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Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees deze instructies zorgvuldig en aandachtig door voor u het apparaat 
instelt en in gebruik neemt.

• Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige plek zodat andere 
gebruikers er te allen tijde bij kunnen.

• Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is.

• Gebruik het apparaat alleen op locaties waar 2,4 GHz radio is toege-
staan.

• Het apparaat en dan met name de voeding zijn alleen bedoeld voor 
gebruik in droge ruimtes. Het apparaat werkt alleen bij een kamer-
temperatuur van 5°C tot 35°C.

• Houd het apparaat, de verpakking en accessoires uit de buurt van 
kinderen en huisdieren om ongelukken te voorkomen.

• Ga altijd voorzichtig om met het apparaat en de accessoires en leg ze 
niet op vuile, stoffige oppervlakten.

• Maak de zender en de ontvanger regelmatig schoon. Maak uit hygië-
nisch oogpunt ook de zachte siliconen oordopjes regelmatig schoon. 
Verwissel de oordopjes regelmatig met de oordopjes die als acces-
soires zijn meegeleverd.

• Verf en meubellak kunnen de rubberen voet van de zender aantasten 
en het oppervlak van uw meubel beschadigen.

• Gebruik alleen de meegeleverde voeding om de zender van stroom te 
voorzien.

• In het geval u enkele dagen afwezig bent, haal dan de voeding uit het 
stopcontact.

Let op:
Uw ontvanger kan op een zeer luid volume worden ingesteld. Houd ter 
voorkoming van beschadiging door te veel volume van uw eigen gehoor 
of dat van mensen met goede oren, vooral kinderen, rekening met de vol-
gende instructies:

1. Stel de ontvanger voor gebruik in op een laag volume.

2. Stel tijdens het gebruik het volume in op een niveau dat u prettig vindt.

3. Als u een pacemaker heeft, raadpleegt u dan eerst uw arts of de fabri-
kant van de pacemaker voordat u dit product gebruikt.

4. Als u andere medische apparatuur gebruikt, gebruik het apparaat dan 
alleen volgens de veiligheidsinstructies van uw arts of de fabrikant.
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Veiligheidsvoorschriften betreffende de 
lithium-polymeer oplaadbare accu
De “earis” is voorzien van een lithium-polymeer accu die is vervaardigd vol-
gens de nieuwste eisen en veiligheidsvoorschriften. Door verkeerd gebruik 
of onjuiste behandeling kan de accu beschadigd raken. In dit geval kan de 
Humantechnik Group niet aansprakelijk worden gesteld.

In extreme gevallen bestaat het risico op:

- warmteontwikkeling

- brandontwikkeling

- explosie

- uitstoot van rook of gas

• Stel de accu niet bloot aan temperaturen hoger dan 70°C, door hem 
bijvoorbeeld in het zonlicht te houden of in vuur te gooien.

• Stel de accu niet bloot aan water en condens.

• Voorkom kortsluiting in de accu.

• Demonteer of vervorm de accu niet.

• Bewaar het apparaat/de accu op een koele en droge plek op kamer-
temperatuur.

• Laad de accu alleen op met de meegeleverde laders.

• Als het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt, laad dan de 
accu regelmatig op (om de zes maanden, ongeveer een uur lang).

• Laad de accu alleen op in een omgevingstemperatuur van 10 °C tot 
40 °C.

• Als het apparaat zichtbaar defect is, laad de accu dan niet opnieuw op.

• Lees ook de informatie over garantie en wegwerpen.

Introductie
Deze digitale draadloze headset maakt gebruik van de nieuwste digitale-radio-
techniek en beschikt over geluidsversterking.
De nieuwe “dynamic sound HS”-technologie die gebruikt is in dit apparaat 
past zich aan aan uw persoonlijke luisterbehoefte. Geniet overal in huis van 
kraakhelder stereo- en tv-geluid. Lees deze gebruikershandleiding zorgvul-
dig door zodat u het apparaat correct kunt instellen en bekend wordt met 
alle mogelijkheden die het apparaat biedt.
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Inhoud van de verpakking

1 “earis” ontvanger

1 “earis” zender

1 oplaadbare accu

1 voeding met reisadapters

1 paar kleine oordopjes

1 Toslink-kabel

1 audiokabel met 3,5mm
stereo jackplugs

1 audio-adapter RCA naar 3,5mm 
stereo jack

1 beknopte handleiding

1 gebruikershandleiding

1 garantiekaart
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Productoverzicht

