
EduMicBruksanvisning



Avsedd användning

Avsedd användning EduMic är en trådlös mikrofon och sändare av tal och andra 
ljudsignaler till hörapparater.

Indikation för användning Ingen indikation för användning.

Avsedda användare Vuxna och barn över 36 månader.

Användningsmiljö Klassrum / Personlig användning.

Kontraindikationer Användare av aktiva implantat måste vara särskilt  
uppmärksamma vid användning av EduMic.  
Se varningsavsnittet för att läsa mer.

Kliniska fördelar Se hörapparatens kliniska fördelar.

Introduktion
Bruksanvisningen vägleder dig i hur du använder och tar hand om din nya EduMic. 
Läs noga igenom bruksanvisningen, inklusive avsnittet Varningar. Det hjälper dig 
att få största möjliga nytta av din nya EduMic. 

Om du har ytterligare frågor kring hantering av din EduMic rekommenderar vi att 
du kontaktar din audionom.

Bruksanvisningen har en innehållsförteckning med sex avsnitt som 
gör det lättare att hitta det du söker.
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Om

Förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller följande delar:

EduMic Justerbart halsband Kabel med 
3,5 mm-kontakt

FM-skyddsfodral

Laddare 
(Varierar från land till land)

USB-kabel 
för laddning

Denna bruksanvisning 
(Bruksanvisning)

Se sidan

16
eller

18

Komma igång
Innan du kan börja använda EduMic, behöver du parkoppla EduMic med dina 
hörapparater.
Parkopplingen sparas så du behöver bara genomföra den en gång.
Besök www.oticon.se/compatibility för mer information.

Parkoppla EduMic med hörapparater

Hörapparat

EduMic
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Personer i alla åldrar kan dra fördel
av en trådlös mikrofon genom direkt
åtkomst till den primära talaren.

Anslutningslägen
EduMic har fyra anslutningslägen:
• Mikrofon (20 m räckvidd)
• 3,5 mm kabel (20 m räckvidd)
• FM (3 m räckvidd)
• Telespole (3 m räckvidd)

Med 3,5 mm anslutning är EduMic 
i kabel-läge och överför ljud 
från externa källor direkt till 
hörapparaterna.

Ljudöverföring i mikrofon- och kabel-
läget är avsedd för en-till-flera-
kommunikation.

När en universal FM-mottagare är 
ansluten är EduMic i FM-läge och 
överför ljud från ett annat trådlöst 
klassrumssystem.

I telespole-läge överför EduMic ljud 
från ett telespolesystem. 

Överföring i FM- och telespole-läget 
är avsedd för personlig användning 
i klassrummet (FM-läget) eller i 
offentliga rum (telespole-läget).

Under användning i telespole- eller 
DAI-läget kan avbrott förekomma. 
EduMic kommer att återställas 
och återgår inom kort till valt 
lyssningsprogram.

Upp till 
20 meter

Användare av hörapparater

Person med EduMic
Introduktion
EduMic överför ljud till Oticon 
hörapparater via 2,4 GHz-teknik. 
Hörapparaterna tar emot överfört ljud i 
ett dedikerat EduMic-program.

Mikrofon
När du sätter på EduMic tänds en grön
LED-lampa. Detta betyder att mikrofonen
är aktiverad. EduMic-mikrofonen fångar
upp din röst och överför signalen med
2,4 GHz-teknik till ett obegränsat antal
parkopplade hörapparater. På så sätt har
varje person alltid en tydlig och konstant
åtkomst till din röst, samtidigt som buller
och ekon i exempelvis klassrummet,
liksom avståndet mellan dig och den som
lyssnar, begränsas.
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Start

