Mikrofon

Kullanım kılavuzu

Giriş

Kullanım amacı

Bu kitapçık, yeni ConnectLine Mikrofonunuzun kullanımı ve bakımı konusunda size rehberlik eder. ConnectLine Mikrofonunuzdan en üst düzeyde yararlanmanıza yardımcı olması için lütfen Uyarılar bölümü de dahil, bu kitapçığın
tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Bu mikrofon, işitme cihazı kullanıcısı ile konuşan kişi tarafından kullanılması
ve böylece işitme cihazı kullanıcısı bu kişiyi daha iyi duyabilmesi için tasarlanmıştır. Bu mikrofon, konuşmacının konuşmasını doğrudan işitme cihazı
kullanıcısına aktaracaktır.

ConnectLine Mikrofonunuzun kullanımı ile ilgili sorularınız olduğunda, lütfen
işitme uzmanınıza danışın.
Bu kitapçık, içeriğindeki farklı bölümlere kolayca ulaşmanıza yardımcı olmak
amacıyla bir gezinti çubuğu içerir.
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Kutuda ne var?
Mikrofon

Ürüne genel bakış
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Mikrofon girişi (konuşma sesi)
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Instructions for use

Aç/kapat düğmesi
Mikrofon girişi
(gürültü detektörü),
üzerini örtmeyin

* Güç kaynağı ülkeden
ülkeye farklılık gösterir
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Mikrofonun çalışma şekli
Mikrofonun, 10 ile 20 cm arasındaki bir mesafede, konuşmacının ağzına doğru tutulması gerekir.

Bu mikrofon, konuşmacının sesini doğrudan işitme cihazı
kullanıcısına aktaracaktır.

Maksimum 15 metre

İşitme cihazı kullanıcısı

Konuşmacı

Klips ile
kullanım

Boyun askısı
ile kullanım

Yanlış
kullanım

Not: Bir Mikrofon aynı anda ancak bir tane Streamer ile çalışır
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Şarj / güç göstergesi
Mikrofonu şarj etmek için, güç kaynağı kablosunu, Mikrofonun altında bulunan mini USB konektörüne bağlayın.

Pil şarjı konektörü
(mini USB)
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Sabit kırmızı ışık

Yanıp sönen yeşil ışık

Sabit yeşil ışık

Pil zayıf.
Maksimum 20 dakika
konuşma süresi kalmış.

Şarj oluyor.

Yaklaşık 1,5 saat sonra
tam şarj olur ve tam şarjla
5 saat boyunca kullanılabilir.
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Eşleştirme / ilk kurulum (sadece bir kez gerekir)
2. Mikrofon, eşleştirme modunda

1. Streamer Pro, eşleştirme modunda

6 san

Üstteki aç/kapat düğmesine basın ve
basılı tutun.
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6 san

Mavi ışık yanıp sönene kadar basılı tutun.

Uyarılar

Ek bilgiler

Mikrofondaki aç/kapat düğmesine
basın ve turuncu ışık hızlı bir şekilde
yanıp sönmeye başlayana kadar 6
saniye basılı tutun.

Eşleştirme modunda hızla turuncu ışık
yanıp sönüyor.
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3. Mikrofon eşleştirildi

1 dak

Streamer Pro'daki turuncu ışığın yanması
ve Mikrofondaki turuncu ışığın yanması
için 1 dakika kadar bekleyin.
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Başla / çalıştır / Mikrofondan ses al
1. Streamer Pro'nun açık olduğundan emin olun

3. Mikrofondan Streamer Pro'ya
ses geliyor

2. Başla / Mikrofonu çalıştır

5 san

Çalışmaya başladığını belirten üzerindeki tüm ışıklar yanıp sönmeye başlayana kadar üstteki aç/kapat düğmesine basın ve basılı tutun.
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Aç/kapat düğmesine kısaca basın.

Uyarılar

Ek bilgiler

Turuncu ışık yavaş yavaş yanıp söner.

Streamer Pro ve Mikrofondaki turuncu
ışıklar açıktır.
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Sesi durdur
b. Streamer Pro üzerinden sesi durdur

a. Mikrofon üzerinden sesi durdur

Aç/kapat düğmesine
kısaca basın.
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Streamer Pro'daki turuncu ışık söner.

