Bruksanvisning

EduMic

Innledning til dette heftet
Dette heftet veileder deg om hvordan du bruker og vedlikeholder din nye EduMic.
Les nøye gjennom heftet, også delen Advarsel. Dette hjelper deg til å få mest
mulig nytte av din nye EduMic. Hvis du har ytterlige spørsmål om bruk av EduMic,
ta kontakt med din audiograf.
Om Oppstart Håndtering Andre moduser Advarsler Mer informasjon

For at det skal være lettere for deg inneholder dette heftet en navigasjonslinje
(se ovenfor) for lett navigering gjennom de ulike delene.

Tiltenkt bruk
Tiltenkt bruk

EduMic er ment som en trådløs mikrofon og sender av tale
og andre lydsignaler til høreapparatene.

Bruksområder

Ingen bruksområder.

Tiltenkt bruker

Voksne og barn eldre enn 36 måneder.

Bruksmiljø

Klasseromssituasjon/personlig bruk

Kontraindikasjoner

Brukere av aktive implantater må være spesielt oppmerksomme når de bruker enheten. For mer informasjon, les
delen Advarsel.

Kliniske fordeler

Se høreapparatets kliniske fordeler.
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Innhold i pakken

Komme i gang

Pakken består av følgende elementer:

Før du kan bruke EduMic, må EduMic og høreapparatene være paret.
Paringen blir lagret, så du trenger bare å pare én gang.
Besøk www.oticon.global/compatibility for mer informasjon.
Sammenkoble EduMic med høreapparater

EduMic
Instructions for use

Justerbar snor

3,5 mm jack-kabel

FM Beskyttende
overtrekk

Se side

EduMic

Dette heftet
(Bruksanvisning)

Vegglader

(vil variere fra land til land)

USB ladekabel

Din EduMic
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brukerens høreapparat
høreapparatet ditt

16
eller
18
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Introduksjon
Lærer med EduMic

EduMic kan strømme til Oticon
høreapparater med 2,4 GHz teknologi.
Høreapparatene mottar den streamede
lyden i et eget EduMic-program.
Mikrofonmodus
Når du slår på EduMic, vises et grønt LEDlys. Dette indikerer at mikrofonmodus
er aktivert. EduMic-mikrofonen tar inn
stemmen din og strømmer signalet,
ved hjelp av trådløs 2,4 GHz-teknologi,
til et hvilket som helst antall parede
høreapparater. På denne måten vil hver
student alltid ha tydelig og konsekvent
tilgang til stemmen din - som vil
overvinne de negative effektene av
støy og gjenklang i klasserommet og
avstanden til deg.
8

Om

Oppstart

Håndtering

Andre moduser

En trådløs mikrofon kan komme barn
i alle aldre til gode ved å gi direkte
tilgang til en primær taler.
Moduser i EduMic
EduMic tilbyr fire forskjellige
driftsmoduser:
• Mikrofon-modus (20 m rekkevidde)
• Jack-modus (20 m rekkevidde)
• FM-modus (3 m rekkevidde)
• Telespole-modus (3 m rekkevidde)

Opptil 20
meter

Elev med høreapparater

Advarsler

Mer informasjon

Når en jack-kabel er tilkoblet, er
EduMic i jack-modus og strømmer
lydinngang fra eksterne lydkilder
direkte til høreapparatene.
Streaming i mikrofon- og jackmodus
er designet for én-til-mangekommunikasjon.

Når en universal (FM) mottaker er
koblet til, er EduMic i FM-modus og
strømmer lyden fra et annet trådløst
klasseromssystem.
Når telespole-modus er aktivert,
strømmer EduMic lyd fra et teleslyngesystem.
Streaming i FM- og telespole-modus
er designet for personlig bruk enten
i klasserommet (FM-modus), eller på
den offentlige arenaen (telespolemodus).
Når det brukes i telespole- og
DAI-modus, kan det oppstå utfall.
EduMic vil tilbakestilles og det valgte
lytteprogrammet vil bli gjenopptatt
innen kort tid.
9

