
Bruksanvisning

Mikrofon



Avsedd användning
Mikrofonen kan användas av t.ex. en föreläsare eller en person som samtalar 
med en användare av hörapparater, för att underlätta för användaren att 
höra vad som sägs. Talljudet överförs från mikrofonen direkt till användarens 
hörapparater.

Introduktion
Bruksanvisningen vägleder dig i hur du använder och tar hand om din nya 
ConnectLine-mikrofon. Läs noga igenom broschyren, inklusive avsnittet 
”Varningar”. Det hjälper dig att använda enheten på rätt sätt.

Vid ytterligare frågor om produkten, kontakta din audionom.

Bruksanvisningen innehåller en hänvisningslista för de olika avsnitten, som 
gör det lättare att hitta det du söker.
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Instructions for use

Microphone

*Utformning och standard
varierar från land till land.
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Produktöversikt

Mikrofon Halsband

Denna bruksanvisning

Statusindikator (orange)

Strömindikator (grön)

Mikrofoningång  
(brusdetektor), 

får ej täckas över

Om 

Förpackningens innehåll

Fodral

Mikrofoningång (tal)

Av/på-knapp

Strömadapter*
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Upp till 15 meter

Användning med 
klämma

Användning 
med halsband

Så här fungerar mikrofonen
Mikrofonen överför talljudet direkt till användarens hörapparater.

TalareAnvändare

Obs: Mikrofonen fungerar endast med en Streamer/användare åt gången

Mikrofonen ska riktas mot talarens mun på 10-20 cm avstånd.

Felaktig  
användning
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Fast rött sken Blinkande grönt sken Fast grönt sken

Svagt batteri.
Max. 20 minuters taltid 
återstår.

Laddning pågår. Fulladdad efter ca. 1,5 
timme. Kan därefter 
användas i ca. 5 timmar.

Laddning och strömindikator
För att ladda mikrofonen, anslut strömadaptern till laddningsuttaget på 
mikrofonen.

Laddningsuttag (mini-USB)
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2. Mikrofon i ihopkopplingsläge

6 sek. 6 sek.

Komma igång

Ihopkoppling/grundinställning (görs bara en gång)
1. Streamer Pro i ihopkopplingsläge

Tryck in av/på-knappen på mikrofonen 
i sex sekunder tills den orangea lam-
pan blinkar snabbt.

Lampan blinkar snabbt när mikrofonen 
är i ihopkopplingsläge.

Tryck in av/på-knappen, enligt ovan. Fortsätt trycka tills den blå lampan  
börjar blinka (ca. 6 sekunder).
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3. Mikrofonen är ihopkopplad

1 min.

Efter ca. en minut lyser de orangea lam-
porna på Streamer Pro och mikrofonen 
med ett fast sken.
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Den orangea lampan blinkar långsamt. De orangea lamporna på Streamer Pro 
och mikrofonen lyser.

5 sek.

Daglig användning

Aktivera mikrofonen
1. Se till att Streamer Pro  
är påslagen

2. Aktivera mikrofonen

Tryck på av/på-knappen tills alla lam-
por på framsidan lyser och strömindi-
katorn på ovansidan blinkar.

Tryck kort på av/på-knappen.

3. Ljudöverföring från mikrofonen 
till Streamer Pro
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Pausa ljudet
a. Pausa ljudet från mikrofonen b. Pausa ljudet från Streamer Pro

Tryck kort på mik-
rofonknappen på 
Streamer Pro.

Den orangea lam-
pan slocknar.

Den orangea lampan på mikrofonen 
slocknar.

Tryck kort på av/
på-knappen på  
mikrofonen.

Den orangea lampan på Streamer Pro 
slocknar.

Den orangea lampan 
slocknar.
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2 sek.

Aktivera ljudet från Streamer Pro
1. Se till att mikrofonen är påslagen 2. Aktivera ljudet från Streamer Pro

Tryck kort på mik-
rofonknappen.

Den orangea 
lampan blinkar  
nu långsamt.

Den gröna lampan lyser. Efter två sekunder tänds den orangea 
lampan på mikrofonen.

3. Ljudöverföring från mikrofonen till Streamer Pro
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Kontrollera ljudet Stänga av mikrofonen

Slå försiktigt på mikrofonen med ett finger för att 
kontrollera att ljudet hörs i hörapparaterna.

Tryck in av/på-knappen i två sekunder, tills den gröna 
lampan slocknar.
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• Om du har ett aktivt hjärtimplantat, 
kontakta implantattillverkaren för att få 
information om eventuella risker.

