Oplossen van eventuele problemen
Geen geluid van televisie / radio of geluidsbron
• Houd de ontvanger knop R2+ (Volume op) voor twee seconden vast om de
draadloze verbinding tot stand te brengen.
Alle 5 ontvanger indicatoren branden en het geluid is zwak
• Het maximale volumeniveau is bereikt. Als het geluidssignaal nog steeds te
zwak is, pas dan het volume op uw televisie aan. Bij geen verbetering raadpleeg
uw specialist voor gehoor ondersteunende apparatuur en laat de telecoil 		
aanpassen.
HearIt All werkt niet

Kijk voor meer informatie op:
www.phonicear.com
•
2765 Smørum

•
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Phone: +45 3917 7101 • Fax: +45 3927 7900
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Connected to life

Televisie
Gesprekken
Telefoon
Mobiele Telefoon
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Verkorte Gids

U kunt Horen!

+

• Controleer of de voedingskabel is verbonden met de lader en dat de 		
transformator stevig is verbonden met een werkend wand contact doos, zodat
er een verbinding is op het lichtnet. (Lader indicator 3 kleurt permanent groen
of knippert afwisselend blauw / groen).
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Connected to life

Uw HearIt All is nu klaar voor gebruik
Geen draadloze verbinding met de vaste of mobiele 			
telefoonaansluiting
• Maak een draadloze verbinding door eenmalig op de lader knop C5 te drukken.
Zorg hierbij ervoor dat de ontvanger aan staat.
• Als de draadloze verbinding is verbroken door een slechte of geen ontvangst,
zal de verbinding automatisch weer tot stand komen zodra de ontvangst weer
voldoende is.
• Als de draadloze verbinding is verbroken door het ontbreken van stroom in
de ontvanger, dan zal de verbinding automatisch worden hersteld als de 		
ontvanger weer is opgeladen.
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Verbind kabels aan een televisie
of een andere geluidsbron
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Draadloze opstelling voor vaste telefoonlijn
1.

Schakel de ontvanger aan door de R1 knop ingedrukt te houden voor 5 seconden

2.

Schakel de oplader aan.

3.

Oplader indicator C3 begint snel te knipperen tijdens het maken van de connectie

4.

Zodra de verbinding tot stand is gekomen, stoppen de blauwe oplader indicatoren C3 en R3 met knipperen.
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Verbind kabels aan een vaste
telefoonaansluiting
*
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Draadloze opstelling voor mobiele telefoon
1. open het menu van de mobiele telefoon om de telefoon te laten zoeken naar beschikbare Bluetooth apparatuur binnen
		 bereik.
2.

Kies de Bluetooth optie “HearIt All”.

3.

Voer de code (8888) in de mobiele telefoon in. Kies de optie om de mobiele telefoon te verbinden. Een korte pieptoon zal
klinken in het apparaat voor gehoorondersteuning of in de hoofdtelefoon.

4. Zodra de draadloze verbinding tot stand is gekomen, stopt de blauwe ontvanger indicator met knipperen.
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Stop de stekker in contact
*
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Draadloze opstelling voor radio of televisie of
communiceren
1.

Schakel de zender aan door kort de zender knop T1 in te drukken.

2.

Televisie:

T1
1

• Plaats de zender in de oplader en hang de ontvanger om de nek.

2

• Schakel de Televisie aan.

Belangrijk!

2.

R1

Communiceren:

Schakel het apparaat nog niet aan totdat dit in stap 3 is

• Houd de zender in uw hand en plaats de ontvanger om uw nek.

T3

gemeld.

• Kies tussen een omni directionele of directionele instelling door

T2

de zender knoppen T2 of T3 in te drukken

* Stekker kan per land verschillen
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Enkel voor Communicatie

3.

schakel de ontvanger in door de ontvanger knop R1 gedurende
5 seconden in te drukken.

4.

Indien het geluid niet direct beschikbaar is, druk dan op de ontvanger knop +R2 gedurende 2 seconden.

5.

ontvanger indicator R1 wordt wit zodra de verbinding tot stand is gekomen.
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