Bruksanvisning

ConnectClip

Innledning til dette heftet
Dette heftet gir deg veiledning om hvordan du bruker og vedlikeholder den
ConnectClip-en din. Les nøye gjennom heftet, inkludert delen «Advarsler».
Dette vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av den nye ConnectClip. Hvis du har
ytterlige spørsmål om bruk av ConnectClip, ta kontakt med din audiograf.
For at det skal være lettere for deg, inneholder dette heftet en navigasjonslinje
som hjelper deg med å navigere gjennom de ulike delene.
Om Oppstart Funksjoner Advarsler Mer info

Tiltenkt bruk
Tiltenkt bruk

ConnectClip er ment som en trådløs mottaker og sender av lyd mellom
Oticon trådløse høreapparater og miljøet rundt, inkludert tale og trådløse elektroniske audioenheter. ConnectClip hjelper brukere av høreapparat med å kontrollere funksjonaliteten gitt av høreapparatet deres.

Indikasjoner
for bruk

Ingen indikasjoner for bruk.

Tiltenkt bruker

Voksne og barn eldre enn 36 måneder.

Brukermiljø

Innendørs/utendørs.

Kontraindikasjoner

Brukere av aktive implantater må være spesielt oppmerksomme når
de bruker enheten. Ønsker du mer informasjon, les delen advarsler.

Kliniske fordeler

Se høreapparatets kliniske fordeler.
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Innhold i pakken
Pakken inneholder følgende elementer:

Instructions for use

Snor - lang

Snor - normal

Pung

Vegglader

USB ladekabel

Beskyttende
overtrekk

ConnectClip

Dette heftet

ConnectClip

(Bruksanvisning)
(vil variere fra land til land)
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Komme i gang
Før du kan starte å bruke ConnectClip med høreapparatet ditt, må både
høreapparater og ConnectClip bli paret (koblet). Bruk av ConnectClip med en
mobiltelefon krever også at ConnectClip må pares med mobiltelefonen din.
Pare høreapparat med ConnectClip

Par ConnectClip med mobil

Se side
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Se side
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ConnectClip oversikt - hovedfunksjoner
Status indikator

Strømindikator

Mikrofoner
Multi-knapper
- PÅ/AV
- Svare på telefon
- Modusvelger

Clip for å
ha på seg
ConnectClip

Volumknapper
- Opp
- Ned
Forfra
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Ladesokkel
(Mikro-USB)
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Indikator-oversikt
Status indikator

•
•
•
•
•
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Om

Beskrivelse

Blinker gult

Søker etter høreapparater

Fast gult lys

Inaktiv. Høreapparater tilkoblet. Ikke koblet til en mobiltelefon.

Blinker blått

Søker etter en mobiltelefon (paring)

Fast blått lys

Strømindikator

•
•

Beskrivelse

Fast rødt lys

Lavt batterinivå

Fast grønn

Skrudd på - lader ikke

Blinker grønn

Skrudd på - lader

Paret med en mobiltelefon

Dempet grønn

Skrudd på - lading fullført

Fast grønn

I en samtale. Headsett eller mobiltelefon.

Blinker oransje

Skrudd av - lader

Blinker grønn

Innkommende samtale

Fast oransje lys

Skrudd av - lading fullført

Fast oransje lys

Musikk; mobiltelefon

•

Fast magenta lys Fjern mikrofon-modus
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Pare høreapparater med ConnectClip
1. Forsikre deg om at ConnectClip er skrudd av
Trykk og hold inne multi-knappen i omtrent
6 sekunder helt til strømindikatoren er AV
2. Sett høreapparater i paringsmodus
Start høreapparatene på nytt for å aktivere
paringsmodus. Se hvordan du skrur høreapparatene
PÅ og AV i høreapparatets bruksanvisning.
3. Høreapparatet er klart
for kobling med ConnectClip.
Du har 3 minutter til å fullføre paringen.
4. Skru PÅ ConnectClip
Trykk og hold inne multi-knappen i omtrent
3 sekunder helt til strømindikator er FAST GRØNN
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5. ConnectClip søker etter
høreapparatene dine
Statusindikator BLINKER GULT

