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Pocketalker® 2.0
Personlig förstärkare modell PKT 2.0 

ANVÄNDARMANUAL

Läs och bekanta dig med alla instruktioner och varningar innan du 
använder denna produkt. Spara manualen för framtida bruk.

MAN 181 SE A
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Säkerhetsvarningar

VARNING!
Pocketalker 2.0 kan producera mycket höga ljudnivåer. Använd 
endast Williams Sounds hörlurar/öronproppar för att förhindra 
ljudnivåer på mer än 132 dB som kan skada din hörsel vid långvarig 
exponering. Williams Sounds hörlurar modell HED 026 bör inte 
användas med Pocketalker, eftersom de kan producera högre 
ljudnivåer än 132 dB.

VARNING!
Denna produkt är ett hjälpmedel som är utformat för att förstärka ljud till 
en hög nivå ,vilket kan orsaka hörselskador om den används felaktigt. 
För att skydda din egen och andras hörsel ska produkten användas 
enligt anvisningarna. Missbruk eller feljustering kan leda till 
personskada.

1. Kontrollera att volymen är avstängd innan du sätter på dig hörlurarna. 
Justera volymen till en bekväm nivå när du använder öronproppar eller 
hörlurar.

2. Ställ in volymnivån till den lägsta inställning du behöver för att kunna 
höra.

3. Om du får en återkoppling (ett ylande eller skrikande ljud), sänk 
volymen och flytta mikrofonen bort från hörlurarna/öronpropparna.

VARNING!
1. Tala med din läkare eller tillverkaren innan du använder den här 
produkten med en pacemaker eller annan medicinsk utrustning.

2. Om du har en pacemaker eller annan medicinsk utrustning, se till att 
du använder den här produkten i enlighet med säkerhetsriktlinjer som 
fastställts av din läkare eller tillverkaren.

VARNING!
Låt inte barn eller andra obehöriga komma åt den här produkten.
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VARNING!
1. För att förhindra skador, använd inte produkten nära vatten. Utsätt inte 
produkten för fukt, ånga, dusch, regn eller andra typer av vätskor.
2. Rengör din Pocketalker 2.0 och dess delar enligt rekommendation i
avsnittet ”Rengöringsinstruktioner” i denna handbok (eller se teknisk 
bulletin TCH 020 ”Pocketalker Cleaning Instructions” genom att besöka 
vår webbplats).
3. För att undvika skador ska du inte använda eller förvara den här pro-
dukten i närheten av värmekällor som element, värmeventiler, ugn eller 
andra värmeproducerande produkter.
4. Använd endast tillbehör som anges av Williams Sound för att undvika 
skador.
5. För att förhindra kvävningsrisk, använd inte produkten med halsslinga 
eller halsrem där det finns risk att fastna i maskiner eller andra föremål.
6. För att förhindra skador, använd inte produkten med delar som är ska-
dade eller saknas, eller som är slitna eller har trasiga sladdar.
7. För att undvika skador, försök aldrig torka produkten med en hårtork, 
ugn eller mikrovågsugn.
8. För att förhindra skador ska du inte använda produkten medan du 
sover.
9. För att förhindra skador, ta inte isär produkten.
10. För att förhindra personskador ska Pocketalker 2.0, dess delar och 
batterier förvaras utom räckhåll för spädbarn, barn, husdjur och alla som 
kan svälja dem eller på annat sätt skada sig själva.
11. För att förhindra batteriläckage, ta ut batterierna om produkten inte 
ska användas på två månader eller längre.
12. För att förhindra skador, ladda inte produkten med uppladdningsbara 
batterier.
13. Var medveten om möjligheten att din Pocketalker 2.0 kan sluta fung-
era utan förvarning. Tänk på detta när du rör dig i trafik eller förlitar dig på 
varningsljud på något annat sätt.
14. Användning av hörlurar/öronproppar när du kör bil (eller annat fordon) 
kan begränsa eller förhindra uppfattningen av omgivande ljud och där-
med orsaka en olycka. 
15. För att förhindra skador, använd inte nära rent syre eller vid använd-
ning av rent syre.
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VARNING!
FÖRSÖK TILL ATT UTFÖRA EGEN 
REPARATION ELLER SERVICE PÅ DENNA 
ENHET GÖR GARANTIN OGILTIG.

Reparation skall utföras av kvalificerad personal. Service krävs 
om enheten har skadats på något sätt, om vätska har trängt in i 
enheten, om enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar 
normalt, har tappats till marken eller har gått sönder på något sätt.

Översikt
Pocketalker®2.0 är ett mångsidigt hörselhjälpmedel med 
hög kvalitet för att förbättra kommunikationen i svåra 
lyssningssituationer. Pocketalker levererar tydligt, klart ljud 
samtidigt som de stora, hanterbara knapparna ger en enkel 
användning.
Använd Pocketalker för att förbättra din hörsel när du pratar 
med en person, i små grupper, medan du lyssnar på TV/
radio eller kör bil.
Pocketalker är inte avsedd att användas som en hörapparat. 
Williams Sound rekommenderar att alla personer som 
upplever hörselnedsättning undersöks av en läkare / 
audionom för att hitta orsaken innan du använder en 
ljudförstärkare som Pocketalker. 
Pocketalker erbjuds med uppladdningsbara alternativ.  
Kontakta Williams Sound för mer information på 
telefonnummer 1-800-328-6190
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Artiklar som ingår

PKT 2.0
(1) PKT 2.0 personlig ljudförstärkare
(1) BAT 010-2 Två AAA alkaliska batterier
(1) MIC 014-R plug-in mikrofon, rundupptagande 
(1) EAR 042 öronproppar med dubbel stereoisolering
(1) HED 024 stereohörlurar
(1) RCS 003 halsrem