Overzicht: Ontvanger voor onder de kin

1. Volumeknop

2. Speaker-oordopjes

3. Accucompartiment

4. Statusled/functieknop

5. Balans-instelknop

6. Toon-instelknop

7. Volume-indicator

8. Microfoon

9. Oplaadconnector 9

7 6

2

1 8

4

5

3
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Overzicht

1. Oplaaddock

2. Statusled voor ontvanger in oplaaddock

3. Oplaadcompartiment voor extra oplaadbare accu

4. Statusled voor extra oplaadbare accu

5. Oplaadconnector met magneet

6. Statusled

7. Knop om tonen in te stellen/koppelingsknop

8. Toonprofielinstellingsindicator

9. Aansluiting voor voeding

10. Optisch-digitale Toslink-connector

11. Jack-ingang voor het aansluiten van analoge audiobronnen (blauw)

12. Jack-ingang voor het aansluiten van een microfoon (groen)

13. Keuzeschakelaar analoog/digitaal

13

7

5

2

4

6

8

3

9 1110 12

1
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Overzicht: Statusled op zender

Statusled Zender.....

donker ... is uitgeschakeld

wit lampje ... is ingeschakeld en aan het zenden

knipperend wit lampje ... is aan het koppelen

dubbel knipperend wit lampje ....krijgt geen PCM -signaal binnen 
via de digitale input

Overzicht: Statusled op ontvanger

Statusled Ontvanger.....

donker ... is uitgeschakeld

constant groen lampje ... is ingeschakeld en aan het ontvan-
gen

knipperend groen lampje ... staat in de microfoonmodus

de volume-indicatorbalk knippert

snel ... is aan het koppelen

Overzicht van geluidssignalen

Geluidssignaal Betekenis

tijdens gebruik: 1 piepje

om de 30 seconden accu is bijna leeg

tijdens het instellen van het 
volume:

1 piepje maximaal volume bereikt

tijdens het instellen van het 
volume:

2 piepjes minimaal volume bereikt

tijdens gebruik: 1 piepje

om de 20 seconden ontvanger is buiten het zendbereik 
van de zender
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De zender aansluiten op een audiobron
Schakel de audiobron uit voordat u de zender aansluit. Zet de zender vlak 
bij de audiobron. Plaats de zender niet direct naast dikke wanden van  
gewapend beton en andere zendapparatuur. Dit kan het zendbereik ver-
minderen.
Er zijn meerdere manieren om uw “earis” aan te sluiten op een geluidsbron 
(bijv. een tv, stereoset, etc.)
Controleer de aansluitopties van uw audiobron.

Aansluitopties:
DIGITAL AUDIO OUT

- S/PDIF digitale output (Toslink)

AUDIO OUT
L R - RCA-aansluiting

- Koptelefoonaansluiting

)))) - Luidspreker

AV - Scart-aansluiting

De zender aansluiten op een digitale output 
(S/PDIF/Toslink)
Voor de allerbeste geluidskwaliteit verbindt u de zender met uw audiobron 
door middel van de Toslink optische (digitale) kabel.
De digitale input kan audiobronnen alleen uitzenden in PCM/Stereo.
Raadpleeg de handleiding van de aangesloten audiobron voor het instellen 
van de digitale output.
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Er kan geen geluid worden afgespeeld bij gebruik van een gecombine-
erd digitaal signaal (bitstream). De statusled op de zender zal twee keer 
knipperen, met een pauze ertussen, als er geen bruikbaar digitaal signaal 
binnenkomt.

Verwijder de beschermkapjes van de twee Toslink-connectoren aan de ka-
bel. Plug de optische Toslink-kabel in de Digital In-aansluiting op de zender 
en verbind hem met uw audiobron. De keuzeschakelaar analoog/digitaal 
op de linker zijkant van de zender dient op “Digital” te staan.

