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Hörslinga

Indikerar På/Av, lågt batteri 
och laddning pågår *

Mikrofon

Adapter

På/Av-knapp för slinga

Mikro-USB-ingång för 
laddning

 
  På/Av-knapp

3,5-mm pluggVolymknapp

Översikt

*) 
iLoop+ är avstängd: lampan lyser ej
iLoop+ är på/aktiv: lampan lyser med grönt sken
Låg batterinivå: lampan lyser med rött sken
Laddning pågår: lampan lyser med blått sken

Tryck knappen åt vänster för att öppna batterilocket

OBS! Använd den bifogade 3.5mm-
adaptern om du eller den du pratar 
med upplever störningar eller eko 
under samtalet.
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Inledning
iLoop+ är en halsslinga för hörapparatbärare med inbyggd mikrofon och 
förstärkare för användning med telefon med 3,5mm-headsetuttag. Den kan 
också anslutas till MP3-spelare, CD-spelare, dator eller annan ljudkälla. 
Halsslingan används med hörapparaten inkopplad i T eller MT-läge och kan 
därför användas ihop med de flesta hörapparater. 

Inför användning
Enheten drivs av 2 st AAA 1,2V laddningsbara Ni-MH batterier. Batterierna 
måste laddas i ca.7 timmar innan du använder halsslingan första gången.

Stäng av enheten med knappen på sidan. Öppna batteriluckan på halsslingans 
baksida. Sätt i medföljande batterier i batterifacket. Var noggrann med att 
placera batterierna åt rätt håll enligt illustrationen i batterifacket. 

Anslut medföljande USB-kabel till en dator/USB-laddare för att ladda 
batterierna. Kontrollera att lampan tänds med ett blått sken. Detta visar att 
laddning pågår.

Ta ur USB-kabeln när halsslingan är fulladdad (den blå lampan har slocknat).

Anslut halsslingan till headsetuttaget på din telefon, MP3-spelare eller annan 
ljudutrustning. Sätt på enheten med knappen på sidan. Om du kan besvara 
inkommande samtal innebär det att uttaget på din mobiltelefon är konfigurerad 
att arbeta i synk med Geemarc iLoop +. Om det inte fungerar eller om du 
hör ett eko, anslut adaptersladden som finns bifogad i produktasken till 
headsetuttaget.

Om lampan lyser rött när halsslingan aktiveras, behöver batterierna laddas. 
OBS! Stäng av halsslingan före byte av batterier. 

Ringa / ta emot samtal
Koppla hörapparaten i T- eller MT-läge. Aktivera halsslingan genom att trycka 
på den grå ovala På/Av-knappen, som sitter på halsslingans framsida. Den 
gröna  lampan i halsslingans övre kant tänds. När slingan är ansluten till en 
telefon och aktiverad kan du använda På/Av knappen för att besvara/avsluta 
samtal.

Justera volymen med den svarta rullknappen som sitter nertill på halsslingans dosa.
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Hearing excellence since 1965

OBS! Halsslingan går ner i väntläge efter ett par minuters tystnad. Den 
aktiveras automatiskt igen om det kommer ett samtal eller om någon börjar 
prata igen efter ett långt uppehåll.

Skötsel, underhåll och garanti 
iLoop+ kräver normalt sett inget underhåll. Om den skulle bli smutsig, torka 
den då med en lätt fuktad trasa (ej våt!). Använd inga lösningsmedel eller starka 
rengöringsmedel. Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.
Placera inte produkten där den utsätts för regn, vatten eller fuktiga omgivningar 
samt starkt solljus/värme.

Använd endast de laddningsbara batterier som leverantören rekommenderar. 

Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i 
produkten, ovarsamhet eller felaktig inkoppling/montering. 

Teknisk information och service
För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och  
CE-certifikat som kan laddas ner från www.edin.se. 

Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller 
Bo Edin AB på support@edin.se.

Miljö och återvinning
Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter. Bo Edin 
AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen. Om du följer ovanstående 
önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.