  LED
Statusindikator

  LED
Strömindikator

Baksida Undersida

Tryckknapp
PÅ, AV, tyst 
läge, tele-
spole, radera 
parkopplingar

FM-kontakt
(DAI)
Universal-
mottagare

3,5 mm-kontakt
Externa ljudkällor

Mikrofon-
Ljudingång

Framsida

  USB-kontakt
För laddning

EduMic - delar och funktioner Statusindikator

Blinkande blå Parkoppling pågår

Vit Komma igång

Grön PÅ/Mikrofon

Blinkande grön Mikrofon avstängd  
i mikrofonläget

Gul 3,5 mm/FM-läge

Blinkande gul Mikrofon avstängd  
i 3,5 mm-/FM-läget

Röd Parkopplingar raderade

Magenta Telespole

Blinkande magenta Mikrofon avstängd  
i telespoleläget

Strömindikator

Vit Komma igång

Grönt Fulladdad

Blinkande gul Laddar

Blinkande röd Svagt batteri

Roterande clip
Fäst på medföljande 

halsband eller kläder



1

2
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Säkerhetskoppling
För snabb borttagning

Justerbart fäste
För individuell  

justering

Halsband med 
EduMic

Max 20 cm 

Halsband - delar och funktioner Använda halsband
När EduMic används med halsband ska 
avståndet mellan munnen och EduMics 
översida inte överstiga 20 cm.

1.   Fäst clipet på det justerbara fästet.
2.   Häng halsbandet runt halsen och justera 

fästet för bästa avstånd till munnen.

Tips:
För att minska bruset i hörapparaterna 
rekommenderas att mikrofonen stängs av 
under hantering före användning.

EduMic bör inte användas intill smycken eller 
andra hårda föremål.
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Sätta på och stänga av EduMic Stänga av mikrofonen
Du kan aktivera "tyst läge" om du vill stänga av ljudet från EduMic. 
Tryck in knappen snabbt för att stänga av ljudet från EduMic.

PÅ/Mikrofon:
Tryck på knappen i 2 sekunder tills båda indikatorerna lyser 
VITT och släpp sedan knappen.
Vänta 10 sekunder tills statusindikatorn lyser GRÖNT
EduMic är nu på och mikrofonen är klar att användas.

AV:
Tryck in knappen i 2 sekunder tills statusindikatorn slocknar.

Tyst läge:
Tryck in knappen snabbt
Statusindikatorn blinkar GRÖNT.
Ljudöverföringen från EduMic är nu avstängd.

Ljudläge:
Aktivera ljudöverföring på EduMic genom att trycka 
snabbt på knappen igen.
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Parkoppla EduMic med hörapparater 
Parkoppla hörapparaterAktivera parkopplingsläget 

i hörapparaterna
Klar att använda

1

2
Max 20 cm

Säkerställ att EduMic är påslagen

1.  Stäng av dina hörapparater genom att 
öppna batterifacket.

2.  Sätt på hörapparaterna genom att stänga 
batterifacket.

Nu har du 3 minuter på dig att parkoppla 
hörapparaterna med EduMic

Placera hörapparaterna nära EduMic.

Endast ett par hörapparater bör användas 
åt gången.

Statusindikatorn blinkar BLÅ medan
parkoppling pågår.

Statusindikatorn slutar blinka BLÅ när par-
kopplingen är slutförd och lyser då GRÖN.

Nu är EduMic redo att användas med hörap-
paraterna.

Om fler hörapparater behöver parkopplas 
upprepar du stegen ovan.
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Parkoppla EduMic med laddningsbara hörapparater

1.  Stäng av hörapparaterna genom att 
trycka in den nedre delen av hörappara-
tens tryckknapp i 3 sekunder. 

2.  Sätt på hörapparaterna genom att trycka 
in den nedre delen av hörapparatens 
tryckknapp i 2 sekunder.

Nu har du 3 minuter på dig att parkoppla 
hörapparaterna med EduMic

Se till att EduMic är påslagen Parkoppla hörapparaterAktivera parkopplingsläget i 
hörapparaterna

Klar att använda

Max 20 cm

1. AV
2. PÅ

Placera hörapparaten nära EduMic.

Endast ett par hörapparater bör användas 
åt gången.

Statusindikatorn blinkar BLÅTT under 
pågående parkoppling.

Statusindikatorn slutar blinka BLÅ när par-
kopplingen är slutförd och lyser då GRÖN.

Nu är EduMic redo att användas med hörap-
paraterna.