Alla tillbehör kan köpas separat
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Översiktsdiagram

Batterifack

Sladdöppning

Bältesclip

Baksida

A653

Ström på / av och
Vridomkopplare för 
volymjustering

Ström ”på”
Grön LED-lampa

Sladdöppning

Slå på 
Volym +

Justera

Volym 
av

Omkopplare för 
T-spole 

Reglage för 
tonjustering

Framsida

Omkopplare T-spole 
(i läge ”På”)

T-spole "på"-LED

USB Micro-B 
Laddningsport

LED-laddnings-
indikator

T-spolesymbol

Höger sida

Ingång
hörlurar /
öronpropp

Vridomkopplare 
för justering
av tonen

Justera

Vänster sida

Mer 
diskant

Mer 
bas
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Komma igång
1. Öppna batteriluckan: Tryck hårt med tummen på lockets kant och skjut 

den nedåt och bort från Pocketalker 2.0.
2. Ställ omkopplaren för batteriet i det läget för vilken batterityp som 

ska användas (NiMH eller alkalisk).

Installering av batteri

+
– +

–

A544

T-spolomkopplare 
(i läge "På")

T-spole "på"-LED

USB Micro-B
Laddningsport

Extern
mikrofonplugg

Batterifack

Sladdöppning

Bältesclip

Intern mikrofon

Clip

Batterilock

Omkop-
plare av 
batterityp*

AAA-
batterier
NiMH* eller 
alkaliska*

Ström på / av och
volymkontroll för 
volymjustering

Ström ”på”
Grön LED-lampa

Sladdöppning

Ingång
hörlurar/halsslinga

Vridomkopplare 
för justering
av tonen

NiMH
Alkalisk

           
TRYCK HÄR NÄR
 DU DRAR NEDÅT

+
– +

–

Balanskontroll
(Medurs = Mono)

Vänster              Höger
(Mono)

Balansjustering

LED-laddningsind-
ikator

T-spolesymbolSlå på 
Volym +

Justera

Volym
avJustera

T-spole 
omkopplare

Ratt för 
tonjustering

Framsida Höger sidaBaksida Vänster sida

Bakifrån

*OBS: Om du använder uppladdningsbara NiMH AAA-batterier MÅSTE 
omkopplaren för batterityp ställas i NiMH-läge för att möjliggöra laddning! 

3. Placera 2 st AAA-batterier i batterifacket, var noga med att 
placera polerna (+) och (-) korrekt.

4. Pocketalker levereras med de bästa hörlurarna. Williams Sound 
erbjuder flera alternativ, besök www.williamssound.com.

VARNING!  
Ladda endast batterier som rekommenderas av Williams Sound. 
För att undvika personskador, ladda inte med alkaliska eller andra 
uppladdningsbara batterier!
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Hörlursingång / öronpropp
Från vänster sida:

+
– +

–

A544

T-spolomkopplare 
(i läge "På")

T-spole "på"-LED

USB Micro-B
Laddningsport

Extern
mikrofonplugg

Batterifack

Sladdöppning

Bältesclip

Intern mikrofon

Clip

Batterilock

Omkop-
plare av 
batterityp*

AAA-
batterier
NiMH* eller 
alkaliska*

Ström på / av och
volymkontroll för 
volymjustering

Ström ”på”
Grön LED-lampa

Sladdöppning

Ingång
hörlurar/halsslinga

Vridomkopplare 
för justering
av tonen

NiMH
Alkalisk

           
TRYCK HÄR NÄR
 DU DRAR NEDÅT

+
– +

–

Balanskontroll
(Medurs = Mono)

Vänster              Höger
(Mono)

Balansjustering

LED-laddningsind-
ikator

T-spolesymbolSlå på 
Volym +

Justera

Volym
avJustera

T-spole 
omkopplare

Ratt för 
tonjustering

Framsida Höger sidaBaksida Vänster sida

Bakifrån

 

5. Använd hörlurar/öronproppar för en bekväm användning. 

Obs: Om du använder mono hörlurar, vrid balansen helt åt vänster 
(moturs). Detta maximerar volymen och batteriets livslängd.

Balansjustering - Enkla/dubbla hörlurar

Batterifack:

+
– +

–

A544

T-spolomkopplare 
(i läge "På")

T-spole "på"-LED

USB Micro-B
Laddningsport

Extern
mikrofonplugg

Batterifack

Sladdöppning

Bältesclip

Intern mikrofon

Clip

Batterilock

Omkop-
plare av 
batterityp*

AAA-
batterier
NiMH* eller 
alkaliska*

Ström på / av och
volymkontroll för 
volymjustering

Ström ”på”
Grön LED-lampa

Sladdöppning

Ingång
hörlurar/halsslinga

Vridomkopplare 
för justering
av tonen

NiMH
Alkalisk

           
TRYCK HÄR NÄR
 DU DRAR NEDÅT

+
– +

–

Balanskontroll
(Medurs = Mono)

Vänster              Höger
(Mono)

Balansjustering

LED-laddningsind-
ikator

T-spolesymbolSlå på 
Volym +

Justera

Volym
avJustera

T-spole 
omkopplare

Ratt för 
tonjustering

Framsida Höger sidaBaksida Vänster sida

Bakifrån

6. Justera balansen för den typ av hörlurar som används. Vrid åt 
vänster (eller höger) med en liten skruvmejsel för att öka (eller 
minska) volymen på hörlurarnas vänstra eller högra sida. 