De zender aansluiten op een RCA-aansluiting
U bereikt een goede geluidskwaliteit door de zender aan te sluiten op uw 
audiobron door middel van de analoge audiokabel.
Plug de meegeleverde audiokabel in de blauwe “Analog In”-aansluiting op 
de zender. Verbind de RCA-adapterkabel met de audiokabel.
Plug de RCA-connectoren in de RCA-aansluiting van uw audiobron. Zorg 
ervoor dat de witte connector is aangesloten op de witte ingang op de au-
diobron en de rode connector op de rode ingang op de audiobron.
De keuzeschakelaar analoog/digitaal op de linker zijkant van de zender 
dient op “Analog” te staan.

De zender aansluiten op een koptelefoonaansluiting
Plug de meegeleverde audiokabel in de blauwe “Analog In”-aansluiting op de 
zender. Plug de audiokabel in de koptelefoonaansluiting van uw audiobron.
Zet het volume van uw geluidsbron indien mogelijk op gemiddeld.
Sommige tv-sets dempen de speakers als er apparaten worden aangeslo-
ten op hun koptelefoonaansluiting. Op sommige tv-sets kan dit automati-
sche dempen worden uitgeschakeld via de tv-instellingen. Zo niet, gebruik 
dan een andere aansluitmethode. De keuzeschakelaar analoog/digitaal op 
de linker zijkant van de zender dient op “Analog” te staan.
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De zender aansluiten op een luidspreker
De zender kan geluid van een speaker oppikken via een microfoon. 
Deze microfoon is niet meegeleverd. U dient deze afzonderlijk aan te schaf-
fen bij uw dealer. Gebruik alleen de “earis”-microfoon.
Plug de microfoon in de groene “Mic In”-aansluiting op de zender. Sluit de 
microfoon aan op de speaker-grill van uw geluidsbron.
Let op: Het volume van uw geluidsbron heeft een directe invloed op het 
volume van de ontvanger. Deze aansluitmethode geeft van alle methodes 
wel de slechtste geluidskwaliteit.
De keuzeschakelaar analoog/digitaal op de linker zijkant van de zender 
dient op “Analog” te staan.

De zender aansluiten op een scart-aansluiting
De scart-adapter is niet meegeleverd en kan worden aangeschaft bij een 
gespecialiseerde dealer.
Plug de meegeleverde audiokabel in de blauwe “Analog In”-aansluiting op 
de zender. Verbind de scart-adapter met de audiokabel.
Plug de scart-adapter in de scart-aansluiting van uw audiobron. De keu-
zeschakelaar analoog/digitaal op de linker zijkant van de zender dient op 
“Analog” te staan.
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De zender inschakelen
Pak de juiste reisadapter en duw deze in de voeding tot u een klik hoort.
Verbind de voeding met de zender via de gele 5V DC 1,5A-aansluiting. 
Sluit de voeding nu aan op een stopcontact.

De oplaadbare accu gebruiken
Duw de meegeleverde accu in de ontvanger met de schuine kant naar 
boven tot hij vastklikt.

Laad voor het eerste gebruik de ontvanger volledig en zonder onderbre-
kingen op.
Het duurt ongeveer 4 uur voordat de ontvanger 100% is opgeladen.

Als de accu leeg begint te raken, knippert de statusled op de ontvanger en 
hoort u om de 30 seconden een piepje. Daarna wordt na een paar minuten 
de ontvanger automatisch uitgeschakeld.
Om de accu op te laden, plaatst u de ontvanger in het oplaaddock van de 
zender. Het ledbalkje moet naar boven wijzen. De ontvanger wordt in de 
juiste laadpositie gehouden door magneten.
De oplaadstatusled voor op de ontvanger begint rood te knipperen.  
De oplaadstatusled wordt groen zodra de accu volledig is opgeladen.
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We raden u aan de ontvanger altijd in het oplaaddock van de zender te 
plaatsen als het apparaat niet in gebruik is. Hierdoor is de accu altijd klaar 
voor gebruik. Door het intelligente oplaadcircuit van de ontvanger kan de 
accu nooit overladen worden.

Er kan ook een accu worden opgeladen in de zender. Extra accu’s kunt u 
aanschaffen bij uw dealer.
De extra accu kan worden geplaatst in de oplaadsleuf aan de rechterkant 
- verwijder hiervoor eerst het klepje boven de oplaadsleuf. Zorg dat de 
schuine kant naar boven wijst en duw de accu er voorzichtig in. Tijdens het 
opladen van de extra accu is de oplaadstatusled rood. Als de accu volledig 
is opgeladen, wordt de led groen. De accu is nu klaar voor gebruik.
Als u twee accu’s heeft, raden wij u aan elke week van accu te wisselen. 
Op die manier worden beide accu’s regelmatig gebruikt en gaan ze zo lang 
mogelijk mee.