Om fler hörapparater behöver parkopplas 
upprepar du stegen ovan.
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Ladda EduMic
Laddar Laddning klar

1 2

Hantering

Anslut till strömkälla

1.  För in mikro-USB:n i 
laddaren på EduMic.

2.  Anslut kontakten till ett 
strömuttag.

Eller anslut USB-kabeln 
för laddning till ett 
USB-strömuttag.

Strömindikatorn blinkar 
GUL under laddning.

Strömindikatorn lyser 
GRÖN när batteriet är full-
laddat.

Varningslampa för lågt batteri
Strömindikatorn lyser RÖD när batteriet håller på att ladda 
ur. Då har du två timmar användning kvar innan batteriet 
tar slut.

VIKTIGT MEDDELANDE
Under laddning ska laddningsindikatorn tändas enligt beskrivningen i denna 
bruksanvisning. Om laddningsindikatorn inte lyser enligt beskrivningen, koppla bort 
EduMic från laddaren och kontakta din audionom.

Ladda EduMic med medföljande original-USB-kabel eller strömförsörjning 
5.0V / 1A, CE och säkerhetsmärkt. 



2322   Om    Start    Hantering    Andra lägen    Varningar    Mer info  

Batterianvändning
En fulladdad EduMic räcker för 10 timmar användning. Batteriets prestanda 
varierar beroende på hur du använder EduMic. Ljudöverföring i kabel-läget drar 
exempelvis mer batteri än i mikrofonläget.

Om batteriet i EduMic tar slut, anslut till strömkälla för att ladda. 

För optimala laddningsförhållanden ska rumstemperaturen vara 
+20° C till +30° C

Om batteriet inte fungerar som det ska, kontakta din audionom.

Laddningstid
Ladda EduMic helt innan du använder den första gången.

Vi rekommenderar att du laddar EduMic under natten. På så sätt börjar du alltid 
dagen med en fulladdad EduMic. 

Laddningstiden varierar beroende på hur urladdat batteriet är.   
Om EduMic är helt urladdad tar normal laddning:

2,5 timmar 1 timme 0,5 timme
Fulladdat 50 % laddning 25% laddning

Laddningen avslutas automatiskt när batteriet är fulladdat. Låt EduMic vara 
ansluten till strömkälla när den inte används.
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Radera parkopplade enheter 
Man kan radera parkopplingar från EduMic när de inte längre behövs. Genom 
att åter parkoppla hörapparaterna garanterar man åtkomst till automatisk 
programändring för dessa hörapparater.

Se till att EduMic är påslagen

VIKTIGT MEDDELANDE
Se bruksanvisningen för dina hörapparater om detaljer kring funktionerna i just din 
hörapparat.  

Parkoppling
För att höra den överförda ljudsignalen från EduMic måste hörapparaterna vara 
i EduMic-programmet. Detta kan ställas in automatiskt eller manuellt. 

Automatisk ändring av hörapparatprogram
EduMic kan lagra upp till tio hörapparatsanslutningar. När någon av dessa 
hörapparater är inom 20 m avstånd från EduMic kommer de automatiskt att byta 
till EduMic-programmet. Genom att aktivera och inaktivera tyst-läge i EduMic 
aktiverar du också en programändring i hörapparaten.

Manuellt ändring av hörapparatprogram
När EduMic är parkopplad med över 10 hörapparater lagras inte alla anslutningar 
i EduMic. I sådana fall kan användaren byta till EduMic-programmet på sina 
hörapparater manuellt eller på en personlig fjärrkontroll.

Radera parkopplade enheter

Tryck och håll i knappen 
i 12 sekunder tills statusindikatorn 
lyser RÖTT.

Alla parkopplingar med hörapparater 
har nu raderats från EduMic.
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Max 20 cm

VIKTIGT MEDDELANDE
EduMic får aldrig tvättas eller sänkas ner i vatten eller andra vätskor.

Använda roterande clipet
När EduMic används i mikrofon-läget, bär som visas i stående läge. Avståndet 
mellan munnen och EduMics översida ska inte överstiga 20 cm. EduMic bör inte 
användas intill smycken eller andra hårda föremål.

