
Bruksanvisning

Mikrofon



Innledning til dette heftet
Dette heftet veileder deg om hvordan du bruker og vedlikeholder den nye 
ConnectLine Mikrofonen. Les gjennom heftet nøye, også delen Advarsel. 
Dette heftet beskriver hvordan du kan få mest mulig ut av den nye Connect-
Line Mikrofonen.

Hvis du har ytterlige spørsmål om bruk av ConnectLine Mikrofonen, vennligst 
ta kontakt med din audiograf.

For at det skal være lettere for deg, inneholder dette heftet en navigasjons-
linje som hjelper deg med å navigere gjennom de ulike delene.

  Om    Oppstart   Håndtering   Advarsler    Mer informasjon  

Tiltenkt bruk
Mikrofonen er tenkt brukt av en person som snakker til en høreapparatbru-
ker, slik at høreapparatbrukeren kan høre personen bedre. Mikrofonen vil 
sende lyden direkte til høreapparatbrukeren. 
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Instructions for use

Microphone

*Kraftforsyning vil variere fra
land til land.
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Hva finnes i boksen? Produktoversikt

Mikrofon

Kraftforsyning (lader)

Bæreveske Bærestropp

Denne håndboken

Statusindikator (orange)

Strømindikator (grønn)

På/Av-knapp

Om 

Mikrofoninngang (tale)

Mikrofoninngang 
(støydetektor) 

må ikke tildekkes
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Mikrofonen bør peke mot den snakkendes munn med en avstand på  
10 til 20 cm.

  Om    Oppstart    Håndtering    Advarsler    Mer informasjon  

Merk: En mikrofon vil bare fungere med en Streamer om gangen.

Høreapparatbruker

Opptil 15 meter

Bæring med 
klips

Bæring med 
snor

Feil bæremåteTaler

Hvordan Mikrofonen virker
Mikrofonen sender lyden direkte til høreapparatbrukeren.
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Ladekontakt for batteri 
(miniUSB)

Blinkende grønt lys Konstant grønt lys

Lavt batteri
maksimum 20 min tale-
tid igjen.

Lader Fulladet etter ca 1,5 timer 
og kan brukes i 5 timer på 
full lading.

Konstant rødt lys

Lading / Strømindikator
For å lade mikrofonen, koble ledningen fra laderen til mini USB kontakten 
plassert i bunnen av mikrofonen.
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Paring / første oppsett (bare nødvendig en gang)
1. Streamer Pro i paringsmodus 2. Mikrofon i paringsmodus

Trykk og hold nede på-/av-knappen på 
toppen.

Hold til den blå lampen blinker. Trykk og hold på/av knappen på mi-
krofonen i 6 sekunder til den orange 
lampen blinker raskt.

Orange lys blinker raskt i paringsmodus.

6 sek 6 sek

Oppstart
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3. Mikrofon paret

Vent opptil 1 minutt til det orange lyset 
på Streamer Pro er på og det orange lyset 
på mikrofonen er på.

1 min.
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Trykk inn av/på-knappen på toppen 
inntil alle lysene foran og på toppen 
blinker. Dette viser at den er slått på.

Trykk kort på på/av knappen. Orange lys blinker sakte. Orange lys på Streamer Pro på og orange 
lys på Mikrofonen på.

3. Lyd fra Mikrofonen til  
Streamer Pro

5 sek

Håndtering

Start / slå på / overfør lyd fra Mikrofonen
1. Påse at Streamer Pro er på 2. Start / slå på mikrofonen.
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Pause lyd
a. Pause fra mikrofon. b. Pause fra Streamer Pro

Kort trykk på på/av 
knapp

Trykk kort på 
Streamer Pro mik. 
knapp.

Orange lys på Mikro-
fon slås av.

Orange lys Stream-
er Pro av.

Orange lys på Streamer Pro slås av. Orange lys på Mikrofon slås av.
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Gjenoppta lyd fra Streamer Pro
1. Mikrofon må være på 2. Start lyd fra Streamer Pro

(Grønt lys er på) Trykk kort på 
Streamer Pro mik. 
knapp.

Orange lys på 
Streamer Pro 
blinker sakte.

3. Lyd fra Mikrofonen til Streamer Pro

Etter 2 sekunder, slås det orange lyset på 
mikrofonen på.

2 sek
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Skru av MikrofonLydsjekk

Tapp på toppen av mikrofonen for å sjekke at det 
høres lyd i høreapparatet.

Trykk og hold i 2 sekunder til det grønne lyset slukkes.
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• F.ex. ikke ha det i en brystlomme. Hvis du 
har et aktivt hjerneimplantat, ta kontakt 
med produsenten av den implanterbare 
enheten for å få informasjon om risikoen 
for forstyrrelser.