7. Stäng locket till batterifacket: Rikta locket innåt på enhetens 
baksida och skjut det uppåt tills den klickar på plats.

8. Tillval: Om den externa mikrofonen (MIC 014-R) används, 
anslut den till det externa mikrofonuttaget på enhetens 
ovansida. 
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Användning / installation av mikrofon
Ovanifrån:

+
– +

–

A544

T-spolomkopplare 
(i läge "På")

T-spole "på"-LED

USB Micro-B
Laddningsport

Extern
mikrofonplugg

Batterifack

Sladdöppning

Bältesclip

Intern mikrofon

Clip

Batterilock

Omkop-
plare av 
batterityp*

AAA-
batterier
NiMH* eller 
alkaliska*

Ström på / av och
volymkontroll för 
volymjustering

Ström ”på”
Grön LED-lampa

Sladdöppning

Ingång
hörlurar/halsslinga

Vridomkopplare 
för justering
av tonen

NiMH
Alkalisk

           
TRYCK HÄR NÄR
 DU DRAR NEDÅT

+
– +

–

Balanskontroll
(Medurs = Mono)

Vänster              Höger
(Mono)

Balansjustering

LED-laddningsind-
ikator

T-spolesymbolSlå på 
Volym +

Justera

Volym
avJustera

T-spole 
omkopplare

Ratt för 
tonjustering

Framsida Höger sidaBaksida Vänster sida

Bakifrån

9. Slå på Pocketalker genom att vrida strömbrytaren/volymkontrollen 
"Power On / Off" uppåt. Den gröna "power on" -lampan på 
enhetens framsida ska tändas. När volymkontrollen vrids uppåt 
blir volymen högre.

Strömbrytare för på/volymjustering
Frontvy:

+
– +

–

A544

T-spolomkopplare 
(i läge "På")

T-spole "på"-LED

USB Micro-B
Laddningsport

Extern
mikrofonplugg

Batterifack

Sladdöppning

Bältesclip

Intern mikrofon

Clip

Batterilock

Omkop-
plare av 
batterityp*

AAA-
batterier
NiMH* eller 
alkaliska*

Ström på / av och
volymkontroll för 
volymjustering

Ström ”på”
Grön LED-lampa

Sladdöppning

Ingång
hörlurar/halsslinga

Vridomkopplare 
för justering
av tonen

NiMH
Alkalisk

           
TRYCK HÄR NÄR
 DU DRAR NEDÅT

+
– +

–

Balanskontroll
(Medurs = Mono)

Vänster              Höger
(Mono)

Balansjustering

LED-laddningsind-
ikator

T-spolesymbolSlå på 
Volym +

Justera

Volym
avJustera

T-spole 
omkopplare

Ratt för 
tonjustering

Framsida Höger sidaBaksida Vänster sida

Bakifrån

10. Justera volymen uppåt eller nedåt efter dina önskemål genom 
att vrida volymkontrollen uppåt (för mer volym) eller nedåt (för 
lägre volym).

Obs: Den gröna strömlampan "På" blinkar snabbt när batterinivån är 
låg.

11. Justera tonen efter dina önskemål. När du vrider tonkontrollen 
uppåt (+) förstärks diskanten (höga frekvenser). Om du 
sänker tonkontrollen (-) stärks basen (låga frekvenser). Den 
vita punkten på omkopplaren visar normal position (ingen bas 
eller diskantförstärkning). 
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Tonjustering  
Från vänster sida:                         Framifrån:

+
– +

–

A544

T-spolomkopplare 
(i läge "På")

T-spole "på"-LED

USB Micro-B
Laddningsport

Extern
mikrofonplugg

Batterifack

Sladdöppning

Bältesclip

Intern mikrofon

Clip

Batterilock

Omkop-
plare av 
batterityp*

AAA-
batterier
NiMH* eller 
alkaliska*

Ström på / av och
volymkontroll för 
volymjustering

Ström ”på”
Grön LED-lampa

Sladdöppning

Ingång
hörlurar/halsslinga

Vridomkopplare 
för justering
av tonen

NiMH
Alkalisk

           
TRYCK HÄR NÄR
 DU DRAR NEDÅT

+
– +

–

Balanskontroll
(Medurs = Mono)

Vänster              Höger
(Mono)

Balansjustering

LED-laddningsind-
ikator

T-spolesymbolSlå på 
Volym +

Justera

Volym
avJustera

T-spole 
omkopplare

Ratt för 
tonjustering

Framsida Höger sidaBaksida Vänster sida

Bakifrån

Justera

Tonjust 
om-
kop-
pling

Normal 
position
(prick i 
mitten)

Mer 
bas

Mer 
diskant

Mer 
diskant

Mer 
bas

+
– +

–

A544

T-spolomkopplare 
(i läge "På")

T-spole "på"-LED

USB Micro-B
Laddningsport

Extern
mikrofonplugg

Batterifack

Sladdöppning

Bältesclip

Intern mikrofon

Clip

Batterilock

Omkop-
plare av 
batterityp*

AAA-
batterier
NiMH* eller 
alkaliska*

Ström på / av och
volymkontroll för 
volymjustering

Ström ”på”
Grön LED-lampa

Sladdöppning

Ingång
hörlurar/halsslinga

Vridomkopplare 
för justering
av tonen

NiMH
Alkalisk

           
TRYCK HÄR NÄR
 DU DRAR NEDÅT

+
– +

–

Balanskontroll
(Medurs = Mono)

Vänster              Höger
(Mono)