EduMic-deler og funksjoner
Status indikator

LED
Strømindikator

LED
Status indikator

Mikrofon
Lyd inn

Knapp
PÅ, AV, dempe,
telespole,
fjern paringer

Roterende
klips
Festes til snor
eller klær

3,5 mm jack-inngang
Eksterne lydkilder

USB-kontakt
For lading
Forfra

10

Om

Oppstart

Bakfra

Håndtering

Andre moduser

Advarsler

Mer informasjon

Bunn

FM-koblingsstykke
(DAI)
Universale
mottakere

Blinker blått

Paring pågår

Hvit

Oppstart

Grønn

PÅ/mikrofonmodus

Blinker grønt

Dempe mikrofonmodus

Gul

Jack/FM-modus

Blinker gult

Demping i jack/FMmodus

Rød

Paring slettet

Magenta

Telespole-modus

Blinker magenta

Demping i
telespolemodus

Strømindikator
Hvit

Oppstart

Grønn

Fulladet

Blinker gult

Lading

Blinker rødt

Lavt batteri
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Snor-deler og funksjoner

Bruk av snor
Når du bruker EduMic sammen med snoren, bør
avstanden fra munnen til toppen av EduMic
være maksimalt 20 cm.

Sikkerhetsbrytning
For hurtig fjerning
Snor med
EduMic

1. F
 est klemmen på den justerbare adapteren.
2. H
 eng snoren rundt halsen og juster
adapteren i riktig avstand til munnen.
Tips:
For å redusere støy i elevenes høreapparat,
anbefales det å dempe mikrofonen mens du
håndterer den før bruk.

Justerbar adapter
For individuell
justering

EduMic skal ikke bæres i nærheten av smykker
eller andre harde gjenstander.
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1

2

Maks. 20 cm
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Slå EduMic PÅ og AV

Dempe mikrofon-modus
Bruk dempefunksjonen hvis du trenger å dempe lydstrømmen fra EduMic.
Trykk kort på knappen for å dempe lydstrømmen fra EduMic.

PÅ/mikrofonmodus:
Trykk på knappen i to sekunder til begge
indikatorene blir HVITE og slipp knappen.
Vent i ti sekunder til statusindikatoren
blir GRØNN.
EduMic er nå slått PÅ og mikrofonen
er klar til bruk.
AV:
Trykk på knappen i to sekunder til
statusindikatoren slås AV.
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Dempe:
Trykk kort på knappen.
Statusindikatoren blinker GRØNT.
Lydstrømmen fra EduMic er nå dempet.
Avmute:
For avmute EduMic, trykker du kort på knappen igjen.
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Sammenkoble EduMic med høreapparater
Sørg for at EduMic er slått PÅ

Aktiver paringsmodus i høreapparatene

1

Pare høreapparatene

Klar til bruk

Maks. 20 cm
2
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1. Slå høreapparatene AV ved å åpne
batteriskuffen.

Plasser høreapparatene i nærheten av
EduMic.

Statusindikatoren vil slutte å blinke BLÅTT
når paringen er fullført og så bli GRØNN.

2. Slå høreapparatene PÅ ved å lukke
batteriskuffen.

Det anbefales å pare ett sett med
høreapparater om gangen.

EduMic er nå klar til bruk med
høreapparatene.

Høreapparatene kan nå pares med EduMic i
løpet av de neste tre minuttene.

Statusindikatoren vil blinke BLÅTT mens
paringen pågår.

Hvis flere sett med høreapparater må pares
sammen, gjenta disse trinnene.

Advarsler

Mer informasjon
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Par EduMic med oppladbare høreapparater
Sørg for at EduMic er slått PÅ

Aktiver paringsmodus i høreapparatene

Pare høreapparatene

Klar til bruk

1. AV
2. PÅ
Maks. 20 cm

1. Slå høreapparatene AV ved å trykke
på den nedre delen av høreapparatets
trykknapp i tre sekunder.
2. Slå høreapparatene PÅ ved å trykke
på den nedre delen av høreapparatets
trykknapp i to sekunder.
Høreapparatene kan nå pares med EduMic
i løpet av de neste tre minuttene.
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Plasser høreapparatene i nærheten
av EduMic.

Statusindikatoren vil slutte å blinke BLÅTT
når paringen er fullført og så bli GRØNN.

Det anbefales å pare ett sett med
høreapparater om gangen.

EduMic er nå klar til bruk med
høreapparatene.

Statusindikatoren vil blinke BLÅTT
mens paringen pågår.