Oordopjes
De grotere meegeleverde siliconen oordopjes passen op de speakerarmen 
van de ontvanger. Als u deze dopjes niet lekker vindt zitten, probeer dan de 
kleinere dopjes die ook zijn meegeleverd.
Om de oordopjes om te wisselen, trekt u ze voorzichtig van de speakerar-
men.
Plaats daarna voorzichtig de andere twee oordopjes. Zorg dat de oor-
dopjes goed vastzitten.

Haal de oordopjes af en toe van de ontvanger en maak ze schoon met 
water en een milde zeep. Droog de oordopjes grondig af voordat u ze weer 
bevestigt.
Als de oordopjes ernstig vervuild of beschadigd zijn, dient u ze te vervan-
gen. Nieuwe oordopjes zijn verkrijgbaar bij uw gespecialiseerde dealer.
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“Earis” gebruiken

Let op:

Uw ontvanger kan op een zeer luid volume worden ingesteld. Houd ter 
voorkoming van beschadiging door te veel volume van uw eigen gehoor 
of dat van mensen met goede oren, vooral kinderen, rekening met de vol-
gende instructies:

1. Stel de ontvanger voor gebruik in op een laag volume.

2. Stel tijdens het gebruik het volume in op een niveau dat u prettig vindt.

3. Stel uw oren niet te lang bloot aan een hoog volume.

De “earis”-ontvanger voor onder de kin gebruiken
Om “earis” te gebruiken, gaat u als volgt te werk:

1. Zet uw audiobron aan (bijv. een tv). Als “earis” is aangesloten op de 
koptelefoonaansluiting of wordt bediend via een microfoon, stel het 
volume van de geluidsbron dan in op gemiddeld. Dit is niet nodig als 
“earis” is aangesloten via Toslink of RCA.

2. De ontvanger schakelt automatisch in als u de speakerarmen uit-
spreidt. Gebruik de volumeknop op de ontvanger om het volume laag 
te zetten en zo uw gehoor te beschermen. Als het volume laag staat, 
branden slechts een paar leds op de volume-indicator. Hoe meer leds 
er branden op de volume-indicator, hoe hoger het volume is ingesteld.

3. Plaats de oordopjes zo dat ze lekker zitten en geen pijn doen en plaats 
ze direct voor de gehoorgang. Gebruik de “L”- en “R”-markeringen 
boven op de speakerarmen. Plaats de grote zilveren volumeknop naar 
voren om hem makkelijk te kunnen bedienen. Schakel de ontvanger in. 
De groene statusled boven op de ontvanger geeft aan of de ontvanger 
is ingeschakeld.

4. De witte statusled op de zender gaat branden zodra de zender verbin-
ding heeft met de ontvanger en de verbinding tot stand is gekomen.

5. Stel in op het gewenste volume.

6. Als u de ontvanger weghaalt, wordt deze automatisch uitgeschakeld. 
We raden u aan de ontvanger altijd terug te plaatsen in het oplaaddock 
van de zender, zodat de accu altijd opgeladen is. Als de zender langer 
dan 5 minuten geen audiosignaal opvangt, schakelt hij automatisch uit.
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Audiobronselectie
U kunt maximaal 2 audiobronnen aansluiten op de zender, bijvoorbeeld 
een analoge stereoset en een digitale tv-set. Gebruik de keuzeschakelaar 
analoog/digitaal op de linker zijkant van de ontvanger om de gewenste 
audiobron te selecteren.

Het volume aanpassen
Draai aan de zilveren volumeknop op de voorkant van de ontvanger om 
eenvoudig het gewenste volume in te stellen. Het ledbalkje geeft het inge-
stelde volume weer. Als het volume laag staat, branden slechts een paar 
leds op de volume-indicatorbalk. Hoe meer leds er branden op de volu-
me-indicator, hoe hoger het volume is ingesteld.

