Hurtigveiledning for brukere av Baha® 5 lydprosessorer

Cochlear™ Wireless Phone Clip

Fordeler ved bruk av Cochlear Wireless Phone Clip
Nyt håndfri telefonering direkte til din Baha lydprosessor
Hør ditt Bluetooth®-aktiverte navigasjonssystem direkte i din
Baha lydprosessor.
Juster din Baha lydprosessor diskret ved å bruke Phone Clip
som fjernkontroll.
Strøm musikk fra en Bluetooth®-aktivert enhet.
10-30 cm mellom munn
og Phone Clip

Phone Clip kan enkelt festes på klærne. Den innebygde
mikrofonen fanger opp og overfører stemmen din, selv om
telefonen din er flere meter unna.

Produktoversikt

Komme i gang

Mikrofoninngang
Knapp for å besvare/
avslutte anrop

PÅ/AVknapp

Kontroller med audiografen om din lydprosessor er paret med
din Phone Clip. Det er ikke nødvendig å pare forhåndsparede
lydprosessorer på nytt. Hvis lydprosessoren din ikke er
forhåndsparet, finner du forklaring på hvordan du enkelt parer
den med din Phone Clip på siste side i denne veiledningen.

AV
PÅ

Velger for
lydprosessorprogram

Volumkontroll

Mikrofon
mute-knapp for
lydprosessoren

Tips! Pass på at lydprosessoren din er justert til et behagelig nivå før
du endrer innstillingene med volumkontrollen på Phone Clip.

Lade batteriet
Plugg den ene enden av den medfølgende mikro-USB-ladekabelen
i Phone Clip og den andre i en datamaskin, eller i en stikkontakt via
den medfølgende adapteren.
Mikro-USB-kontakt til lading

Når den røde LED-indikatoren øverst på Phone Clip blir grønn og
blinker rødt hvert annet sekund, er ladingen fullført.
Første gang du lader din Phone Clip må du la den lades i minst
3 timer, selv om indikatorlampen viser at den er fulladet. Batteriet
kan ikke overlades.
Merk: Phone Clip gir 6 timers samtaletid eller 80 timers standby-tid
når den er fulladet.

Hurtigveiledning for brukere av Baha® 5 lydprosessorer

Cochlear™ Wireless Phone Clip
Lysindikatorer (LED)

Koble til med mobiltelefonen din

Lysindikatorene øverst på Phone Clip gir informasjon om enhetens
status.

For å motta anrop eller ringe ut med Phone Clip, må Bluetooth®funksjonaliteten være aktivert i mobiltelefonen din. Telefonen kan
be deg bekrefte at du vil koble til Phone Clip etter vellykket paring.

Blinking

Betydning
Vanlig bruk (grønt)
Lavt batterinivå (gult)
Lader (rødt)
Fulladet – fortsatt tilkoblet lader, (rødt/grønt)
Klar til paring med lydprosessor (gult)
Klar til paring med Bluetooth-enhet (blått)
Bluetooth-samtale i gang (blått)

Hvis du må koble til manuelt, må du finne en liste over “Parede
enheter” i telefonens Bluetooth®-meny. I den listen merker du
“Høreapparattelefon” og velger “Koble til”.
Nå er du klar til å bruke din Phone Clip.
Du kan også aktivere “Automatisk fornyet tilkobling” på enkelte
telefoner. Se hvordan du gjør dette i bruksanvisningen for
mobiltelefonen din.
Tips! I de fleste tilfeller vil et hodetelefonsymbol på
mobiltelefonens hovedskjerm bekrefte at tilkoblingen
er vellykket.

Hvordan bruke Phone Clip
Håndtere samtaler med knappen for å besvare/avslutte anrop
Innkommende anrop:

Trykk en gang for å besvare et anrop.
Trykk to ganger for å avvise et anrop.

Bruke Phone Clip som fjernkontroll
Når du ikke snakker i telefonen, kan Phone
Clip også brukes som en enkel fjernkontroll
for lydprosessoren(e) din(e).

Under en samtale:

Trykk en gang for å overføre en samtale
startet med din telefon til Phone Clip.
For å sette en samtale på vent, trykker du
inn og holder knappen inne i 2 sekunder.
For å ringe:

Dobbeltklikk for å ringe siste brukte
nummer på nytt.
Trykk inn knappen og hold den inne i 2
sekunder for å aktivere taleoppringning.

Juster lydprosessorens lydstyrke.
Trykk en gang for å slå lydprosessorens
mikrofoner av og på.
Trykk en eller flere ganger for å veksle
mellom lydprosessorens programmer.
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Cochlear™ Wireless Phone Clip
Pare med din Baha lydprosessor
A Slå av din Baha lydprosessor ved å åpne
batteridekselet.

B Slå på Phone Clip og ta av den
sølvfargede hetten.

Slå på

Ta av hette

C

Trykk én gang på den hvite paringsknappen på
Phone Clip med spissen på en penn eller liknende.

D LED-indikatoren blinker gult annethvert sekund, og

E

Mens paringsmodus er aktivert, slår du på
lydprosessoren ved å lukke batteridekselet.

F

Phone Clip er nå i paringsmodus i 20 sekunder.

Vellykket paring indikeres av en hørbar melodi
i lydprosessoren.
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Cochlear™ Wireless Phone Clip
Pare med mobiltelefonen din
A Slå på Phone Clip og ta av den sølvfargede hetten.
B Påse at mobiltelefonens Bluetooth®-funksjonalitet er slått

på. Se mobiltelefonens bruksanvisning eller se anvisninger på
www.jabra.com.

C

Trykk en gang på den blå Bluetooth® paringsknappen på
Phone Clip for å aktivere paringsmodus i 2 minutter.
LED-indikatoren lyser blått under paringen.
LED

Slå på

Ta av hette

D Søk etter nye Bluetooth®-enheter på mobiltelefonen din og
velg “Høreapparattelefon” i listen.

E

Hvis mobiltelefonen din ber om et passord, skriver du
“0000” (fire nuller).

F

Nå er din Phone Clip paret med mobiltelefonen din. Hvis
mobiltelefonen spør hvilken Bluetooth®-tjeneste du vil
aktivere, velger du “Hodetelefon”.

Hjelp
For fullstendig informasjon om Cochlear Wireless Phone Clip,
se bruksanvisningen.
For fullstendig informasjon om Cochlear Baha lydprosessor,
se bruksanvisningen del A.
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Gå inn på www.cochlear.com for å få
vite mer om vårt komplette utvalg av
apper og trådløst tilbehør.
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