Uyarılar

Ek bilgiler

Streamer Pro mik
düğmesine kısaca
basın.

Streamer Pro'daki
turuncu ışık söner.

Mikrofondaki turuncu ışık söner.
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Streamer Pro'dan ses almaya devam et
1. Mikrofon açık olmalıdır

2. Streamer Pro üzerinden ses
almayı başlat

3. Mikrofondan Streamer Pro'ya ses gelir

2 san

(Yeşil ışık açık)
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Streamer Pro mik
düğmesine kısaca
basın.

Uyarılar

Ek bilgiler

Streamer Pro'daki
turuncu ışık
yavaş yavaş yanıp
söner.

2 saniye sonra Mikrofondaki turuncu ışık
yanar.
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Sesi kontrol edin

Mikrofonu kapatın

Sesin işitme cihazında duyulduğunu kontrol etmek
için, Mikrofonun üstüne hafifçe vurun.
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Basın ve yeşil ışık sönene kadar iki saniye basılı tutun.
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Uyarılar
ConnectLine Mikrofonunuzu kullanmadan
önce lütfen bu kitapçığın tamamını okuyup
iyice anladığınızdan emin olun. Bu kılavuz
ConnectLine Mikrofonunuzun kullanım ve
çalıştırılmasıyla ilgili talimatlar ve önemli
bilgiler içerir.
Oyuncak değildir
• ConnectLine Mikrofon bir oyuncak
değildir, bu nedenle parçalarını yutarak
veya başka herhangi bir şekilde kendilerine zarar verebilecek kişilerin ve küçük
çocukların ulaşamayacağı bir yerde
saklanmalıdır. Çocukların onları yutarak boğulmasını önlemek için özellikle
daha küçük parçalara daha çok dikkat
edilmelidir. Herhangi bir parçasının yutulması halinde acilen doktora başvurun.
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Hakkında
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Uçakta kullanım
• Uçak personeli tarafından özellikle izin
verilmediği sürece ConnectLine Mikrofonunun uçakta kullanılmaması gerekir.
Aktif implantlar
• Aktif implantlarda dikkat edilmelidir.
ConnectLine Mikrofonunuzun kablosuz
bağlantılı bir aktarımı vardır. Lütfen
mikrofonu implanttan en az 15 cm uzakta
tutun, örneğin göğüs cebinizde taşımayın. Genel olarak, implante edilebilir
defibrilatör ve kalp pili üreticileri tarafından tavsiye edildiği gibi, cep telefonu
kullanımı ile ilgili talimatlara uyun.

• Eğer aktif bir beyin implantı kullanmaktaysanız, rahatsızlık oluşma riskleri ile
ilgili bilgi almak için lütfen implantınızın
üretici veya temsilcileri ile iletişime
geçin.
Yüksek ısıya maruz bırakmayın
• ConnectLine Mikrofonunu asla fırına
veya mikrodalgaya koyarak veya yakarak
yüksek ısıya maruz bırakmayın. Onun
patlayabilme ve ciddi yaralanmalara
sebep olma riski vardır.
Temizlik
• Oticon, solventsiz nemli bir bez kullanarak, düzenli olarak temizlik yapılmasını
önerir.
• ConnectLine Mikrofonunu suya veya
başka bir sıvıya batırmayın.

Uyarılar

Ek bilgiler

Sadece UL/IEC tarafından onaylanmış
ekipmanla şarj edin
• Pilleri sadece USB konektörüyle şarj
etmenin güvenliği, harici ekipmanla
belirlenir. USB
konektörü, şebekeden çalışan ekipmana
bağlandığında, bu ekipmanın UL onaylı
veya IEC 60950, IEC-60065, IEC-60601
veya eşdeğeri güvenlik standartlarına
uygun olması gerekir.
Boyun askısınin kullanımı
• Boyun askısı, kullanılırken yanlışlıkla bir
şeye takıldığında otomatik olarak açılacak şekilde yapılmıştır. Bu yüzden Boyun
askısıni asla yetkisiz bir şekilde kısaltmaya veya değiştirmeye çalışmayın. Boyun
askısınin, 11 kg'dan hafif çocuklarda
kullanılmaması gerekir.
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Uyarılar
Patlayıcılar
• Mikrofonunuzun güç kaynağı, normal
kullanım koşullarında yangına neden olabilecek enerjiye sahip değildir. Mikrofon,
ilgili uluslararası standartlara uygun,
patlayıcı ortamlarda test edilmemiştir.
Patlama tehlikesi olan alanlarda mikrofonunuzun kullanılmaması önerilir.