6. Plasser ConnectClip og begge
høreapparatene nært hverandre
(maks avstand 20cm)

20 cm

7. Kobling etablert med
høreapparater, statusindikatoren
har FAST GULT LYS
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Pare mobiltelefon med ConnectClip
Aktiver paring på mobiltelefon
Skru på Bluetooth. Søk etter og par med ConnectClip.
Sett ConnectClip i paringsmodus
Trykk og hold inne multi-knappen
OG volum opp knappen på den
samme tiden i omtrent 6 sekunder
til statusindikatoren BLINKER
BLÅTT
Trykk og
hold inne
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ConnectClip kommer til å være
i paringsmodus i omtrent
3 minutter.

Mer info

Dette er normalt i innstillingene/Bluetooth del på
telefonen din.
Skriv inn pinkode
Dersom telefonen din krever en pinkode, skriv inn
0000 (fire nuller).

Paring fullført
Paring fullført med mobiltelefon, statusindikator har
FAST BLÅTT LYS
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Slå ConnectClip PÅ og AV

PÅ
Trykk og hold inne multi-knappen
i omtrent 3 sekunder helt til
strømindikator har FAST GRØNT LYS.

AV
Trykk og hold inne multi-knappen
i omtrent 6 sekunder helt til
strømindikatoren er AV.

Bruk

Kapasitet

Typisk daglig bruk

16 timer: Opptil 2 timers musikk streaming + 2 timers telefon
+ 12 timers stand-by

Stand-by (Påskrudd, ingen strømming)

Opptil 36 timer

Musikk eller fjern mikrofon

Opptil 5 timer

Telefonsamtaler

Opptil 6 timer

VIKTIG
Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre ConnectClip. Selve høreapparatet må aldri vaskes
eller senkes ned i vann eller andre væsker.
Ikke bruk ConnectClip når du dusjer eller deltar i aktiviteter med vann. Ikke senk
ConnectClip-en din ned i vann eller andre væsker.
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Lade ConnectClip

Ladeindikatorer

Lavt batterinivå
Med rundt 30 minutter gjenværende
strømmetid. Strømindikatoren blir FAST RØD.

Lading
Koble den medfølgende laderen gjennom
mikro USB-uttaket nederst på ConnectClip.
Strømindikatoren er BLINKENDE GRØNN eller
ORANSJE.

Når du lader ConnectClip, bruk den medfølgende originale
strømforsyningen 5,0V/1A, CE og sikkerhetsmerket.
Om

Oppstart

Blinking

Lading fullført (ConnectClip på)

Pulserende

Lader (ConnectClip av)

Blinking

Lading fullført (ConnectClip av)

Konstant

Ladetid:
2 timer for fullading, ved bruk av vedlagt strømforsyning

VIKTIG

VIKTIG
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Lader (ConnectClip på)

Funksjoner

Advarsler

Mer info

Når du lader opp, skal ladeindikatorene lyse som beskrevet i dette heftet. Hvis
ladeindikatorene ikke lyser som beskrevet, kobler du enheten fra laderen og kontakter
audiografen.
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Bruke ConnectClip med en mobiltelefon

Forsikre deg om at ConnectClip er koblet til telefonen

Velg telefonmodus
Trykk og hold inne multi-knappen
i omtrent 3 sekunder for å endre
modus. Modusendring bekreftes av
en lydindikasjon i høreapparatet ditt.
Statusindikatoren er FAST BLÅTT PÅ
A

ConnectClip bør bæres som indikert for best mulig ytelse. Det er viktig at
mikrofonen peker mot munnen din (A), sørg for at ConnectClip ikke er dekket av
klær osv. Maksimal avstand mellom ConnectClip og mobiltelefon er 10 meter.
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Status

•
•
•

Modus
Inaktiv. Høreapparater tilkoblet. Ikke koblet til en mobiltelefon.
Koblet til en mobiltelefon
Fjern mikrofon-modus
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Motta samtaler
Telefon tilkoblet
Når ConnectClip er slått på og er innenfor rekkevidden til
mobiltelefonen, kobles den automatisk til mobiltelefonen.

