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RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Oversigt

Forside

LED

Batteriskuffe  
(med neglegreb  
eller børnesikret)

Kobling

Mikrofonindgange

Bagside

VIGTIGT: Gør dig bekendt med både denne information og brugervejledningen,  
før du bruger lydprocessoren/-erne.

Fastgørelse af 
sikkerhedssnor
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Tænd
Luk batteri-
skuffen med 
batteriet i.

Sluk
Åbn batteri-
skuffen.

Tænd og sluk for lydprocessoren

Batteriskuffen bruges også til at tænde og slukke for lydprocessoren. Batteriet kan 
holde længere, hvis du sørger for at slukke for lydprocessoren, når du ikke har den på.

VIGTIGT: Du må ikke bruge standby (lydløs)-funktionen til at slukke for lydprocessoren, 
da den fortsat vil bruge strøm fra batteriet i den indstilling.

Tilslutning og frakobling af lydprocessoren

Frakobling
Lydprocessoren frakobles sikkert og 
bekvemt ved forsigtigt at vippe den 
væk fra abutmentet.

Tilslutning
Lydprocessoren tilsluttes sikkert og 
bekvemt ved at vippe det let og forsigtigt 
skubbe den ned over abutmentet. Det 
er vigtigt at holde håret til side, når du 
tilslutter lydprocessoren til abutmentet.
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3. Sæt i 4. Luk

Multiværktøj

Udskiftning af batteriet

Når det er tid at udskifte batteriet, vil du høre tre bip gentagne gange med 
regelmæssige mellemrum, indtil batteriet løber tør.

1. Åbn

Åbn batteriskuffen helt.  
Tag batteriet ud.

Fjern mærkaten fra + siden på det nye 
batteri.

TIP: Vent 2 minutter, så batteriet iltes for at  
sikre optimal funktion.

2. Fjern mærkaten

Sæt det nye batteri i batteriskuffen.  
Sørg for, at + siden vender nedad.

Luk batteriskuffen. Lydprocessoren vil 
afspille en jingle.

TIP: Multiværktøjet kan bruges til at skifte batteri. Brug den magnetiske 
ende til at tage batterier ud og sætte dem i. Multiværktøjet kan fås hos 
hørespecialisten.

VIGTIGT: Dit multiværktøj har en indbygget magnet. Hold multiværktøjet mindst  
30 cm fra kreditkort og andre magnetisk følsomme enheder.
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Vedligeholdelse af lydprocessoren

Anvend en tør klud eller en vådserviet til babyer til at rengøre lydprocessoren 
udvendigt. Vær især grundig med at rense koblingen for snavs eller hår.

Brug hverken vand eller andre væsker, når du renser lydprocessoren – den er ikke 
vandtæt. Hvis lydprocessoren bliver våd ved et uheld, skal batteriskuffen åbnes,  
og lydprocessoren lægges til tørre.

Det er vigtigt at beskytte eller fjerne din lydprocessor under besøg hos frisøren, 
eller når du anvender hårprodukter. Du kan eventuelt bruge det specielle cover til 
abutmentet, der følger med din lydprocessor, til at beskytte abutmentet.

Lydprocessoren er tilpasset, så den passer til dig personligt og bør derfor ikke  
bruges af andre.
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Hvis ingen af de ovenstående løsninger virker, skal du kontakte klinikken for at få hjælp.

Mulige problemer og løsningsforslag
Symptom Mulige årsager Løsninger

Ingen lyd Opbrugt batteri Skift batteri

Lydprocessoren er på standby (lydløs) Tryk på fjernbetjeningen, eller tjek på Oticon ON App

Afbrudt eller 
reduceret lyd

Snavs i koblingen eller lydindgangen Rens lydprocessoren

Fugt Åbn batteriskuffen, og lad lydprocessoren tørre i æsken

Opbrugt batteri Skift batteri

Tilbagekobling Lydprocessoren rører ved noget Se efter, om lydprocessoren er korrekt tilsluttet og ikke rører  
ved noget

Parringsproblem 
med Apple-enhed

Bluetooth-forbindelse svigtede 1)  Slet parrede enheder parring 
(Indstillinger➝Generelt➝Tilgængelighed➝ 
Høreapparater➝Enheder➝Glem denne enhed).

2) Sluk for Bluetooth, og tænd igen.
3) Åbn og luk batteriskuffen på enheden/-erne.
4)  Par enhederne igen (se kapitlet:“Parring af lydprocessoren 

med en iPhone”).

Kun en lydprocessor parret

Problemløsning


