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Aansluiting voor telefoonhoorn
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Hartelijk dank voor uw aankoop van
de telefoonhoorn-versterker PL-51.
Wij hopen dat u er veel plezier aan
zult beleven. U heeft daarmee gekozen voor een modern en betrouwbaar
systeem. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om het systeem
correct in gebruik te kunnen nemen
en met alle mogelijkheden van het
systeem vertrouwd te worden.
Standaard leveringsomvang
Controleer of alle hierna opgesomde
onderdelen aanwezig zijn:
- Telefoonhoorn-versterker PL-51
- Aansluitkabel
- 2 x 1,5 V mignonbatterijen
(type LR6 of AA)
- Handleiding
- Garantiekaart
Indien bepaalde onderdelen ontbreken, dient u onmiddellijk contact op
te nemen met uw audicien of rechtstreeks met de fabrikant.
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De stekker van de hoornkabel (1)
steekt u in de aansluiting aan de smalle kant van de PL-51 tot hij vastklikt.
2. Aansluitkabel
Steek één uiteinde van de meegeleverde aansluitkabel (2) in de aansluiting aan de brede kant van uw
gehoorversterker. Het andere uiteinde steekt u in de hoornaansluiting
aan de onderkant van de telefoon.
Het snoer plaatst u in het vrije kabelkanaal. Vervolgens steekt u de telefoonstekker opnieuw in de contactdoos van uw telefoonaansluiting. Uw
telefoon is nu opnieuw klaar voor
gebruik.

2
1

In gebruik nemen
Om de hoornversterker in gebruik te
nemen, zijn de volgende stappen
nodig:
1. Hoornkabel
Trek eerst de telefoonstekker uit de
contactdoos van uw telefoonaansluiting. Verwijder aan de onderkant van
de telefoon de hoornkabel uit het
kabelkanaal. Druk de grendel tegen
de stekker en trek deze samen met
de kabel uit de aansluiting.

Inschakelen
De hoornversterker wordt automatisch ingeschakeld als u de hoorn
opneemt. De ingeschakelde toestand wordt gesignaleerd met een
groen controlelampje aan de voorkant van het apparaat.
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Volume/klank instellen
Stel met de volumeregelaar een laag
volume in voor u de hoorn opneemt
en draai de regelaar voor hoge/lage
tonen naar het midden. Nu kunt u
met behulp van de volumeregelaar
het volume aanpassen aan uw
behoeften. Met de regelaar voor het
instellen van hoge/lage tonen kunt u
de klank veranderen, daarbij worden
met deze regelaar de hoge en lage
tonen versterkt. Daarnaast hebt u de
mogelijkheid het uitgangsvolume te
verdubbelen met de versterkertoets.
Als u de toets ingedrukt houdt, wordt
het ingestelde volume verhoogd. Bij
het spreken, laat u de versterkertoets
weer los.
Uitschakelen
De gehoorversterker wordt ca. 30
seconden na het opleggen van de
hoorn automatisch uitgeschakeld.
Het groene controlelampje dooft
weer.
Aansluitmogelijkheden
Op de 3,5-mm-aansluiting van de
PL-51 kunnen de volgende accessoires worden aangesloten:
• bijv. hoofdtelefoon (zie Accessoires).
• Dragers van achter-het-oor-hoortoestellen kunnen een telelus verbinden met de aansluiting. De
hoortoestellen worden daarbij
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ingesteld op „T“ of „MT“. Het volume kan daarbij worden ingesteld
met de instelregelaar van de PL-51.
• Achter-het-oor-hoortoestellen met
audioschoen maken een directe
koppeling mogelijk tussen telefoonleiding en hoortoestellen.
Hiervoor kunnen de monaurale
kabel (voor een-oor-hoortoestellen)
of de binaurale kabel (voor tweeoor-hoortoestellen) worden gebruikt.
Bedenk dat de luidspreker van de
telefoonhoorn wordt uitgeschakeld
als er een stekker in de aansluiting zit
(om terugkoppeling vermijden).
Accessoires
• kinbeugelhoorn, open systeem
• kinbeugelhoorn, gesloten systeem
• oortelefoon, discrete bouwvorm
• lichte hoofdtelefoon, klassieke
bouwvorm
• inductieplaatjes monauraal
• inductieplaatjes binauraal
• eurokabel monauraal, gedempt
• eurokabel binauraal, gedempt
De PL-51 kan via de aansluiting ook
worden verbonden met de volgende
apparaten:
• infrarood-transmissiesystemen
• radiotransmissiesystemen
• ringleidingtransmissiesystemen
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Voeding van de PL-51
De PL-51 wordt gevoed met 2 mignonbatterijen (type LR 6 of AA).
U kunt echter ook accu's met dezelfde vorm gebruiken. Bedenk echter
dat de bedrijfsduur van de PL-51
daardoor wordt verkort. Voor u de
batterijen vervangt, trekt u de telefoonstekker uit uw telefooncontactdoos. Aan de onderkant van de
behuizing bevindt zich het batterijvak. Open het batterijvakdeksel door
de grendel tegen het deksel te drukken en het deksel dan op te tillen.
Plaats 2 batterijen in het batterijvak
zoals aangegeven op de markeringen. Leg het deksel met de beide
grendels naar voren in de inkervingen en druk het dan vast. Gebruik
steeds 2 nieuwe mignonbatterijen
(type LR 6 of AA) of accu's van hetzelfde type.
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Verbinding opgebouwd maar de
gehoorversterker werkt niet:
- Open het batterijvak en controleer of
de batterijen correct geplaatst zijn.
- Plaats evt. nieuwe batterijen of volledig opgeladen accu's van hetzelfde type in het batterijvak.
Uitgangstoon zacht
- De batterijen zijn leeg en moeten
vervangen worden.
Aanpassing van de PL-51 – Kabelconfiguratie wijzigen
Door de verschillende kabelconfiguratie van sommige telefoontoestellen
is de goede werking van de PL-51
aan deze toestellen niet verzekerd.
De PL-51 kan echter worden aangepast aan de verschillende kabelconfiguraties. Daarvoor moet de codeerplatine in het batterijvak van de PL-51
worden verplaatst.

