Tillgänglighetsväska nr 1 - användarinstruktion

Att använda hörselprodukterna
Sändare:

Mottagare:

Av och på: Enheterna startas
genom att hålla inne on/off
knappen på enhetens ovansida
minst 2 sekunder tills den gröna
stapeln i displayfönstret är fylld.

Så här används mikrofonerna

Conference Microphone
DC20

Starta och placera bordsmikrofonen (Conference
Microphone DC20) så centralt som möjligt, mitt i
gruppen för att ta upp frågor, svar och inlägg från
alla mötesdeltagare.
Om bordet är U- eller O-format, placera gärna
bordsmikrofonen på ett litet bord i mitten för att få
bästa möjliga ljud.

Microphone
DM10

Receiver
DH10

Starta och fäst den lilla mikrofonen (Microphone
DM10) på den som håller i mötet eller ska
presentera något. Den lilla mikrofonen sänder via
bordsmikrofonen som mixar ihop ljudet och
sänder ut det till mottagarna. Bordsmikrofonen
måste alltså vara påslagen för att den lilla
mikrofonen ska fungera.

Sekretess: Överföringen är digitalt kodad och för att kunna lyssna måste du mottagaren vara inställd på
samma kanal och med den specifika kodnyckel som produkterna i denna väska har tilldelats.
För instruktion om laddning - vänd blad
För att lyssna krävs en mottagare (Receiver DH10).
För information om hur denna används se separat instruktionsblad i A5-format.
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Att ladda hörselprodukterna

Enheterna laddas och förvaras i väskan vilket också gör det enkelt att flytta hela
utrustningen. Behåll locket öppet under laddning!

Enheterna laddas upp från helt tomma till fullt uppladdade på 3-8 timmar (går snabbare om de inte är
urladdade) och enheterna har en drifttid på upp till
8 timmar. Man kan ha som rutin att ladda en hel dag
eller natt så vet man att de är fullt uppladdade.
Viktigt! Se till att enheterna är avstängda innan de
sätts på laddning: Tryck till på on/off-knappen en
liten stund och titta på ”starta och stänga avstapeln” i menyfönsten. Står det ”Starta?” är den
redan avstängd och då släpper man knappen innan
den startat.
Står det ”Stänga av?” - håll knappen intryckt tills
stapeln är fylld och det släcks.

Så här laddar du

I väskans lock finns 2 laddare märkta med
”Type: A14” för anslutning till 2 vägguttag och till
kontakterna på bägge sidor inne i väskan (se de röda
cirklarna på bilden).

110222

När enheterna sitter rätt i laddstället och laddaren
sitter i väggkontakten så lyser det en röd lysdiod på
toppen av alla enheter – då laddas de. Lyser det inte
så placera om enheten så att de sitter rätt i laddstället.
När enheterna lyser grönt är de färdigladdade.
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