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UK: UK: Affaldsprodukter og batterier bør ikke bortskaffes med husholdningsaffald, 
men i stedet ved en af de forskellige afleveringssteder. Se www.hear4you.com for alle 
detaljer.  

 
 
Hearing Products International erklærer, at Echo® 2.4 G overholder alle relevante 
EU-direktiver. Den fulde EU-overensstemmelseserklæring for Echo® 2.4 G ™ er 
tilgængelig fra Hearing Products International Ltd. Echo House, 26/27 Haigh Park, 
Stockport, Cheshire, SK4 1QR. 
 
Hearing Products International Ltd. forbeholder sig eneret til at ændre priser, design 
og / eller tekniske specifikationer eller farver uden forudgående varsel. Echo® 2.4 G 
vejledning © Copyright Hearing Products International limited. Med forbehold for 
fejl. 31/10/2017. Version 2. 
 
 

http://www.hear4you.com/


 

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.  
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A. Sikkerhedsinstrukser 
 

1) Læs venligst manualen inden brug. Forkert brug kan påvirke din hørelse.  
 

2) Hold altid produktet tørt og uden for ekstreme temperature.  
 

3) Lydstyrken på modtageren bør altid stå på det laveste inden enheden tændes, 
da det ellers kan påvirke din hørelse.  
 

4) Hold væsker fra enheden. Frakobl produktet og tilbehør inden rengøring. 
Frakobl senderen fra adapteren og brug kun en let fugtig klud til rengøring. 
 

5) Brug kun den medfølgende adapter 
 

6) Placer produktet på en stabil og ren overflade med mulighed for ventilation, da 
produktet kan blive varmt ved brug. 
 

7) Placer produktet langt fra mirkoovne, mobiltelefoner osv. da signalet kan blive 
forringet af interferensen. 
 

8) Sluk sender og modtager efter brug. Tag adapteren ud af stikkontakten når 
produktet ikke bruges i længere tid.  
 

9) Henvis venligst al service til kvalificeret personale. Forsøg ikke at åbne 
enheden, dette vil gøre garantien ugyldig. 
 

10) Personer med pacemaker eller andet medicinsk redskab bør konsultere 
deres læge inden brug. Personer med pacemaker bør ikke bruge 
halsteleslynger. Kontakt læge for yderligere information.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Side 4 

B. Produkt vejledning 
 

1) Hvad er et trådløst TV-system? 
Echo® 2.4 G trådløst TV-system er designet til at hjælpe dig med at høre dit TV og 
andre lydkilder tydeligere. Det trådløse system med optisk indgang gør hurtig 
forbindelse til TV, radio eller musikenheder muligt. The trådløse system giver frihed til 
at bevæge sig rundt i lokalet. Brug høretelefon til under hagen hvis du ikke bruger et 
høreapparat. Brug halsteleslyngen og ”T” indstillingen på dit høreapparat for at 
overføre lyden direkte til dit høreapparats teleslyngeevne.  
 
 

2) Hvad er et trådløst TV-system halsteleslynge? 
Echo® 2.4 G halsteleslynge bør bruges af personer med høreapparat, der har ”T” 
indstillingen. Senderen vil sende lydsignalet trådløst fra lydkilden til halsslynge 
modtageren, lydsignalet induceres fra modtagerslyngen til høreapparatet med T-coil 
indstilling 
 

3) Kort introduktion 
922 og 923 har 2.4 GHz lydløs digital lyd teknologi og automatisk frekvenshoppende 
teknologi, der sikre, at den høje kvalitetsstereosignal sendt og modtaget ikke bliver 
forstyrret af andre omgivende signaler. 
Stereo/mono skiftefunktionen hjælper mennesker med forskelligt høretab.  
 
 

4) Primære teknologier 
1) Stemme afklarende teknologi: 

Reducere baggrundsstøj på TVet, forøger digitale lyde og gør derved TV 
dialoger nemmere at forstå. 
 

