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KONFORMITETSDEKLARATION
Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande 
EU-direktiv: 1999/5/EG. 
Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat 
sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

© 2002–2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående 
skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta 
dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, 
oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av 
något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet 
och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten 
att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare. 

Icke godkända ändringar eller modifikationer av den här enheten kan göra att användarens rätt att använda utrustningen förverkas.



Exportbegränsning
Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning 
i strid mot lagen är förbjuden.
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1. Allmänt

Den mobila induktiva slingan LPS-4 för personer med hörapparat utvecklas för att göra det lättare att använda 
en kompatibel mobiltelefon tillsammans med hörapparater med T-slinga. 

När du använder den induktiva slingan kan du tala direkt till mikrofonen inuti den. Du behöver inte hålla 
mobiltelefonen vid örat. Du kan ha den i en bärväska, i bältesklips eller något annat tillbehör. Slingan behöver 
inga separata batterier.

Enheten fungerar med hjälp av den induktionsteknik som används på allmänna platser: Ett slingsystem sänder 
ut ljud trådlöst. Ljudet fångas upp av telespolen i hörapparaten (inställd på T-läge). 

Den enhet som beskrivs i denna guide är kompatibel med telefoner med gränssnittskontakten Pop-Port™, till 
exempel mobiltelefonerna Nokia 6681 och Nokia 6682. 

Den induktiva slingan kan även anslutas till talprocessorn i ett kompatibelt cochlea-implantat via 
ljudutgången.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du använder slingan. Läs även användarhandboken för 
telefonen. Där finns viktig information om säkerhet och underhåll. Förvara slingan utom räckhåll för små barn.

Mer information om slingor och andra tillbehör finns på vår hemsida, http://www.nokiaaccessibility.com/.
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2. Använda slingan

■ Ringa och ta emot samtal
1. Placera slingan runt halsen och anslut kontakten. 

2. Anslut Pop-Port-kontakten nedtill på telefonen. Telefonen visar följande 
symbol:

3. Ställ in hörapparaten på T-läge eller MT-läge. 
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4. Du kan svara på och avsluta samtal med svarsknappen på enheten eller använda 
knapparna på telefonen. Du ringer samtal som vanligt (se användarhandboken 
för telefonen).

Observera
• Sladden måste inte vara ansluten till telefonens Pop-Port-kontakt hela tiden. 

Du behöver bara ansluta den när du vill ringa eller ta emot samtal.

• När ett samtal tas emot hörs signalen både i telefonen och i slingan om sladden är ansluten till telefonen 
och om hörapparaten är i T- eller MT-läge.

• Du kan ändra volym i slingan med volymknapparna på telefonen. Håll volymen låg vid normal användning 
så att du hör din egen röst tydligt. I bullriga miljöer, eller om det mottagna ljudet är lågt, kan du öka 
volymen så att bullret blir svagare och ljudet blir starkare. 

■ Ansluta slingan till externa enheter
Slingan kan anslutas till en kompatibel talprocessor i ett cochlea-implantat eller till 
ljudingången på en hörapparat.  Fråga din hörapparatsspecialist om kompatibilitet för 
cochlea-implantatet eller hörapparaten, vilken anslutningskabel som ska användas och 
instruktioner om hur anslutningskabeln ska användas. 

Anslut sladden från den externa enheten till ljudutgången med symbolen  på enhetens 
högra sida. 
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3. Tekniska specifikationer

Extern ljudutgång:
• Kontakt: 3,5-mm uttag

• Kan anslutas till ljudingången på kompatibla hörapparater eller till en kompatibel talprocessor i ett 
cochlea-implantat

• Impedans: >1 kΩ vid 1 kHz (nominellt 2,2 kΩ vid 1 kHz)

• Typisk utgående signalstyrka: 0,5–10 mV rms

• Symbol: 

Slingan kan anslutas till en kompatibel talprocessor med en lämplig kabel som har 3,5-mm stereo- eller 
monokontakt. Ljudet som hörs i slingan är emellertid alltid monofoniskt.

Extern ljudingång:
• Funktionen är inte tillgänglig.

• Symbol: 
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Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. 
Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

• Förvara enheten utom räckhåll för små barn.

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska 
kretsarna. Om enheten blir blöt måste den få torka ordentligt.

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Dess elektroniska delar kan ta skada.

• Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden på elektroniska apparater, skada 
batterierna och smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, 
vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

• Försök inte öppna enheten.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken 
gå sönder. 

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten. 

• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om enheten inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.


