
Jentafon Wireless Loopset LPS-6

Bruksanvisning 



Bruksanvisning för Jentafon Wireless Loopset LPS-6
Den trådlösa hörslingan Jentafon Wireless Loopset LPS-6 är ett Bluetooth-headset för 
användare av hörapparater eller cochleaimplantat med T-spole. Hörslingan överför ljud 
från en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon till hörapparaten eller cochleaimplantatet. 
Hörslingan har även en mikrofon som fångar upp ditt tal och överför det till mobiltelefonen. 
Du behöver en hörapparat eller ett cochleaimplantat med T-spole för att kunna använda 
hörslingan. De flesta hörapparater och cochleaimplantat har en inbyggd T-spole. Kontakta 
din hörapparatleverantör om du behöver kontrollera om din hörapparat har T-spole.

Hörslingan är en elektronisk utrustning av hög kvalitet och måste hanteras varsamt. 
Bekanta dig väl med instruktionerna i kapitel 12.
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1. Delar
1. Halsslinga
2. Halsslingehål
3. Halsslingeplugg
4. Flerfunktionsknapp
5. Mikrofon 
6. NFC-område
7. USB-anslutning
8. Laddningslampa
9. Volymknappar
10. Strömknapp
11. Bluetooth-lampa



2. Ladda hörslingan
För att ladda hörslingan måste du ansluta en kompatibel laddare till USB-anslutningen. Du 
kan använda en standard mikro-USB-kabel med mikro-B-kontakt. Laddningslampan tänds.

Laddningslampans färg anger laddningsfasen. Laddningslampans färg ändras från rött till 
gult och vidare till grönt medan laddningen pågår. När laddningslampan släcks är batteriet 
fulladdat.

Ett fulladdat batteri ger upp till 12 timmars taltid och upp till 300 timmars standbytid. 
Laddningslampan visar batteriets laddningsnivå varje gång hörslingan slås på eller stängs 
av. Du kan även kontrollera batteriets laddningsnivå genom att trycka kort på strömknappen 
när hörslingan är påslagen.

När batteriet är nästan helt urladdat vibrerar och piper hörslingan var 5:e minut samtidigt 
som laddningslampan oavbrutet blinkar rött.

Om du planerar att lagra hörslingan under lång tid ska du ladda batteriet innan.

3. Para ihop hörslingan

Hörslingan måste paras ihop med en Bluetooth-aktiverad mobiltelefon eller annan 
kompatibel Blue- tooth-ljudkälla.

• Slå på hörslingan genom att trycka kort på strömknappen. När hörslingan slås på 
vibrerar den kort. Om hörslingan inte har parats ihop med någon enhet går den 
automatiskt in i ihopparning- släge. Annars kan du aktivera ihopparningsläget genom 
att trycka på flerfunktionsknappen i ca 5 sekunder. Bluetooth-lampan börjar att blinka 
snabbt, vilket anger att hörslingan är i ihopparning- släge och är synlig för andra 
enheter.

• Medan hörslingan är i ihopparningsläget (Bluetooth-lampan blinkar snabbt), aktivera 
ihopparn- ingsproceduren för Bluetooth från din mobiltelefon på det sätt som anges i 
mobiltelefonens bruksanvisning. Under ihopparningsproceduren identifierar hörslingan 
sig som LPS-6. Det kan ta en stund innan mobiltelefonen hittar hörslingan.

• Om mobiltelefonen begär ett lösenord, ange 0000.
• När ihopparningen är klar och Bluetooth-anslutningen är upprättad börjar Bluetooth-

lampan på hörslingan att blinka långsamt och hörslingan vibrerar kort.

Om Bluetooth-anslutningen bryts börjar Bluetooth-lampan att dubbelblinka och hörslingan 
vibrerar tre gånger i rad varje minut för att meddela dig om den förlorade anslutningen. Du 
kan då försöka att återup- prätta anslutningen genom att återvända till Bluetooth-området, 
använda kontrollerna på mobiltelefonen eller trycka på flerfunktionsknappen i 2 sekunder. 
Om Bluetooth-anslutningen inte återställs inom 10 minuter stängs hörslingan automatiskt 
av.

Hörslingan kommer ihåg de senaste åtta enheterna som den har varit ihopparad med.



4.  Para ihop hörslingan med NFC
Närfältskommunikation (NFC) kan användas för att para ihop hörslingan med andra 
kompatibla enheter genom att sätta dem i kontakt med varandra.

Om NFC-parning inte fungerar med din enhet kan du alltid använda den metod som beskrivs 
i kapitel 3.

• Säkerställ att hörslingan är i ihopparningsläge. Bluetooth-lampan blinkar snabbt.
• För samman hörslingans och din mobiltelefons NFC-områden.
• Acceptera ihopparningen på din mobiltelefon om det begärs.

