
 

Bruksanvisning

CLA7
Halsslinga med förstärkare
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Tack för att du har valt att köpa CLA7 halsslinga. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med 
produkten. 

Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.

CLA 7 är en halsslinga för hörapparatbärare med inbyggd förstärkare för användning med 
telefoner med 2,5mm headset-uttag. Den kan kompletteras med adapter för användning 
med telefoner med annan typ av headset-uttag. Ljudet förs över till den du pratar med 
via den inbyggda mikrofonen. Halsslingan används med hörapparaten inkopplad i T eller 
MT-läge. Vissa mobiltelefoner kan orsaka störningar i slingan.

Översikt CLA7

Tryck knappen åt vänster för 
att öppna batterilocket

Grön/röd lampa

Volymkontroll

På/Av

Mikrofon
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Tillbehör
Batteri, alkaliskt AAA/LR3 1,5V (art nr 175106)

Bruksanvisning

1. Sätt i 2 st AAA 1,5V batterier, så som skissen i botten på batterifacket visar. 

2. Sätt i kontakten från halsslingan i uttaget för headset på din telefon. 

3. Trä halsslingan över huvudet. 

4. Koppla sedan hörapparaten i T- eller MT-läge. Aktivera halsslingan genom att  
 trycka på den grå ovala ON/OFF knappen, som sitter på halsslingans framsida.  
 Den gröna lampan i halsslingans övre kant tänds.*) 

5. Volymen kan justeras under samtalets gång med den svarta rullknappen som  sitter nertill på  
 halsslingans dosa.

6. Tryck på ON/OFF knappen för att stänga av halsslingan när samtalet är  avslutat, varvid den gröna  
 lampan slocknar.

Taltiden är 5-10 tim.

OBS! 
Stäng av halsslingan före byte av batterier. Släng inte använda batterier i hushållssoporna, utan lämna 
dem till batteriinsamlingen. 

*) Om lampan lyser rött när halsslingan aktiveras, behöver batterierna bytas.

Skötsel, underhåll och garanti

CLA7 kräver normalt sett inget underhåll. Om den skulle bli smutsig, torka den då med en fuktig trasa. 
Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

OBS! 

Produktgarantin omfattar ej fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet eller felaktig 
inkoppling/montering.
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Bo Edin AB  Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö Tel: 08 7671818 Email: info@edin.se
Besöksadress Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö  Fax: 08 7671820 Webb: www.edin.se

Hearing excellence since 1965

Felsökning

Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt. Du kan prova att ta ur dem och sätta i dem igen. 
Kontrollera om batterierna behöver bytas, se bruksanvisningen på föregående sida.

Vänligen kontakta försäljningsstället om halsslingan trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

Teknisk information

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

Miljö

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.


