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BE2021 Maxi Pro samtaleforsterker
13. Strømadapter
1. Ladekontakt
2. Mikrofonindikator
3. På/Av
4. Mikrofonvelger

9. Mikrofon
10. Bluetooth-indikator
11. Bluetooth-velger
12. Hodetelefonkontakt

14. Støpsel

5. Volum/ToneIndikator
6. VolumKontroller

7. ToneKontroller

Utseende og funksjon kan
variere avhengig av pakken.

8. Batteriindikator

Om Maxi Pro
Maxi Pro er en digital samtaleforsterker som forsterker
ordene slik at du hører de høyt og tydelig. Bruk Maxi til å
forsterke samtalen rundt middagsbordet, når du snakker
i mobiltelefonen eller når du ser på TV.

Trinn 2: Koble til Maxi
Koble de medfølgende hodetelefonene, ørepluggene,
hodesettet eller nakkebøylen til hodetelefon-kontakten (12)
som er merket med grønt på Maxi.

Trinn 3: Starte Maxi

Trinn 1: Lade opp Maxi

Hold inne på/av-knappen (3) i ca. en sekund for å starte
Maxi. Mikrofonindikatoren (2) tennes og lyser grønt, og
valgt volum vises av volum-/toneindikatoren (5) i tre
sekunder.

1 Koble ladekabelen til strømadapteren (13) og til Maxiladekontakten (1) som er merket med gult.

Maxi slås av ved å holde inne På/av-knappen (3) i ca. tre
sekunder til alle indikatorene slukkes.

2 Monter støpselet (14) på strømadapteren (13), og
kontroller at det sitter som den skal før det kobles til
strømutgangen.

Bruke Maxi til å forsterke tale

Komme i gang

3 Batteriindikatoren (8) blinker grønt under lading. Etter
ca. 3 timer lyser den med fast, grønt lys for å vise at
Maxi-enheten er ferdig ladet.

Maxi er utstyrt med en innebygd mikrofon (9) som
forsterker tale. Sett Maxi på bordet nær personen som
snakker, hold den i hånden eller fest den på klærne
med klemmen.

Justere volumet

Strømme musikk

Trykk
på volumkontrollen (6) for å øke volumet, og
for å redusere det. Mikrofonvolumet kan justeres i 9
trinn, og TV- og mobiltelefonvolum kan justeres 15 trinn.
Nivået vises på volum-/toneindikatoren (5).

Spill av en sang på mobiltelefonen, og trykk på
Bluetooth-velgeren (11) på Maxi til du hører musikken.

Merk: Volumet er innstilt på lavt volum hver gang du slår
på Maxi, for å unngå ubehagelige lydnivåer.

Når du snakker i telefonen, blir lyden fanget opp av mikrofonen i fjernkontrollen på hodetelefonene i stedet for
mikrofonen på Maxi.

Justere tonen
Trykk
på tonekontrollen (7) for å øke diskantnivået,
og på
for å redusere det. Diskantnivået kan justeres i
5 trinn, og vises med volum-/tone-indikatoren (5).
Merk: En økning i diskanten gjør at lydene S, F og T blir
mer fremtredende, og ordene blir lettere å forstå.

Bruke et headset med mikrofon

Bruke Maxi til å høre TV-lyd
For å kunne strømme med lyd fra TV-apparatet, trenger
du en Maxi Pro TV streamer. Se egen brukerhåndbok for
instralleringsanvisninger.
Høre på TV

Bruke Maxi med mobiltelefon

Slå på TV-apparatet, velg et program og trykk på Bluetoothvelgeren (11) på Maxi for å høre TV-lyden.

Parkobling

Merk: Hvis du får en telefonoppringning mens du ser på
TV, dempes lyden fra TV-apparatet slik at du kan høre
oppringerens stemme tydelig.

1 Sett Maxi-enheten i mikrofonmodus ved å trykke på
mikrofonvelgeren (4).
2 Hold inne Bluetooth-velgeren (11) på Maxi til
Bluetooth-indikatoren (10) begynner å blinke blått.
3 Kontroller at Bluetooth er aktivert på mobiltelefonen. Åpne Bluetooth-menyen og velg "Maxi
Pro" i listen.
4 Bluetooth-indikatoren avgir et fast, blått lys for å vise
at parkoblingen var vellykket.
Merk: Hvis mobiltelefonen er koblet fra Maxi-enheten, må
enhetene kobles sammen igjen ved å gjenta trinn 3 og 4.
Besvare en telefonoppringning
1 Bluetooth-indikatoren (10) på Maxi blinker blått når
mobiltelefonen ringer. Alle andre lyder blir dempet,
og du hører ringesignalet i hodetelefonene.
2 Anropet besvares ved å trykke på Bluetoothvelgeren
(11) på Maxi eller bruke fjernkontrollen på hodetelefonene. Deretter hører du oppringerens stemme
forsterket i hodetelefonene. Stemmen din blir fanget
opp av mikrofonen på Maxi eller fjernkontrollen på
hodetelefonene.
3 Trykk en gang til på Bluetooth-velgeren på Maxi for
å legge på.
Merk: Hvis du vil avvise et innkommende anrop. holder
du inne Bluetooth-velgeren på Maxi i 3 sekunder.
Ringe opp
Når du snakker i mobiltelefonen, vil du høre mottakerens
stemme forsterket i hodetelefonene. Stemmen din blir
fanget opp av mikrofonen på Maxi-enheten.