Svare på anrop
Enten klikker du kort på multi-knappen eller svarer på
samtalen fra mobiltelefonen din.

Statusindikatoren er FAST BLÅTT PÅ

Når samtalen er koblet til, er statusindikatoren FAST
GRØNT PÅ

Telefon ringer
Når telefonen ringer vil du høre en hørbar
indikasjon og, hvis tilgjengelig, ringetonen fra
telefonen) i høreapparatene dine.

Avslutte samtale
Enten klikker du kort på multi-knappen eller legger på
samtalen fra mobiltelefonen din.
Statusindikatoren er FAST BLÅTT PÅ

Statusindikatoren BLINKER GRØNT
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Foreta samtaler

Avansert headset funksjoner
Taleoppringing / talekommando
Når du er koblet til en mobiltelefon, dobbelttrykk på multiknappen aktiverer
taleoppringing hvis den støttes av telefonen.
Avvise anrop
Et langt trykk på volum ned knappen, mens telefonen ringer, avviser anropet.
Mute høreapparater
Trykk på og hold volumknappen nede i ca. 3 sekunder for å mute lyden
i høreapparatene.
For å ringe trenger du bare å bruke
mobiltelefonen. Samtalen vil automatisk kobles
til ConnectClip.

Et kort trykk på volum opp eller volum ned av-muter høreapparatene.

Når samtalen er koblet til, har statusindikatoren
FAST GRØNT LYS
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Lytte til musikk
Trådløs audio
Hvis du er koblet til en mobiltelefon,
eller en annen enhet, via Bluetooth,
vil musikken som spilles på telefonen/
enheten automatisk spilles av i
høreapparatene dine.
Statusindikatoren er FAST ORANSJE PÅ
Du trenger ikke å gjøre noe på
ConnectClip.

Status

•
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Justere volum
Mens du lytter til musikk, kan nivået på
det streamede signalet justeres ved å
bruke volum opp/ned-knappene.
Stoppe lyd fra telefonen
Kort trykk på multi-knappen stopper
lyden. Bruk kontrollene på telefonen
for å starte lyden.

Stopp lyd

Volum opp
Volum ned

Beskrivelse
ConnectClip er skrudd på - og streamer musikk fra telefonen

Oppstart
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Bruke ConnectClip som en fjern mobiltelefon

Opptil 20 meter

Velg mikrofonmodus

Velg mikrofonmodus
Trykk og hold inne multiknappen i omtrent
3 sekunder for å endre modus.
Modusendring bekreftes av en
lydindikasjon i høreapparatet ditt.
Statusindikatoren er FAST MAGENTA PÅ

Fjern mikrofon
I denne modusen vil
tale fra en person som
har på seg ConnectClip
bli streamet direkte til
høreapparatet ditt.

Status

Merk: Forsikre deg om at mikrofonen peker mot talerens munn og at den ikke er dekket av klær, etc.
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•
•
•

Beskrivelse
ConnectClip er skrudd på. Inaktiv. Ikke koblet til en mobiltelefon.
Koblet til en mobiltelefon
ConnectClip er skrudd på - og i fjern mikrofon-modus
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Start/stopp lyd fra fjern mikrofon

Trykk og
hold inne

Justere volum fra fjernmikrofon

Stopp lyd fra mikrofon
Trykk og hold multi-knappen i cirka
3 sekunder for å stoppe signalet fra
mikrofonen til høreapparatene. Denne
skrur også høreapparatet tilbake til dets
normale program.
Statusindikatoren er GUL

eller BLÅ

Volum opp eller volum ned
Det streamede signalet kan justeres ved
å bruke volum opp/ned-knappene.
Mute mikrofoner for høreapparat
(bare lyd fra den eksterne mikrofon).
Trykk på og hold inne volum ned
knappen i ca. 3 sekunder.
Et kort trykk på volum opp eller volum
ned av-muter høreapparatene.