Balansjustering

LED-laddningsind-
ikator

T-spolesymbolSlå på 
Volym +

Justera

Volym
avJustera

T-spole 
omkopplare

Ratt för 
tonjustering

Framsida Höger sidaBaksida Vänster sida

Bakifrån

Justera

Tonjust 
om-
kop-
pling

Normal 
position
(prick i 
mitten)

Mer 
bas

Mer 
diskant

Mer 
diskant

Mer 
bas

Använda den inbyggda T-spolen med teleslinga
Pockettalker kan användas med teleslinga. När 
T-spoleomkopplaren på Pocketalker är aktiverad avaktiverar 
Pocketalker mikrofoningången, tar upp slingans signal och 
skickar ljudet genom hörlursuttaget.
För att använda den här funktionen:
Följ instruktionerna "Komma igång" och istället för steg 8, Vrid 
T-spoleomkopplaren till “T-spole” -läget (upp mot T-spolens 
symbol). T-spolens “På” LED-indikator ovanför omkopplaren tänds.

T-spole omkopplare och LED-lampa
från höger sida:

+
– +

–

A544

T-spolomkopplare 
(i läge "På")

T-spole "på"-LED

USB Micro-B
Laddningsport

Extern
mikrofonplugg

Batterifack

Sladdöppning

Bältesclip

Intern mikrofon

Clip

Batterilock

Omkop-
plare av 
batterityp*

AAA-
batterier
NiMH* eller 
alkaliska*

Ström på / av och
volymkontroll för 
volymjustering

Ström ”på”
Grön LED-lampa

Sladdöppning

Ingång
hörlurar/halsslinga

Vridomkopplare 
för justering
av tonen

NiMH
Alkalisk

           
TRYCK HÄR NÄR
 DU DRAR NEDÅT

+
– +

–

Balanskontroll
(Medurs = Mono)

Vänster              Höger
(Mono)

Balansjustering

LED-laddningsind-
ikator

T-spolesymbolSlå på 
Volym +

Justera

Volym
avJustera

T-spole 
omkopplare

Ratt för 
tonjustering

Framsida Höger sidaBaksida Vänster sida

Bakifrån

Obs: För bästa prestanda när du använder T-spolefunktionen 
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måste Pocketalker vara i vertikal riktning. Detta säkerställer 
den bästa magnetiska anslutningen till slingan. När 
T-spoleomkopplaren på Pocketalker är aktiverad, avaktiverar 
Pocketalker mikrofoningången.

Uppladdning av NiMH-batterier
BATTERILADDARE MODELL BAT KT8:

SÄKERHETSVARNINGAR
1. För att undvika personskador, ladda aldrig batterierna när Pocketalker 

2.0 finns i trånga utrymmen som handväskor, fodral eller andra slutna 
förvaringsväskor.

2. För att förhindra personskador, koppla ur laddaren under åskväder, 
eller när laddningen är klar och enheten är oanvänd i två månader 
eller mer.

3. För att undvika personskador måste du vara medveten om att 
olika växelspänningar kräver användning av olika typer av 
vägguttag. Kontrollera nätspänningen i ditt område och använd 
rätt typ av kontakt.

4. Använd endast strömförsörjningen från Williams Sound för att 
undvika personskador. Andra strömförsörjningar kan ha liknande 
specifikationer, men kanske inte samma. Användning av icke 
godkänd strömförsörjning kan utgöra en säkerhetsrisk eller göra 
enheten delvis eller helt oanvändbar och kan upphäva garantin.

5. Använd inte strömförsörjningen eller ledningarna om de har 
skadats på något sätt.

6. Ladda inte batterierna i mer än 24 timmar. Koppla ur 
laddningsaggregatet från vägguttaget efter 24 timmar.

FÖR KUNDER I USA
Denna utrustning har testats och överensstämmer med gränserna 
för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna.

VARNING
RISK FÖR ELEKTRISKT STÖT - ÖPPNA INTE

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKT STÖT, TA INTE AV 
SKALET (ELLER SIDORNA). INGA INRE DELAR KAN REPARERAS AV 
ANVÄNDAREN, SERVICE MÅSTE UTFÖRAS AV KVALIFICERAD PERSONAL.

! AVIS
RIQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE 
RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU CÔTÉS). IL NE SE TROUVE AL’INTÉRIEUR 
AUCUNE PIECE POUVANT ETRE RÉPARÉE PAR L’USAGER. S’A DRESSER A 
UN RÉPARATEUR COMPÉTENT.

!



S
venska

13

FÖR KUNDER I KANADA
Denna digitala enhet av klass B uppfyller alla krav för Kanadas 
regler för störningsskapande utrustning.
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les 
exigencies du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VARNING
RISK FÖR ELEKTRISKT STÖT - ÖPPNA INTE

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKT STÖT, TA INTE AV 
SKALET (ELLER SIDORNA). INGA INRE DELAR KAN REPARERAS AV 
ANVÄNDAREN, SERVICE MÅSTE UTFÖRAS AV KVALIFICERAD PERSONAL.

! AVIS
RIQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE 
RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU CÔTÉS). IL NE SE TROUVE AL’INTÉRIEUR 
AUCUNE PIECE POUVANT ETRE RÉPARÉE PAR L’USAGER. S’A DRESSER A 
UN RÉPARATEUR COMPÉTENT.

!

Instruktioner för laddning
Pocketalker kan ladda NiMH-batterier när de används 
tillsammans med ett BAT KT8 (internationell) laddningsset.

1. Kontrollera eller växla batterityp (omkopplaren är 
placerad i batterifacket) till NiMH-läge.

2. Verifiera eller sätt i NiMH-batterierna i batterifacket. 
Följ polaritetsmärkningen (±) på batteriet och 
utrustningen när du sätter i batterierna.

