.
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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 voordat u uw EduMic gaat gebruiken. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional u een onverwachte werking of ernstige
incidenten ervaart met uw EduMic tijdens of door
het gebruik ervan. Uw hoorzorgprofessional lost
problemen op en meldt deze indien relevant aan
de fabrikant en/of de autoriteiten.
Gevaar voor stikken en inslikken van kleine
onderdelen
De EduMic met daaraan bevestigde ontvanger
dient buiten bereik te worden gehouden van
kinderen en van iedereen die de ontvanger zou
kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel
zou kunnen toebrengen. Waarschuw onmiddellijk
een arts als een ontvanger is ingeslikt.
Explosieven
De EduMic is veilig te gebruiken onder normale
gebruiksomstandigheden. De EduMic is niet
getest op naleving van de internationale normen
met betrekking tot explosieve omgevingen.
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Gebruik de EduMic daarom niet in omgevingen
met explosiegevaar, zoals mijnen, zuurstofrijke
omgevingen of ruimtes waar ontvlambare
verdovingsmiddelen worden gebruikt.
Röntgenfoto's, CT-, MRI- en PET-scans,
elektrotherapie en operaties
Verwijder de EduMic voorafgaand aan het maken
van een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PET-scans,
elektrotherapie of een operatie. De EduMic kan
beschadigd raken bij blootstelling aan sterke
elektromagnetische velden.
Hitte en chemicaliën
Stel de EduMic nooit bloot aan extreme hitte,
bijvoorbeeld door deze te laten liggen in een in
de zon geparkeerde auto. De EduMic mag niet
worden gedroogd in een magnetron of oven.
Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum,
aftershave lotion, zonnebrandcrème en insectenspray, kunnen de EduMic beschadigen. Verwijder
de EduMic daarom altijd voordat u dergelijke producten aanbrengt en neem de tijd om het te laten
drogen, voordat u de EduMic weer gebruikt.

Waarschuwingen

Aanvullende informatie

Storing
De EduMic is grondig getest op storing, volgens
de strengste internationale normen. Er kan echter onvoorziene storing optreden tussen de EduMic en andere apparaten (bijvoorbeeld sommige
mobiele telefoons, zendapparatuur, alarmsystemen in winkels en andere draadloze apparaten).
Probeer in dat geval de afstand tussen de EduMic
en de storende apparatuur te vergroten.
Gebruik in vliegtuigen
De EduMic bevat Bluetooth. De EduMic dient niet
aan boord van een vliegtuig te worden gebruikt,
tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is
gegeven door het cabinepersoneel.
Actieve implantaten
De EduMic is grondig getest en gekenmerkt voor
de menselijke gezondheid volgens internationale
normen voor menselijke blootstelling (specifiek
absorptietempo - SAR), opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk
lichaam.

De blootstellingswaarden bevinden zich ruim
onder de internationaal aanvaarde veiligheidslimieten voor SAR, opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk
lichaam die zijn gedefinieerd in de normen voor
de menselijke gezondheid en gelijktijdige aanwezigheid van actieve medische implantaten zoals
pacemakers en hartdefibrillatoren.
Oplaadbare accu
Probeer de EduMic nooit te openen; hierdoor kan
de batterij beschadigd raken. 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.
De veiligheid van het opladen van batterijen via
de USB-aansluiting wordt bepaald door de
externe voedingsbron. Bij aansluiting op externe
apparatuur die is aangesloten op een stopcontact, moet deze apparatuur voldoen aan IEC
62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.
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Waarschuwingen

Gebruiksomstandigheden

Aansluiting op externe apparatuur
Veilig gebruik van de EduMic bij aansluiting op
externe apparatuur met een inputkabel is afhankelijk van de externe signaalbron. Bij aansluiting
op externe apparatuur die is aangesloten op een
stopcontact, moet deze apparatuur voldoen aan
IEC 62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.
Gebruik van accessoires van derden
Gebruik alleen accessoires, transducers en kabels
die door de fabrikant zijn geleverd. Incompatibele accessoires kunnen de elektromagnetische
compatibiliteit (EMC) van uw apparaat verminderen.
Gebruik van het draagkoord
Het draagkoord is zodanig ontworpen dat als het
tijdens het dragen per ongeluk ergens achter
blijft haken, het automatisch breekt. Probeer het
draagkoord daarom nooit op ongeoorloofde wijze
in te korten of aan te passen. Het draagkoord
dient niet te worden gebruikt door kinderen
jonger dan 36 maanden.
38
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Opladen
Laad de EduMic elke 6 maanden op, om mogelijke
batterijschade tijdens opslag te voorkomen.
Mogelijke bijwerkingen
De anti-allergene materialen in de EduMic
kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of
andere bijwerkingen veroorzaken.
Raadpleeg een arts als één van deze
bijwerkingen optreedt.
Gebruik in verkeer
Het gebruik van de EduMic kan u afleiden. Let
op uw omgeving wanneer u de EduMic gebruikt.
Raadpleeg de nationale verkeerswetgeving met
betrekking tot het gebruik van communicatieapparatuur terwijl u deelneemt aan het verkeer.