De balans aanpassen
Met de balansinstelling bepaalt u de volumeverdeling over het rechter- 
en linkeroor. Stel de balans zo in zodat u met beide oren even goed hoort.
De knop voor de balansinstelling bevindt zich op de achterzijde van de 
ontvanger en kan worden bediend met een munt.
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“Dynamic sound HS” gebruiken voor een beter geluid
Met “dynamic sound HS” kunt u de meest ideale instellingen kiezen voor 
uw luisterervaring. De geïntegreerde “dynamic sound HS” biedt vijf dyna-
mische gehoorkeuzeprofielen. Deze bepalen op dynamische wijze het ge-
luid in overeenstemming met de bijbehorende instellingen en zijn speciaal 
ontworpen voor gebruikers met een verminderd gehoor. “dynamic sound 
HS” is gebaseerd op een algoritme ontwikkeld door het Duitse Fraunhofer 
Institute for Digital Media Technology IDMT in Oldenburg, en is het aller-
nieuwste op het gebied van intelligente soundscape. Het inkomende signa-
al wordt verdeeld over meerdere banden en elke band wordt omgezet in 
een dynamisch bereik. Deze omzetting is afhankelijk van het geselecteerde 
volume en geluidsprofiel op de zender. Ten slotte wordt het geluid geïnd-
ividualiseerd op de afzonderlijke frequentiebanden. Nadat de afzonderlijke 
frequentiebanden een gezamenlijk signaal hebben afgegeven, reproduce-
ert het systeem het geluid.
Dit wordt vervolgens dynamisch en voortdurend in realtime berekend,  
zodat u altijd gegarandeerd een ideale aanpassing heeft. Spraakrepro-
ductie wordt anders berekend dan bijvoorbeeld muziek.
U kunt vervolgens kiezen welke van de 5 geluidsprofielen het beste bij u 
past. Het geselecteerde profiel wordt opgeslagen.

U heeft keuze uit de volgende profielen:
1. sterke geluidsaanpassing in lagefrequentiebereik

2. minimale geluidsaanpassing in lagefrequentiebereik

3. geen verandering

4. minimale geluidsaanpassing in hogefrequentiebereik

5. sterke geluidsaanpassing in hogefrequentiebereik

Er zijn twee manieren om uw gewenste geluidsprofiel te selecteren:
1. Druk op de toon-instelknop links onder op de ontvanger om het gewen-
ste profiel te selecteren. U kunt aan de 5 geluidsprofielindicatorleds op de 
zender zien welk profiel er is ingesteld.
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1. Drukop de toon-instelknop boven op de zender om het gewenste profiel 
te selecteren. U kunt aan de 5 geluidsprofielindicatorleds op de zender zien 
welk profiel er is ingesteld.

U kunt maximaal twee ontvangers aansluiten op één “earis”-zender. 
De zender berekent het geluidsprofiel en de aangepaste geluidsprofielen 
worden opgeslagen in de ontvanger.
De zender berekent altijd het geselecteerde geluidsprofiel van de ontvanger 
die het eerst wordt aangezet.

Communicatieversterking door de ontvanger
De uitgezonden audiostream kan op elk moment worden onderbroken,  
bijvoorbeeld als u met iemand in dezelfde ruimte wilt praten. De ontvanger 
is 2 seconden na het inschakelen klaar voor gebruik van deze functie.
Om deze functie in te schakelen, drukt u eenmaal op de functieknop bo-
ven op de ontvanger. De geïntegreerde microfoon van de ontvanger pikt 
nu omgevingsgeluiden op en versterkt deze via de ontvanger. Het volume 
kan op de gebruikelijke manier worden aangepast. Om deze functie uit 
te schakelen, drukt u nogmaals op de functieknop. De vorige uitzending 
wordt nu hervat.
Let op: De volume-instelling van de microfoon staat los van de volume-instelling 
van de vorige uitzending. Het volume dat u instelt voor de microfoon wordt 
onthouden en de volgende keer weer gebruikt.
“dynamic sound HS” wordt niet geactiveerd als de microfoon is ingescha-
keld.
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Zender en ontvanger koppelen
“Earis” werkt alleen goed als de zender en ontvanger zijn gekoppeld. Dit is 
tijdens het productieproces al gedaan en de apparaten worden standaard 
gekoppeld geleverd.
Wilt u echter een andere ontvanger gebruiken of moet u deze ooit vervan-
gen, dan moet deze eerst aan de zender worden gekoppeld.
Er kunnen maximaal 2 ontvangers tegelijkertijd worden gebruikt met één 
zender.