Storingen en oplossingen
Hoorn opgenomen – geen kiestoon/
groene LED brandt niet:
- Controleer of alle stekkers goed
vastzitten: Hoornkabel in de gehoorversterker/hoorn, aansluitkabel in het
apparaat/de contactdoos,
- Maak evt. nogmaals alle stekkers
los en sluit ze opnieuw aan (contactfout).

Deze codeerplatine heeft vier mogelijke posities: A, B, C en D.
Positie A:
werkt met de meeste telefoontoestellen
(leveringstoestand van de PL-51).
Positie B, C en D:
andere mogelijke contactconfiguraties.
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Andere contactconfiguratie instellen:
1. Trek de telefoonstekker uit de telefooncontactdoos.
2. Open het batterijvakdeksel.
3. Verwijder nu de beide batterijen.
4. Trek de codeerplatine voorzichtig
uit de houder en draai deze.
5. Plaats de codeerplatine daarna
opnieuw in de houder.
6. Breng de batterijen opnieuw aan
(polen correct plaatsen).
7. Sluit nu het batterijvak en steek de
telefoonstekker in de telefooncontactdoos.
Mocht uw hoornversterker dan nog
steeds niet werken, herhaalt u de
hierboven beschreven stappen.
Onderhoud en verzorging
De PL-51 is onderhoudsvrij.
Wanneer het apparaat vuil is, hoeft u
het enkel met een zachte, vochtige
doek te reinigen. Gebruik nooit alcohol, verdunner of andere organische
oplosmiddelen. De PL-51 mag niet
langdurig blootgesteld worden aan
rechtstreekse zonnestralen en moet
beschermd worden tegen grote hitte,
vocht of sterke mechanische trillingen.
Opmerking: Het apparaat is niet
beschermd tegen spatwater. Plaats
geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijv. vazen, op het apparaat.
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Ook open vuur, zoals bijv. Brandende kaarsen, mag in geen geval op
het apparaat worden geplaatst.
Let erop dat de batterijen niet blootgesteld worden aan sterke warmtebronnen, zoals zonnestraling, brand
o.i.d.
Garantie
De PL-51 is zeer betrouwbaar en veilig. Mochten er ondanks correcte
bediening storingen optreden, neem
dan contact op met uw audicien of
rechtstreeks met de fabrikant.
De garantie omvat de kostenloze
reparatie en het gratis terugsturen
van defecte apparaten. Voorwaarde
voor de garantie is dat het apparaat
in de originele verpakking teruggestuurd wordt. Gooi de originele verpakking dus niet weg! De garantie
vervalt bij beschadigingen die veroorzaakt werden door onoordeelkundig gebruik of bij reparatiepogingen
van niet erkende personen (verbreking van het garantiezegel op het
apparaat). Reparaties op garantie
kunnen alleen worden uitgevoerd als
de garantiekaart samen met een
kopie van de rekening/bon van de
handelaar wordt ingestuurd.
Het serienummer van het apparaat
moet steeds vermeld worden.
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Verwijdering van gebruikte
elektrische en elektronische
apparatuur (toe te passen in de
landen van de Europese Unie en
andere Europese landen met een
eigen inzamelsysteem voor zulke
apparaten). Het symbool op het product en de verpakking wijst erop dat
dit product niet als normaal huisafval
mag worden behandeld maar op een
verzamelpunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch moet worden afgegeven. Door uw bijdrage tot
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de correcte verwijdering van dit product, beschermt u de het milieu en
de gezondheid van uw medemensen. Milieu en gezondheid worden
door foute verwijdering in gevaar
gebracht. Materiaalrecyclage helpt
het verbruik van grondstoffen te
reduceren. Meer informatie over de
recyclage van dit product krijgt u bij
uw gemeente, de communale afvalverwijderingsbedrijven of in de zaak
waar u dit product heeft gekocht.

Technische gegevens
Afmetingen:
40 x 70 x 105 mm (HxBxD)
Kleur:
zilver
Gewicht:
122 g incl. batterijen
Versterkerfactor: max. 40 dB ± 20 %
Voeding:
2 x 1,5 V mignonbatterijen (type LR6 of AA)

Dit product is in overeenstemming met de normen van de Europese Unie.
EG-conformiteitsverklaringen zijn verkrijgbaar bij uw akhandel of direct bij de
fabrikant van dit product.

Technische wijzigingen voorbehouden.
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