Röntgen, CT, MR, PET taramaları ve
elektro terapileri
• Mikrofonu röntgen, CT / MR / PET
taraması, elektro terapi veya ameliyat
sırasında kullanmayın.

Ürünler, R&TTE'ye uygundur
• ConnectLine Mikrofonu Norveç'te kullanıldığında, Ny-Aalesund'un merkezinin
20 km yakınında hiçbir radyo aktarımı
gerçekleştirilmediğinden emin olunmalıdır.
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Garanti belgesi

Uluslararası garanti

Kullanıcının adı: ____________________________________________________________

Üretici Oticon, bu ürünün ilk tüketicisine
bir yıllık sınırlı bir garanti verir.

Bayinin Unvanı:____________________________________________________________
Bayinin adresi:_____________________________________________________________
Bayinin telefonu: __________________________________________________________
Satın alma tarihi:___________________________________________________________
Garanti süresi:__________________ Ay:________________________________________
Model:________________________ Seri no:_____________________________________
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Uyarılar

Ek bilgiler

Bu garanti, bu ekipmanın ilk satın alınma
tarihinde başlar ve o tarihten itibaren bir
takvim yılı boyunca geçerli olur.
Lütfen uzatılan garantilerin sizin ülkenizde
geçerli olmayabileceğini unutmayın. Lütfen daha ayrıntılı bilgiler için yerel işitme
uzmanınızla irtibata geçin.

Bu garanti neleri kapsar?
İşçilik, üretim veya tasarım kusurlarından dolayı bu garanti süresince kullanım
ömrü sırasında normal kullanımda düzgün
çalışmayan tüm elektronik bileşenler,
satış noktasına iade edildiğinde parça
veya işçilik için hiçbir ücret alınmaksızın
değiştirilecek veya onarılacaktır. Nakliye,
müşteri tarafından ödenir. Onarılmasının
uygun olmadığı belirlendiği takdirde, işitme
uzmanıyla hastanın karşılıklı olarak anlaşmasına bağlı olarak komple ünite, eşdeğer
bir üniteyle değiştirilebilir.
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Bu garanti neleri kapsamaz?
Bu bir yıllık sınırlı garanti, aşağıdakileri
kapsamaz:
• Yanlış kullanım, ihmal veya kazadan
kaynaklanan arızalar.
• İlk satın alma tarihini 90 gün geçen
ürünlerde, ürün broşüründe gösterilen
aksesuarlar.
• Piller.
• Verilen talimatlara aykırı bir şekilde
bağlanmış, kurulmuş, kullanılmış veya
ayarlanmış cihazlar.
• Dolaylı hasarlar veya gecikmeden ya da
bu cihazın kaybolmasından kaynaklanan
hasarlar. Bu garanti kapsamındaki özel
çözüm ancak burada belirtilen onarım
veya değiştirmeyle sınırlıdır.
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Hakkında

Başlangıç

Günlük kullanım

• Nakliyeci tarafından araştırılıp, araştırma
raporuyla birlikte garantiyi verene geri
gönderilmediği sürece, nakliye sırasında
hasar gören ürünler.
Üreticinin, daha önce satılan ünitelerinde
herhangi bir değişiklik yapmasını zorunlu
kılmaksızın, istediği zaman cihazlarından
herhangi birinin tasarım veya yapısında
değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu garanti,
üreticinin açıkladığı diğer tüm garantilerin
yerine geçer. Bu ürünün satış veya kullanımıyla bağlantılı olarak, yukarıda belirtilenlerin dışında hiçbir temsilci veya kişi,
üreticiyi temsil etmeye veya onun adına
sorumluluk almaya yetkili değildir.