Utsätt inte mikrofonen för hetta
• Utsätt inte ConnectLine-mikrofonen 

för stark hetta genom att placera den i 
ugnen eller mikrovågsugnen eller genom 
att bränna den. Det finns en risk för att 
den kan explodera och orsaka allvarlig 
skada.

Rengöring 
• Oticon rekommenderar regelbunden 

rengöring med en fuktig trasa utan 
lösningsmedel. 

• Sänk inte ner ConnectLine-mikrofonen i 
vatten eller andra vätskor.

Mikrofonen får endast laddas med UL/
IEC-godkänd utrustning
• Säkerheten för laddning med USB-slad-

den avgörs av den externa utrustning-
en. När USB-sladden är ansluten till 
nätströmsdriven utrustning, måste 
denna efterleva IEC 60950, IEC-60065, 
IEC-60601 eller motsvarande säkerhets-
standarder.

Använda halsband
• Om halsbandet skulle fastna i något 

medan du bär det, är det utformat så att 
det lossnar automatiskt. Försök därför 
aldrig korta ner eller modifiera halsban-
det. Halsbandet ska inte användas till 
barn som väger mindre än 11 kg. 

Varningar 

Varningar

Läs igenom hela bruksanvisningen innan 
du börjar använda ConnectLine-mikrofo-
nen. Bruksanvisningen innehåller förkla-
ringar och viktig information om använd-
ning och Daglig användning av enheten.

Inte en leksak
• ConnectLine-mikrofonen är inte en lek-

sak och ska därför förvaras utom räckhåll 
för barn och alla andra som skulle kunna 
svälja delar eller skada sig på annat sätt. 
Var extra försiktig med de minsta kompo-
nenterna för att undvika att barn sväljer 
dem med risk för kvävning. Om en del har 
svalts ned, uppsök läkare omedelbart. 

Användning på flygplan
• ConnectLine-mikrofonen får bara använ-

das ombord på flygplan om flygpersona-
len uttryckligen godkänt detta.

Aktiva implantat
• Iakttag försiktighet om du har aktiva 

implantat. ConnectLine-mikrofonen har 
trådlös överföring. Förvara mikrofonen 
på minst 15 cm avstånd från implantat, 
dvs. bär den inte t.ex. i bröstfickan. Ett 
allmänt råd är att följa riktlinjerna från 
tillverkare av implanterbara defibril-
latorer och pacemakers när det gäller 
användning av mobiltelefoner. 
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Explosionsrisk
• Strömkällan i mikrofonen alstrar inte till-

räckligt med energi för att orsaka brand 
vid normal användning. Mikrofonen har 
inte testats enligt överensstämmelse 
med internationella standarder som gäl-
ler för explosiva miljöer. Vi rekommen-
derar att du inte använder mikrofonen i 
miljöer där explosionsrisk föreligger.

Produkter som efterlever R&TTE
• När ConnectLine-mikrofonen används i 

Norge måste man kontrollera att ingen 
radioöverföring sker inom 20 km radie 
från centret i Ny-Aalesund.

Röntgen, datortomografi och 
elektroterapi
• Bär inte mikrofonen vid röntgen, CT/MR/

PET-skanning, elektroterapi eller kirurgi. 

Varningar 
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Övrig information

Garantibevis
Användare:  ______________________________________________________________

Hörselklinik/audionom: _____________________________________________________

Adress: __________________________________________________________________

Telefon:  _________________________________________________________________

Inköpsdatum: _____________________________________________________________

Garantiperiod: _________________ Månad: ____________________________________

Modell: _______________________ Serienummer: ______________________________

Internationell garanti
Tillverkaren, Oticon, utfärdar en ettårig 
begränsad garanti till den ursprungliga 
köparen av denna produkt.

Garantin börjar gälla vid inköpsdatumet för 
denna utrustning och gäller i ett kalenderår 
efter inköpsdatumet. 

Vänligen observera att avvikande garantier 
kan gälla i ditt land. Tala med din audionom 
för mer information.

Vad omfattas av denna garanti?
Alla elektroniska komponenter som, pga. 
defekter i utförande, tillverkning eller 
design, inte fungerar korrekt vid normal 
användning under garantiperioden kommer 
att bytas ut eller repareras utan kostnad 
för delar eller arbete när den returneras till 
inköpsstället. Kunden betalar för transpor-
ten. Om det kan klarläggas att det inte går 
att reparera enheten, kan den komma att 
ersättas mot en likvärdig efter överens-
kommelse mellan audionom och kund. 
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Vad omfattas inte av denna garanti?
Denna ettåriga begränsade garanti gäller 
inte:
• Fel som orsakats av felaktig använding, 

försummelse eller olycka.
• Kringutrustning som beskrivs i bruksan-

visningen, om sådana artiklar har köpts 
för mer än 90 dagar sedan.

