
Telefonboks 2.0Bruksanvisning



Innledning til dette heftet
Dette heftet gir deg veiledning om hvordan du bruker og vedlikeholder den  
nye telefonboksen din. Les nøye gjennom heftet, inkludert delen «Advarsler». 
Dette vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av den nye telefonboksen.

Hvis du har ytterlige spørsmål om bruk av telefonboksen, vennligst 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.
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Tiltenkt bruk
Tiltenkt bruk Telefonboks 2.0 er ment å brukes sammen med Oticon ConnectClip,  

Oticon Streamer Pro og Oticon trådløse høreapparater. Dette gjør det 
mulig for høreapparatbrukeren å kommunisere trådløst med en telefon-
samtalepartner via en fasttelefon (analog/PSTN).

Indikasjoner  
for bruk

Ingen indikasjoner for bruk.

Tiltenkt bruker Voksne og barn eldre enn 36 måneder.

Brukermiljø Innendørsbruk.

Kontraindikasjoner Ingen kontraindikasjoner

Kliniske fordeler Se høreapparatets kliniske fordeler.
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Phone Adapter 
2.0

Instructions for use
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Innhold i pakken
Pakken inneholder følgende elementer:

Telefonboks 2.0 Strømforsyning 
(Strømforsyningen vil variere fra land til land)

Telefon-ledning

Dette heftet

Om

Telefonboks oversikt

Forfra

Telefonindikator

Forhold Strømindikator Telefonindikator
På, ingen tilkoblingsmulighet til Streamer pro 
eller ConnectClip
Parer med Streamer eller ConnectClip
Streamer eller ConnectClip er trådløs tilkoblet
Innkommende samtale
Telefonsamtale
Feiltilstand (kontakt din audiograf)

 Ikke noe lys     Blinking     Konstant

Strømindikator



OUT
IN

AUX

POWER
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Bakfra

Strømforsyning

For PSTN veggadapter

For fasttelefonConnectLine inn/ut*

For mer informasjon henviser vi til: www.oticon.no/connectline

Installasjon

Installasjon
Ta i bruk telefonboksen for første gang
Før du kan bruke telefonboksen din med TV-en, må telefonboksen kobles  
til et strømuttak, og til en offentlig telefonlinje. 

Dette er en steg-for-steg-bruksanvisning for installasjon av telefonboks.

Alle delene som trengs for installasjonen er inkludert i pakken.



1 2
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Koble telefonboksen til et strømuttak 
Bruk strømforsyningen med USB-kabel fra boks 1

1. Koble USB-ledningen til «power»-kontakten på telefonboksen.

2. Koble strømforsyningen til stikkontakten eller en annen strømforsyning.

3. Sjekk at strømmen er skrudd på.

4. Etter noen sekunder vil strømindikatoren  foran på telefonboksen lyse grønt.

Boks 1

4.

2. og 3.

1.VIKTIG MERKNAD
Når du lader telefonboksen, bruk den medfølgende originale 
strømforsyningen 5,0V/1A, CE og sikkerhetsmerket.   



1 2
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Koble til telefonlinje og fasttelefon
Plasser telefonboksen på et passende sted nær fasttelefonen eller 
basestasjonen. 

1. Koble telefonlinjen fra fasttelefonen (eller basestasjonen).*

2. Koble telefonlinjen fra veggadapteren til telefonboksens «INN»-kontakt.  

3. Koble telefonkabelen fra boks 2 i «UT»-kontakten. 

4. Koble den andre enden av telefonkabelen til fasttelefonen  
(eller basestasjonen).* 

Løft av håndsettet fra fasttelefonen – du skulle nå kunne høre summetonen fra 
håndsettets høyttaler.

Boks 2

3.
2.

1.

4.

* Hvis hovedtelefonen eller basestasjonen ikke har en avtakbar plugg for fasttelefonforbindelsen, bør du enten prøve å bruke en 
alternativ telefon, eller en tekniker må kontaktes for å fullføre installasjonen.
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AV/PÅ

Pare Streamer Pro med telefonboksen
Den aller første gangen Streameren din brukes med telefonboksen, må den kobles 
til telefonboksen. 

For paring:
1. Forsikre deg om at telefonboksen er slått på, f.eks. at strømindikatoren er 

konstant grønn.

