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20 cm

4.  Lydprocessoren/-erne 
er nu klar til at blive 
forbundet (første gang) 
med din ConnectClip i 
ca. 3 minutter

5.  Tænd din ConnectClip.

 
Hold multiknappen inde i ca. 
3 sek. indtil strømindikatoren 
lyser KONSTANT GRØNT 

6.  Din ConnectClip vil  
nu søge efter din/dine 
lydprocessor/-er.

Statusindikatoren  
BLINKER GULT  

7.  Læg ConnectClip og 
lydprocessoren/-erne  
tæt på hinanden

(maks. afstand 20 cm)

8.  Forbindelse oprettet 
med høreapparatet/-
erne

Dette angives ved at 
statusindikatoren lyser 
KONSTANT GULT  

Parring af din ConnectClip med din/dine lydprocessor/-er

 1.  Sørg for, at ConnectClip 
er slukket.

Hold multiknappen 
inde i ca. 6 sek. indtil 
strømindikatoren viser,  
at den er slukket  

2.  Sluk lydprocessoren/-
erne.

(åbn batteriskuffen)

3.  Tænd lydprocessoren/-
erne.

(luk skuffen)
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Tilgængelighed

Mfi-høreapparater

Anmodning om Bluetooth-parring
Ponto 4 vil gerne parres med din 

iPhone

Annuller Parring

Bluetooth

Generelt

On

Williams høreapparater
Ponto 4 ✓

2.  Generelt

6.  Bekræft parring

3.  Tilgængelighed1.  Indstillinger

5.  Vælg4.  Klargør

Gå til dine iPhone-
indstillinger. Sørg for, at 
Bluetooth er slået til.  
Vælg derefter “Generelt”.

Vælg “Tilgængelighed”  
under "Generelt".

Vælg  “Mfi-høreapparater”  
under "Tilgængelighed".

Åbn og luk batteriskuffen. 
Lydprocessoren/erne er  
nu i parringsindstilling  
i 3 minutter.

Din iPhone detekterer 
lydprocessoren/-erne til 
parring. Detekterede  
enheder vises på din iPhone.  
Vælg lydprocessoren/-erne.

Bekræft parring. Hvis du 
har to lydprocessorer, skal 
parringen bekræftes for  
hver lydprocessor.

Parring af din iPhone med din/dine lydprocessor/-er
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20 cm

5.  Læg fjernbetjeningen  
og lydprocessoren/-
erne tæt ved hinanden  
(maks. afstand 20 cm)

Lydprocessoren/-erne er nu 
klar til at blive parret med 
fjernbetjeningen i ca. 3 min.

6.  Par fjernbetjeningen 
med lydprocessoren/-
erne

 

Tryk kort på en vilkårlig 
knap på fjernbetjeningen for 
automatisk at parre den med 
lydprocessoren/-erne.

7.  Forbindelse er oprettet 
med lydprocessoren/ 
-erne 

Når parringen er gennemført 
lyser statusindikatoren grønt 
i ca. 10 sekunder.

Parring af  din Remote Control (fjernbetjening)  
med din/dine lydprocessor/-er

1.  Gør fjernbetjeningen  
klar til parring

 

Hold alle knapperne inde  
i 5 sek. Statusindikatoren 
(LED) vil blinke grønt to 
gange. 

 

2.  Bekræftelse på, at 
enheden er klar

Statusindikatoren (LED) lyser 
grønt i ca. 10 sekunder for at 
bekræfte, at fjernbetjeningen 
er klar til parring.

3.  Sluk lydprocessoren/-
erne

(åbn batteriskuffen)

 
4.  Tænd lydprocessoren/ 

-erne

(luk batteriskuffen)
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TV Adapter Beskrivelse

  Parring færdig

1.  Sørg for, at tv-adapteren er tændt 2.  Sluk lydprocessoren/-erne

(åbn batteriskuffen)

Parring af din TV Adapter (tv-adapter) med din/dine lydprocessor/-er

3.  Tænd lydprocessoren/-erne

(luk batteriskuffen)

4.  Lydprocessoren/-erne er nu klar  
til at blive parret (første gang) med  
tv-adapteren i ca. 3 minutter

5.   Læg lydprocessoren/-erne tæt 
ved tv-adapteren

Parringen er gennemført, når 
strømindikatoren og tv-indikatoren  
lyser blåt i ca. 30 sekunder. 

6.  Forbindelse er oprettet med 
lydprocessoren/-erne