32

Om

Oppstart

Funksjoner

Advarsler

Mer info

Volum opp
Volum ned
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Start/stopp lyd fra fjernmikrofon ved å bruke
høreapparatet ditt

Bruke ConnectClip som en fjernkontroll for høreapparater
Når ConnectClip ikke streamer lyd, blir det en fjernkontroll for høreapparatene
dine.

P1 --> P2 --> TV --> Mikrofon
Et trykk på høreapparatets trykknapp vil endre
program i høreapparatene.
Når du kommer til det eksterne
mikrofonprogrammet, vil du høre indikatoren
for det eksterne mikrofonprogrammet.
For å stoppe ekstern mikrofonlyd, bytt
høreapparatprogrammet.

Volum opp
- kort trykk
Volum ned
- kort trykk

Neste program
Trykk og hold inne
i 3 sekunder for neste
program
Mute høreapparat mikrofoner - langt trykk
Av-mute - kort trykk på
volum opp eller ned knapp

VIKTIG
Se bruksanvisningen til høreapparatet hvis du ønsker detaljer om ditt spesifikke
høreapparat funksjoner.
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Merk: Maksimal avstand mellom ConnectClip og høreapparat er 2 meter.
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Andre egenskaper og funksjoner
En tilkobling om gangen
Når den er sammenkoblet med flere enheter (opptil åtte), kobler ConnectClip bare
til den første tilgjengelige telefonen.
Ingen samtaler når brukt som mikrofon
Når ConnectClip brukes som en ekstern mikrofon vil det ikke lenger være noen
forbindelse mellom telefon og ConnectClip.
Utenfor rekkevidde - når i mikrofonmodus
Hvis ConnectClip er utenfor høreapparatets rekkevidde - vil høreapparatet gå
tilbake til sitt normale program etter 90 sekunder.
Slette Bluetooth parringer
Trykk og hold multiknappen, volum opp eller volum ned knappen i 10 sekunder for
å fjerne alle Bluetooth-parringer. Statusindikatoren BLINKER GRØNT.
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Advarsler
For din personlig sikkerhet og for å forsikre
korrekt bruk bør du være fullstendig kjent med
følgende generelle advarsler før du bruker
din ConnectClip. Kontakt audiografen hvis du
opplever uventede eller alvorlige hendelser
med din ConnectClip under bruk eller på grunn
av bruken. Hørselseksperten vil hjelpe deg med
å håndtere problemene og om relevant med å
rapportere til produsenten og/eller nasjonale
myndigheter.
Fare for kvelning og risiko for å svelge
smådeler
ConnectClip og dens deler er ikke leketøy og må
holdes utenfor rekkevidde av barn, eller andre
som kan kunne tenkes å svelge dette, eller på
annen måte skade seg selv. Dersom en liten del
svelges, kontakt en lege umiddelbart.
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Eksplosiver
ConnectClip er trygg å bruke under vanlige
bruksforhold. ConnectClip har ikke blitt testet for
samsvar med internasjonale standarder når det
gjelder eksplosive atmosfærer. Bruk derfor ikke
ConnectClip i miljøer med fare for eksplosjoner,
f.eks. gruver, oksygenrike miljøer eller områder
der brennbare bedøvelsesmidler håndteres.
Røntgen/CT/MR/PET skanning, elektroterapi
og operasjon
Ta av din ConnectClip under f.eks. røntgen, CT/
MR/PET-skanning, elektroterapi eller kirurgi da
ConnectClip kan ta skade om den eksponeres for
sterke elektromagnetiske felt.
Varme og kjemikalier
ConnectClip må aldri utsettes for sterk
varme f.eks. etterlates inne i en bil som står
parkert i solen. ConnectClip må aldri tørkes i
mikrobølgeovn eller i stekeovn.