3. Använd USB A till USB Micro-B-kabeln, anslut USB 
Micro-B-änden till USB Micro-B-laddningsporten på 
Pocketalker. Anslut USB A-änden till USB A-porten på 
strömförsörjningen som medföljer laddningskittet. Anslut 
strömförsörjningen till ett vägguttag.

4. Laddningsindikatorn blinkar långsamt under laddningen 
och lyser sedan kontinuerligt när enheten laddas.

VARNING!  
För att förhindra personskador, försök aldrig att ladda med icke-
laddningsbara alkaliska batterier! Ladda endast med NiMH-batterier som 
rekommenderas av Williams Sound (BAT 022-2).
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Laddningskopplingar
BAT KT8 laddningsset (internationell)

A651

USB
"Micro-B"-port

USB 
"Micro-B"- 
plugg (liten)

USB
"A"-plugg (stor)

USB 
"A"-port anslut till 

vägguttaget

Laddningsindikator

PockeTalker 2.0 Strömförsörjning
Strömadapter för 
användningsland
installerad

USB-laddningssladd

Lyssning under konversation med andra
Pocketalker plockar upp ljud och förstärker dem enligt den volym 
du har ställt in. För bästa resultat, placera eller håll Pocketalker-
mikrofonen så nära den person som talar som möjligt.

Sittande
Många användare lägger Pocketalker på ett bord om de sitter på 
en restaurang eller i en liten grupp. Rikta mikrofonen i riktning mot 
personen som talar.

Står eller går
Många användare använder Pocketalkers bältesclip och fäster den på 
fickan, byxan eller kjolen. Nyckelbandet kan också användas (se avsnitt 
”Använda nyckelbandet”).

I bilen
För samtal i bilen kan du använda en extern mikrofon (MIC 014-R) 
med valfri 3,5 mm - 3,5 mm mikrofonförlängningssladd (WCA 007 
WC) med extra klämma (CLP 014) för att fästa mikrofonen på 
passagerarens skjorta eller blus (se "Förlänga mikrofonen" på sidan 
16).



S
venska

15

VARNING! 
För att förhindra skador, dra WCA 007 WC-sladden så att den inte 
orsakar trassel och / eller stör en säker körning.
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Förlänga den externa mikrofonen
När Pocketalkers interna mikrofon är för långt ifrån önskad 
ljudkälla för att vara effektiv, kan 3,5 mm och 3,66 m långa 
förlängningssladden (tillval, WCA 007 WC) användas för att 
förlänga en extern mikrofon till en TV eller annan person.

VARNING!  
För att förhindra personskada, placera WCA 007-sladden så att det 
inte finns någon risk att snubbla eller fastna. 

Så här förlänger du mikrofonen:

1. Anslut den externa mikrofonen till honkontakten på 
förlängningssladden. Placera sladden så att den 
når högtaslaren på TV:n eller en person. Anslut 
förlängningssladdens hankontakt till mikrofoningången på 
Pocketalker.

Användning av 3,5 mm 6,66 m 
förlängningssladd

Pocketalker: Framifrån

A544

Extern mikrofon 
(ingår)

(Tillval) 3,5 mm 3,66 m 
förlängningssladd (WCA 007)

Mikrofonplugg/ jack

Hörlursuttag

Hörlurar

Mikrofonklämma 
(ingår i WCA 007 WC)

MIC 014-R
Extern telefon 

(ingår)

3,5 mm
3,66 m förlängningssladd

(WCA 007, tillval)

TV-högtalare
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2. För TV: Fäst en av plastklämmorna (två PLC 004-klipp 
medföljer WCA 007 WC-settet) på TV:n, nära högtalaren, som 
bilden visar. 

3. För TV: Skjut in mikrofonen i plastklämman.
4. För TV: Slå på TV:n och Pocketalker. Justera volymen på 

båda efter behov. 
5. För att använda som myggmikrofon, sätt in MIC 014-R i CLP 

014-klämman (tillval) och fäst den på kragen. Börja prata och 
justera volymen efter behov.

Placering av mikrofonklämma på TV

A544

Extern mikrofon 
(ingår)

(Tillval) 3,5 mm 3,66 m 
förlängningssladd (WCA 007)

Mikrofonplugg/ jack

Hörlursuttag

Hörlurar

Mikrofonklämma 
(ingår i WCA 007 WC)

MIC 014-R
Extern telefon 

(ingår)

3,5 mm
3,66 m förlängningssladd

(WCA 007, tillval)

TV-högtalare

Användning av halsslinga
Williams Sound-halsslinga (NKL 001, tillval) kan användas med 
Pocketalker i situationer där användaren har en hörapparat med en 
T-spole.

VARNING!  För att förhindra kvävning, använd inte 
halsslingan om det finns risk för att den fastnar eller lindas in i andra 
föremål.
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Så här fungerar det: Pocketalker plockar upp ljudet med den 
interna eller externa mikrofonen och skickar det till halsslingan. 
Halsslingan är magnetiskt ansluten till T-spolen i hörapparaten. 
När T-läget på hörapparaten är på kan personen höra ljudet 
direkt i hörapparaten.
För att använda halsslingan: Häng halsslingan runt halsen enligt 
bilden nedan. Håll höljet i ena handen, dra upp sladdkulan med 
den andra för att dra åt på ett bekvämt sätt. Anslut halsslingan till 
hörlursuttaget på Pocketalker. Aktivera T-läget på hörapparaten. 
Slå på Pocketalker och justera volymen till en bekväm 
lyssningsnivå.

