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BESKRIVELSE AF ENHEDEN – se illustration 1

1.1 Trykknap
1.2 HA-mik Fra-knap
1.3 LED
1.4 Mikrofon
1.5 Halsslynge
1.6 Mikro-USB

Bemærk: Læs disse instruktioner grundigt, inden du tager enhe-
den i brug.

Påtænkt anvendelse
Enheden er beregnet til at forbedre høreapparatbrugeres evne til 
at føre telefonsamtaler, mens de bruger deres høreapparat. Ved at 
udstyre brugerne med en smartphone-baseret kontrolmetode bli-
ver høreapparaterne nemmere at betjene og brugervenligheden 
forbedres. 

Bemærk: Enheden bruger Bluetooth, som findes på de fleste nyere 
mobiltelefoner.
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TILBEHØR – se illustration 2

2.1 USB-kabel

OPLADNING – se illustration 3

3.1  Tilslut USB-kablet til enheden og strømforsyningen. Vi fra-
råder, at de to dele af halsslyngen sættes sammen, mens 
enheden oplades.

3.2 Rødt lys: oplader, grønt lys: fuldt opladet.

Batterilevetid: 8 timers streaming, 8 dages standby.

ANVENDELSE – se illustration 4

4.1  Sæt de to dele af halsslyngen sammen. Halsslyngen funge-
rer som tænd/sluk-kontakt.

4.2  Par enheden med din mobiltelefon ved hjælp af Bluetooth.
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Sådan parres enheden med din telefon
Første gang, du parrer enheden med din telefon, skal du følge disse 
trin:

1.  Sørg for, at enheden og telefon er inden for 1 meters indbyr-
des afstand.

2. Tilslut halsslyngen. Enheden blinker rødt og blåt.
3.  Aktivér Bluetooth på din telefon.
4.  Start parringsprocessen for enheden i henhold til instruktio-

nerne i brugsanvisningen til din telefon.
5.  Din telefon viser en liste over Bluetooth-enheder.  

Vælg COM-DEX fra listen. 

Når du først har parret enheden, bliver den ved med at være parret, 
selvom du afbryder halsslyngens tilslutning.
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Indgående opkald – se illustration 5
5.1 Besvar opkald: Tryk på trykknappen.
5.2  Tal ind i mikrofonen, mens enheden hænger om din hals.
5.3 Afslut opkald: Tryk på trykknappen.
5.4 Afvis opkald: Langt tryk på trykknappen.

Bemærk: Det er også muligt at besvare og afslutte opkald på 
mobiltelefonen. Bemærk, at på nogle mobiltelefoner skal du 
måske vælge COM-DEX fra en liste over enheder. Ellers transmit-
teres lyden gennem telefonens højttalere.

Udgående opkald – se illustration 5
5.5 Ring op fra telefon.

Bemærk: Du kan også bruge enheden til at streame lyd fra alle 
elektroniske lydkilder til dine høreapparater.
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Lydjustering under brug
Lydstyrken justeres på mobiltelefonen.
For at lukke lyde fra omgivelserne ude: Tryk på HA-mik Fra-knap-
pen – se illustration 1.

Bemærk: Hvis du befinder dig i særligt støjende omgivelser eller 
har brug for at øge lydstyrken til over det normale niveau, mens 
du streamer lyd til høreapparaterne, så hold HA-mik Fra-knappen 
nede i 5 sekunder. For at vende tilbage til dit normale lydniveau 
skal du trykke på HA-mik Fra-knappen igen og holde den nede i 
5 sekunder.

Du kan downloade COM-DEX appen fra App Store eller fra Google 
Play. Med denne app kan du bruge telefonen som fjernbetjening.

9 514 0313 080 #04_booklet.indb   52 06-09-2018   09:24:30



52 53

VEDLIGEHOLDELSE
• Rengøres med en fugtig klud. Der må ikke bruges kemikalier. 
• Må ikke udsættes for kraftig varme/kulde eller høj fugtighed.
• Må ikke lægges i væske.
• Når enheden ikke er i brug, skal den opbevares på et tørt sted, 

hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i den.
• Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere udstyret. Dette må kun 

udføres af autoriseret personale.