Waarschuwingen

Aanvullende informatie

Luchtvochtigheid bij gebruik,
opslag en transport:

15% tot 93% relatieve luchtvochtigheid,
niet-condenserend

Gebruikstemperatuur

+5 °C tot +40 °C

Opslagtemperatuur

-20 °C tot +30 °C
Laad de EduMic op voordat u deze opbergt
Laad de EduMic daarna elke 6 maanden op

Transporttemperatuur

-20 °C tot +60 °C

Atmosferische druk

700 hPa tot 1060 hPa
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Problemen oplossen
Klacht
Verminderd geluid
van de EduMic

Geen geluid
van de EduMic

Oplossing
Verplaats de EduMic, zodat deze niet door kleding wordt bedekt

De EduMic bevindt zich te ver van de mond

Plaats de EduMic binnen 20 cm van uw mond

De EduMic is weg van de mond gericht

Draai de EduMic in de richting van uw mond. Zie hoofdstuk: Dragen van de EduMic

De hoortoestellen gebruik het EduMic programma niet

Demp de EduMic en hef het dempen op of koppel de hoortoestellen opnieuw met de EduMic

Koppelen met de hoortoestellen mislukt

Vervang/laad de batterijen op om zeker te zijn dat de hoortoestellen stroom hebben en koppel opnieuw

Oticon Opn en Oticon Siya hoortoestellen zijn al gekoppeld met een andere
EduMic

Wis alle koppelingen met deze EduMic en koppel met de juiste EduMic, omdat ze met slechts één EduMic
gekoppeld kunnen zijn

Hoortoestellen zijn gekoppeld met een andere EduMic die ingeschakeld is
binnen een bereik van 20 m

Schakel de verbonden EduMic uit of wis alle koppelingen met deze EduMic om verbinding te maken met de
juiste EduMic

Laagtonige ruis in
jackmodus tijdens
opladen

Opladen en luisteren naar audio van hetzelfde apparaat/pc wordt niet
ondersteund

Laad de EduMic op met de wandlader

Knippert lichtblauw
wanneer ik de EduMic
probeer aan te zetten

De EduMic heeft geen stroom

Laad de EduMic op

Beide led-indicatoren
knipperen ROOD

Systeemfout

Neem contact op met uw hoorzorgprofessional

De EduMic kan
niet koppelen met
hoortoestellen
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Mogelijke oorzaak
De microfoonopening is afgedekt
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Aanvullende informatie
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Internationale garantie

Garantie

Uw apparaat valt onder een internationale
beperkte garantie die door de fabrikant is
afgegeven voor de eerste twaalf maanden
vanaf de leverdatum. Deze beperkte garantie
dekt fabricage- en materiaalfouten van het
apparaat zelf, maar geldt niet voor accessoires
zoals bijv. batterijen, kabels, netadapters,
enz. Problemen die voortvloeien uit onjuist
gebruik of onjuiste verzorging, misbruik,
ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde
personen, blootstelling aan corrosie
veroorzakende omstandigheden, schade
veroorzaakt door vreemde voorwerpen
in het apparaat of onjuiste aanpassingen
vallen NIET onder de beperkte garantie en
kunnen de garantie ongeldig maken. In het
kader van deze garantie zal de fabrikant
naar eigen goeddunken kiezen of hij het
apparaat repareert of vervangt door een
gelijkwaardig model. De bovenstaande
garantie heeft geen invloed op uw eventuele
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wettelijke rechten volgens de van toepassing
zijnde nationale wetgeving betreffende
verkoop van consumentengoederen. Uw
hoorzorgprofessional heeft mogelijk een
garantie afgegeven die verder strekt dan
de bepalingen van deze beperkte garantie.
Raadpleeg uw hoorzorgprofessional voor
meer informatie.
Als u ondersteuning nodig heeft
Breng uw apparaat naar uw
hoorzorgprofessional. Kleine reparaties of
aanpassingen kunnen vaak ter plekke worden
verricht. Uw hoorzorgrprofessional kan u
helpen bij het verkrijgen van garantieservice
van de fabrikant. Uw hoorzorgprofessional
kan kosten in rekening brengen voor zijn
diensten.