Når du legger på, kommer lyden fra TV-apparatet automatisk tilbake.
Automatisk tilkobling
Maxi-enheten kobles automatisk til TV streamer så snart
den er innenfor rekkevidde, slik at du enkelt kan ta med
deg Maxi-enheten når du besøker familie og venner.

Batteri og lading
Maxi er utstyrt med et innebygd, oppladbart batteri som
varer opptil 70 timer. Når batteriindikatoren (8) begynner
å blinke rødt, er det på tide å lade den, se Lade opp Maxi

Montere klemmen
Klemmen monteres ved å legge den mot bakdekselet og
trykke hardt til den låses fast. Den fjernes ved å trekke de
runde håndtakene ut fra sidene.

Feilsøking
De fleste problemer med produktet kan løses raskt ved å følge rådene nedenfor.
Hvis

Prøv dette

Jeg klarer ikke å pare enhetene via Bluetooth.

• Påse at Maxi-enheten er i mikrofonmodus ved å trykke på
mikrofonvelgeren (4). Forsøk å pare enhetene igjen ved å
følge trinnene i avsnittet Paring.

Ingenting skjer når jeg trykker på På/av-knappen på Maxienheten.

• Batteriene er utladet. Lad Maxi-enheten, se Lade opp
Maxi.

Batteriindikatoren på Maxi blinker rødt.

• Batterinivået er lavt. Lad Maxi, se Lade opp Maxi.

Jeg hører ingen lyd i hodetelefonene selv om Maxi er slått på.

• Kontroller først at volumet er på riktig nivå.
Kontroller at hodetelefonpluggen er riktig koblet til
hodetelefonkontakten på Maxi-enheten (12).
• Øk volumet ved å trykke på på volumkontrollen (6) på
Maxi.
• Koble hodetelefonene til en annen enhet, for eksempel
en smarttelefon, og kontroller om du hører lyd. Hvis ikke,
kan det være at hodetelefonene må skiftes.
• Hvis Bluetooth-modus er valgt, kontrollerer du at TVstreamer eller mobiltelefonen er innenfor rekkevidde, er
parkoblet og at lyd strømmes.

Jeg hører ikke mobiltelefonen i hodetelefonene.

• Kontroller at Bluetooth er aktivert på mobiltelefonen, og
at den er parkoblet med Maxi. Se Parkobling i avsnittet
Bruke Maxi med mobiltelefon.

Jeg hører ikke lyden fra TV-apparatet i hodetelefonene.

• Kontroller at TV-streamer er innenfor rekkevidde og at
den er parkoblet med Maxi. Se Parkobling i avsnittet
Bruke Maxi til å høre TV-lyd.

Lyden fra TV-apparatet eller mobiltelefonen er for lav, til
tross for at volumet på Maxi-enheten er på høyeste nivå.

• Forsøk å skru opp volumet på TV-apparatet eller
mobiltelefonen.

Jeg hører en høyfrekvent lyd i hodetelefonene.

• Reduser volumet eller øk avstanden mellom Maxi og
hodetelefonene.
• Rett den innebygde mikrofonen (9) på Maxi bort fra deg.

Maxi svarer ikke/er frosset.

• Hold inne av/på-knappen (3) i ti sekunder til Maxi slås av.
• Hold inne av/på-knappen (3) i en sekund for å starte Maxi
igjen.

Bruke produktet
Bruke produktet

Rengjøring

Merk: Maxi Pro kan skape høyt lydnivå. Den må brukes
med varsomhet. Øk volumet gradvis til et behagelig
nivå. Eksponering for høyt lydnivå kan være skadelig for
hørselen din.

Rengjør produktet med en myk, lofri klut. Unngå at det
kommer fuktighet inn i åpningene.

Hold små deler utenfor rekkevidde for små barn.
Bruk produktet i et tørt miljø der temperaturen alltid er
mellom 0 °C og 35 °C.

Service og garanti
Følg instruksjonene i dette heftet hvis produktet ser ut til å
være skadet eller ikke fungerer som det skal. Hvis produktet
fortsatt ikke fungerer som det skal, kontakter du den lokale
leverandøren for å få informasjon om service og garanti.
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