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Veiligheidsinformatie
Veiligheidsinformatie
	Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.
	Maak het apparaat in geen geval open en voer zelf nooit
reparatiewerkzaamheden uit.
Compatibiliteit met gehoorapparaten
	Het product is compatibel met de meeste gehoorapparaten
op de markt. Op grond van het grote aantal beschikbare
gehoorapparaten wordt echter geen garantie gegeven dat
het product met elk model zonder problemen werkt.
Gescheiden inzameling
	U bent verplicht om verbruiksartikelen volgens de van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen op de juiste
manier af te voeren. Het hiernaast afgebeelde pictogram
op het product geeft weer dat elektrische en elektronische
apparaten die niet langer worden gebruikt, gescheiden van
het huisvuil moeten worden afgevoerd.
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	Elektrische en elektronische apparaten moeten
bij een officieel inzamelingspunt worden
ingeleverd.
	Verpakkingsmateriaal moet volgens de lokale
voorschriften worden afgevoerd.

Ingebruikneming
Ingebruikneming
1

Controleer de inhoud van de verpakking.
Inhoud

NL 100

Inductielus NL 100

1

AAA-batterij

1

Productadapter van 2.5 mm naar 3.5 mm

1

Gebruiksaanwijzing

1

2.

Batterij plaatsen
P laats een AAA-batterij in het batterijvak aan de achterkant
van de NL 100. Let op de ‘+’ en ‘-’ markeringen en plaats
de batterij in de juiste richting. Sluit de afdekking van het
batterijvak.

Led Bedrijf AAN (groen)
Batterij zwak (rood)

Neklus

Wees voorzichtig: Gebruik geen oplaadbare
batterijen.
3.

NL 100 aansluiten
S luit de NL 100 zoals weergegeven in de tekening aan op
de hoofdtelefoonconnector van uw telefoon en hang de
neklus om uw nek.

Microfoon
Bedrijf AAN/UIT
Volumeregelaar
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Gebruik van de NL 100
Gebruik van de NL 100
	De NL 100 beschikt over een inductielussysteem dat met uw
gehoorapparaat samenwerkt, als u de instelling ‘T’ kiest. U
kunt geluiden dan beter horen.
1.	Schuif de AAN/UIT-schakelaar in de stand ‘AAN’. De
groene bedrijfsled zal oplichten.
Als de bedrijfsled rood brandt, is de batterijcapaciteit
gering en moet u de batterij zo spoedig mogelijk
vervangen.
2.	Schakel uw gehoorapparaat in de ‘T’- of ‘MT’-modus.
3.	Regel het volume met het instelwiel.
4.	De NL 100 is nu klaar voor gebruik en u kunt via de
geïntegreerde microfoon met uw gesprekspartners spreken.
5.	Schuif aan het einde van uw gesprek de AAN/UITschakelaar in de stand ‘UIT’ om de batterijcapaciteit te
sparen. De bedrijfsled zal uitgaan.
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De bij de NL 100 bijgeleverde productadapter kunt u
voor aansluiting van compatibele MP3-apparaten of
mobiele telefoons gebruiken. Voer de bovenstaande
stappen uit.

Onderhoud/garantie
Onderhoud/garantie
Onderhoud
•
Reinig het oppervlak van het product met een zachte, niet-pluizende
doek
•
Gebruik nooit reinigingsmiddelen of -oplossingen
Garantie
AMPLICOM apparaten worden met de nieuwste productiemethoden
gefabriceerd en gecontroleerd. Gebruik van zorgvuldig geselecteerde
materialen en geavanceerde technologieën zorgt voor een storingvrije
werking en lange levensduur. De garantiebepalingen zijn niet van
toepassing als een storing in het apparaat het gevolg is van een fout
van de aanbieder van het telefoonnetwerk of van de centrale waarop het
apparaat aangesloten is. De garantiebepalingen zijn niet van toepassing
op oplaadbare batterijen of accusets die in de producten gebruikt zijn. De
garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf datum van aankoop.
Alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- of productiefouten en
gedurende de garantieperiode ontstaan, worden kosteloos verholpen. De
garantie vervalt na ingrepen door de koper zelf of door derden. Schade die
het gevolg is van onvakkundige omgang of gebruik, verkeerde plaatsing
of opslag, onvakkundige aansluiting of installatie, overmacht of andere
externe invloeden valt niet onder de garantie. In geval van reclamaties
behouden wij ons het recht voor om defecte onderdelen te repareren of
te vervangen of een vervangend apparaat te leveren. Reserveonderdelen
of -apparaten worden ons eigendom. Recht op vergoeding is in geval
van beschadiging uitgesloten als geen bewijzen van de intentie of grove
nalatigheid van de fabrikant bestaan.


Als het apparaat in de loop van de garantieperiode verschijnselen van een
defect vertoont, moet u het samen met de aankoopbon terugbrengen naar
de leverancier bij wie u het AMPLICOM apparaat hebt gekocht. Aanspraak
op garantie volgens deze overeenkomst kan alleen bij de leverancier
worden gemaakt. Twee jaar na aankoop en overdracht van onze producten
vervallen alle aanspraken op basis van deze garantiebepalingen.
Verklaring van overeenstemming
Dit apparaat voldoet aan de in de volgende
EU-richtlijn genoemde specificaties:
Richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatieeindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De
overeenstemming met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door
het CE-merk op het apparaat. De volledige Verklaring van overeenstemming
kunt u op onze website www.amplicom.de kosteloos downloaden.

Verkoop: Audioline GmbH, 41460 Neuss (D)

NL

21

Belangrijke garantie-informatie
Belangrijke garantie-informatie

De garantieperiode voor uw AMPLICON product begint op de datum van
aankoop. De garantie dekt gebreken die het gevolg zijn van materiaal− of
fabricagefouten. De garantie vervalt bij ingrepen door koper of derden.
Schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of bediening, natuurlijke
slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerd opbergen, van foutieve aansluiting
of installatie valt evenals schade door overmacht of overige externe invloeden niet onder de garantie.

WEND U VOOR GARANTIE ALLEEN TOT DE
LEVERANCIER VAN HET
APPARAAT EN VERGEET NIET OM DE AANKOOPBON MEE TE NEMEN.
VOORKOM ONNODIG LANGE WACHTTIJDEN EN
STUUR HET APPARAAT
NIET NAAR ONS.
RAADPLEEG BIJ VRAGEN OVER DE BEDIENING
EN GARANTIE DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING

AUDIOLINE GmbH
Neuss
Internet: www.amplicom.eu
E−mail: info@audioline.de
NL
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