
Brugsanvisning ConnectLine  
Microphone



Tilsigtet brug
Tilsigtet brug ConnectLine Microphone er beregnet til at blive brugt sammen med  

Oticons trådløse høreapparater og Streamer Pro.
ConnectLine Microphone er beregnet til brug af en person, der taler 
til en bruger af Oticon høreapparater, for at brugeren bedre kan høre 
den, der taler. ConnectLine Microphone sender tale fra den talende via 
Streamer Pro til høreapparaterne.

Indikationer for 
brug

Ingen indikationer for brug.

Tilsigtede brugere Voksne og børn over 36 måneder.

Brugsmiljø Indendørs / udendørs.

Kontraindikationer Brugere af aktive implantater skal være ekstra opmærksomme, når de 
bruger enheden. Find mere information i afsnittet Advarsler.

Kliniske fordele Se høreapparatets kliniske fordele.

Introduktion
Denne brugsanvisning beskriver, hvordan du bruger og vedligeholder din nye  
mikrofon. Læs brugsanvisningen grundigt, inkl. afsnittet Advarsler. Dette vil 
hjælpe dig med at få mest mulig gavn af mikrofonen.

Kontakt din hørespecialist, hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af  
mikrofonen.

For at gøre det lettere for dig indeholder denne brugsanvisning navigationslinjen 
nedenfor, så du kan navigere nemt gennem de forskellige afsnit.
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Microphone

Oticon Connectline

Instructions for use

*Strømforsyningen vil være forskellig fra land til land.
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Pakkens indhold
Æsken indeholder følgende elementer:

Strømforsyning (oplader) Denne brugsanvisning

Halssnor

Statusindikator (orange)

Mikrofonindgang (stemme)

Strømindikator (grøn)

Om 

Pose til opbevaring

TÆND/SLUK-knap

Connectline Microphone

Mikrofonindgang  
Må ikke tildækkes

Oversigt over mikrofonen
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Mikrofonen skal pege mod den talendes mund inden for en afstand  
på 10 til 20 cm.

Høreapparatbruger

Op til 15 meter

Brug af halssnor Forkert brug

Bemærk
En mikrofon vil kun fungere med én Streamer ad gangen.

Taler

Brug af clips

Sådan fungerer mikrofonen
Mikrofonen sender det, der bliver sagt direkte til høreapparatbrugeren via 
Streameren.

VIGTIGT
Der henvises til dine høreapparaters “Brugsanvisning” for yderligere oplysninger om din 
specifikke høreløsnings funktioner.
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Opladning/strømindikator
Mikrofonen oplades ved at tilslutte strømforsyningskablet til mini-usb-stikket i 
bunden af mikrofonen.

VIGTIGT
Ved opladning af mikrofonen skal du bruge den medfølgende originale 
strømforsyning 5,0 V / 1 A, CE- og sikkerhedsmærket. 

Batteriladerstik  
(mini-usb)

Lyser konstant rødt Lyser konstant grønt

VIGTIGT
Under opladning vil ladeindikatorerne lyse som beskrevet i denne brugsanvisning.  
Hvis ladeindikatorerne ikke lyser som beskrevet, skal enheden frakobles opladeren,  
og du skal kontakte din hørespecialist. 

Lavt batteriniveau.
Maks. 20 minutter  
brugstid tilbage.

Opladning Fuldt opladet efter  
ca. 1,5 timer og kan  
bruges i 5 timer på en  
fuld opladning.
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Parring (kun nødvendigt én gang)

1. Streamer Pro i parringstilstand 2. Mikrofon i parringstilstand

6 sek. 6 sek.

Opstart

Tryk på TÆND/SLUK-knappen øverst på 
mikrofonen i 6 sekunder, indtil det orange 
lys blinker hurtigt.

Orange lys blinker. Hold TÆND/SLUK-knappen øverst inde. Hold den inde, indtil det blå lys blinker.
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3. Mikrofon parret

1 min.

Vent op til 1 minut, indtil både Streamer 
Pro og mikrofonen viser et orange lys.
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Orange lys blinker langsomt. Orange lys på Streamer Pro er tændt,  
og orange lys på mikrofonen er tændt. 

3.  Lyd fra mikrofonen til  
Streamer Pro

5 sek.

Daglig brug

Start/tænd/genoptag lyd fra mikrofonen
1. Sørg for, at Streamer Pro er tændt 2. Tænd for mikrofonen

Hold TÆND/SLUK-knappen øverst inde, 
indtil alle lys foran og øverst blinker.

Tryk kort på TÆND/SLUK-knappen.
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Orange lys på  
mikrofonen slukkes.

Orange lys på 
Streamer Pro  
slukkes.