2. Trykk og hold inne PÅ/AV-knappen på Streamer i 5-6 sekunder til det blå lyset 
begynner å blinke.

3. Plasser Streamer oppå eller i nærheten av telefonboksen – paringen tar rundt 
20–60 sekunder.

4. Paringen er fullført når strømindikatoren på telefonboksen og PÅ/AV-knappen 
på Streamer blir konstant blå. Paring gjøres bare en gang, og vil normalt ikke 
måtte gjøres igjen.

Å pare Streamer Pro

Streamer Pro
toppstatus

Streamer Pro
forfra

Telefon 
boks

Beskrivelse

- Streamer og 
telefonboks på

- Streamer i 
paringsmodus

- Paring fullført

  Konstant      Blinkende
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B

Pare ConnectClip med telefonboksen
Den aller første gangen din ConnectClip brukes med telefonboksen, må den kobles 
til telefonboksen. 

For paring:
1. Forsikre deg om at telefonboksen er slått på, f.eks. at strømindikatoren er 

konstant grønn.

2. Trykk multi-knappen OG volum opp-knappen på ConnectClip (B) i omtrent 6 
sekunder til statusindikatoren blinker blått.

3. Plasser ConnectClip oppå eller i nærheten av telefonboksen – paringen tar 
rundt 20–60 sekunder.

4. Paringen er fullført når strømindikatoren på telefonboksen og 
statusindikatoren på ConnectClip blir konstant blå. Paring gjøres bare en gang, 
og vil normalt ikke måtte gjøres igjen.

Status

Å pare ConnectClip

ConnectClip- 
status

ConnectClip 
Power

Telefon 
boks

Beskrivelse

ConnectClip og 
telefonboks på
ConnectClip i pa-
ringsmodus

Paring fullført

 Konstant     Blinkende     Power



Streamer Pro
Se side

22
ConnectClip

Se side

30
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Bruk telefonboksen
Telefonboksen støtter både innkommende og utgående telefonsamtaler. Under 
en telefonsamtale brukes høreapparatene som hodesett, og mikrofonen, på 
Streameren eller på ConnectClip, muliggjør håndfri bruk.

Forsikre deg om at telefonboksen er riktig installert som beskrevet i følgende 
seksjon før du bruker Streamer eller ConnectClip til telefonsamtaler for første 
gang.

For å bruke telefonboksen må Streameren eller ConnectClip og telefonboksen 
være trådløst koblet til hverandre. Denne forbindelsen opprettes automatisk når 
Streameren og telefonboksen er paret og innen rekkevidde. Telefonboksen er 
koblet til Streameren eller ConnectClip når strømindikatoren  på telefonboksen 
er jevn blå.
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Innkommende samtaler Streamer Pro
Hvordan svare på og avslutte en samtale
Forsikre deg om at du kan snakke med Streamer-mikrofonen.

Når fasttelefonen din ringer, vil du høre et varsel om innkommende anrop i 
høreapparatene. Telefonindikatoren på telefonboksen blinker grønt, og samtidig 
blinker telefonknappen på Streameren og indikatoren grønt.

Trykk kort på telefonknappen på Streamer for å svare på samtalen. Du vil høre et 
bekreftelsespip i høreapparatene dine. Telefonknappen og statusindikatoren på 
Streameren og telefonindikatoren på telefonboksen er konstant grønn. 

For å avslutte samtalen, trykk kort på telefonknappen på Streameren, og den 
grønne telefonknappen på Streameren slås av.

Mikrofon

Telefonknapp

Håndtering
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Innkommende samtaler Streamer Pro

Streamer Pro
toppstatus

Streamer Pro
forfra

Telefon 
boks

Beskrivelse

Streamer og telefonboks tilkoblet

Telefon ringer: Telefonindikator og Streamer 
toppstatus blinker grønt. Du vil høre et varsel 
om innkommende anrop i høreapparatene.

Når samtalen er tilkoblet, vil du høre et pip som 
viser at samtalen er besvart – nå kan du lytte til 
og snakke med den andre parten.

  Konstant      Blinkende

Utgående samtaler Streamer Pro
Slik foretar du en samtale
Forsikre deg om at du kan snakke med Streamer-mikrofonen.