Fäst EduMic på dina kläder med det roterande clipet.

Rengöring
EduMic är fuktavvisande vilket gör den lätt att göra ren med en fuktig trasa.  
Du bör rengöra enheten regelbundet.
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Återgå till mikrofonläget

1

2

Andra lägen

Ansluta till externa ljudkällor
Med 3,5 mm-ingången kan du ansluta EduMic till externa ljudkällor som ett 
ljudutjämningssystem, smartboards eller PC / surfplattor m.m.

Anslut 3,5 mm kabeln

Sätt i kabeln.

Anslut kabeln till den externa ljudkällan.

Säkerställ att EduMic är påslagen.

När kabeln är ansluten lyser
statusindikatorn GULT.

EduMic-mikrofonen är inaktiverad 
i kabel-läge.

Kabel-läge Aktivera/inaktivera Tyst läge 

Tryck in knappen snabbt för att aktivera 
tyst läge i EduMic.

Statusindikatorn blinkar GULT.

Inaktivera tyst läge genom att trycka 
snabbt på knappen en gång till.

1. Ta ut 3,5 mm kabeln ur EduMic.

2.  Statusindikatorn lyser GRÖNT och 
EduMic återgår till mikrofonläget.
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Återgå till mikrofonläget

1

2

Ansluta till klassrumssystem
Anslutning kräver en FM-sändare och en universal FM-mottagare med Europin-
kontakt.

Anslut mottagaren FM-läge

Anslut mottagaren och se till att EduMic är 
påslagen.

Placera EduMic nära eleven (max 3 m).

Slå på FM-sändaren för att aktivera 
klassrumssystemet.

När FM-mottagaren är ansluten lyser sta-
tusindikatorn GULT.

EduMic-mikrofonen är avstängd i FM-läget.

Aktivera/inaktivera Tyst läge

Tryck in knappen snabbt för att aktivera 
tyst läge i EduMic.

Statusindikatorn blinkar GULT.

Inaktivera tyst läge genom att trycka 
snabbt på knappen en gång till.

1. Ta ut 3,5 mm kabeln ur EduMic.

2.  Statusindikatorn lyser GRÖNT och 
EduMic återgår till mikrofonläget.
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FM skyddshölje
När en universalmottagare kopplas till EduMic rekommenderas att det 
medföljande vita gummihöljet används för att skydda mottagaren.

1 2

VIKTIGT MEDDELANDE
För att läsa mer om ditt specifika klassrumssystems funktioner, se systemets egen 
bruksanvisning.

VIKTIGT MEDDELANDE
FM-skyddshöljet får inte användas i mikrofonläget. Höljet kommer störa 
mikrofoninmatningen. 
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Tryck och håll in knappen i 10 sekunder tills 
statusindikatorn lyser i MAGENTA.
EduMic är nu i telespoleläge och 
EduMic-mikrofonen är avstängd.
Räckvidden är 3 m.

Telespoleläge Lämna telespolsläge

Aktivera telespolsläge
Telespoleläge ger direkt tillgång till teleslingsystem som vanligtvis finns i 
teatrar och föreläsningslokaler. Denna eller en liknande symbol visas där en 
teleslinga är installerad.

Säkerställ att EduMic är avstängd Aktivera/Inaktivera Tyst läge

Tryck in knappen snabbt för att aktivera 
tyst läge i EduMic.

Statusindikatorn blinkar MAGENTA.

Inaktivera tyst läge genom att trycka 
snabbt på knappen en gång till.

Tryck in knappen i 2 sekunder tills 
statusindikatorn slutar lysa.
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För din personliga säkerhet och för att säkerställa 
korrekt användning bör du bekanta dig med föl-
jande allmänna varningar innan du använder din 
EduMic. Kontakta din audionom om du upplever 
oväntade resultat eller allvarliga händelser med 
din EduMic under användning eller på grund av 
dess användning. Din audionom kan hjälpa till 
med problemlösning och, i förekommande fall, 
rapportera tillverkaren och / eller myndigheter.

