MOBILTELEFONFORSTERKER SA-40

Takk for at du har valgt vår Mobiltelefonforsterker SA-40.
Vennligst les denne manualen før du tar produktet i bruk og
oppbevar den for fremtidig referanse. Hvis du har noen spørsmål,
vennligst ta kontakt med ditt utleveringssted.
VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER:
1. Dette produktet driftes med oppladbare batterier. Ikke bytt til
ikke-oppladbare batterier. Lading av ikke-oppladbare batterier
kan forårsake batterilekkasje som vil ødelegge produktet (ikke
garanti).
2. Ta kontakt med ditt utleveringssted for bytte av batteri.
3. Bruk kun tilbehør anbefalt av produsenten.
4. Ikke bruk i nærheten av vann.
5. Ikke dra i ledningen for å koble SA-40 fra strømuttaket. Ta
tak i pluggen som sitter i strømutaket når SA-40 ikke er i bruk
eller for service og/eller rengjøring. Aldri bruk SA-40 hvis
pluggen, ledningen eller produktet er skadet. Vennligst send
SA-40 for reparasjon til din hjelpemiddelsentral.
6. For bruk av produktet under bilkjøring, vennligst referer til
trafikkreglene som må til enhver tid prioriteres fremfor bruk av
mobiltelefon.
7. Ikke bruk produktet under storm eller tordenvær. Det kan oppstå elektrisk støt fra lyn.
8. Ikke bruk dette produktet for å rapportere en gasslekkasje i
nærheten av lekkasjen.
9. SA-40 er blitt testet og tilfredsstiller alle nødvendige krav ved
bruk av originalt tilbehør.
Bruk av et annet tilbehør kan medføre at produktet ikke
tilfredsstiller kravene.
10. SA-40 batterier kan ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
De må leveres til din nærmeste gjenvinningsstasjon eller
samlingspunkt for el-avfall.
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INNHOLD:
Et komplett sett SA-40 inneholder:
• En SA-40 mobiltelefonforsterker
• Ett oppladbart batteri
• En belteklips
• En lader
• Denne bruksanvisningen

Batteri

Belteklips
SA-40
Mobiltelefonforsterker
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BESKRIVELSE
Høyttaler
Grønt
LED-lys

1
Gult LED-lys
4
2

”Svar”knapp

Lyddempingsknapp
og indikator

5
6
7
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Batterideksel
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BAKSIDE SA-40

FRONTSIDE SA-40
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valgbryter: håndsett-telespole-høyttaler
Av/På bryter
Lithium-ion batteri
Feste for belteklips
Styrkekontroll
Tone: høy-medium-lav
Ladeport for mikro USB
Utgang for stereo holdetelefoner