Användning av halsslinga 

A547

Justera
halsslingan

Sladdlåsspänne - Dra uppåt för att dra åt

Halsslinga hölje - Håll ner medan du drar åt

NKL 001 halsslinga har en säkerhetsfunktion och är 
konstruerad att öppna sig om den skulle fastna i något 
eller utsätts för höga belastningar.

Bruke Pocketalker
ved et bord med
snoren som
håndleddstropp

Pocketalker används
runt halsen med
medföljande halsrem

Obs:
Halsrem RCS 003 har en säkerhetsfunktion
 och är konstruerad att öppna sig om den 
skulle fastna i något eller utsätts för höga 
belastningar.

Användning av halsrem
Medföljande halsrem (RCS 003) gör att du bekvämt kan bära din 
Pocketalker från en plats till en annan. Den skyddar din Pockettalker från 
att oavsiktligt tappas i golvet och erbjuder en snabb och enkel åtkomst för 
användning vid behov.

VARNING! 
För att undvika kvävning bör halsremen inte användas om det finns risk för att 
den fastnar i maskin eller andra föremål.
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A547

Justere
halsløkken

Snorlås-"kule" Trekk opp for å stramme

Halsløkke-"hus" Hold nede når den strammes

NKL 001-halsløkken har en sikkerhetsfunksjon der den 
kobler fra når løkken utsettes for høy belastning.

Använda Pocketalker
vid ett bord med
halsremmen som
vristband

Pocketalker används
runt halsen med
medföljande halsrem

Obs:
Halsrem RCS 003 har en säkerhetsfunktion
och är konstruerad att öppna sig om den 
skulle fastna i något eller utsätts för höga 
belastningar..

Installera halsrem (RCS 003)
                           Punkt 1                           Punkt 2                      
Punkt 3

Step 1 Step 2 Step 3
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LED-lampor

Ström-
LED

Laddnings-
LED

T-spole-
LED Angivet tillstånd

På Av Fungerar normalt; tillräcklig 
batterinivå

Blinkar 
snabbt Av Batterinivån är låg

Blinkar 
långsamt Batteriet laddas

På (laddare 
inkopplad) Batteriet är fulladdat
Av (laddare 
inkopplad)

Inga batterier upptäcktes eller 
ingen laddare upptäcktes

På T-spole används; intern och extern 
mikrofoningång inaktiverad

Av
T-spole används inte; intern mikrofon 
aktiverad (eller extern mikrofon om 

den är inkopplad)
Av Av Batterinivån är för låg för att 

fungera

Blinkar 
snabbt

Batterinivån är för låg för att kunna 
laddas. Pocketalker försöker 

uppdatera sina batterier. Om den 
fortsätter att blinkar snabbt mer än 

två timmar är batterierna dåliga. 
Byt ut dem till nya batterier. Om 

uppdateringen lyckas blinkar LED-
laddningslampan långsamt. Detta 
indikerar att normal laddning nu 

pågår.

LED-blinkhastigheter

Långsamt: På 1 sek., av 1 sek.
Snabb: På 0,1 sek., av 0,4 sek.

Snabb  

Långsam

0,5
 S

ek
.

0,4 Sek.Snabb

Långsam

1 Sek. 2 Sek.

0,1
 S

ek
.

3 Sek.

  Långsam: 1 blinkning varannan sekund
Snabb: 4 blinkningar varannan sekund
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Tips och råd / Felsökning
Pocketalker är utformad för att vara så enkel att använda som 
möjligt. Om du har problem kan du dock kontrollera följande:

1. Om du använder en extern mikrofon, se till att den är ansluten 
till utgången "Extern mikrofon"   och omkopplaren för T-läge 
är inställd på "Av". Se till att hörlurarna/öronpropparna är 
anslutna till ingången "hörlurar" . Om du använder T-spolen 
på Pocketalker, se till att omkopplaren för T-läge är på och 
verifiera att T-Spole lampan lyser.

2. Kontrollera att batterierna inte är urladdade och att de 
är korrekt isatta (observera polaritetsmärkningen ±) i 
batterifacket.

3. Om du använder uppladdningsbara batterier, kontrollera att 
batterierna är tillräckligt laddade och att batterityp är inställd i 
NiMH-läge.

4. Om du hör ett ylande eller skrikande ljud kallas detta för 
ljudåterkoppling. Beroende på vilken hörlur som används kan 
du få återkoppling när volymen är inställd högre än 3 eller 3 
1/2.  
 
För att minska återkoppling, sänk volymen eller flytta 
mikrofonen (intern eller extern) längre bort från hörlurarna.
Försök också vrida tonkontrollen nedåt (moturs) för att minska 
den höga frekvensen.

5. Pocketalkers hörlursuttag är en stereokontakt som är 
utformad för användning med stereohörlurar. Men om 
du använder mono-hörlurar med din Pocketalker, ställ 
balanskontrollen (i batterifacket) längst till vänster eller 
i "mono" -läge. Detta maximerar volymen och batteriets 
livslängd.

6. Hur LED-lamporna på enheten fungerar:
Ström PÅ LED (på framsidan) 
Laddnings-LED (på höger sida) 
T-Spole LED (på höger sida)

Se under "LED-indikatorer" för att hitta enhetens status och 
lösningen på problemet.

7. Om stegen ovan inte löser problemet, kontakta din Williams 
Sound återförsäljare för ytterligare instruktioner.
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Rengöringsinstruktioner

VARNING!
Undvik att spilla vätska i Pocketalker, eftersom detta kan skada 
kretskortet och upphäva garantin.