Er zijn 2 manieren om een ontvanger aan de zender te koppelen:

1. Als er een nieuwe ontvanger in het oplaaddock van de zender wordt 
geplaatst, worden deze twee automatisch gekoppeld.

2. Houd de toon-instelknop ingedrukt tot de statusled voor op de zender 
snel begint te knipperen.
Ontvanger voor onder de kin: Zet de ontvanger voor onder de kin op en 
schakel hem in.
Zakontvanger: U moet de zakontvanger uit het oplaaddock halen om hem 
in te schakelen.
Houd de functieknop boven op de ontvanger ingedrukt tot de knipperende 
status-LED op de zender constant gaat branden. Dit betekent dat de zen-
der en de ontvanger zijn gekoppeld.
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Belangrijk
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huiselijke kringen. Dit product is niet 
geschikt voor gebruik in andere omgevingen. Beschadiging of aantasting 
van het apparaat ontstaan door het niet opvolgen van deze instructies valt 
niet onder de garantie.
De apparaten zijn niet waterdicht en dienen uit de buurt te worden gehou-
den van vloeibare stoffen. Plaats de apparaten niet in de buurt van warm-
tebronnen. Plaats geen voorwerpen boven op de apparaten waardoor ze 
niet meer functioneren.

Garantie
“earis” is een zeer betrouwbaar product. Mochten zich ondanks correct 
gebruik toch problemen voordoen, raadpleeg dan de probleemoplossing-
sgids. Als het probleem hiermee niet is opgelost, neem dan contact op met 
uw winkelier of direct met de fabrikant voordat u producten terugstuurt.
Indien van toepassing worden producten onder garantie gratis gerepareerd 
en kunt u ze gratis terugsturen.
We raden u aan de producten in de originele verpakking terug te sturen, 
dus bewaar deze gedurende de garantietermijn.
De garantie is niet van toepassing in het geval van verkeerd gebruik, onjui-
ste bediening of pogingen tot reparatie door niet-bevoegde personen (ver-
broken zegel). Garantiereparaties worden alleen uitgevoerd als de winkelier 
of fabrikant een aankoopbewijs heeft ontvangen.
Vermeld altijd het productnummer.
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Informatie over milieu/wegwerpen

Wegwerpen van gebruikte elektrische en elektronische  
apparatuur (van toepassing op landen binnen de Europese Unie 
en andere Europese landen met een apart inzamelingssysteem 

voor deze apparatuur).
Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product 
niet behandeld dient te worden als normaal huisafval, maar dat het ingele-
verd dient te worden bij een recyclingpunt voor elektrische en elektronische 
apparatuur of in een gele container moet worden gedeponeerd. U bescher-
mt het milieu en de gezondheid van uw medemens door het product op de 
juiste wijze weg te werpen. Milieu en gezondheid worden geschaad door 
het onjuist wegwerpen van afval.
Door materialen te recyclen, hoeven er minder grondstoffen te worden ge-
bruikt.
Voor aanvullende informatie over het recyclen van dit product kunt u terecht 
bij uw gemeente, de gemeentelijke afvalinzamelingspunten of de winkel 
waar u het product heeft gekocht.

Accu
De meegeleverde accu kan worden gerecycled. Als u de accu weggooit, 

doe deze dan in een accubak of lever hem in bij een speciaalzaak.
Zorg dat de accu leeg is als u hem weggooit. Dit ter bescherming 
van het milieu.

Deze apparatuur voldoet aan de vereisten zoals vermeld in de volgende 
EU-richtlijnen:

- 2011/ 65/EU RoHS-richtlijn
- 2012/19/EU WEEE-richtlijn
- 2014/53/EU RED-richtlijn
 EN 301 489-17 V3.2.0: 2017B
 EN 301 489-1 V2.2.0: 2017
 EN 300 440 V2.1.1: 2017
 EN 62479: 2010
- 2014/35/EU laagspanningsrichtlijn EN 60065: 2014

De naleving van bovengenoemde richtlijnen wordt bevestigd door de 
CE-markering op het apparaat. CE Conformiteitsverklaringen kunnen wor-
den gevonden op het internet op www.humantechnik.com/service

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Probleemoplossing

Symptomen Oorzaak Oplossing

O p l a a d s t a t u s l e d s 
gaan niet branden, 
terwijl de accu’s wel in 
de oplaaddocks van 
de zender zijn gepla-
atst.

