Hearing Products International

DK

BRUGERVEJLEDNING

Echo MiniTech Pro

Tillykke med din nye MiniTech Pro!
MiniTech Pro er en lille brugervenlig personlig modtager med:
Mikrofon til samtaleforstærkning
Teleslynge til forbindelse med telespole i høreapparat eller CI
Telespole til forbindelse med teleslyngesystemer
AUX kabelforbindelse til TV, computer, tablet eller andre lydkilder
MiniTech Pro er drevet af to AA batterier (inkluderet).
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Sikkerhedsinstruktioner
Følg venligst instrukserne nøje, når du anvender din MiniTech Pro. Det kan være
skadeligt for din hørelse, hvis du anvender produktet forkert.
MiniTech Pro er en personlig modtager, der forstærker lyden omkring dig. Det kan
skade din hørelse, hvis du lytter til et for højt lydniveau i en forlænget periode.
Stumpmikrofonen, eller anden godkendt mikrofon, skal være sat helt i
mikrofonindgangen inden du tænder din MiniTech Pro. Du kan blive udsat for
kraftige lyde, der kan skade din hørelse, hvis du tænder MiniTech Pro inden
mikrofonen er korrekt isat.
Udsæt ikke MiniTech Pro for direkte sollys, fugtige eller våde omgivelse. Produktet
bør heller ikke bruges i meget kolde eller varme omgivelser.
Brug kun en blød klud, og en smule uorganisk rensemiddel.
Brug kun godkendte AA batterier til din MiniTech Pro.
Husk altid at udskifte begge batterier på samme tid. Undlad at bruge et nyt og et
gammelt batteri sammen.
Tilslut kun udstyr godkendt af Hearing Products International eller Tonax.
Al service eller reparation bør kun udføres af Tonax eller producenten. Garantien er
ugyldig, hvis du selv forsøger at åbne eller skille produktet ad.
Behandl din MiniTech Pro med forsigtighed, da det indeholder sensitiv elektronik.
Brugte batterier bør ikke smides i skraldespanden, men bør i stedet afleveres til
genanvendelse på genbrugspladsen, eller anden opsamlingssted.
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Pakkens indhold
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MiniTech Pro modtager
2 stk. AA batterier
Mikrofon med 1,5 m ledning
Klips til mikrofonen
Stumpmikrofon
QR halsspole
Hovedtelefoner
3 m. forlængerledning
1