Ikke utsett for sterk varme
• Utsett aldri ConnectLine Mikrofonen 

for sterk varme ved å legge den i en ovn 
eller mikrobølgeovn eller ved å brenne 
den. Det er da en risiko for at den vil 
kunne eksplodere, og forårsake alvorlige 
skader.

Rengjøring 
• Oticon anbefaler regelmessig rengjøring, 

ved å bruke en fuktig klut uten løsemiddel. 

• Ikke senk ConnectLine Mikrofonen ned i 
vann eller andre væsker.

Lad bare med UL/IEC godkjent utstyr
• Sikkerheten ved lading av batterier ved 

hjelp av USB-ledningen, avgjøres kun 
av den eksterne kilden. Når USB-led-
ningen er koblet til utstyr som er koblet 
til strømnettet, bør dette utstyret 
være UL-godkjent, eller i samsvar med 
IEC-60950, IEC-60065, IEC-60601 eller 
andre tilsvarende sikkerhetsstandarder.

Bruk av bæresnoren.
• Om snoren skulle henge seg fast i noe 

mens den bæres, er den konstruert for 
å løsne. Derfor må det aldri forsøkes å 
forkorte eller endre bæreremmen på en 
uautorisert måte. Bæreremmen bør ikke 
brukes av barn som veier mindre enn 11 kg. 

Advarsler 

Advarsler

Gjør deg kjent med hele innholdet i dette 
heftet før du tar ConnectLine Mikrofonen 
i bruk. Det inneholder instruksjoner og 
viktig informasjon om bruk og håndtering 
av ConnectLine Mikrofon.

Ikke et leketøy
• ConnectLine Mikrofonen er ikke et 

leketøy, og skal derfor også holdes unna 
barn og andre personer som kan tenkes å 
svelge deler av den eller på annen måte 
forårsake skader på seg selv. Spesiell 
oppmerksomhet bør utvises overfor de 
mindre komponentene, slik at man hin-
drer barn og andre i å kunne svelge disse. 
Dersom en del svelges, kontakt en lege 
umiddelbart. 

Bruk i fly
• Bruk av ConnectLine Mikrofonen ombord 

på fly bør unngås, med mindre dette 
tillates spesifikt av flypersonellet.

Aktive implantater
• Det må utvises forsiktighet med aktive 

implantater. ConnectLine Mikrofonen har 
trådløs overføring. Hold Mikrofonen mer 
enn 15 cm unna implantatet, f.eks. ikke 
ha den i en brystlomme. Et generelt råd 
er å følge retningslinjene som anbefales 
av produsentene til implanterbare defi-
brillatorer og pacemakere når det gjelder 
bruk sammen med mobiltelefoner. 
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Eksplosiver
• Strømkilden i mikrofonen har ikke 

tilstrekkelig energi til å forårsake brann 
ved normal bruk. Mikrofonen har ikke 
blitt testet for samsvar med internasjo-
nale standarder når det gjelder eksplo-
sive atmosfærer. Det anbefales ikke å 
bruke mikrofonen i områder der det er 
fare for eksplosjoner.

Produkter som samsvarer med R&TTE
• Når ConnectLine Mikrofonen brukes i 

Norge må det påses at ingen radiosen-
ding utføres innenfor en 20 km radius fra 
sentrum av Ny- Aalesund.

Røntgen, CT, MR, PET-skanning og 
elektroterapi
• Ikke ha med deg mikrofonen under rønt-

gen, CT / MR / PET-skanning, elektrotera-
pi eller operasjon. 

Advarsler 
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Garantisertifikat
Navn på eier:  _____________________________________________________________

Audiograf: _______________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________

Telefon:  _________________________________________________________________

Kjøpsdato: _______________________________________________________________

Garantiperiode: ________________ Måned: ____________________________________

Modell _______________________ Serienr.: ___________________________________

Diverse

Internasjonal garanti
Fabrikanten, Oticon, utsteder en ett-års 
begrenset garanti til den opprinnelige 
kjøperen av dette produktet.

Denne garantien trer i kraft på den opprin-
nelige kjøpsdatoen for utstyret, og gjjelder 
et år fra denne dato.

Vennligst bemerk at utvidede garantier kan 
gjelde i ditt land. Kontakt din audiograf for 
mer informasjon.

Hva dekkes av garantien?
Enhver elektronisk komponent som, 
grunnet feil ved utførelse, fabrikasjon eller 
design, ikke fungerer som forutsatt under 
normal bruk i garantitiden, vil bli erstattet 
eller reparert uten at det betales for deler 
eller arbeid, når den returneres til kjøpste-
det. Frakt betales av kunden. Om det finnes 
at reparasjon ikke er gjennomførbart, 
kan hele enheten bli erstattet med en 
tilsvarende enhet, etter gjensidig enighet 
mellom audiograf og kunde.
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Hva dekkes ikke av garantien?
Denne et års begrensede garantien dekker 
ikke:
• Feil som skyldes misbruk, forsømmelse 

eller uhell.
• Perifert tilbehør som listet i produkt 

brosjyren, når slikt utstyr er senere enn 
90 dager fra det opprinnelige kjøpet.