De zender krijgt geen
stroom van de voe-
ding.

Controleer of de voe-
ding goed is aangeslo-
ten en of het stopcon-
tact naar behoren 
werkt.

De oplaadstatusled 
gaat niet branden, 
terwijl de accu wel is 
geplaatst.

Geen contact tussen 
de accu en het opla-
addock in de zender.

Plaats de accu’s volle-
dig en op de juiste ma-
nier in de zender. Con-
troleer of de contacten 
schoon zijn.

Oplaadstatusled voor 
de ontvanger gaat niet 
branden, terwijl de 
ontvanger wel in het 
oplaaddock is gepla-
atst.

Geen contact tussen de 
ontvanger en het opla-
addock in de zender.

Controleer of de ont-
vanger correct in het 
oplaaddock is gepla-
atst.

De ontvanger werkt 
niet, geen geluidsover-
dracht.

Geen accu geplaatst in 
de ontvanger.

Plaats de accu in de 
ontvanger.

De zender is niet of 
niet juist aangesloten 
op de tv- of stereoset.

Controleer de kabels 
en connectoren tus-
sen de zender en de 
audiobron.

De tv- of stereoset is 
niet ingeschakeld of de 
output is niet correct 
geconfigureerd.

Schakel de audiobron 
in of controleer de in-
stellingen.

De apparaten zijn niet 
meer gekoppeld

Koppel de zender en 
de ontvanger opnieuw.

De ontvanger werkt 
niet, geen geluidsover-
dracht.

De ontvanger is niet in-
geschakeld.
(Zakversie)

Schakel de ontvanger 
in met de AAN-/UIT-
knop op de zijkant van 
het apparaat.
(Zakversie)
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Symptomen Oorzaak Oplossing

De accu van de zender 
is leeg of niet opgela-
den.

Laad de accu op of 
plaats een opgeladen 
accu.

De geluidsoverdracht 
is slecht, lawaaiig of 
verstoord.

De ontvanger staat te 
ver van de zender.

Zet de ontvanger dich-
ter bij de zender.

Geluidsoverdracht lijkt 
vervormd, gedempt of 
verstoord.

De accu is bijna leeg Laad de accu op of 
plaats een opgeladen 
accu.

De geluidsoverdracht 
wordt kort onderbro-
ken en werkt daarna 
weer.

De ontvanger staat te 
ver van de zender. De 
omgeving verhindert 
overdracht (muren, 
objecten).

Zet de ontvanger dich-
ter bij de zender.

De accu gaat maar 
heel kort mee.

Accu is niet volledig 
opgeladen of defect 
en kan daardoor niet 
meer goed functione-
ren.

Laad de accu op, 
plaats een volledig op-
geladen accu of een 
nieuwe, volledig opge-
laden accu.
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Specificaties

Earis-set

Modulatie: Pulscodemodulatie (PCM) 

Analoog naar digitaal 

Draaggolffrequentie: 2,4GHz~2,5GHz

Signaal-ruisverhouding: -87 dB

RF-uitgangsvermogen: 10 dBm

Audiolatentie: < 47 ms

Werkzaam bereik: ca. 70 m

Temperatuurbereik: 0°C tot 45°C

Vermogen: 5 Volt DC / 1,5A

Voeding: 100-240 Volt 50-60 Hz

300 mA

Earis-ontvanger

THD: 1kHz<1% bij 500mVrms

Frequentierespons: 20-16 kHz 

Geluidsdrukniveau: 122dB SPL bij

Input=1KHz/500mVrms 

Materiaal oordopjes: Siliconen

Vermogen: Accu AP18A 3,7V 400mAh 

Lithium-Polymeer

Gebruikstijd: ca. 9 u

Opladen: ca. 2 u

Gewicht (incl. oplaadbare accu):

61 g

Afmetingen: 244mm*112,5mm*24mm

Temperatuurbereik: 0°C – 45°C
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