2
3 og 4

5

6

7

8
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MiniTech Pro funktioner

Mikrofonindgang

AUX indgang

Lydudgang
Hovedtelefoner/halsslynge
Bælteklips

Vælg mellem
mikrofon og AUX
Tænd/Sluk
T-funktion kontakt

Tonekontrol

Batteridæksel til 2 x AA batterier
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Brugsvejledning
1. Sørg for at MiniTech Pro er slukket.
2. Drej bælteklipsen mod uret for at fjerne den fra batteridækslet.
3. Tryk forsigtigt nedad på batteridækslet for at åbne og sæt herefter 2 stk. AA
batterier i.
4. Luk batteridækslet
5. Sæt bælteklipsen i og drej den med uret for at fastgøre den.
6. Sæt stumpmikrofonen (5) eller mikrofonen med ledning (3) i
mikrofonindgangen.
Stumpmikrofonen er designet til samtaler, møder og når du behov for at bevæge dig
rundt. Mikrofonen med ledning er velegnet til, at opfange lyd fra andre lydkilder
såsom TV. Her kan du placere mikrofonen ved højtaleren – du kan fastgøre
mikrofonen med det medfølgende stykke Velcro.
Du kan forlænge mikrofonens ledning med den medfølgende forlængerledning (8).
Det er muligt at bruge op til to forlængerledninger på en gang.
7. Tilslut hovedtelefoner eller halsslynge til lydudgangen.
8. Sæt dit høreapparat på T-indstilling, hvis du bruger teleslyngen.
9. Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde din MiniTech Pro.
Tænd/sluk-knappen vil nu lyse grønt og lydstyrkeindikatoren lyser blåt i to
sekunder.
10.
Du kan justere lydstyrken ved at trykke på + eller –
Lydstyrkeindikatoren lyser blåt, og viser dig det nuværende lydniveau med blåt,
grønt og rødt lys – blå er lavt lydniveau, grønt er mellem lydniveau og rød er
højt lydniveau.
Bemærk: Jo højere lydstyrke du anvender, jo mere strøm vil din MiniTech Pro bruge.
Start altid ud med en lav volumen, og skru herefter op efter behov.
Vigtigt: Hvis du ikke kan skrue op for lyden, så sluk for din MiniTech Pro og tjek
herefter at både mikrofon og hovedtelefoner eller halsslynge er korrekt sat i.
11.
For at justere tonen drejer du blot på tonehjulet. Mod uret giver mere
diskant og med uret giver mere bass.
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12.
Hvis du ønsker at forbinde din MiniTech Pro til et teleslyngesystem i det
offentlige rum, så skal du:
a. Slukke din MiniTech Pro.
b. Sætte hovedtelefoner i lydudgangen.
c. Aktivere T-funktionen ved at trykke på knappen – knappen lyser rødt når
den er aktiveret.
d. Juster lydstyrken så den er behagelig.
e. Placer din MiniTech Pro et sted, hvor den kan modtage signaler fra
teleslyngesystemet.
13.
De fleste produkter med en lydudgang kan sluttes direkte til din
MiniTech Pro med et lydkabel.
14.
Du kan skifte mellem mikrofonen og AUX indgangen ved at trykke på
Mikrofon/AUX-knappen.
15.
Mikrofon/AUX-knappen er kun aktiv, hvis både mikrofon og AUX
indgangen bruges samtidig. Mikrofonikonet lyser grønt når mikrofonen er
aktiv, og AUX ikonet lyser grønt når AUX indgangen er aktiv.
16.
Hvis en af de to indgange bliver deaktiveret, så vil ikonerne holde op
med at lyse.
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Batterierne
Når din MiniTech Pro er tændt, og batterierne er i god stand, så lyser tænd/sluk
ikonet grønt.
Ikonet blinker rødt når der er mindre end 8 timer, til at batterierne skal skiftes.
Ikonet lyser konstant rødt når batterierne er næsten løbet tør.
Hvis der ikke er noget lys når du tænder din MiniTech Pro, så er batterierne løbet helt
tør.
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Tekniske specifikation
Reservedele
1002
105
490-1020-01
940-1014-01
101
104
202/M
202/C
103MEG
910-1003-01

MiniTech Pro
Batterier
MiniTech Pro emballage
MiniTech Pro original brugervejledning
Hovedtelefoner
Stumpmikrofon
Mikrofon med 1,5 m ledning
Mikrofonklips
3m. forlængerledning
QR halsslynge

Specifikationer
Frekvens
Maksimal lydforstærkning
Maksimal lydstyrke
Tonekontrol
Mikrofon
Strømforsyning
Forbindelser

65Hz - 6.5KHz
45 dB
112 dB
10 dB range 300Hz, 10dB range 5KHz
Plastikmagnet kondensator
2 x AA batterier
3, 5mm jackstik til mikrofon/AUX indgang,
hovedtelefoner og halsslynge.
Op til 120 timer
Op til 50 timer
101 gram
85(H) x 55 (B) x 30 (D) mm

Batterilevetid med hovedtelefoner
Batterilevetid med halsslynge
Vægt med batterier
Størrelse med bælteklips
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Genbrugsdirektiver
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Affald af elektrisk og elektronisk
udstyr) er lanceret for at sikre, at produkter, som har nået enden af deres levetid,
bliver genbrugt på den bedst tænkelige måde. Når dette produkt ikke længere kan
bruges, må det ikke smides i husholdningsskraldespanden. Brug venligst en af disse
bortskaffelsesmuligheder:
-Fjern batterierne, og kom dem i en passende genbrugscontainer. Kom
produktet i en passende genbrugscontainer.
-Produktet kan også afleveres hos forhandleren. Hvis du køber et nyt
produkt, bør forhandleren tage imod det gamle.
Hvis du følger disse instruktioner, er du med til at beskytte mennesker og miljø.