Orange lys på Streamer Pro slukkes. Orange lys på mikrofonen slukkes.Tryk kort på TÆND/
SLUK-knappen.

Tryk kort på  
mikrofonknappen 
på Streamer Pro.

Sæt lyden på pause via Streamer Pro
Sæt lyden på pause
Sæt lyden på pause via mikrofonen
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Konstant grønt lys.

Lyd fra mikrofonen til Streamer Pro

Efter 2 sekunder tændes orange lys  
på mikrofonen.

2 sek.

Tryk kort på  
mikrofonknappen 
på Streamer Pro.

Orange lys på 
Streamer Pro  
blinker langsomt.

Genoptag lyd via Streamer Pro
Mikrofonen skal være tændt Genoptag lyd via Streamer Pro
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Sluk mikrofonen

VIGTIGT
Mikrofonen må aldrig vaskes, nedsænkes i vand eller andre væsker.

Vedligeholdelse af mikrofonen
Brug en blød, fugtig klud til at rengøre mikrofonen. 

Kontrollér lyden

Slå let øverst på mikrofonen for at  
kontrollere, om lyden høres i  
høreapparaterne.

Hold inde i to sekunder, indtil det grønne 
lys slukkes.
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Sikkerheden ved genopladning af batterier 
med usb-stikket bestemmes af den eksterne 
signalkilde. Når enheden er tilsluttet eksternt 
udstyr, der sidder i en stikkontakt, skal dette 
udstyr overholde IEC62368-1 eller tilsvarende 
sikkerhedsstandarder.

Varme og kemikalier
Mikrofonen må aldrig udsættes for høje 
temperaturer, fx efterlades i en varm bil 
parkeret i solen. Mikrofonen må ikke tørres i 
mikrobølgeovn eller andre typer ovne.
Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, 
aftershavelotion, solcreme og myggespray kan 
ødelægge mikrofonen. Læg altid mikrofonen fra 
dig, inden du bruger sådanne produkter.  
Lad produkterne tørre helt, inden du tager den  
i brug igen.

Brug af halssnor
Hvis halssnoren ved et uheld fanges i noget, 
mens du har den på, er den konstrueret til at 
åbne sig. Gør derfor aldrig forsøg på at afkorte 
eller ændre halssnoren på en uautoriseret måde. 
Halssnoren bør ikke bruges af børn under  
36 måneder.  

Interferens
Mikrofonen er blevet grundigt afprøvet for 
interferens i overensstemmelse med de 
strengeste internationale standarder. Dog kan 
der forekomme interferens mellem mikrofonen 
og andre enheder (fx visse mobiltelefoner, 
walkie-talkier, butiksalarmsystemer og andre 
trådløse enheder). Hvis du oplever interferens, 
skal du fjerne mikrofonen lidt fra den 
forstyrrende kilde.

Forbindelse til eksternt udstyr
Sikkerheden ved brug af høreapparatet, når 
det er forbundet med eksternt udstyr via et 
usb-kabel og/eller direkte bestemmes af den 
eksterne lydkilde. Når enheden er tilsluttet 
eksternt udstyr, der sidder i en stikkontakt, 
skal dette udstyr overholde IEC-62368-1 eller 
tilsvarende sikkerhedsstandarder.

Generelle advarsler 

Advarsler

Af hensyn til din personlige sikkerhed og for at 
sikre korrekt brug bør du sætte dig grundigt ind 
i følgende generelle advarsler, før du bruger 
mikrofonen. Kontakt din hørespecialist, hvis 
du oplever uventede funktioner eller alvorlige 
hændelser med mikrofonen under brug eller som 
følge af brug. Din hørespecialist vil hjælpe dig 
med at løse problemerne og indberette dem til 
producenten og/eller de nationale myndigheder, 
hvis det er relevant. 

Kvælningsfare og risiko for at synke batterier 
eller andre små dele
Mikrofonen, dens komponenter og batterier skal 
holdes uden for rækkevidde af børn og andre, 
som kunne komme til at sluge dele eller på anden 
måde skade sig selv. 
Søg straks læge, hvis nogen kommer til at sluge 
et batteri, et høreapparat, eller en lille del.

Brug om bord på fly
Mikrofonen bruger Bluetooth. Mikrofonen bør 
ikke bruges om bord på fly, medmindre det 
specifikt er tilladt af flypersonalet.

Aktive implantater
Mikrofonen er blevet grundigt afprøvet og 
karakteriseret i overensstemmelse med 
menneskers helbred i henhold til internationale 
standarder for human eksponering (Specifik 
absorptionsrate - SAR), elektromagnetisk kraft 
og spændinger påført menneskekroppen. 
Eksponeringsværdierne ligger langt under de 
internationalt accepterede sikkerhedsgrænser 
for SAR, elektromagnetisk kraft og spændinger 
påført menneskekroppen og sameksistens med 
aktive medicinske implantater som pacemaker og 
hjertedefibrillatorer, der defineres i standarder 
for menneskers helbred.