2) Støjreducerende teknologi: 
Reducerer støj i rummet og hjælper brugeren til at fokusere på TV dialogen.  
 

3) Automatisk signalstyring: 
Gør lydstyrken stabil for brugen ved at kontrollere lydsignalet og justerer 
pludselige ændringer i lydstyrken. 
 

4) Balancekontrol (Ikke tilgængelig for 923): 
Designet for personer, hvis højre og venstre lydniveauer er forskellige. 
Brugere kan tilpasse volumen på begge sider så det passer deres 
individuelle høretab.  
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5) Tonekontrol: 

Designet til høresvækket personer med forskellig lydfrekvens følsomhed. 
Du kan finde den bedste lyd ved at justere ”TONE” knappen. 
 

 
5. Funktioner 
 
Sender: 

1) Tre lyd indgange 
Standart 3,5 mm lyd jackstik 
Digital optisk fiber indgang til jackstik 
Mirkofon standart 3,5 mm indgang til jackstik.  

2) Frakoblet/mono/stereo valgfri funktion 
3) Automatisk frekvenshoppende teknologi tilllader ikke interferens af 

omgivende signaler.  
4) To løsninger til opladning: Stik modtageren direkte i opladeren eller sæt et 

ekstra batteri i opladerrummet (ekstra batteri ikke inkluderet) 
5) Strøm indgang: DC 5V, minimum 0.2A. 

Højspænding indgang med automatisk sikkerhedsfunktion: Når 
strømindgangen overstiger senderkapaciteten vil det indre kredsløb slukke for 
at beskytte senderen for beskadigelse.  

 
Modtager:   

1) Justerbar lydstyrke, tone og balance: juster dem til dit personlige lydniveau. 
(Balancefunktionen er ikke tilgængelig for 923- halsteleslynge) 

2) Indbygget mikrofon: Brug den til at tale med folk omkring dig mens du lytter. 
3) Automatisk frekvenshoppende teknologi tilllader ikke interferens af 

omgivende signaler.  
4) Automatisk lydløs- og sluk funktion 
5) Kører på flytbare 3,7V litium batterier.  
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C. Produktdele 
 

 
 

1. Sender 
476-1000-
01 

2. modtager til under 
hagen. 476-1001-01 

3. Halsteleslynge 
476-1002-01 

4. Lydkabel 
(360/B) 

5. Lydforbinder (306/B) 6. Scartstik 
(201/B) 

7. Mikrofonkabel 
(202M) 

8. TOSlinkkabel 
(209) 
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9. Strømforsyngningskabel med USB 
570-1012-01 

10. Balancejusterende 
skruetrækker 
570-102-01 

11. Ørepropper 
106 

12. Instruktioner 13. Holder til bag øret 

Monter holder til bag øret 
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D. Delenes funktioner 
Sender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modtager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyd indgang 

Sluk/mono/stereo 

DC 5V Min 0.2A 

Mikrofon 
indgang 

Optisk indgang 

Oplader 

Oplader område 

Oplader indikator  
(Rødt lys) 

Arbejdsindikator (Grønt lys) 
& 

Oplader område indikator (Rødt lys)  

Lydstyrke Tone

 
Tænd/slu

k 

Trådløs signal indikator 
(Rødt lys) 

Balance 
Batteri 

Indbygget mikrofon, 
tænd/sluk 

Indbygget 
mikrofonsindikator 

Blåt lys 
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E. Opsætning og instruktioner 
Trådløs funktion i TV system 
 

(1) Forbind strømforsyningen med senders stik.  