Hvis flere sett med høreapparater må pares
sammen, gjenta disse trinnene.
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Lade EduMic

Indikator for lavt batteri

Koble til en strømkilde

1

Lading

Lading fullført

Strømindikatoren vil blinke GULT under lading.

Strømindikatoren vil bli
GRØNN når batteriet er
fulladet.

2

1. Sett mikro-USB i ladeuttaket på EduMic.
2. Sett veggladeren i en
stikkontakt.

VIKTIG MERKNAD
Når du lader opp, skal ladeindikatoren lyse som beskrevet i dette heftet. Hvis
ladeindikatoren ikke lyser som beskrevet, kobler du enheten fra laderen og kontakter
audiografen.

Eller sett USB-ladekabelen inn i en
USB-strømkilde.
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Strømindikatoren begynner å blinke RØDT når batteriet
snart er tomt. Dette vil gi deg to timer før batteriet går
tomt.

Om

Oppstart
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Når du lader EduMic, bruk den medfølgende originale USB-kabelen eller
strømforsyning 5,0V/1A, CE og sikkerhetsmerket.
Andre moduser

Advarsler

Mer informasjon
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Batteriytelse

Ladetid

En fulladet EduMic vil gi deg ti timers bruk. Den daglige batteriytelsen varierer
avhengig av din spesifikke bruk av EduMic. F.eks. vil streaming av stereolyd i jackmodus forbruke mer batterikraft enn å strømme stemmen din i mikrofonmodus.

Sørg for å lade EduMic helt før du bruker den for første gang.

Hvis EduMic går tomt for batteri, kobler du det til en strømkilde for lading.
For optimale ladeforhold bør romtemperaturen være +20 °C til +30 °C
Hvis du synes at batteriet ikke fungerer som forventet, kan du kontakte
audiografen din.

Vi anbefaler å lade EduMic over natten etter bruk. På denne måten vil du starte
dagen med en fulladet EduMic.
Ladetiden kan variere avhengig av batteriets gjenværende strøm.
Hvis EduMic er fullstendig tom for strøm, er normal ladetid:
2,5 timer
Fulladet

1 time
50 % ladet

0,5 time
25 % ladet

Ladeprosessen stopper automatisk når batteriet er fulladet. La EduMic være
koblet til en strømforsyning når du ikke bruker det.
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Paringshåndtering

Fjern paringer

For å lytte til det strømmede signalet fra EduMic, skal høreapparatene være i
EduMic-programmet. Dette kan skje automatisk eller manuelt.

Det er mulig å fjerne alle paringer fra EduMic når disse ikke lenger er nødvendige.
Å pare høreapparatene igjen vil sikre tilgang til automatisk programendring for
disse høreapparatene.

Automatisk endring av høreapparatprogrammet
EduMic kan lagre opptil ti sett med høreapparatparinger. Når noen av disse
settene med høreapparater er innenfor et område på 20 m fra EduMic, vil de
automatisk skifte til EduMic-programmet. Ved å dempe og slå av lyden fra EduMic,
initierer du også en programendring i høreapparatene.
Manuell endring av høreapparatprogrammet
Når EduMic er paret med mer enn ti sett høreapparater, lagres ikke alle paringene
i EduMic. I dette tilfellet kan elevene skifte manuelt til EduMic-programmet på
høreapparatene, eller alternativt på en personlig fjernkontroll.

VIKTIG MERKNAD
Vennligst referer til bruksanvisningen for høreapparat, for detaljer om høreapparatets
funksjoner.
24

Om

Oppstart

Håndtering

Andre moduser

Advarsler

Mer informasjon

Sørg for at EduMic er slått PÅ

Fjern paringer

Trykk og hold inne knappen i
tolv sekunder til statusindikatoren
blir RØD.
Alle paringer med høreapparat er nå fjernet
fra EduMic.
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Bruk av roterende klips

Rensing

Når du bruker EduMic i mikrofonmodus, bruk den som angitt, og i en stående
stilling. Avstanden fra munnen til toppen av EduMic skal være maksimalt 20 cm.
EduMic skal ikke bæres i nærheten av smykker eller andre harde gjenstander.

EduMic er fuktighetsavvisende, noe som gjør det veldig enkelt å rengjøre med en
fuktig klut. Det anbefales at du rengjør det med jevne mellomrom.