• Batterier
• Instrumenter tilkoblet, installert, brukt 

eller justert på annen måte enn instruk-
sjonene foreskriver.

• Følgeskader og skader som resultat av 
forsinkelse eller tap av dette instru-
mentet. Den eneste form for erstat-
ning under denne garantien er strengt 
begrenset til reparasjon eller erstatning 
som her angitt.

• Produkter skadet under transport, 
som ikke er undersøkt av transportør 
og returnert til garantist sammen med 
undersøkelses rapporten.

Fabrikanten forbeholder seg retten til å 
gjøre endringer i design eller konstruk-
sjon av ethvert av dennes instrumenter til 
enhver tid, uten å pådra seg noen forplik-
telse til å gjøre noen som helst endringer i 
allerede solgte enheter. Denne garantien 
gjelder istedenfor andre uttalte garantier 
fra fabrikanten. Ingen representant eller 
person er autorisert til å representere, 
eller akseptere på fabrikantens vegne, noe 
ansvar i forbindelse med salg eller bruk 
av dette produktet enn det som er omtalt 
over.

Om din ConnectLine Mikrofon trenger 
service etter vilkårene i denne garantien, 
pakk instrumentet forsiktig for å unngå 
skade under transport, og returner det til 
salgsstedet. Inkluder en detaljert beskri-
velse av problemet, ditt fulle navn, faktura 
og leveringsadresse og telefonnummer.

Denne garantien påvirker ikke nasjonal lov-
givning angående forbrukerkjøp. Audiogra-
fen din kan derfor ha innført en garanti som 
går utover denne begrensede garantien. 
Vennligst konsulter salgsstedet for videre 
informasjon.
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Bruken av apparatet er underlagt føl-
gende to vilkår:
Denne enheten kan ikke forårsake skadeli-
ge forstyrrelser. Denne enheten kan påvir-
kes av forstyrrelser, inkludert forstyrrelser 
som kan forårsake uønskede effekter.

Merk: Enheten er testet og funnet i sam-
svar med grensene for Klasse-B digitale 
enheter, som følger av Part 15 av FCCs 
regler. Disse grensene er utviklet for å gi en 
rimelig grad av beskyttelse mot skadelig in-
terferens i en bolig. Utstyret kan generere 
og utstråle energi form av radiobølger som 
kan skape skadelig interferens innenfor 
radiokommunikasjon, hvis ikke brukt i 
henhold til instruksjonene. Allikevel er det 
ingen garanti for at ikke interferens kan 
oppstå i en bestemt installasjon.

Dersom utstyret forårsaker skadelig 
interferens på radio og/eller TV-mottak, 
som kan avgjøres sikkert ved å slå enheten 
på og av, skal brukeren forsøke å korrigere 
interferensen ved hjelp av følgende tiltak:

• Dreie eller flytte mottakerens antenne.
• Øke avstanden mellom enheten og 

mottakeren.
• Koble utstyret til en stikkontakt som er i 

en annen krets enn den som mottakeren 
er tilknyttet.

• Ta kontakt med din forhandler for hjelp.
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Ytterligere viktig informasjon
ConnectLine trådløs mikrofon inneholder 
en radiosender som bruker en frekvens 
hoppende teknologi som opererer i ISM 
båndet på 2,4 GHz 

Maks utsendt effekt fra senderen er min-
dre enn 6 dBm og antennen er en liten PCB 
antenne med en retningsvirkende for-
sterkning på mindre enn 2 dBi (dB over en 
isotopisk eller rundstrålende antenne).

Emisjonsstyrken i ConnectLine Mikrofonen 
er under de internasjonale grensene for 
menneskelig eksponering. Til sammen-
ligning, er utstrålingen fra ConnectLine 
Mikrofonen lavere enn utilsiktet elektro-
magnetisk utstråling fra f.eks. hårfønere, 
elektriske barbermaskiner, osv. ConnectLi-
ne Mikrofonen er i henhold til internasjona-

le standarder når det gjelder elektromag-
netisk kompatibilitet. 

USA og Canada
På grunn av begrensede ytre mål på 
enheten, vil flere av de relevante godkjen-
ningsmarkeringene være å finne i dette 
dokumentet.

Dette instrumentet er sertifisert under:

FCC ID: U28MIC110
IC: 1350B-MIC110

Enheten samsvarer med Del 15 i FCC 
regelverket og med Industry Canadas 
lisensfrie RSSs.
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Herved erklærer Oticon at dette produktet 
er i overensstemmelse med essensielle 
krav og andre relevante bestemmelser i 
følge direktiv 1999/5/EC.  

Samsvarserklæring er tilgjengelig hos:

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.oticon.global

Avfall fra elektronisk 
utstyr må håndteres 
i henhold til lokale 
forskrifter.
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