• Batterier.
• Enheter som har anslutits, installerats, 

använts eller justerats på ett sätt som 
strider mot bruksanvisningen.

• Följdskador och skador som orsakats av 
fördröjning eller förlust av denna enhet. 
Den enda gottgörelsen enligt denna 
garanti är strikt begränsad till reparation 
eller utbyte eller det som anges här.

• Produkter som skadats under trans-
port, såvida inte ärendet undersökts av 
speditören och returnerats till garanti-
utfärdaren tillsammans med undersök-
ningsrapporten.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att när 
som helst förändra design eller konstruk-
tion för alla sina enheter utan att detta 
medför några skyldigheter att göra några 
som helst förändringar av redan sålda 
enheter. Denna garanti gäller framför alla 
andra uttryckliga garantier från tillverka-
ren. Ingen representant eller person är 
auktoriserad att representera eller göra 
utfästelser om tillverkarens ansvarsskyl-
dighet i samband med försäljning eller 
användning av denna produkt utöver det 
som anges ovan.

Om din ConnectLine-mikrofon behöver 
service enligt detta garantiavtal, förpacka 
in enheten noga för att undvika skada 
under transport och returnera den till 
inköpsstället. Bifoga en detaljerad beskriv-
ning av problemet, ditt fullständiga namn, 
fakturerings- och leveransadress samt 
telefonnummer.

Ovanstående garanti påverkar inte den 
lagliga rätt som tillämpas enligt nationell 
lagstiftning angående konsumentvaror. 
Ditt inköpsställe kan ha en garanti som 
sträcker sig utöver denna begränsade 
garanti. Vänligen rådfråga ditt inköpsställe 
för att få mer information.
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Viktig tilläggsinformation
Den trådlösa ConnectLine-mikrofonen 
innehåller en radiosändare som använder 
en frekvenshoppande teknologi i ISM-ban-
det vid 2.4 GHz. 

Sändarens högsta ledda uteffekt är mindre 
än 6 dBm, och antennen är en liten PCB-an-
tenn med en riktverkansförstärkning på 
mindre än 2 dBi (dB över en isotropisk eller 
rundverkande antenn).

Emissionen från ConnectLine-mikrofo-
nen ligger långt under internationella 
gränsvärden för mänsklig exponering. Som 
en jämförelse är strålningen från Connect-
Line-mikrofonen lägre än den oönskade 
strålning som avges från exempelvis ha-
logenlampor, datorskärmar, diskmaskiner 
osv. ConnectLine-mikrofonen är utformad 

för att uppfylla de internationella standar-
derna för elektromagnetisk kompatibilitet. 

USA och Kanada
På grund av det begränsade utrymmet på 
enheten återfinns många av de relevanta 
godkännande märkningarna i detta doku-
ment.

Denna enhet är certifierad enligt:

FCC ID: U28MIC110
IC: 1350B-MIC110

Denna enhet efterlever del 15 av FCC- 
regelverket samt Industry Canadas RSS 
(utan licens).

Användande har följande två förbehåll:
denna utrustning orsakar ej skadlig interfe-
rens. denna utrustning kan påverkas av 
yttre störningar, inklusive störningar som 
kan orsaka oönskad funktion.

Obs: Denna utrustning har testats och be-
funnits efterleva gränserna för en klass B 
digital enhet i enlighet med del 15 i FCC-re-
gelverket. Dessa gränser är avsedda att till-
handahålla ett rimligt skydd mot skadliga 
störningar i en bostadsmiljö. Denna enhet 
använder och kan utstråla radiofrekvense-
nergi och kan, om den inte installeras och 
används i enlighet med instruktionerna, 
orsaka skadliga störningar på radiokom-
munikation. Det finns dock inga garantier 
för att en viss installation inte kommer att 
orsaka störningar.

Om denna enhet orsakar skadliga störning-
ar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan 
bestämmas genom att man stänger av och 
slår på enheten, uppmanas användaren att 
försöka rätta till detta genom en eller flera 
av följande åtgärder:

• Öka avståndet mellan enheten och 
mottagaren.

• Öka avståndet mellan utrustningen och 
mottagaren.

• Anslut utrustningen till en annan krets 
än den som mottagaren är ansluten till.

• Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren 
radio/TV-tekniker.
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Härmed deklarerar Oticon att denna  
ConnectLine-mikrofon överensstämmer 
med de väsentliga kraven samt övriga 
relevanta bestämmelser enligt direktiv 
1999/5/EC.  

Deklaration gällande överensstämmelse 
finns att tillgå från:

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

Avfall från all elektronisk 
utrustning ska hanteras 
enligt lokala föreskrifter.
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