Genopladeligt batteri
Forsøg ikke at åbne mikrofonen, da dette kan 
beskadige batteriet. Forsøg aldrig at udskifte 
batteriet. Hvis der er behov for udskiftning 
af batteriet, skal enheden returneres til 
leverandøren. Servicegarantien bortfalder, hvis 
der er tegn på forsøg på at åbne batterilåget.
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Eksplosionsrisiko
Mikrofonen er sikker at bruge under normale 
brugsbetingelser. Mikrofonen er dog ikke 
afprøvet i henhold til internationale standarder 
for omgivelser med eksplosionsrisiko. 
Derfor må mikrofonen ikke anvendes i omgivelser 
med fare for eksplosioner fx miner, iltrige miljøer 
eller områder, hvor brændbare anæstetika 
håndteres.

Røntgen, CT-, MR-, PET-scanning, elektroterapi 
og operation
Læg mikrofonen fra dig inden røntgen-, CT-, 
MR-, PET-scanninger, elektroterapi eller 
operation osv., da den kan tage skade af kraftig 
elektromagnetisk stråling. 

Opladning
For at forebygge potentiel skade på batteriet 
under opbevaring, skal du oplade mikrofonen 
hver 6. måned.

Brug af tredjepartstilbehør 
Brug kun tilbehør, transducere eller kabler 
leveret af producenten. Inkompatibelt tilbehør 
kan resultere i nedsat elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC) i din enhed.

Mulige bivirkninger
I yderst sjældne tilfælde kan materialer anvendt 
i mikrofonen, som ellers ikke er allergene, irritere 
huden eller medføre andre bivirkninger.
Søg læge, hvis du oplever sådanne bivirkninger.

Brug i trafikken
Brug af mikrofonen kan distrahere dig.  
Vær opmærksom på dine omgivelser, når  
du bruger mikrofonen. Der henvises til de 
nationale færdselsregler vedrørende brugen  
af kommunikationsudstyr i trafikken.

Generelle advarsler Brugsbetingelser

Driftsforhold Temperatur: +5 °C til +40 °C 
Luftfugtighed: 15 % - 93 % relativ luftfugtighed, 
ikke-kondenserende
Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa

Transport- og opbevaringsforhold Temperatur og luftfugtighed må ikke overstige de 
nedenfor anførte grænseværdier i længere perioder i 
forbindelse med transport og opbevaring:

Temperatur: -20 °C til +60 °C
Luftfugtighed: 15 % - 93 % relativ luftfugtighed, 
ikke-kondenserende
Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa
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Yderligere info

Oticons servicecenter:
Oticon Denmark A/S
Sundbyvej 19
7752 Snedsted

Garantibevis 

Brugerens navn:  _______________________________________________________________

Hørespecialist: _________________________________________________________________

Hørespecialistens adresse: _______________________________________________________

Hørespecialistens telefon:  _______________________________________________________

Købs-/udleveringsdato: __________________________________________________________

Model: _______________________ Serienr.: ________________________________________

International garanti
Din enhed har fra producentens side en 
begrænset international produktgaranti på 
12 måneder fra leveringsdato. Garantien 
dækker materiale- og produktionsfejl i 
selve enheden, men ikke i tilbehør som 
fx batterier, ledninger, strømforsyninger 
osv. Garantien dækker ikke skader grundet 
fejlagtig/ukorrekt håndtering, forkert pleje 
eller brug, ulykker, reparationer foretaget af 
en uautoriseret tredjepart, ætsning, skade 
som følge af fremmedlegemer i enheden eller 
forkert indstilling af enheden. Under denne 
garanti vælger fabrikanten efter eget skøn, 
om den skal repareres eller udskiftes med 
en tilsvarende model. Ovenstående garanti 
berører ikke de juridiske rettigheder, som 
er gældende under national lov for salg af 
forbrugsvarer. Din hørespecialist kan have 
udstedt en garanti, der er udvidet i forhold til 
ovenstående. Kontakt din hørespecialist for 
yderligere oplysninger.

Service
Medbring din enhed til din hørespecialist, som 
har mulighed for at løse mindre problemer. 
Din hørespecialist kan hjælpe dig med at 
få garantiservice fra producenten. Din 
hørespecialist kan opkræve et gebyr for sine 
tjenester. 
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USA og Canada
Denne enhed er certificeret i henhold til.:

FCC ID: U28MIC110
IC: 1350B-MIC110

Bemærk
Enheden opfylder afsnit 15 i FCC-reglerne  
og Industry Canadas licensfritagede  
RSS-standarder. 