1. Använd en trasa med alkoholhaltig lösning eller 3% 
väteperoxid för att rengöra utsidan av Pocketalker och 
hörlurssladden. Trasan du använder för att torka ska vara fuktig, 
inte helt våt (se försiktighetsprincip nr 5). Torka försiktigt av 
enheten. Att trycka hårt kan få vätska att pressas ut och komma 
in i enheten (se försiktighetsåtgärd nr 5).
2. Pocketalker kan rengöras grundigt med “desinfektionsservetter 
med blekmedel eller alkohol". Vi kan dock inte garantera att färg / 
märken inte uppstår på enheten på grund av blekmedel.
3. Byt ut skumkuddarna i hörlurarna eller använd hörlursöverdrag 
för engångsbruk vid varje ny användare. (Kuddar / skydd för 
öronproppar / hörlurar finns att köpa från Wililams Sound).
4. Om du använder en mikrofonplugg (MIC 014-R), byt till 
mikrofonskydd för engångsbruk (WND 012) vid varje ny 
användare. (Både MIC 014-R Plug-In Microphone och WND 012 
mikrofonskydd för engångsbruk finns tillgängligt via Williams 
Sound. WND 012 säljs i förpackningar om 100).
5. Spraya eller häll inte vätska direkt på enheten. Applicera 
rengöringsmedel på en bomullstuss eller bomullspinne för att 
rengöra Pocketalker. Tryck inte hårt. Det är mycket viktigt att 
ingen vätska av något slag kommer in i enhetens elektronik (dvs. 
hörlursingången, mikrofoningången, USB-laddningsingången, 
den interna högtalaren, den interna mikrofonen, 
volymomkopplaren, tonkontrollen eller omkopplaren för T-spolen).
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Specifikationer

Personlig förstärkare modell PKT 2.0
Mått: 4,9” L x 2,0” B x 1,0” H. (124 mm x 51 mm x 25 mm) (inkluderar inte 

klämma eller mikrofonenhet)
Vikt: 3,1 oz. (88 gram) (med batterier)

Färg / material: vitt ABS / plastfodral i polykarbonat.

*Batterityp: Två (AAA), antingen 1,5 VDC alkaliska * eller 1,2 VDC NiMH 
uppladdningsbara * (Williams Sound BAT 010-2 alkalisk eller BAT 022-2 
NiMH)

Batteritid: Upp till 105 timmar (vanligt bruk) med BAT 010-2 (alkaliskt).
Indikator för låg batterinivå: Ström "På" grönt ljus på frontpanelen 
blinkar.

**NiMH-batteriet 
laddning

Laddning: 16 timmar med BAT 022-2. Den röda lysdioden blinkar under 
laddningen. Slut på laddning: Röd lysdiod lyser fast. OBS: Laddning 
kräver laddningskit, BAT KT8 (tillval).

Mikrofon: Intern, rundupptagande MEMS-mikrofon(mikro-elektro-mekaniskt 
system).
Tillval, extern, rundstrålande plug-in mikrofon med skumgummi och 
vindskydd. 3,5 mm monoplug (MIC 014-R)

T-spole: Intern med på / av-brytare och LED-indikator.
Tonkontroll: Extern vridreglage gör att användaren kan justera hög / låg frekvens för 

att optimera hörseln.

***Balanskontroll: Justerar volymbalansen vänster / höger

Ström / volymkontroll: Extern vridreglage för volymkontroll med integrerad strömbrytare.
Mikrofonplugg: 3,5 mm, stereominikontakt.  

Tip=Mic-signal, Ring=NC, Ärm=Jrd.
Hörlursuttag: 3,5 mm, stereominikontakt.  

Tip=Vänster/Mono, Ring=Höger, Ärm=Jrd.

Tillbehör: Clips: CLP 014; Detta används för att fästa MIC 014 på kläder, till 
exempel på jacka eller skjorta.
Halsrem: RCS 003; Gör det möjligt för användning runt halsen eller 
runt armen.
3,5 mm förlängningssladd: WCA 007 WC; sträcker sig till en extern 
mikrofon upp till 3,66 m.
Stereo öronploppar / Hörlurar / Halsslinga:
EAR 042 / HED 024, HED 036 / NKL 001-S (stereo) halsslinga
Mono öronproppar / hörlurar / halsslinga ***:
EAR 013, EAR 008, EAR 022, EAR 041 / HED 021, HED 027 / NKL 001 
(mono) halsslinga.
Laddningskit: BAT KT8 (internationell)
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Godkännanden: CE (märkning 1), RoHS (märkning 2), FCC, IC, WEEE (märkning 3)         

 
Garanti: 5 år, för arbete och material (90 dagar på tillbehör)

Elektriska specifikationer (1 kHz sinusvåg referensnivå) typiskt
Uteffekt: 52 mW (max) til 32 ohm (stereo)

ALC: Automatisk nivåkontroll; Begränsar maximal nivå
Förvrängning: 1 % THD (max)

Max. förstärkning: 63 dB v/2,5 kHz (Ton = Hög)
Drifttemperatur: 41°F till 104°F (5°C till 40°C)

Frekvenssvar
Tonreglering vid hög 

position: 2,7 dB boost vid 5 kHz, 6,7 dB skär vid 400 Hz.

Tonreglering vid 
mittposition: 0,6 dB skär vid 5 kHz, 2,9 dB skär vid 400 Hz.

Tonreglering vid låg 
position: 2,0 dB skär vid 5 kHz, 3,0 dB boost vid 400 Hz.

SPECIFIKATIONER SOM ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE.
*Batteriomkopplaren måste vara i rätt läge för den typ av batteri som används.
**Laddning kräver (tillval) laddningskit BAT KT8 (internationell).
***När du använder mono-öronproppar, hörlurar eller halsslinga måste balanskontrollen på 
Pocketalker ställas in helt moturs (till "mono" -läget) för bästa volym och batteritid.

