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INTRODUKSJON
Gratulerer med din nye Geemarc LoopHEARTM10
LoopHEAR TM 10 er en oppladbar samtaleforsterker.
Den forsterker opp tale og lyd fra radio/TV etc.

The LoopHEARTM10 kan brukes som et enkelt alternativ
til høreapparater ved bruk av hodetelefoner.

MERK: Brukere av digital høreapparater må
være sikker på at de er blitt programert
med T-stilling ved bruk av halsslynge.
Det er viktig at du leser bruksanvisningen for å utnytte
Geermarc LoopHEARTM 10 sitt hele potensial. Ta vare
på bruksanvisnign for evt. senere bruk.
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INTRODUKSJON
Pakke ut LoopHEAR TM10
Når du pakker ut LoopHEARTM10, skal du finne
følgende i esken:
• LoopHEARTM10 forsterker enhet
• Lyttebøyle og ørepropper
• 3.7V Li-po oppladbart batteri
• Micro usb / usb ledning for lading
• Stropp (Tillegg)
• Ekstern mikrofon med 3m ledning (Tillegg)
• Belte klipp
• 1 Bruksanvisning
Importør:
Medus AS
www.medus.no

For produkt support og hjelp besøk nettside
www.geemarc.com
Telefon 01707 387602
Faks 01707 832529
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BESKRIVELSE
Generell beskrivelse
Intern
Mikrofon
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BESKRIVELSE

Belte klipp

Batterikammer
Deksel
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BESKRIVELSE
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INSTALLASJON
Klargjøre
Åpne batterikammeret på baksiden av forsterker
enheten og koble til det vedlagte oppladbare
batteriet (3.7 V).
ELLER sett inn 2 stk. AAA batterier (1.5 V) istedet
for oppladbar batteripakke.
Hvis På LED lyser rødt ved bruk av AAA batterier,
må du bytte til nye batterier.
(På LED vil ikke lyse rødt ved bruk av oppladbar
batteripakke).
For å lade batteriet, koble til den vedlagte USB
ledningen til micro USB kontakten på forsterkeren
og andre enden i en PC eller annen USB lader.
Lade LED lyser da rødt under lading og lyser
grønt når ferdig ladet.
Hodetelefon
Koble til lyttebøyle eller øreplugger i bunnen
av forterkeren
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BRUKE LH10
Slå PÅ og AV LoopHEARTM 10
Slå på forsterkeren ved å skru volum hjulet oppover.
Se til at bryteren er satt til
(MIC).
På LED
vil lyse grønt. Juster styrken til et
komfortabelt volum ved å rulle på volum hjulet.

Slå av forsterkeren ved å rulle volum hjulet nedover
til det klikker og “OFF” vises på hjulet. På LED vil slukke.
LH10 kan brukes i rom som er utstyrt med teleslynge.
Sett mode bryteren til T og forsterkeren vil ta inn
signalker direkte fra teleslyngen. Mikrofon vil da ikke
virke.
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BRUKE LH10
En ekstern mikrofon kan kobles til kontakten

“Mic”

Sett Mode bryteren i Mic
possisjon
Den innebygde telespolen vil da være utkoblet.

MIKROFON

LH10 har også en innebygd mikrofon som lar deg høre
alle lydene rundt deg.

Tone and Balance Setting
Tone (
) og Ballanse (
) kan justeres
med kontrollene som ligger i batterikammeret.
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FEILSØKING
På LED er Rød
• Lade batteripakken hvis brukt eller bytt til nye AAA

standard batterier

LH10 virker ikke
• Se til at lyttebøyle/øreplugger er tilkoblet riktig
• Se til at volum hjulet er justert til ønsket styrke
• Se til at batteriet er ladet eller AAA batterier er OK
• Se til at Mode bryteren er satt til riktig Mode.

MIK for omgivelseslyd og T for teleslynge.

LH10 lader ikke
• Se til at ladeledningen er riktig tilkoblet og at det er

strøm tilgjengelig i enhet for lading.

•

Se til at batteriet er tilkoblet riktig og av riktig type
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SIKKERHETS INFORMASJON
Generelt
Ikke åpne enheten. Kontakt Medus for alle reparasjoner.

Renhold
Rens LH10 med en myk klut. Aldrig bruk væske eller
rensemidler. Dette kan skade overflaten og
elektronikken på innsiden.

Omgivelser
Ikke utsett enheten for direkte sollys.
Se til at det enheten ikke er tildekket og har no luft.
Hold alt utstyret unna vann og ikke bruk det i fuktige
rom.
Ikke utsett utstyret for åpen flamme eller andre
farlige forhold.
Unngå unødvendig berøring og gnissing mot tøy
pga. høy støy.
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GARANTI
Garanti etter Norsk lov.

VIKTIG:

KVITTERINGEN ER VIKTIG FOR
GARANTIEN. DENNE MÅ VISES
VED EVT. KRAV OM GARANTI.

SAMSVAR:
Geemarc Telecom SA erklærer at dette produktet er
i samsvar med viktige krav og andre relevante
bestemmelser av Radio and Telecommunications
Terminal Equipment Directive 2014/30/UE.
Samsvarserklæring kan sees og lastes ned på
www.geemarc.com
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FCC STATEMENT
FCC CLASS B

MERK:
Dette utstyret har blitt testet og funnet å samsvare med
grensene for Class B digital enhet, medhold til Part
15 av FCC regler. Disse grensene er laget for å gi
fornuftig beskyttelse mot skadelig innblanding i en
bolig installasjon. Dette utstyret genererer, bruker og
kan stråle radio frekvent energi og, hvis ikke installert
og brukt i henhold til instruksjon, kan føre til ødeleggende
innblanding i radio kommunikasjon. Derimot er det ingen
garanti for at innblanding ikke vil oppstå i en bestemt
installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker ødeleggende
innblanding i radio eller TV mottak, som kan fastsettes
ved å slå utstyret av og på, er brukeren oppfordret
til å prøve rette innblandingen med en eller flere av
de følgende målinger.
• Snu eller omplasser mottaker antenne.
• Øk avstanden mellom utstyr og mottaker.
• Tilkoble utstyret annen kontakt på en krets
forskjellig fra den som mottakeren er tilkoblet.
• Rådfør med forhandler eller en erfaren radio/TV
tekniker for hjelp.
BEMERK: Denne enheten er i samsvar med Del 15 av
FCC regler. Bruk er underlagt følgende to tilstander. (1)
denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens og
(2) denne enheten må akseptere all mottatt interferens,
innkludert interferens som forårsaker uønsket drift.
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RESIRKULERING/AVHENDING
Når produktet ikke lengre er i bruk skal det leveres
inn for resirkulering.
Ikke kast dette produktet som vanlig husholdningsavfall.
Avhend dette produktet på følgende måte:
- Fjern batteriene og kast dem på godkjent plass.
- Avlever utstyret på godkjent plass for elektronikk
retur eller lever utstyret til forhandler.
Alle elektriske og elektroniske produkter innkludert
batterier skal kastes på godkjente plasser og ikke
i vanlig husholdningsavfall.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
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