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 1.  Zorg dat ConnectClip uit 
staat.

Houd de multitoets 
ongeveer 6 seconden 
ingedrukt tot 
stroomindicator UIT  

2.  Zet de processor(s)  
UIT.

(open de batterijlade)

3.  Zet de processor(s)  
AAN.

(sluit de batterijlade)

4.  De processor(s) is/
zijn nu gereed voor een 
eerste verbinding met 
de ConnectClip voor 
ongeveer 3 minuten

5.  Zet ConnectClip AAN.

Houd de multi-toets 
ongeveer 3 seconden 
ingedrukt tot stroom-
indicator CONTINU groen  

6.  ConnectClip zoekt nu 
naar uw processor(s).

Statusindicator  
GEEL KNIPPEREN  

7.  Plaats ConnectClip  
en processor(s) dicht 
bij elkaar

(max. afstand 20 cm)

8.  Verbinding tot 
stand gebracht met 
processor(s)

wordt aangegeven  
door statusindicator 
CONTINU GEEL  

Koppelen van uw ConnectClip met uw processor(s)
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Toegankelijkheid

Gehoorapparaten

Verzoek tot Bluetooth-koppeling
Ponto 4 wil met uw iPhone koppelen

Annuleren Koppelen

Bluetooth

Algemeen

Aan

Willems hoortoestellen
Ponto 4 ✓

Koppelen van uw iPhone met uw processor(s)

1.  Instellingen

Ga naar de instellingen 
van uw iPhone. Controleer 
of Bluetooth aan staat. 
Selecteer vervolgens 
“Algemeen”.

2.  Algemeen

Selecteer 
“Toegankelijkheid” in het 
scherm “Algemeen”.

3.  Toegankelijkheid

Kies “Gehoorapparaten” 
op het scherm 
“Toegankelijkheid”.

4.  Voorbereiden

Open en sluit de 
batterijlade van de 
processor(s) en plaats  
ze dicht bij uw iPhone.  
De processor(s)  
blijft/blijven 3 minuten  
in de koppelingsmodus.

5.  Selecteren

Uw iPhone detecteert de  
te koppelen processor(s). 
De gedetecteerde 
apparaten verschijnen in 
uw iPhone-lijst. Kies uw 
processor(s).

6.  Koppeling bevestigen

Bevestig de koppeling. Als 
u twee processors heeft, is 
koppelingsbevestiging voor 
beide toestellen nodig.
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Koppelen van uw afstandsbediening met uw processor(s)

5.  Plaats de afstands-
bediening en de 
processor(s) dicht  
bij elkaar (maximale 
afstand 20 cm)

De processor(s) is/
zijn gereed voor een 
eerste verbinding met de 
afstandsbediening voor 
ongeveer 3 minuten.

6.  Koppel de 
afstandsbediening met 
de processor(s)

Druk kort op een 
willekeurige toets op 
de afstandsbediening 
om deze automatisch te 
laten koppelen met de 
processor(s).

7.  Verbinding tot 
stand gebracht met 
processor(s) 

Als het koppelen voltooid 
is, brandt het statuslampje  
groen voor ongeveer  
10 seconden.

1. Oticon afstands-
bediening voorbereiden

 Houd alle toetsen 5 
seconden ingedrukt. De 
status-LED gaat twee keer 
groen knipperen. 

 

2.  Bevestigt gereed 
voor koppelen

De status-LED gaat 
vervolgens 10 seconden 
continu groen branden 
om te bevestigen dat de 
afstandsbediening gereed 
is voor koppelen.

3.  Zet de processor(s) UIT.

(open de batterijlade)

4.  Zet de processor(s) AAN.

(sluit de batterijlade)
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Koppelen van uw TV Adapter met uw processor(s)

1.  Zorg ervoor dat de TV Adapter  
aan staat.

2.  Zet de processor(s) UIT.

(open de batterijlade)

3.  Zet de processor(s) AAN.

(sluit de batterijlade)

4.  De processor(s) is/zijn nu gereed  
voor een eerste verbinding met de  
TV Adapter voor ongeveer 3 minuten

5.  Plaats beide processors in de buurt  
van of bovenop de TV adapter.

Het koppelen is voltooid wanneer 
de stroomindicator en de TV-indicator 
gedurende 30 seconden blauw worden. 

6.  Verbinding tot stand gebracht met  
processor(s)

TV Adapter Beschrijving

  Koppeling voltooid