Kjemikaliene i sminke, hårspray, parfyme,
etterbarberingsvann, solkrem og insektsspray
kan skade ConnectClip. Ta alltid av deg
ConnectClip før du bruker slike produkter, og la
produktet tørke før du setter fjernkontrollen
tilbake på plass.
Interferens
ConnectClip har blitt testet grundig for
interferens i henhold til de strengeste,
internasjonale standardene. Likevel, kan
interferens oppstå mellom ConnectClip og
andre enheter (f.eks. noen mobiltelefoner,
amatørradio, butikkalarmer og andre trådløse
enheter). Dersom interferens oppstår bør du øke
avstanden mellom din ConnectClip og enheten
som skaper interferens.
Bruk i trafikken
Å bruke ConnectClip kan distrahere deg. Vær
oppmerksom på omgivelsene dine mens du
bruker ConnectClip. Vennligst referer til nasjonale
lover om bruk av kommunikasjonsenheter i
trafikken.

Bruk i fly
ConnectClip inneholder Bluetooth. Bruk av
ConnectClip ombord på fly bør unngås, med
mindre dette tillates spesifikt av flypersonalet.
Aktive implantater
ConnectClip har blitt grundig testet og
karakterisert for menneskers helse i henhold
til internasjonale standarder for menneskelig
eksponering (Specific Absorption Ratio – SAR),
indusert elektromagnetisk effekt og spenninger i
menneskers kropp.
Eksponeringsverdiene er godt under
internasjonalt aksepterte sikkerhetsgrenser
for SAR, indusert elektromagnetisk effekt
og spenninger i menneskers kropp definert
i standardene for menneskelig helse og
sameksistens med aktive medisinske implantater,
som pacemakere og hjertestartere.
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Advarsler
Oppladbart batteri
Ikke forsøk å åpne ConnectClip, da dette kan
skade batteriet.
Prøv aldri å bytte ut batteriet. Hvis det er
nødvendig å bytte ut batteriet, må du ta med
enheten til leverandøren. Servicegarantien er
ugyldig hvis det er tegn på at den har blitt tuklet
med.
Sikkerheten ved gjenopplading av batterier
ved bruk av USB-ledningen, avgjøres kun av
den eksterne signalkilden. Ved tilkobling til
eksternt utstyr koblet inn i et strømuttak, må
dette utstyret samsvare med IEC 62368-1 eller
tilsvarende sikkerhetsstandarder.
Tilkobling til eksternt utstyr
Sikker bruk av ConnectClip ved tilkobling til
ekstern utstyrt med AUX-kabel avhenger av den
eksterne signalkilden.

Krysskontroll
ConnectClip må oppbevares utilgjengelig for
barn og andre som kan tenkes å ta kontroll over
funksjonaliteten, for å sikre din personlige
sikkerhet og unngå feil bruk.

Mulige bivirkninger
De ellers ikke-allergifremmende materialene
som brukes i ConnectClip kan i sjeldne tilfeller
forårsake hudirritasjon eller andre bivirkninger.
Oppsøk lege hvis slike tilstander oppstår.

Bruk av tredjeparters tilbehør
Bruk bare tilbehør, energiomformer eller kabler
levert av produsenten. Inkompatibelt tilbehør kan
føre til redusert elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC) på enheten din.

Lading
Lad ConnectClip hver sjette måned for å forhindre
potensielle batteriskader under lagring.

Bruk av snor
Dersom snoren uforvarende skulle henge seg
fast i noe mens den bæres, er snoren konstruert
slik at den løser seg ut automatisk. Derfor må det
aldri forsøkes forkorte eller endre snoren på en
uautorisert måte. Snoren skal ikke brukes av barn
under 36 måneder.