När ihopparningen är klar kan anslutningen mellan hörslingan och mobiltelefonen avbrytas 
och återup- prättas genom att föra samman NFC-områdena.

5. Bära hörslingan

Hörslingan är designad för att bäras runt halsen.

• Öppna halsslingan genom att dra ut halsslingepluggen om det behövs. Dra ut pluggen 
rakt utåt från hörslingan.

• Placera halsslingan runt halsen.
• Plugga i halsslingepluggen.

För att ta av hörslingan ska du öppna halsslingan genom att dra ut halsslingepluggen ur 
halsslingehålet. Lägg märke till att halsslingekabelns utdragbara ände är enkel att känna 
igen och skilja från den fasta änden. Den utdragbara pluggen är större än dragavlastningen 
på kabelns fasta ände.

6. Slå på och stänga av hörslingan
Slå på hörslingan genom att trycka kort på strömknappen.

När strömmen är på vibrerar hörslingan kort och upprättar en Bluetooth-anslutning till den 
närbelägna ihopparade enheten. När anslutningen är upprättad vibrerar hörslingan igen 
och Bluetooth-lampan blinkar långsamt. Du är nu redo att ringa och motta samtal med 
hörslingan.

Hörslingan kommer ihåg upp till åtta enheter som den har varit ihopparad med. Om den inte 
kan upprätta en anslutning till den senast använda enheten när den slås på försöker den 
automatiskt att upprätta en anslutning till andra ihopparade enheter.

För att stänga av hörslingan ska du trycka på strömknappen i 2 sekunder.

När hörslingan stängs av vibrerar den två gånger och Bluetooth-lampan slutar att blinka.



7. Ringa och motta samtal
Bär hörslingan runt halsen. Säkerställ att hörslingan är ansluten till din mobiltelefon 
(Bluetooth-lampan blinkar långsamt) och att din hörapparat är i T- eller MT-läge.

Använd mobiltelefonknapparna för att slå ett nummer. För att ringa upp det senast slagna 
numret igen, tryck två gånger på flerfunktionsknappen. För att avsluta ett samtal, tryck en 
gång på flerfunktionsknappen medan samtalet pågår.

För att besvara ett inkommande samtal, tryck på flerfunktionsknappen. För att avvisa ett 
inkommande samtal, tryck två gånger på flerfunktionsknappen.

Om hörslingan är avstängd och du vill använda den för att besvara ett inkommande samtal 
måste du slå på hörslingan. Hörslingan ansluter till den senast använda mobiltelefonen och 
svarar automatiskt på det inkommande samtalet.

Du kan justera volymen under ett samtal genom att trycka på volymknapparna.

Du kan även använda mobiltelefonknapparna för all hantering av samtal.

8. Lyssna på musik eller andra ljudöverföringar via 
Bluetooth-anslutning

Du kan lyssna på musik och andra ljud på din mobiltelefon eller på en annan kompatibel 
enhet via en Bluetooth-anslutning. När hörslingan är ansluten till enheten kan du spela upp 
ljudet med hjälp av kontrollerna på enheten. I detta läge kan både enhetens och hörslingans 
volymkontroller användas för att justera volymen.

9. Använda USB-ljudanslutning
Du kan ansluta hörslingan till en kompatibel enhet med en USB-kabel. USB-anslutningen 
i hörslingan är kompatibel med en standard mikro-USB-kontakt av mikro-B-typ. Du kan till 
exempel använda USB- anslutningen för att ringa Internetsamtal eller lyssna på musik på 
en dator. Hörslingans batteri laddas under USB-ljudanslutningen om den anslutna enheten 
levererar tillräckligt mycket ström.

Om både Bluetooth- och USB-ljudanslutningen är aktiva samtidigt får Bluetooth-ljudet 
prioritet.

Hörslingans volymknappar kan inte användas medan USB-ljud används. Använd 
kontrollerna på den anslutna enheten för att justera volymen.



10. Radera inställningar och återställa

Om du vill radera alla ihopparningar och återställa de standardinställda 
fabriksinställningarna ska du trycka och hålla in flerfunktionsknappen i mer än 8 sekunder. 
Laddningslampan blinkar då två gånger mellan grönt och rött. Hörslingan går sedan in i 
ihopparningsläget när alla ihopparningar har raderats.

Om du vill återställa hörslingan ska du trycka och hålla in flerfunktionsknappen medan 
hörslingan ansluts till en laddare. Vid återställningen raderas inte inställningarna.

11. Felsökning

Om du inte kan ansluta hörslingan till din enhet ska du kontrollera att hörslingan är laddad 
(kapitel 2), påslagen (kapitel 6), och ihopparad med enheten (kapitel 3). Kontrollera även 
att hörslingan är inom 10 meter från den enhet som du försöker att ansluta till och att det 
inte finns några hinder mellan hörslingan och enheten. Kontrollera även att Bluetooth-
funktionen är aktiverad i din enhet.