Pocketalker är inte avsedd att användas som en hörapparat. Williams Sound rekommenderar 
att alla personer som upplever hörselnedsättning undersöks av en läkare / audionom för att hitta 
orsaken innan du använder en ljudförstärkare som Pocketalker.

Akustiska specifikationer för hörlurar som rekommenderas för användning med Pocketalker 
publiceras på vår webbplats.

Märkning 1: CE-godkännande gäller inte om produkten inte uppvisar CE-märkning.
Märkning 2: RoHS3: Direktiv 011/65 / EU + 2015/863 / EU
Märkning 3: WEEE: Direktiv 2012/19 / EU

Denna produkt täcks av det europeiska direktiven ovan, inklusive modifieringar, avfall av elektrisk 
och elektronisk utrustning (WEEE). Återvinn produkten och tillbehören i enlighet med nationella 
bestämmelser.
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FCC-försäkran om överensstämmelse:
Enheten uppfyller avsnitt 15 i FCC-reglerna. Följande villkor gäller för användningen: (1) denna 
enhet får inte orsaka skadlig störning och (2) denna enhet måste godta eventuella störningar, 
inklusive störningar som kan leda till oönskad användning.

Obs! Den här enheten har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass B, 
i enlighet med avsnitt 15 i FCC-reglerna. De här gränserna har utformats för att tillhandahålla 
skäligt skydd mot skadlig störning i hemmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan 
sända ut radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna, 
kan den orsaka störningar på radiokommunikationer. Det är inte möjligt att helt garantera 
störningsfrihet i en enskild installation. Om utrustningen verkar orsaka störningar i radio- eller TV-
mottagning, kan detta fastställas genom att utrustningen stängs av och sätts på. Användaren bör 
därefter försöka åtgärda störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

- Rådgör med återförsäljaren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker för att få hjälp.

VARNING! Ändringar eller modifieringar som inte ut-
tryckligen tillåts av den part som ansvarar för konformiteten kan medföra 
att användarens rätt att använda utrustningen upphör

Industry Canada Statement:
Le fonctionnement de cet équipement est soumis aux conditions suivantes:

(1) l’équipement concerné ne doit pas causer d’interférences, et 

(2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d’engendrer un 
fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Denna klass B digitala apparat överensstämmer med kanadensiska ICES-003.
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Begränsad garanti
Williams Sounds produkter är designade, konstruerade och tillverkade under 
noggrant kontrollerade förhållanden för att ge dig många års pålitlig användning. 
Williams Sound garanterar Pocketalker PKT 2.0 personlig förstärkare mot defekter 
i material och utförande i fem (5) år. Under de första fem åren från inköpsdatumet 
kommer vi omedelbart att reparera eller byta ut Pocketalker PKT 2.0 personlig 
förstärkare.  

Mikrofoner, öronproppar, hörlurar, batterier, kablar, bärväskor och alla andra tillbehör 
har 90 dagars garanti. Halsslingor har ett års garanti.

WILLIAMS SOUND HAS NO CONTROL OVER THE CONDITIONS UNDER 
WHICH THIS PRODUCT IS USED. WILLIAMS SOUND, THEREFORE, DISCLAIMS 
ALL WARRANTIES NOT SET FORTH ABOVE, BOTH EXPRESS AND IMPLIED, 
WITH RESPECT TO THE POCKETALKER® 2.0 AMPLIFIER, INCLUDING BUT 
NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. WILLIAMS SOUND SHALL NOT BE 
LIABLE TO ANY PERSON OR ENTITY FOR ANY MEDICAL EXPENSES OR 
ANY DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY ANY 
USE, DEFECT, FAILURE OR MALFUNCTION OF THE PRODUCT, WHETHER 
A CLAIM FOR SUCH DAMAGES IS BASED UPON WARRANTY, CONTRACT, 
TORT OR OTHERWISE. THE SOLE REMEDY FOR ANY DEFECT, FAILURE OR 
MALFUNCTION OF THE PRODUCT IS REPLACEMENT OF THE PRODUCT. 
NO PERSON HAS ANY AUTHORITY TO BIND WILLIAMS SOUND TO ANY 
REPRESENTATION OR WARRANTY WITH RESPECT TO THE POCKETALKER® 
2.0. UNAUTHORIZED REPAIRS OR MODIFICATIONS WILL VOID THE 
WARRANTYPOCKETALKER® 2.0. 

Obehöriga reparationer eller modifieringar upphäver garantin. Ovanstående 
undantag och begränsningar ska inte och bör inte tolkas som ett brott mot de 
obligatoriska bestämmelserna i tillämplig lag. Om någon del eller begrepp i 
friskrivningen anses vara olaglig, ogenomdrivbar eller strider mot tillämplig lag från 
en behörig domstol, ska giltigheten för de återstående delarna av denna friskrivning 
inte påverkas och alla rättigheter och skyldigheter ska tolkas och verkställas som 
om denna begränsade garanti inte innehåller någon speciell del eller term som 
anses ogiltig. Om du har några problem med systemet, ring support gratis:

1-800-328-6190 (USA) 
1-952-943-2252 (utanför USA)

10300 Valley View Rd • Eden Prairie, MN 55344
800-843-3544 / 952-943-2252 • FAX: 952-943-2174
Nettsted: www.williamsav.com
E-post: info@williamsav.com

©2020 Williams AV, LLC • Med enerett MAN 181 SE A

Produsent