1. For å ringe, trykk kort på Streamer-telefonknappen. Røret er nå av, og du vil 
høre en summetone i høreapparatene. Telefonknappen på Streameren og 
telefonindikatoren på telefonboksen vil bli konstant grønn.

2. Ta opp telefonrøret på fasttelefonen (eller trykk på «Ring» på den bærbare 
telefonen) og tast inn telefonnummeret slik du normalt gjør for å ringe. 

3. Etter kort tid vil du høre ringetonen i høreapparatene som indikerer at 
samtalen nå er koblet gjennom Streameren og høreapparatene dine.

Du kan nå sette håndsettet på igjen (eller trykke på «avslutt samtale» på den 
bærbare telefonen).

For å avslutte samtalen, trykk kort på telefonknappen på Streameren.

Merk: Sørg for å sette telefonrøret riktig tilbake på telefonen – ellers blokkeres telefonlinjen for innkommende anrop.
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Mikrofon

Tele-
fonknapp

Å foreta en samtale
Streamer Pro

toppstatus
Streamer Pro

forfra
Telefon 

boks
Beskrivelse

Streamer og telefonboks er tilkoblet

Trykk kort på Streamer-telefonknappen slik 
at du hører en summetone i høreapparatene

  Konstant      Blinkende
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Innkommende samtaler ConnectClip
Slik foretar du en samtale
Forsikre deg om at du kan snakke med ConnectClip-mikrofonen (A).

Når fasttelefonen din ringer, vil du høre et varsel om innkommende anrop i 
høreapparatene. Telefonindikatoren på telefonboksen vil blinke grønt, og 
samtidig vil statusindikatoren på ConnectClip blinke grønt (B).

Trykk kort på multiknappen på ConnectClip (C) for å svare på samtalen. Du vil høre 
et lite bekreftelsespip i høreapparatene dine. Statusindikatoren på ConnectClip og 
telefonindikatoren på telefonboksen vil nå være konstant grønn. 

For å avslutte samtalen, trykk ganske enkelt kort på multiknappen på ConnectClip 
og statusindikatoren blir blå.

CBA

Merk: ConnectClip kan kun pares til én enhet om gangen. Se side 18 for paringsinstruksjoner.
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Å motta samtaler ConnectClip
ConnectClip- 

status
ConnectClip 

Power
Telefon 

boks
Beskrivelse

ConnectClip og telefonboksen er tilkoblet.

Telefon ringer: Telefonindikatoren og  
ConnectClip-statusindikatoren blinker grønt.  
Du vil høre et varsel om innkommende anrop  
i høreapparatene.
Når samtalen er tilkoblet, vil du høre et pip som 
viser at samtalen er besvart – nå kan du lytte til 
og snakke med den andre parten.

  Konstant      Blinkende

Utgående samtaler ConnectClip
Slik foretar du en samtale
Forsikre deg om at du kan snakke med ConnectClip-mikrofonen (A).

1. Trykk kort på ConnectClips multiknapp for å ringe (B). Røret er nå av, og du vil 
høre en summetone i høreapparatene. Statusindikatoren på ConnectClip og 
telefonindikatoren på telefonboksen vil bli konstant grønn. 

2. Ta opp telefonrøret på fasttelefonen (eller trykk på «Ring» på den bærbare 
telefonen) og tast inn telefonnummeret (C) slik du normalt gjør for å ringe.  

3. Etter kort tid vil du høre ringetonen i høreapparatene som indikerer at 
samtalen nå er koblet gjennom ConnectClip og høreapparatene dine.

Du kan nå sette telefonrøret på igjen (eller trykke på «avslutt samtale» på den 
bærbare telefonen).

Trykk kort på multiknappen på ConnectClip for å avslutte samtalen.