Fest EduMic til klærne dine ved hjelp av den roterende klipsen

Maks. 20 cm

VIKTIG MERKNAD
EduMic må aldri vaskes eller senkes ned i vann, alkohol eller andre sterke vaskemidler.
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Å koble til eksterne lydkilder
3,5 mm jack-inngangen lar deg koble EduMic til eksterne lydkilder som et
lydfeltsystem, smartboards eller PC/nettbrett, etc.
Koble til jack-kabel

Jack-modus

Mute/avmute

Gå tilbake til mikrofon-modus
2

1

Sett inn jack-kabelen
Koble jack-kabelen til den eksterne
lydkilden.
Sørg for at EduMic er slått PÅ
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Statusindikatoren er GUL når
jack-kabelen er tilkoblet.

Trykk kort på knappen for å dempe
lydstrømmen fra EduMic.

EduMic-mikrofonen er deaktivert
i jack-modus.

Statusindikatoren blinker GULT.

Advarsler

Mer informasjon

1. Ta jack-kabelen ut av EduMic.
2. Statusindikatoren vil bli GRØNN og
EduMic går tilbake til mikrofonmodus.

For avmute trykker du kort på
knappen igjen.
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Å koble til klasseromssystemer
Å sette opp systemet krever en FM-sender og en universal FM-mottaker med et
Europin-koblingsstykke.
Koble til mottakeren

FM-modus

Mute/avmute

Gå tilbake til mikrofon-modus
2

1

Koble til mottakeren og forsikre deg
om at EduMic er slått PÅ.

Statusindikatoren er GUL når
FM-mottakeren er tilkoblet.

Trykk kort på knappen for å dempe
lydstrømmen fra EduMic.

Plasser EduMic nær eleven (maks. 3 m).

EduMic-mikrofonen er deaktivert
i jack-modus.

Statusindikatoren blinker GULT.

Slå på FM-senderen for å aktivere
klasseromssystemet.
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Mer informasjon

1. Ta mottakeren ut av EduMic.
2. Statusindikatoren vil bli GRØNN og
EduMic går tilbake til mikrofonmodus.

For avmute trykker du kort på
knappen igjen.
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FM Beskyttende overtrekk
Når en universell mottaker er koblet til EduMic, anbefales det å bruke det vedlagte
hvite gummiovertrekket for å beskytte mottakeren mot brudd.
1

32

2

VIKTIG MERKNAD

VIKTIG MERKNAD

For informasjon om funksjonaliteten til ditt spesifikke klasseromssystem, se den
tilhørende bruksanvisningen.

Det beskyttende overtrekket til FM må ikke brukes i mikrofonmodus. Overtrekket vil
forvrenge inngangen til mikrofonen.
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Mer informasjon
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Angi telespolemodus
Telespole gir direkte tilgang til teleslyngesystemer som vanligvis finnes
i teatre, tilbedelsessteder eller forelesningsrom. Dette symbolet eller et
lignende tegn vises der en teleslynge er installert.
Sørg for at EduMic er slått AV
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Telespole-modus

Mute/avmute

Gå ut av telespolemodus

Trykk og hold inne knappen i
ti sekunder til statusindikatoren lyser
MAGENTA.
EduMic er nå i telespole-modus, og EduMic-mikrofonen er deaktivert.
Driftsrekkevidden er på tre meter.

Trykk kort på knappen for å dempe
lydstrømmen fra EduMic.

Trykk på knappen i to sekunder til
statusindikatoren slås av.