Brug af enheden er underlagt følgende  
to betingelser: 

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig 
interferens. 

2. Denne enhed skal acceptere al modtaget 
interferens, heriblandt interferens, der kan 
forårsage uønsket brug.

Bemærk
Ændringer eller justeringer af enheden, som 
ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, 
kan medføre, at garantien bortfalder. 

Teknisk information
Modelnavn Mic-110

Enheden indeholder en radiosender, der 
anvender en teknologi kaldet frequency 
hopping i ISM-båndet ved 2,4 GHz. 

Senderens spidseffekt er mindre end 6 dBm, 
og antennen er en lille PCB-antenne med et 
direktionelt gain på mindre end 2 dBi (dB over 
en isotropisk eller omnidirektionel antenne).

Emissionseffekten fra denne enhed ligger 
under de internationale emissionsgrænser for 
eksponering af mennesker. Til sammenligning 
er denne enheds stråling lavere end utilsigtet, 
elektromagnetisk stråling fra fx hårtørrer, 
elektriske barbermaskiner osv. 

Denne enhed overholder FCC- og IC RF-
eksponeringsgrænserne, når den betjenes, 
mens den bæres, og er blevet testet, mens 
den var i berøring med en menneskekrop.
Enheden må ikke placeres eller bruges 
sammen med andre antenner eller sendere 
uanset art.

Denne enhed opfylder internationale 
standarder vedrørende radiosendere, 
elektromagnetisk kompatibilitet og human 
eksponering.

På grund af den begrænsede plads på selve 
enheden findes alle relevante mærkninger 
vedrørende godkendelser i denne 
brugsanvisning.
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Komponenter fra 
elektronisk udstyr må kun 
bortskaffes i henhold til 
gældende lokale regler.

Producenten erklærer hermed, at denne 
enhed er i overensstemmelse med 
grundlæggende krav og andre relevante 
bestemmelser i EU-direktivet 2014/53/EU.

Denne medicinske enhed opfylder regulativ 
om medicinsk udstyr (EU) 2017/745.

Overensstemmelseserklæring kan indhentes 
hos producenten.  

Oticon A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
www.oticon.global

Beskrivelse af symboler anvendt i denne brugsanvisning
Advarsler
Tekst markeret med et advarselssymbol skal læses før produktet tages i brug.
Producent
Enheden produceres af den producent, hvis navn og adresse er angivet ved siden af symbolet. Angiver 
producenten af det medicinske udstyr, som defineret i EU-regulativerne 2017/745 og 2017/746. 
CE-mærke 
Enheden opfylder alle påkrævede EU-regulativer og -direktiver.
Elektronisk affald (WEEE) 
Genbrug af høreapparater, tilbehør eller batterier i henhold til lokale bestemmelser. 
Høreapparatbrugere kan også returnere deres elektroniske affald til deres hørespecialist til 
bortskaffelse. Elektronisk udstyr dækket af direktiv 2012/19/EU om affald fra elektronisk udstyr 
(WEEE).
Symbol, der indikerer overholdelse af lovgivning 
(RCM - Regulatory Compliance Mark) 
Enheden opfylder kravene om elektrisk sikkerhed samt EMC- og radiospektrumkravene for enheder 
leveret til markedet i Australien eller New Zealand.
Dobbelt isolering 
Angiver at produktets strømforsyning er dobbeltisoleret. Dette betyder en meget lav risiko for 
enkeltfejl, dvs. enkeltfejl kan ikke forekomme.

Indendørs brug 
Angiver, at produkter er beregnet til indendørs brug.

Singapore IMDA-mærkat
Angiver, at enheden lever op til standarderne og specifikationerne, der offentliggøres af Info-
Communications Media Development Authority (IMDA) og er kompatible med de offentlige 
telekommunikationsnetværk i Singapore og forårsager ikke radiofrekvensinterferens på andre 
godkendte radiokommunikationsnetværk.
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Beskrivelse af symbolerne, der anvendes på den lovbefalede emballagelabel

Holdes tør 
Angiver medicinsk udstyr, der skal beskyttes mod fugt.

Forsigtighedssymbol 
Se brugsanvisningen vedr. advarsler og forsigtighedsregler.

Katalognummer 
Angiver producentens katalognummer, så det medicinske udstyr kan identificeres.
Serienummer 
Angiver producentens serienummer, så det specifikke medicinske udstyr kan identificeres.
Medicinsk udstyr
Enheden er medicinsk udstyr.

Batterigenbrugssymbol
Li-ion-batterigenbrugssymbol.

5,0V    200mA
Strømforsyning - outlet
Angiver den styrke, hvormed strøm sendes fra strømforsyningen til din elektriske enhed.
Japan TELEC-symbol
Angiver mærke for certificeret radioudstyr.
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