Kvävningsrisk och risk att svälja små delar.
EduMic och dess delar bör förvaras utom räckhåll 
för barn och andra personer som riskerar att 
svälja dessa delar eller på annat sätt skada sig 
själva. Om en del har svalts ska läkare uppsökas 
omedelbart.

Explosionsrisk
EduMic är säker att använda under normala för-
hållanden. EduMic har inte testats för överens-
stämmelse med internationella standarder för 
explosiva miljöer. 

Använd därför inte EduMic i miljöer med explo-
sionsrisk, t.ex. gruvor, syrgasrika miljöer eller 
områden där brandfarliga bedömningsmedel 
hanteras.

Röntgen/CT/MR/PET-skanning, elektroterapi 
och kirurgi
Avlägsna EduMic före röntgen/CT/MR/PET-skan-
ning, elektroterapi och kirurgi osv. eftersom de 
kan skadas av att utsättas för starka elektromag-
netiska fält. 

Värme och kemikalier
EduMic får aldrig utsättas för hög värme, t.ex. i 
en parkerad bil som står i solen. EduMic får heller 
inte torkas i mikrovågsugn eller vanlig ugn.
Kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, rakvat-
ten, hudlotion, myggmedel och liknande produk-
ter kan skada EduMic. Du ska alltid ta av EduMic 
innan du använder dessa produkter och se till att 
de hunnit torka innan du använder EduMic igen.

Störningar 
EduMic har genomgått grundliga tester för stör-
ningar enligt de strängaste internationella nor-
merna. Men störningar mellan EduMic och andra 
enheter (t.ex. vissa mobiltelefoner, CB-enheter, 
butiksstöldlarm och andra trådlösa enheter) kan 
förekomma. Om detta inträffar, öka avståndet 
mellan EduMic och den störande enheten.

Användning på flygplan 
EduMic har Bluetooth-teknik. EduMic får bara 
användas ombord på flygplan om flygpersonalen 
uttryckligen godkänt detta.

Aktiva implantat
EduMic har testats noggrant och godkänts för 
människors hälsa enligt internationella normer 
för exponering för människor (Specific Absorp-
tion Ratio - SAR), inducerad elektromagnetisk 
kraft och spänning i människokroppen. 

Exponeringsvärdena ligger långt under interna-
tionellt accepterade säkerhetsgränser för SAR, 
inducerad elektromagnetisk kraft och spänning 
i människokroppen som definieras i standarder-
na för människors hälsa och samexistens med 
aktiva medicinska implantat som pacemakers och 
hjärtfibrillatorer.

Uppladdningsbart batteri
Försök inte att öppna EduMic. Det kan skada 
batteriet. Försök aldrig att byta ut batteriet. Om 
batteriet måste bytas ut, returnera din enhet 
till leverantören för åtgärd. Garantin upphör att 
gälla om det finns tecken på otillbörligt intrång i 
batterifacket.
Säkerheten för uppladdning av batterier med 
USB-sladden avgörs av den externa signalkällan. 
När apparaten är ansluten till nätströmsdriven 
utrustning, måste denna utrustning överens-
stämma med IEC-62368 eller motsvarande 
säkerhetsstandarder.

Varningar 

Varningar
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Anslutning till extern utrustning
Eventuella risker vid användning av EduMic 
avgörs av den externa signalkällan. När appara-
ten är ansluten till nätströmsdriven utrustning, 
måste denna utrustning överensstämma med 
IEC-62368 eller motsvarande säkerhetsstandar-
der.

Ej kompatibla, ej medföljande tillbehör
Använd endast tillbehör, transducers och kablar 
som levererats av tillverkaren. Ej kompatibla 
tillbehör kan leda till minskad elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC) i din enhet.

Använda halsband
Halsbandet har utformats så att det går av 
automatiskt om det skulle fastna i något medan 
du bär det. Försök därför aldrig korta av eller 
modifiera halsbandet utan tillstånd. Halsbandet 
får inte bäras av barn under 36 månader.

Laddar
För att inte batteriet ska skadas under förvaring 
bör EduMic laddas en gång i halvåret. 