 
 

(2) Forbind det 3,5 mm lydkabel med senderens lyd indgang og forbind phono-
stik enden til lyd udgangen i TV, DVD eller andet. 
Hvis det er en computer eller radio med høretelefonsudgang skal du med et 
forbinderstik forbinde lydkabelet med phono-stik og 3,5 mm lydkablet og 
derefter sætte det til mikrofonindgangen i computeren/radioen eller lign. 
Hvis TVet bliver brugt med en DVB eller DVD osv. skal disse forbindes før du 
forbinder senderen til Tv’et, da der ved nogle Tver ikke er et lydsignal. 

 
 

 
 

Lydindgang 

strømindgang 

Forbind Tvets lydudgang Forbind med lydudgang i DVB 

Forbind til lydudgangen i DVD 
Lydudgang 

Forbind med lyd fra computer 

Lydudgang 
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(3) Hvis lydudgangen har en digital lydudgang, forbind senderen til TVet ved at 
bruge TOSlink kablet (a.).  

 
 
 

(4) Hvis lydkilden ikke har en lydudgang til jackstik, eller digital lydudgang, 
forbind da mikrofonkablet med mikrofonindgangen i senderen, indstil 
derefter mikrofonen til lydkildens (TVets) højtaler (b).  

(5) Tænd senderen så indikatoren lyser grøn. Sæt senderen på et rent og stabilt 
sted nær din lydkilde.  

(6) Juster lydkildens lydstyrke når den er forbundet med en DVB, DVD, PC eller 
lign. 

 
(7) Sæt modtageren korrekt, hvor LED indikatoren peger væk fra din krop, og 

tænd den så. Den røde indikator vil begynde at lyse. Juster lydstyrke til et 
komfortabelt niveau.  

 
Vigtigt: Vær sikker på at lydstyrken er sat på det laveste for at beskytte din hørelse. 
 
Hals teleslyngen (923) sættes på ”T” indstillingen. Juster derefter lydstyrken til et 
behageligt niveau. Hvis ”T” indstillingen ikke findes kontakt da din audiolog.   
 
Hvis du kun hører lyden i et øre, kan det skyldes lydkildens lydsignal er mono, skift 
derfor senderen til MONO. Signalet kan sende gennem rummets vægge, du kan 
bevæge dig frit, både hjemme og udendørs, op til 30 m. (i lige linje). Mens du lytter 
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trådløst vil en rød indikator lyse på modtageren. Tryk på CH/MIC knappen på 
modtageren og den vil være sat til mikrofon og en blå indikator vil lyse. Tryk igen og 
den vil skifte tilbage til trådløs lyttetilstand.  

 
 
OBS: Når der ikke modtages et signal (udenfor senderadius eller TVet er på lydløs) vil 
det røde lys blinke. Modtageren vil være lydløs indtil det igen modtager signal, ellers 
vil det blive slukket automatisk efter 5 minutter. For at tænde skal du da slukke den 
og tænde igen.  
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(8) Frekvenssvar 
Roter ”TONE” hjulet for at justerer lyden til din personlige præference. 

 
(9) Juster balancen 

Hvis høreevnen skifter i hver øre kan balancen justeres med den 
medfølgende skruetrækker. (Balance funktionen er ikke mulig for 
halsteleslynge 923)  

 
(10) For ikke at forstyrre andre kan du justere TV lydstyrken eller sætte den på 

lydløs.  
 
 

OBS: Senderen vil stå i standby hvis der ikke er opfanges et signal indenfor 2 
minutter. Lydindikatoren vil lyse klart og derefter blive mat indtil du tænder lydkilden. 
Sluk venligst senderen hvis du ikke bruger den i en længere periode.  
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Oplader instruktioner 
 

Sluk modtageren og lad senderen være tændt under ladning 
 
Der er to måder at oplade på: 

1) Oplad modtageren 
Placer modtageren i opladerstationen i senderen. Modtageren skal have 
indikatoren mod fronten af senderen. 

2) Oplad batteriet i opladerområdet: 
Åben batteriholderen i modtageren, tag batteriet ud og sæt det ind i oplader 
området på siden af senderen, som vist nedenfor.  