Om du fortfarande har problem med att ansluta ska du ta bort ihopparningen med 
hörslingan från din enhet, återställa hörslingan och radera inställningarna (se kapitel 10). 
Följ sedan instruktionerna i kapitel 3 för att para ihop hörslingan igen med din enhet.

När du använder din hörapparat i T-spoleläge fångar den ibland upp buller från 
elektromagnetiska störningar i din omgivning. Försök att ändra plats om du upplever sådant 
buller. Du kan även sänka volymen i din hörapparat och öka volymen i hörslingan för att 
minimera effekten av bullret.

Om ljudkvaliteten försämras under ett samtal eller medan du lyssnar på någon annan 
ljudöverföring ska du kontrollera att det inte finns några hinder mellan hörslingan och 
enheten. Försök att flytta enheten närmare hörslingan.

Om hörslingan beter sig underligt eller felaktigt, försök att återställa hörslingan och de 
fabriksinställda standardinställningarna (kapitel 10).

12. Produkt- och säkerhetsinformation

När du använder hörslingan måste du vara rädd om din hörsel. Lyssna inte på en 
ljudöverföring på hög volym under en lång tid.

Följ alla lokala lagar om du använder hörslingan vid körning. Håll händerna fria och 
koncentrera dig på trafiksäkerheten.



Använd inte hörslingan i områden där användning av mobiltelefon är förbjuden eller kan 
orsaka störningar eller faror. Använd inte hörslingan nära sprängämnen, bränslen eller 
andra lättantändliga material.

Hörslingan är en elektronisk utrustning av hög kvalitet – hantera den varsamt. Ta väl hand 
om hörslingan genom att följa instruktionerna nedan.

• Håll hörslingan torr.
• Skydda hörslingan från damm och smuts.
• Förvara och använd hörslingan i normal rumstemperatur. Höga och kalla temperaturer 

och plötsliga temperaturändringar kan skada hörslingan.
• Hantera hörslingan varsamt.
• Torka av hörslingan med en mjuk och torr trasa vid behov.

Hörslingan får endast servas på ett auktoriserat servicecenter. Den innehåller inte några 
delar som kan servas av användaren. Öppna inte hörslingan. Icke-auktoriserad service eller 
icke-auktoriserade ändringar kan skada hörslingan och strida mot gällande bestämmelser 
för radioenheter.

Hörslingan har ett internt, uppladdningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte att ta 
bort batteriet eftersom hörslingan då kommer att skadas.

Håll hörslingan i temperaturer på mellan 15 °C och 25 °C. Extrema temperaturer minskar 
batteriets kapacitet och livslängd. Det kan hända att hörslingan inte fungerar i extrema 
temperaturer.

Ändra eller skada inte batteriet i hörslingan på något sätt. Tappa inte, ta isär, punktera eller 
stick hål på hörslingan eller batteriet. Håll hörslingan på avstånd från eld och utsätt aldrig 
hörslingan för temperaturer över 60 °C. Ladda inte batteriet eller använd hörslingan i varma 
temperaturer eller nära eld. Doppa inte hörslingan eller batteriet i någon vätska. Placera 
inte hörslingan i en mikrovågsugn. Lämna inte hörslingan i en bil vid varmt väder.

Om batteriet läcker, låt inte vätskan vidröra huden eller ögonen. I så fall måste du genast 
spola det drabbade området med vatten och söka läkarhjälp. Vid extrema temperaturer kan 
batteriet expandera och börja läcka gas eller rök. Andas inte in sådan gas eller rök. Om det 
sker, lämna genast området och sök läkarhjälp.

Om du misstänker att batteriet eller laddaren har skadats eller att batteriet är svullet ska du 
ta hörslingan till ett servicecenter innan du använder den.

13. Återvinning

I slutet av hörslingans livslängd måste den återvinnas på rätt sätt. Släng den inte i 
hushållsavfallet.



Symbolen med den överkryssade sopbehållaren på hörslingan påminner om att hörslingan 
omfattas av Europeiska unionens direktiv för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall 
(WEEE) och ska återvinnas på rätt sätt i slutet av sin livslängd. För information om närmaste 
återvinningsplats, kontakta din lokala avfallsmyndighet eller oss på www.jentafon.com.

14. Deklaration om överensstämmelse

Jentafon Oy deklarerar att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven samt övriga 
relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG. En kopia av denna deklaration om 
överensstämmelse går att finna på engelska på www.jentafon.com/declaration/.

15. Andra meddelanden

Bluetooth®-ordmärket och Bluetooth®-logotyperna är registrerade varumärken som ägs av 
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Jentafon Oy sker under licens. 
Övriga varumärken och handelsnamn tillhör sina respektive ägare.

Jentafon förbehåller sig rätten att ändra detta dokument och den produkt som beskrivs i det.