Eventuella biverkningar
EduMics icke allergiframkallande material kan 
i undantagsfall orsaka hudirritation eller andra 
biverkningar.
Kontakta en läkare vid eventuella problem.

Användning i trafik 
Att använda EduMic kan påverka uppmärksamhe-
ten. Var uppmärksam på din omgivning när du an-
vänder EduMic. Följ den nationella lagstiftningen 
gällande användning av kommunikationsenheter 
i trafiken. 

Varningar 

Mer info

Hanteringsanvisning

Luftfuktighet vid använd-
ning, förvaring och transport

15 % till 93 % relativ fuktighet, ej kondenserande

Driftstemperatur +5 °C till +40 °C

Förvaringstemperatur -20° C till +30° C
Ladda EduMic innan du förvarar den
Ladda därefter en gång i halvåret

Transporttemperatur -20 °C till +60 °C

Atmosfäriskt tryck 700 hPa till 1060 hPa



4140   Om    Start    Hantering    Andra lägen    Varningar    Mer info  

Felsökning
Problem Möjlig orsak Lösning

Minskat ljud från EduMic

Mikrofonöppningen är övertäckt Flytta EduMic så att den inte täcks av kläder

EduMic sitter för långt från munnen Flytta EduMic till max 20 cm från munnen

EduMic sitter vänd från munnen Vänd EduMic så att den är riktad mot din mun. Se avsnitt: Så här bär du EduMic

Inget ljud från EduMic
Hörapparaterna finns inte i EduMic-programmet Stäng av och sätt på ljudet i EduMic eller parkoppla hörapparaterna med EduMic igen

Parkoppling med hörapparater misslyckades Byt ut eller ladda batterierna för att vara säker på att batterierna har tillräckligt med ström och försök igen.

EduMic kan inte 
parkopplas med 
hörapparater

Hörapparaterna Oticon Opn och Oticon Siya har redan parkopplats med en 
annan EduMic

Radera alla parkopplingar med denna EduMic och parkoppla med rätt EduMic. Hörapparaterna kan bara 
parkopplas med en EduMic

Hörapparater är parkopplade med en annan EduMic som är påslagen och inom 
ett avstånd på 20 m Stäng av ansluten EduMic eller radera alla parkopplingar med denna EduMic för att ansluta till önskad EduMic

Lågt tonbrus i 3,mm kabel-
anslutning vid laddning Ladda och lyssna på ljud från samma enhet / dator stöds inte Ladda EduMic via vägguttaget

Blinkar ljusblått när jag 
försöker sätta på EduMic EduMic har laddat ur Ladda EduMic

Båda LED-indikatorerna 
blinkar RÖTT Systemfel Kontakta din audionom
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Internationell garanti
Din EduMic har en begränsad internationell
garanti som gäller i 12 månader från inköps-
datumet. Denna begränsade garanti omfattar
tillverkningsfel och materiella defekter på
själva enheten, men inte tillbehör som t.ex.
batterier, sladdar, strömenheter osv. Problem
som uppkommit pga. felaktigt/olämpligt
handhavande, åverkan, slitage, olycks-
händelser, reparationer utförda av ej 
auktoriserad serviceverkstad eller om 
enheten har utsatts för frätande kemikalier, 
täcks INTE av garantin och garantin upphör då 
att gälla. Ovanstående garanti påverkar inte 
den lagliga rätt som tillämpas enligt nationell 
lagstiftning angående konsumentvaror. Din 
audionom kan ha en garanti som sträcker sig 
utöver denna begränsade garanti. Kontakta 
din hörselklinik för mer information.

Om du behöver service
Ta med din EduMic till din audionom som
kan kan hjälpa till med mindre problem och
justeringar. Din audionom kan hjälpa dig att få 
garantiservice från tillverkaren. Din audionom 
kan ta ut en avgift för sina tjänster.