Advarsler

Mer informasjon

Statusindikatoren blinker MAGENTA.
For avmute trykker du kort på
knappen igjen.
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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
EduMic. Kontakt audiografen hvis du opplever
uventede eller alvorlige hendelser med EduMic
under bruk eller på grunn av bruken. Audiografen
din vil støtte deg med problemhåndtering og,
hvis relevant, rapportering til produsenten og/
eller andre myndigheter.
Fare for kvelning og risiko for å svelge
smådeler.
EduMic med en festet mottaker må holdes utenfor rekkevidde av barn, eller andre som kan kunne
tenkes å svelge dette, eller på annen måte skade
seg selv. Dersom en mottaker svelges, kontakt en
lege umiddelbart.
Eksplosiver
EduMic er trygg å bruke under vanlige bruksforhold. EduMic har ikke blitt testet for samsvar
med internasjonale standarder når det gjelder
eksplosive atmosfærer.
36
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Bruk derfor ikke EduMic 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 EduMic under f.eks. røntgen, CT/MR/
PET-skanning, elektroterapi eller kirurgi da EduMic kan ta skade om den eksponeres for
sterke elektromagnetiske felt.
Varme og kjemikalier
EduMic må aldri utsettes for sterk varme f.eks.
etterlates inne i en bil som står parkert i solen.
EduMic må aldri tørkes i mikrobølgeovn eller i
stekeovn.
Kjemikaliene i sminke, hårspray, parfyme, etterbarberingsvann, solkrem og insektsspray
kan skade EduMic. Fjern alltid EduMic før du
bruker slike produkter, og la slike produkter tørke
før du bruker høreapparatet igjen.

Advarsler

Mer informasjon

Interferens
EduMic har blitt testet grundig for interferens i
henhold til de strengeste, internasjonale standardene. Likevel, kan interferens oppstå mellom
EduMic og andre enheter (f.eks. noen mobiltelefoner, amatørradio, butikkalarmer og andre trådløse enheter). Dersom interferens oppstår bør
du øke avstanden mellom din EduMic og enheten
som skaper interferens.
Bruk i fly
EduMic inneholder Blåtann. Bruk av EduMic ombord på fly bør unngås, med mindre dette tillates
spesifikt av flypersonellet.
Aktive implantater
EduMic 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.
Oppladbart batteri
Ikke forsøk å åpne EduMic, 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
utstyrt koblet inn i et strømuttak, må dette utstyret samsvare med IEC 62368-1 eller tilsvarende
sikkerhetsstandarder.
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Advarsler

Bruksforhold

Tilkobling til eksternt utstyr
Sikker bruk av EduMic ved tilkobling til ekstern
utstyrt med AUX-kabel avhenger av den eksterne
signalkilden. Ved tilkobling til eksternt utstyrt
koblet inn i et strømuttak, må dette utstyret
samsvare med IEC 62368-1 eller tilsvarende
sikkerhetsstandarder.

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

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

Oppsøk lege hvis slike tilstander oppstår.

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.
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Mulige bivirkninger
De ellers ikke-allergifremmende materialene som
brukes i EduMic kan i sjeldne tilfeller forårsake
hudirritasjon eller andre bivirkninger.
Bruk i trafikken
Å bruke EduMic kan distrahere deg. Vær oppmerksom på omgivelsene dine mens du bruker
EduMic. Vennligst referer til nasjonale lover om
bruk av komunikasjonsenheter i trafikken.

Advarsler

Mer informasjon

Drifts-, lagrings- og
transportfuktighet

15 % til 93 %, relativ fuktighet, ikke-kondenserende

Temperatur ved bruk

+5 °C til +40 °C

Lagringstemperatur

-20 °C til +30 °C
Lad EduMic før lagring
Etter dette, lad hver sjette måned

Transporttemperatur

-20 °C til +60 °C

Atmosfærisk trykk

700 hPa til 1060 hPa
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Problemløsning
Symptom

Mulige årsaker

Løsninger

Mikrofonåpningen er tildekket

Flytt EduMic så den ikke dekkes til av klær

EduMic er plassert for langt fra munnen

Flytt EduMic innen 20 cm av munnen din

EduMic er vendt bort fra munnen

Vend EduMic slik at den peker i retning av munnen. Se delen: Lær å bære EduMic

Høreapparatene er ikke i EduMic-programmet

Dempe og avmute EduMic, eller reparer høreapparatene med EduMic

Paring med høreapparatene mislyktes

Bytt/lad opp batteriene for å sikre at høreapparatene har strøm og pares på nytt

Oticon Opn og Oticon Siya høreapparater er allerede paret med
annen EduMic

Fjern alle paringer med denne EduMic-en, og par med relevant EduMic, ettersom de bare kan pares med én
EduMic

Høreapparater er paret med en annen EduMic som er slått PÅ og
innenfor et område på 20 meter

Slå AV den tilkoblede EduMic eller fjern alle paringer med denne EduMic for å få forbindelse med den aktuelle
EduMic-en