Waarschuwingen

Aanvullende informatie

Certificaat
Naam van eigenaar: ________________________________________________________
Hoorzorgprofessional:_______________________________________________________
Adres hoorzorgprofessional:__________________________________________________
Telefoonnummer hoorzorgprofessional: ________________________________________
Aankoopdatum:____________________________________________________________
Garantieperiode:________________ Maand:_____________________________________
Serienr.:__________________________________________________________________
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Technische informatie
De EduMic bevat een radiozendontvanger
die gebruikmaakt van Bluetooth Low Energy
(BLE) en een propriëtaire radiotechnologie
met kort bereik, beide werkend op de 2,4 GHz
ISM-band. De radiozender is zwak en altijd
lager dan 50 mW, gelijk aan 17 dBm totaal
uitgestraald vermogen.
De EduMic voldoet aan internationale normen
betreffende radiozenders, elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

In verband met de beperkte ruimte op het
apparaat zijn alle relevante goedkeuringen
opgenomen in dit boekje.

De fabrikant verklaart hierbij dat deze EduMic
voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen
van Richtlijn 2014/53/EU.

De EduMic bevat de software LittleFS
© 2017, Arm Limited. Alle rechten
voorbehouden. Bezoek de Support op
www.oticon.global voor meer details.

Dit apparaat voldoet aan de EU-Richtlijn
2017/745 betreffende Medische hulpmiddelen.
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Denemarken

Aanvullende informatie is te vinden in het
Technisch gegevensblad op www.oticon.nl

Voor op het lichaam gedragen werking voldoet
dit apparaat aan de FCC- en IC-RF-blootstellingslimieten en is het getest terwijl het in
contact stond met het menselijk lichaam. Het
apparaat mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne
of zender.
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Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij
de fabrikant.

Waarschuwingen

Afval van elektronische
apparatuur dient te
worden weggegooid
volgens de lokale
voorschriften.

Aanvullende informatie
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Beschrijving van in dit boekje gebruikte symbolen
Waarschuwingen
Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het toestel wordt
gebruikt.
Fabrikant
Het apparaat is geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het symbool staan
vermeld. Geeft de fabrikant van medische hulpmiddelen aan, zoals gedefinieerd in de EU-Richtlijnen
2017/745 en 2017/746.

TwinLink 2,4 GHz
Het apparaat bevat Bluetooth Low Energy (BLE) 2,4 GHz radiotechnologie voor draadloos streamen
naar Oticon hoortoestellen met een 2,4 GHz ontvanger.
Hoorlus
Dit logo bevat het universele symbool voor hoorondersteuning. De “T” geeft aan dat een hoorlus is
geïnstalleerd.

CE-markering
Het apparaat voldoet aan alle EU-voorschriften en -richtlijnen.
Elektronisch afval (AEEA)
Recycle hoortoestellen, accessoires en batterij volgens de lokale regelgeving.
Hoortoestelgebruikers kunnen elektronisch afval ook inleveren bij hun hoorzorgprofessional.
Elektronische apparatuur die valt onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA).
Regulatory Compliance Mark (RCM)
Het apparaat voldoet aan de voorschriften betreffende elektrische veiligheid, elektromagnetische
compatibiliteit en radiospectrum voor apparaten bestemd voor de Australische of Nieuw-Zeelandse
markt.
Dubbele isolatie
Geeft aan dat de voeding van het product een dubbele isolatie heeft. Dit betekent een zeer laag risico
op enkele storingen.
Gebruik binnenshuis
Geeft aan dat het product gekwalificeerd is voor gebruik binnenshuis.
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Beschrijving van aanvullende symbolen op labels
Droog houden
Geeft een medisch hulpmiddel aan dat tegen vocht moet worden beschermd.
Waarschuwingssymbool
Raadpleeg de gebruiksinstructies voor waarschuwingen.

Batterijrecyclingsymbool
Li-onbatterijrecyclingsymbool
5,0 V

500 mA

Voedingsaansluiting
Geeft de mate aan waarin stroom van de voeding naar uw apparaat wordt gestuurd.
Firmware
Gebruikte firmwareversie in het apparaat
Medisch hulpmiddel
Het apparaat is een medisch hulpmiddel.
Zuid-Afrika ICASA label
Geeft aan dat het apparaat een licentie heeft om verkocht te worden in Zuid-Afrika.
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Serienummer
Geeft het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medische hulpmiddel kan worden
geïdentificeerd.

220015NL / 2020.03.13 / v1

Catalogusnummer
Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische hulpmiddel kan worden
geïdentificeerd.
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