FABRIKKINNSTILLINGER:
Fabrikkinstillinger på din SA-40 er:
Valg: Håndsett
Styrke: Medium
Tone: Medium
BATTERI:
Sett batteri som vist på bildet ovenfor. Lad opp enheten før bruk.
En full lading tar mellom 3 og 4 timer.
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LADING AV SA-40:
1. Når batterinivået på din SA-40 er lavt, vil det grønne
LED-lyset blinke kontinuerlig.
2. For å lade din SA-40, koble laderen til ladeporten (7) og til
vegguttaket. Det grønne LED-lyset vil lyse hele tiden.
3. Når SA-40 er fulladet vil det grønne LED-lyset slutte å lyse.
4. Aldri ha SA-40 tilkoblet strøm i lenger enn en uke.
KOBLING AV SA-40 TIL DIN MOBILTELEFON:
1. Aktiver Bluetooth tilkobling på din mobiltelefon.
2. Slå på din SA-40. Begge lysene (Grønt LED-lys og Gult
LED-lys) vil blinke under tilkobling. Følg anvisningene på din
telefon for å fullføre tilkoblingen. Hvis din telefon spør etter
PIN-kode, vennligst tast 0000. SA-40 vil være tilkoblet din
mobiltelefon inntil du sletter den selv fra mobiltelefonen.
HVORDAN FUNGERER SA-40:
Med valgbryteren (1) kan man velge mellom:
• HS - modus: Håndsett. Du kan bruke din SA-40 som
”telefonrør” ved å holde høyttaleren mot øret.
• T-modus: Telespole. Du kan bruke telespolefunksjonen på ditt
høreapparat for å høre gjennom høreapparatet.
• SPKR: Høyttaler. Her bruker du høyttaleren på SA-40 for
”handsfree” telefonsamtaler.
VIKTIG: SA-40 forsterker lyden fra mobiltelefonen opptil 40dB
høyere enn din mobiltelefon. Vær oppmerksom på dette når du
stiller inn styrken.
Når du bruker SA-40 som håndsett må den være satt på
HS-modus. Aldri bruk SPKR-modus når du bruker SA-40 som
håndsett.
Vær oppmerksom på at noen mobiltelefoner lager mer støy enn
andre. Dette er også avhenging av signalstyrke og omgivelser.
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Ta imot telefonsamtaler med SA-40:
1. Trykk på telefonknappen på din SA-40 når det ringer på
mobiltelefonen din.
2. Du kan justere styrken ved å trykke på styrkekontrollknappen
(+) eller (-). Du vil høre en pipetonen når styrken har oppnådd
maksimum/minimum styrkenivå.
3. For å forbedre taletydelighet bruk tonekontroll bryteren inntil du finne tonen hvor du hører best. SA-40 vil lagre denne
tonen for fremtidige samtaler.
4. Trykk på telefonknappen på din SA-40 for å avslutte
samtalen.
Ringe ut med din SA-40
1. Trykk på telefonknappen på din SA-40.
2. Hvis din mobiltelefon har stemmegjenkjenning, kan du si navn
eller nummeret du vil ringe til.
3. Hvis ikke, må du taste nummeret på din telefon.
4. Trykk på telefonknappen på din SA-40 for å avslutte
samtalen.
Bruk av SA-40 i bilen:
1. Fest SA-40 til solskjermen.
2. Sett SA-40 til SPKR-modus (høyttaler). Vennligst følg trafikkregler som gjelder bruk av mobil under bilkjøring.
Bruk av SA-40 med telespole på ditt høreapparat:
1. Sett SA-40 til T-modus (Telespole). Du vil ikke høre noe lyd
direkte fra din SA-40.
2. Sett høyttaleren på din SA-40 over ditt høreapparat.
Bruk av dempingsknappen:
Trykk på dempingsknappen for å dempe lyden fra mikrofonen på
din SA-40. Dempingsindikatoren vil lyser.
Trykk på dempingsknappen en gang til for å slå på lyden igjen.
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FEILSØKING
Samtalepartneren kan ikke
høre meg.
Kan jeg bruker stemmegjenkjenning på SA-40 for å få
tilgang til mobilsvareren?
Hvor ofte må jeg lade min SA40?
Min SA-40 er påslått og den
er koblet til min mobiltelefon,
men jeg klarer verken og motta
samtaler eller ringe ut.

Sjekk at dempingsknappen
ikke er påslått.
Ja, men kun hvis din telefon
støtter denne funksjonen.
Avhenging av bruk, kan det
være hver dag eller hver uke.
De kan hende at SA-40 er
utenfor rekkevidde som er ca.
10 meter.

RENGJØRING
Bruk kun en myk og tørr klut eller en lett fuktet klut med et
skånsomt rengjøringsmiddel for å gjøre enheten rent. Ikke bruk
etsende produkter, kjemikalier, alkohol eller andre rengjøringsmidler som inneholder klor, ammoniakk eller andre sterke midler.
GARANTI
2 års garanti fra leveringsdato.
Garantien omfatter fabrikasjons- og materialfeil. Feil forårsaket
av uforsiktig håndtering eller inngrep i produktet omfattes ikke
av garantien. Det gjelder også hvis en har forsøkt å skifte batteri
selv. Dette utføres kun av utleveringsstedet.
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TEKNISKE DATA
Brukstid

Opp til 10 timer avhenging av batteri
og mobitelefon.

Stand-by tid

Opp til 14 dager

Rekkevidde

10 meter

Vekt (inkl. batteri)

85 gram

Mål (uten belteklips)

14 x 5 x 3,3 cm (L x B x H)

Ladeport

Mikro USB

Batteritype

3,7V/800mAh Lithium-Ion

Maksimal ladetid

3 til 4 timer

Ladekrav

5 VCD - 500mA

Bluetooth versjon

v.2.1 + EDR

Bluetooth profiler

HFP - HSP - A2DP

Brukstemperatur

Mellom 0 og 40 grader C

Oppbevaringstemperatur

Mellom -10 og +50 grader C

Forsterkning

Opp til 40 dB

FORHANDLER:
AurisMed AS
Postboks 294
3201 Sandefjord
Tel: 33 42 72 50
e-mail: aurismed@aurismed.no
Web site: www.aurismed.no
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