Mobiltelefonkompatibilitet
Se www.oticon.no for en liste over mobiltelefoner
som er testet omfattende av Oticon, og har
vist seg å oppfylle minimumskravene for
kompatibilitet på tidspunktet for testing.
Imidlertid tar Oticon ikke noe ansvar for slik
kompatibilitet generelt. Spesielt skal Oticon ikke
være ansvarlig for inkompatibilitet som følge av
fremtidige oppdateringer av mobiltelefonene,
og heller ikke fra hendelser med inkompatibilitet
som ikke er dekket av og / eller funnet i disse
testene. Oticon tar ikke noe økonomisk ansvar
når det gjelder refusjon av mobiltelefoner som
ikke fungerer som forventet.
Før du kjøper en ny mobiltelefon, anbefales du å
se listen ovenfor.

Ved tilkobling til eksternt utstyr koblet inn i et
strømuttak, må dette utstyret samsvare med IEC
62368-1 eller tilsvarende sikkerhetsstandarder.
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Bruksforhold

42

Internasjonal garanti

Driftsmiljøforhold

Temperatur: +5°C til 40°C
Fuktighet: 15 - 93 %, relativ fuktighet, ikke-kondenserende
Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa

Transport og
oppbevaringsforhold

Temperatur og fuktighet må ikke overskride grensene nedenfor
i lengre perioder under transport og lagring:
Temperatur: -20°C til +60°C
Fuktighet: 15 % til 93 %, relativ fuktighet, ikke-kondenserende
Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa
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Enheten din dekkes av en internasjonal
begrenset garanti, utstedt av produsenten for
en periode på 12 mnd. fra leveringsdatoen.
Denne begrensede garantien dekker
produksjons- og materialfeil i selve enheten,
men ikke tilbehør som f.eks. batterier,
kabler, strømforsyning osv. Garantien dekker
IKKE problemer som oppstår som følge av
feilaktig/uriktig håndtering eller vedlikehold,
overdreven bruk, uhell, reparasjoner foretatt
av en uautorisert part, at enheten er blitt
utsatt for etsende væske, skade som følge
av at fremmedlegemer har kommet inn i
apparatet, eller feiljusteringer; slike forhold
kan gjøre garantien ugyldig. I henhold til
denne garantien vil produsenten velge etter
eget skjønn å reparere enheten eller erstatte

den med en tilsvarende modell. Denne
garantien påvirker ikke nasjonal lovgivning
angående forbrukerkjøp. Audiografen din kan
derfor ha innført en garanti som går utover
denne begrensede garantien. Ta kontakt med
Oticon AS for mer informasjon.
Hvis du trenger hjelp
Ta med enheten din til audiografen din, som
kan være i stand til å løse små problemer
og justeringer på stedet. Audiografen din
kan hjelpe deg med å få garantiservice fra
produsenten. Audiografen din kan kreve et
gebyr for deres tjenester.
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Teknisk informasjon
Modell

AC1A

GTIN

05714464006755

ConnectClip inneholder også en
radiotransceiver som bruker Bluetooth
lav energi (BLE), og en patentbeskyttet
radioteknologi for kort rekkevidde som begge
virker på ISM-bånd 2,4 GHz. Radiosenderen
er svak og er alltid under 50 mW, tilsvarende
17 dBm i total utstrålt effekt. ConnectClip
samsvarer med internasjonale standarder
vedrørende radiosendere, elektromagnetisk
kompatibilitet og eksponering mot mennesker.
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Detaljert informasjon finner du i de Tekniske
dataarkene på www.oticon.no.
USA og Canada
Dette apparatet inneholder en radiomodul
med følgende sertifiserings ID-numre:
FCC ID: 2ACAHAC01
IC: 11936A-AC01

På grunn av begrenset størrelse
på ConnectClip, er alle relevante
godkjenningsmerker å finne i dette
dokumentet.

44

For bruk på kroppen oppfyller denne enheten
FCC- og IC RF-eksponeringsgrensene
og er testet mens den er i kontakt med
menneskekroppen. Enheten må ikke
lokaliseres eller brukes sammen med noen
annen antenne eller sender.