 
OBS: Når du sætter batteri eller modtager rigtigt, vil indikatoren på senderen lyse. 
Når opladningen er fuldført, vil lyset gå ud. 
 
Indikatoren vil lyse op på senderen på forskellige måder: 

a) Højre indikator vil lyse grøn når senderen bliver tændt 
b) Venstre indikator lyser rød ved opladning af modtager i opladerstationen.  
c) Venstre og høre indikator lyser rød ved opladning af modtager i opladerstation 

og batteri i opladerrummet på samme tid. 
d) Højre indikator lyser rød ved opladning af batteri i opladerrummet. 

 
 
OBS: Opladning er automatisk og vil stoppe når batteriet er fuldt ladt op. Lad venligst 
batteriet løbe helt tørt for opladning de første 3 gange.  
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F. Tekniske specifikationer 
 
Sender 
 
Sender frekvens 2,4 GHz ISM GFSK 
Tid til standby status 2 minutter (efter manglende signal)  
Arbejdsspænding 5.0 ± 0,3V, 1000 mA 
Max udnyttelse af MIC signal indgang. 33±2dB (ved 1KHz) 
Lithium batteri opladerstrøm 150 ± 10 mA 
Sendestryke + 10±2dBm 
Sendedistance 30 m. i lige linje 

 
 
 
Modtager 
 

Modtager frekvens 2,4 GHz ISM GFSK 
Arbejdsspænding 3,7 V (3,3~4,2 V) 
Automatisk slukketid 5 min. efter. (når sender er i standby 

eller slukket)  
Sensitivitet af indbygget mikrofon -38±2dB 
Frekvens respons 20 Hz~20 KHz 
Fordrejning ≤ 1% 
S/N forhold ≥ 70 dB 
Max. Lydstyrkeniveau 125±3dB SPL 
Batteri opladetid 3,5~4 timer 
Arbejdstid når batteri er fuld opladt Op til 7 timer for TV-funktion 
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Miljø 
Arbejdsetmepratur: -10~60 °C  Arbejdsfugtighed: 10%~90% 
 
Opbevaring 
Temperatur: -30~90°C 
 

G. Problemer og løsninger 
Problemer Grunde Løsninger 
Modtager virker 
ikke, ingen lyd til 
modtager 

Sender er ikke forbundet rigtigt Tjek at adapter og 
senderens lydkabel sidder 
rigtigt 

Forbindelsen mellem sender og 
lydkilde er ikke rigtig 

Tjek at forbindelsen 
mellem sender og lydkilde 
er rigtig  

Lydkilden er ikke tændt eller 
lydniveau er for lavt 

Tænd lydkilden og juster 
lydniveauet 

Batteriet er sidder ikke korrekt i 
modtageren eller batteriet er dødt 

Fjern og indsæt batteriet 
korrekt eller oplad 
batteriet helt.  

Lyden er dårlig 
eller der opstår 
støj 

Modtageren er udenfor 
rækkevidde 

Fly modtageren tættere 
på senderen 

Lydkildens lydniveau er sat for lavt Juster lydstyrken 
Batteriniveauet er for lavt Oplad batteriet helt 
Senderen er placeret for tæt på 
metal eller andre 
elektromagnetiske objekter.  

Flyt senderen til et andet 
sted eller flyt objekter, der 
påvirker signalet.  

Lyden kommer 
kun ud gennem 
det ene øre 

Balancen er ikke justeret korrekt Juster balancen vha. den 
medfølgende 
skruetrækker 

Lydsignalet fra lydkilden er mono, 
men senderen står på STEREO 

Stil senderen på MONO 

Sender eller 
batteri bliver ikke 
opladt 

Sender eller batteri er ikke sat 
korrekt 

Tjek at senderen står 
korrekt i opladerstanden 
eller at batteriet er korrekt 
indsat i opladerområdet 
på siden af senderen.  

 
 