OPLYSNINGER OM EMISSION
Emissionsniveauerne fra Widex enheder er adskillige gange lavere 
end de niveauer, der transmitteres af mobiltelefoner og andet 
kommunikationsudstyr.

For at få yderligere oplysninger, der gælder specifikt for patien-
ter med medicinske implantater, kan du downloade dokumentet: 
Information om WidexLinkTM" fra www.widex.com/widexlink
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FEJLFINDING
Problem Mulig årsag Løsning

Enheden virker ikke a)  Lavt batteriniveau

b)  Mobiltelefonen er 
indstillet til lydløs 
tilstand

c)  Lavt batteriniveau i 
høreapparat

d)  Uden for række-
vidde

a)  Oplad enhedens 
batteri 

b)  Skift til normal til-
stand

c)  Udskift batteriet i 
høreapparatet

d)  Bluetooth har en 
rækkevidde på op 
til 10 m.

Ingen lyd a)  Ikke tilsluttet via 
Bluetooth

a)  Gentag parrings-
processen

Hvis problemet fortsætter, kontakt høreklinikken.
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ADVARSLER 

 ADVARSEL 
• Brug ikke enheden i miner eller andre områder med eksplosive luftarter.

• Når enheden anvendes sammen med udstyr, som er tilsluttet via et 
mikro-USB-kabel, f.eks. en oplader, en PC, en lydkilde eller lignende, skal 
sikkerhedsreglerne for dette udstyr overholdes, som angivet i IEC 60065, 
IEC 60950-1, IEC 60601-1 eller tilsvarende standarder.
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Direktiv 1999/5/EF

Undertegnede Widex A/S erklærer herved, at følgende udstyr 
COM-DEX overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav 
i direktiv 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen kan findes under: 
http://www .widex .com/doc

Symboler, som ofte anvendes af Widex A/S på pakkematerialet (etiketter, 
brugsanvisninger mv .) til medicinsk udstyr

Symbol Titel/beskrivelse

Producent
Sammen med dette symbol angives navn og adresse på den pro-
ducent, der har produceret produktet. Såfremt det er relevant, an-
gives produktionsdatoen også.

Produktionsdato
Den dato, hvor produktet er produceret.

Batchnummer
Produktets batchnummer (identificering af batch)

Katalognummer
Produktets katalognummer (varenummer) 

Serienummer
Produktets serienummer*

Se brugsanvisningen
Brugsanvisningen indeholder vigtig sikkerhedsinformation (advars-
ler/forholdsregler) og skal læses, inden produktet tages i brug.
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Symboler, som ofte anvendes af Widex A/S på pakkematerialet (etiketter, 
brugsanvisninger mv .) til medicinsk udstyr

Symbol Titel/beskrivelse

Producent
Sammen med dette symbol angives navn og adresse på den pro-
ducent, der har produceret produktet. Såfremt det er relevant, an-
gives produktionsdatoen også.

Produktionsdato
Den dato, hvor produktet er produceret.

Batchnummer
Produktets batchnummer (identificering af batch)

Katalognummer
Produktets katalognummer (varenummer) 

Serienummer
Produktets serienummer*

Se brugsanvisningen
Brugsanvisningen indeholder vigtig sikkerhedsinformation (advars-
ler/forholdsregler) og skal læses, inden produktet tages i brug.

SYMBOLER
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Symbol Titel/beskrivelse

Advarsel
Tekst markeret med symbolet for advarsler og forholdsregler skal 
læses, inden produktet tages i brug. 

WEEE-mærke
"Må ikke kasseres som almindeligt affald"
Når produktet skal kasseres, skal det sendes til et autoriseret ind-
samlingssted for genbrug og genanvendelse af elektrisk og elek-
tronisk udstyr.

CE-mærke 
Produktet overholder kravene i EU-direktiverne for CE-mærket 
udstyr.

RCM-mærke
Produktet overholder de lovgivningsmæssige krav (elektrisk sik-
kerhed, EMC og radiospektrum) til produkter, der leveres til det 
australske eller newzealandske marked.

Interferens
Elektromagnetisk interferens kan forekomme i nærheden af pro-
duktet.

*Serienummeret er det 6- eller 7-cifrede nummer på produktet. Serienummeret 
kan være påtrykt uden foranstillet 
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