Uyarılar

Ek bilgiler

ConnectLine Mikrofonunuzun bu garantinin koşullarına göre servisten geçirilmesi gerekiyorsa, nakliye sırasında hasar
görmesini önlemek için, cihazı dikkatli bir
biçimde paketleyin ve satış noktasına geri
gönderin. Sorunun ayrıntılı bir açıklamasını,
tam adınızı, fatura ve teslimat adresini ve
telefon numaranızı ekleyin.
Yukarıdaki garanti size tüketici mallarının
satışına ilişkin ulusal mevzuat kapsamında
sahip olabileceğiniz her türlü yasal haklarını etkilemez. Satış noktanız, bu sınırlı
garantinin şartlarını aşan bir garanti vermiş
olabilir. Lütfen daha ayrıntılı bilgi için satış
noktanıza başvurun.
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Önemli ek bilgiler
ConnectLine kablosuz bağlantı Mikrofonu,
2,4 GHz'deki ISM bandında çalışan frekans
atlatma teknolojisini kullanan bir radyo
vericisi içerir.
Vericinin en yüksek iletim çıkış gücü 6
dBm'nin altındadır ve anteni, direksiyonel
kazancı 2 dBi'nin altında olan küçük bir
PCB antendir (bir izotropik veya çok yönlü
anten üzerinden dB).
ConnectLine Mikrofonunun emisyon gücü,
uluslararası İnsan Koruma emisyon limitlerinin altındadır. Kıyaslamak gerekirse
ConnectLine Mikrofonundan kaynaklanan
radyasyon örneğin saç kurutma makineleri, elektrikli tıraş makineleri vs. verdiği
elektromanyetik radyasyondan daha azdır.
ConnectLine Mikrofonu, Elektromanyetik
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Hakkında
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Uyumu ile ilgili uluslararası standartlara
uymaktadır.
ABD ve Kanada
Cihaz üzerindeki sınırlı kullanılabilir alan
nedeniyle ilgili onay işaretlerinin çoğu bu
belgede bulunmaktadır.
Bu cihaz aşağıdaki sertifikalara sahiptir:
FCC Kimliği: U28MIC110
IC: 1350B-MIC110
Bu aygıt, FCC kuralların 15. bölümüne
ve Kanada Endüstrisinin lisanstan muaf
RSS’lerine uygundur.

Uyarılar

Ek bilgiler

Uygulama aşağıdaki iki koşula bağlıdır:
Bu cihaz zararlı çakışma oluşturmamalıdır.
Bu cihaz istenmeyen uygulamalardan kaynaklanan çakışmalar da dahil tüm çakışmaları almalıdır.
Not: Bu donanım, FCC Kuralları, kısım
15'e uygun olarak test edilmiş ve B Sınıfı
dijital aygıt sınırlamalarına uygun olduğu
belirlenmiştir. Bu sınırlar, bir konut tesisatındaki zararlı çakışmalara karşı makul bir
korunma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir,
kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun
bir şekilde kurulup kullanılmadığında, radyo iletişiminde zararlı çakışmalara neden
olabilir. Ancak belli bir tesisatta çakışma
oluşmayacağının hiçbir garantisi yoktur.

Bu ekipman, alınan radyo veya televizyon
dalgalarında herhangi bir zararlı çakışmaya
neden olduğu takdirde (bunu, ekipmanı
kapayıp tekrar açarak tespit edebilirsiniz),
kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir
veya daha fazlasıyla çakışmayı gidermesi
tavsiye edilir:
• Alıcı anteni düzeltin veya antenin yerini
değiştirin.
• Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi
artırın.
• Donanımı, alıcının bağlı bulunduğu
alıcıdan farklı bir devredeki bir çıkışa
bağlayın.
• Yardım için satıcıya veya deneyimli bir
radyo/TV tamircisine başvurun.
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Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka
www.oticon.global

Elektronik ekipmanlara ait atıklar yerel
düzenlemelere göre
atılmalıdır.
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Günlük kullanım

Uyarılar

Ek bilgiler
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Uygunluk beyanı aşağıdaki adresten temin
edilebilir:

169215TR / 19.09.16

Oticon, ConnectLine Mikrofonunun,
1999/5/EC Direktifinin önemli gereksinimlerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder.
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