Lav tonehøyde-støy i jack-modus når du
lader

Lading og lytting til lyd fra samme enhet/PC støttes ikke

Lade EduMic ved å bruke en veggladeren

Det blinker et lyseblått lys når jeg prøver
å slå PÅ EduMic

EduMic er tom for strøm

Lade EduMic

Begge LED-indikatorene blinker RØDT

Systemfeil

Kontakt din audiograf

Redusert lyd fra EduMic

Ikke noe lyd fra EduMic

EduMic kan ikke pares med
høreapparatene
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Internasjonal garanti

Garanti

EduMic 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 apparatet, men
ikke tilbehør slik som batterier, kabler, strømforsyning, osv. Garantien dekker IKKE feil som
oppstår grunnet misbruk, feilbehandling,
overdreven bruk, uhell, reparasjoner foretatt
av uautorisert personell, at det blir utsatt for
etsende væske, skade forårsaket av fremmedlegeme i apparatet eller feiljusteringer,
da dette kan tilsidesette garantien. 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.

42

Om

Oppstart
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Hvis du trenger hjelp
Ta EduMic med til audiografen din, som kan
være i stand til å løse små problemer og justeringer på stedet.

Advarsler

Sertifikat
Navn på eier: ______________________________________________________________
Audiograf:________________________________________________________________
Audiografens adresse:_______________________________________________________
Audiografens telefonnummer: ________________________________________________
Kjøpsdato:________________________________________________________________
Garantiperiode:_________________ Måned:_____________________________________
Serienr.:__________________________________________________________________

Mer informasjon
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Teknisk informasjon
EduMic 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.
EduMic samsvarer med internasjonale standarder vedrørende radiosendere, elektromagnetisk kompatibilitet og eksponering mot
mennesker.

På grunn av begrenset størrelse på EduMic, er
alle relevante godkjenningsmerker å finne i
dette dokumentet.
EduMic inneholder programvaren LittleFS
© 2017, Arm Limited. Alle rettigheter
forbeholdt. Besøk kundestøtte på
www.oticon.global for mer informasjon.

Herved erklærer produsenten at denne EduMic-en er i overensstemmelse med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser
ifølge direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæring er tilgjengelig hos
produsenten.
Produsert av:

Danmark

Detaljert informasjon finner du i Teknisk
dataark på www.oticon.global

Avfall fra elektronisk
utstyr må håndteres
i henhold til lokale
forskrifter.
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TwinLink 2,4 GHz
Enheten inneholder Bluetooth Low Energy (BLE) 2,4 GHz radioteknologi, som støtter trådløs
streaming til Oticon høreapparater med en 2,4 GHz mottaker.

Beskrivelse av symbolene benyttet i dette heftet
Advarsler
Tekst markert med et advarselssymbol må leses før enheten benyttes.

Teleslynge
Denne logoen har innarbeidet det universale symbolet for hørselshjelp. «T»-en angir et tilgjengelig
teleslynge-kompatibelt system.

Produsent
Enheten er produsert av en produsent med navn og adresse oppgitt ved siden av symbolet. Indikerer
den medisinske enhetsprodusenten, som definert av EU-direktivene 90/385/EEC, 93/42/EEC og
98/79/EC.

Merke for regulatorisk overholdelse (RCM)
Enheten samsvarer med elektrisk sikkerhet, EMC og radiospektrumkrav for enheter levert til Australia
eller New Zealand.
Dobbel isolasjon
Indikerer at strømforsyningen til produktet er dobbeltisolert. Dette betyr en veldig lav risiko for
enkeltfeil.
Innendørsbruk
Indikerer at produktet er kvalifisert for bruk innendørs.

Om

Oppstart

Håndtering

Andre moduser

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

Medisinsk enhet
Denne enheten er en medisinsk enhet.
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Holdes tørr
Indikerer en medisinsk enhet som må beskytte mot fuktighet.

211411NO / 2019.10.21

Elektronisk avfall (WEEE)
Resirkulere 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).

500 mA

Strømforsyningsinngang
Indikerer hastigheten som strømmen sendes fra strømforsyningen til enheten din.
Firmware
Firmware-versjon som brukes på enheten

Advarsler

Mer informasjon
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Beskrivelse av andre symboler benyttet på merkelappene

CE-merke
Enheten samsvarer med Direktiv om medisinsk utstyr 93/42/EEC.
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