Garanti 
Certifikat

Köpare:  _________________________________________________________________

Audionom: _______________________________________________________________

Audionomens adress: ______________________________________________________

Audionomens telefonnummer:  _______________________________________________

Inköpsdatum: _____________________________________________________________

Garantiperiod: _________________ Månad: ____________________________________

Serienummer: ____________________________________________________________
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Tillverkaren deklarerar att EduMic överens-
stämmer med de väsentliga kraven samt 
övriga relevanta bestämmelser enligt direktiv 
2014/53/EC. 

Denna medicinska enheten uppfyller för-
ordningen om medicinsk utrustning (EU) 
2017/745.

Deklaration om överensstämmelse finns att 
tillgå från tillverkaren.

Danmark

Avfall från all elektro-
nisk utrustning ska 
hanteras enligt lokala 
föreskrifter.

Teknisk information
EduMic innehåller en radiosändare med  
Bluetooth Low Energy (BLE) och kortdistans-
radioteknik som båda arbetar på ISM-bandet 
2,4 GHz. Radiosändaren är svag och verkar 
alltid under 50 mW, lika med 17 dBm i total 
utstrålad effekt.

EduMic efterlever internationella standarder 
gällande elektromagnetisk kompatibilitet och 
mänsklig exponering. 

För användning på kroppen uppfyller denna 
enhet FCC- och IC RF-exponeringsgränser och 
har testats när den är i kontakt med männi-
skokroppen. Enheten får inte placeras eller 
användas tillsammans med någon annan 
antenn eller sändare.

På grund av det begränsade utrymmet på
EduMic återfinns all relevant godkännan-
demärkning i detta dokument.

EduMic innehåller programvaran LittleFS  
© 2017, Arm Limited. Alla rättigheter förbe-
hållna Besök Support på www.oticon.global.

Ytterligare information finns i produktinfor-
mationsbladet på www.oticon.se
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Hörselslinga 
Logotypen innehåller universalsymbolen för hörselhjälp. ”T” betyder att en hörselslinga installerats. 

Beskrivning av andra symboler på etiketterna

Förvara torrt 
Indikerar en medicinsk enhet som ska skyddas mot fukt.

Varningssymbol 
Se bruksanvisningen för beskrivning av varningar och försiktighetsåtgärder.

Katalognummer 
Anger tillverkarens katalognummer för att lätt identifiera den medicinska enheten
Serienummer 
Anger tillverkarens serienummer för att lätt identifiera den medicinska enheten

Batteriåtervinningssymbol
Återvinningssymbol för Li-lon-batteri

5.0V    500mA
Strömförsörjning 
Anger strömförsörjningen från strömkälla till enhet.
Firmware
Firmware-version i enheten

Medicinsk enhet
Anordningen är en medicinsk enhet.

Syd Afrikansk ICASA märkning
Enheten har licens att säljas i Sydafrika.

Beskrivning av symboler som används i denna bruksanvisning
Varningar
Text markerad med en varningssymbol måste läsas innan enheten används.
Tillverkare
Enheten är tillverkad av tillverkaren vars namn och adress som anges bredvid symbolen. Indikerar 
tillverkaren av den medicintekniska enheten, enligt EU:s direktiv 2017/745 och 2017/746.
CE-märkning 
Enheten efterlever alla nödvändiga EU-förordningar och direktiv.
Elektroniskt avfall (WEEE) 
Hörapparater, tillbehör eller batterier ska återanvändas enligt lokala föreskrifter.
Hörapparatanvändare kan också returnera elektroniskt avfall till sin audionom för bortskaffande. 
Elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2012/19 / EU om avfall och elektrisk utrustning 
(WEEE).
Regulatory Compliance Mark (RCM) 
Enheten uppfyller kraven för elsäkerhet, EMC och radiospektrum för enheter avsedda för Australien 
och Nya Zeeland.
Dubbel isolering 
Indikerar att produktens strömförsörjning är dubbelisolerad. Detta innebär en mycket låg risk för 
första fel.

Inomhusbruk 
Indikerar att produkten är klassad för inomhusbruk.

TwinLink 2.4 GHz
Enheten innehåller Bluetooth Low Energy (BLE) 2,4 GHz radioteknologi som stöder trådlös överföring 
till Oticon-hörapparater med en 2,4 GHz-mottagare.
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