Merk: Sørg for å sette telefonrøret riktig tilbake på telefonen – ellers blokkeres telefonlinjen for innkommende anrop.
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BA

C

Å foreta en samtale
ConnectClip- 

status
ConnectClip 

Power
Telefon 

boks
Beskrivelse

ConnectClip og telefonboksen er tilkoblet

Trykk kort på multiknappen på ConnectClip slik 
at du hører en summetone i høreapparatene

  Konstant      Blinkende

VIKTIG MERKNAD
Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre telefonboksen. Telefonboksen må aldri vaskes eller 
senkes ned i vann eller andre væsker.
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Ytterligere informasjon
Slå av telefonboksen
Hvis du ikke vil motta telefonsamtaler til Streameren din, slår du av telefonboksen 
ved å koble fra strømmen. Telefonboksen bruker veldig lite strøm for normal bruk, 
så det er ikke nødvendig å slå den av. 

Rekkevidde
Telefonboksen har en rekkevidde på opptil 30 meter til Streameren, og opptil 20 
meter til ConnectClip, avhengig av møbler og vegger. Innenfor dette området kan 
du føre håndfrie telefonsamtaler med god lydkvalitet (dvs. uten «knitrende» lyd).

Normalt vil du kunne høre varselet om innkommende anrop i høreapparatene fra 
en avstand på opptil 30-40 meter, men da må du gå nærmere telefonboksen for 
å høre samtalepartnerens stemme tydelig. Dette kan være nyttig når du f.eks. 
jobber i hagen.

Volumkontroll
Bruk volumknappen på Streamer eller ConnectClip for å justere volumet på 
telefonen i høreapparatene. Juster volumet ved å trykke raskt opp eller ned. 
Gjenta de raske trykkene for videre justeringer.

Telefonvolumnivået som er angitt av Streamer, lagres. Dette betyr at det lagrede 
volumnivået blir brukt ved neste telefonsamtale. Denne funksjonen er ikke 
tilgjengelig med ConnectClip.

Hør bare telefonlyden
Høreapparatets mikrofoner er slått på som standard.

Imidlertid kan høreapparatmikrofonene dempes, slik at du bedre kan høre 
telefonsamtalen.

Trykk volumknappen ned i cirka tre sekunder (Streamer Pro og ConnectClip) under 
samtalen for å aktivere høreapparatmikrofonene på nytt.
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VIKTIG MERKNAD
Se bruksanvisningen til høreapparatet hvis du ønsker detaljer om ditt spesifikke 
høreapparat funksjoner.

For detaljert bruksanvisning om Streamer, se bruksanvisningen.

For detaljert bruksanvisning om ConnectClip, se bruksanvisningen.

For ytterligere støtte eller tips, sjekk informasjonen på  
www.oticon.no/support 

For din personlig sikkerhet og for å forsikre 
korrekt bruk bør du være fullstendig kjent med 
følgende generelle advarsler før du bruker 
telefonboksen din. Kontakt audiografen hvis du 
opplever uventede eller alvorlige hendelser med 
telefonboksen din 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. 

Tilkobling til eksternt utstyr
Sikker bruk av telefonboksen ved tilkobling til 
eksternt utstyr med en ekstra inngangskabel og/
eller med USB-kabel og/eller direkte, bestemmes 
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.

Interferens
Telefonboksen er blitt testet grundig for 
interferens i henhold til de strengeste, 
internasjonale standardene. Det kan imidlertid 
oppstå interferens mellom telefonboksen og 
andre apparater. Dersom interferens oppstår 
bør du øke avstanden mellom telefonboksen og 
enheten som skaper interferens. 

Brannfare
Strømkilden i telefonboksen har ikke tilstrekkelig 
energi til å forårsake brann ved normal bruk. 

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.  

Generelle advarsler

Advarsler
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Bruksforhold

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

Transport og oppbeva-
ringsforhold

Temperatur og fuktighet må ikke overskride grensene nedenfor i 
lengre perioder under transport og lagring:

Temperatur: -25°C til +70°C
Fuktighet: 15 % til 93 %, relativ fuktighet, ikke-kondenserende
Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa

Internasjonal garanti
Enheten din dekkes av en internasjonal 
begrenset garanti, utstedt av produsenten 
for en periode på 12 mnd. fra leveringsda-
toen. 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, overdre-
ven 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 garan-
tien vil produsenten velge etter eget skjønn 
å reparere enheten eller erstatte den med en 
tilsvarende modell. Denne garantien påvirker 
ikke nasjonal lovgivning angående forbruker-
kjøp. 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 produ-
senten. Audiografen din kan kreve et gebyr for 
deres tjenester. 