Bruken av apparatet er underlagt følgende to
vilkår:
1. denne enheten kan ikke forårsake skadelige
forstyrrelser,
2. og denne enheten kan påvirkes av forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan
forårsake uønskede effekter.
Merk
Endringer eller modifikasjoner som ikke
uttrykkelig er godkjent av parten som er
ansvarlig for samsvaret, kan tilsidesette
brukerens autoritet til å bruke utstyret.

Enheten samsvarer med Del 15 i FCC
regelverket og med Industry Canadas
lisensfrie RSSs.

Mer info
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Herved erklærer produsenten at denne
ConnectClip-en er i overensstemmelse med
grunnleggende krav og andre relevante
bestemmelser ifølge direktiv 2014/53/EF.
Dette medisinske utstyret er i samsvar med
Medical Device Regulation (EF) 2017/745.

Samsvarserklæring er tilgjengelig fra
produsenten.
SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark

Beskrivelse av symboler og forkortelser benyttet i dette heftet
Advarsler
Tekst markert med et advarselssymbol må leses før enheten benyttes.
Produsent
Enheten er produsert av en produsent med navn og adresse oppgitt ved siden av symbolet. Angir den
medisinske enhetens produsent, slik definert i EU-direktiv 2017/745 og 2017/746.
CE-merke
Enheten oppfyller alle nødvendige EU-forskrifter og -direktiv.
Elektronisk avfall (WEEE)
Resirkuler høreapparater, tilbehør eller batterier i henhold til lokale reguleringer.
Brukere av høreapparater kan også returnere elektronisk avfall til sin audiograf for avhending.
Elektronisk utstyr dekkes av Direktivet 2012/19/EU om avfall og elektronisk utstyr (WEEE).
Merke for regulatorisk overholdelse (RCM)
Enheten samsvarer med elektrisk sikkerhet, EMC og radiospektrumkrav for enheter levert til Australia
eller New Zealand.
Bluetooth-logo
Registrert varemerke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. All bruk krever lisens.
Dobbel isolasjon
Strømforsyningen til produktet er dobbeltisolert. Dette betyr en veldig lav risiko for enkeltfeil.
Innendørsbruk
Kun for innendørs bruk.

Avfall fra elektronisk
utstyr må håndteres
i henhold til lokale
forskrifter.
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Beskrivelse av symboler og forkortelser benyttet i dette heftet

Holdes tørr
Indikerer en medisinsk enhet som må beskytte mot fuktighet.
Advarselssymbol
Konsulter bruksanvisningen for advarsler og forsiktighetsregler.
Katalognummer
Indikerer produsentens katalognummer slik at den medisinske enheten kan identifiseres.
Serienummer
Indikerer produsentens serienummer slik at en bestemt medisinsk enhet kan identifiseres.
Symbol for gjenvinning av batteri
Symbol for gjenvinning av Li-Ion-batteri.
5,0 V

200mA

Strømforsyningsutgang
Indikerer hastigheten som strømmen sendes fra uttaket til din elektroniske enhet.
Sør-Afrika ICASA-merke
Enheten har lisens til å selges i Sør-Afrika.
Telekom-symbol Japan
Merke for sertifisert radioutstyr.
Brasil ANATEL-etikett
Enheten er sertifisert og homologert i Brasil.
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Singapore IMDA-merke
Indikerer at enheten samsvarer med standardene og spesifikasjonene publisert av InfoCommunications Media Development Authority (IMDA) og at den er kompatibel med offentlige
telekommunikasjonsnettverk i Singapore, samt ikke forårsaker radiofrekvensforstyrrelser for andre
autoriserte radiokommunikasjonsnettverk.

Medisinsk utstyr
Denne enheten er et medisinsk utstyr.

220071NO / 2020.03.30 / v1

GTIN

Beskrivelse av andre symboler benyttet på merkelappene

Global Trade Item Number
Et globalt unikt 14-sifrert nummer brukt til å identifisere medisinsk utstyrsprodukter, inkludert
medisinsk enhet programvare. GTIN i dette heftet er knyttet til medisinsk enhet programvare.
GTIN på forskriftsmessig emballasjemerke er knyttet til medisinsk enhet programvare.
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