Diverse
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Teknisk informasjon
Modellnavn BS-H200

Telefonboks 2.0 inneholder en trådløs sender 
som bruker 2,4 GHz teknologi.
Stråleeffekten fra telefonboks 2.0  
er maks. +10 dBm EIRP.

Telefonboks 2.0 samsvarer med internasjo-
nale standarder vedrørende radiosendere, 
elektromagnetisk kompatibilitet og ekspone-
ring mot mennesker.

Dette produktet er beregnet for tilkobling til 
det offentlige koblede analoge telefonnettet 
og kan brukes i EU og EFTA-land

På grunn av begrenset plass på Telefonboks 
2.0, er relevante godkjenningstempler å finne 
i dette dokumentet.

Detaljert informasjon finner du i:
Tekniske dataark (TD) på 
www.oticon.no.

USA og Canada
Dette apparatet inneholder en radiomodul 
med følgende sertifiserings ID-numre:

FCC ID: UXZBSH200
IC: 8191A-BSH200

Merk
Enheten samsvarer med Del 15 i FCC regelver-
ket og med Industry Canadas lisensfrie RSSs 
standarder. Bruken av apparatet er underlagt 
følgende to vilkår: 

1. denne enheten kan ikke forårsake skadelige 
forstyrrelser. 

2. denne enheten kan påvirkes av forstyrrel-
ser, inkludert forstyrrelser som kan forårsa-
ke uønskede effekter.

Merk
Endringer eller modifikasjoner som ikke ut-
trykkelig er godkjent av parten som er ansvar-
lig for samsvaret, kan tilsidesette brukerens 
autoritet til å bruke utstyret.

Dette digitale Klasse-B apparatet samsvarer 
med canadiske ICES-003.

Merk: Enheten er testet og funnet i samsvar 
med grensene for Klasse-B digitale enheter, 
som følger av del 15 av reglene til FCC. Disse 
grensene er utviklet for å gi en rimelig grad av 
beskyttelse mot skadelig interferens i en bo-
lig. 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 inter-

ferens kan oppstå i en bestemt installasjon. 
Dersom utstyret forårsaker skadelig inter-
ferens på radio og/eller TV-mottak, som kan 
avgjøres sikkert ved å slå enheten på og av, 
skal brukeren forsøke å korrigere interferen-
sen ved hjelp av følgende tiltak:

- Dreie eller flytte mottakerens antenne.
-  Øke avstanden mellom enheten og motta-

keren.
-  Koble utstyret til en stikkontakt som er i 

en annen krets enn den som mottakeren er 
tilknyttet.

-  Ta kontakt med produsenten eller en erfaren 
radio/TV-tekniker for hjelp.
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Herved erklærer produsenten at denne 
Telefonboks 2.0 er i overensstemmelse med 
grunnleggende krav og andre relevante be-
stemmelser i følge direktiv 2014/53/EU.

Dette medisinske utstyret er i samsvar med 
Medical Device Regulation (EF) 2017/745. 
 

Samsvarserklæring er tilgjengelig fra produ-
senten.

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

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

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. 
EU-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.
Singapore IMDA-merke
Indikerer at enheten samsvarer med standardene og spesifikasjonene publisert av Info-
Communications Media Development Authority (IMDA) og at den er kompatibel med offentlige 
telekommunikasjonsnettverk i Singapore, samt ikke forårsaker radiofrekvensforstyrrelser for andre 
autoriserte radiokommunikasjonsnettverk.
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Beskrivelse av andre symboler benyttet på merkelappene

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.
Japan JATE og Japan TELEC-symbol
«R» angir merke for sertifisert radioutstyr.
«T» angir at enheten kan koble seg til telefonnettverket.

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.
Medisinsk utstyr
Denne enheten er et medisinsk utstyr.
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Beskrivelse av andre symboler benyttet på merkelappene
Korea sertifiseringsmerke (KC)
Enheten oppfyller koreanske produktsikkerhetskrav for elektrisk og elektronisk utstyr.

New Zealand Telepermit
Angir at enheten er sertifisert og er egnet for tilkobling til Telecom New Zealand-nettverket.



22
01

64
NO

 / 
20

20
.0

4.
06

 / 
v1

0000220164000001


