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Introduktion

Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får 
du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner.

Tillykke med din nye NL100 Halsteleslynge.

Æsken indeholder:
1 stk. Halsteleslynge
1 stk. Batteri AAA/LR03
1 stk. Adapter 2,5mm til 3,5mm
1 stk. Dansk brugervejledning
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Opstart
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Isætning af batteri
Skub batteridækslet af (bagsiden af NL100).
Indsæt 1 stk. AAA/LR03 batteri i NL100. Vær opmærksom på, at 
batteriet vendes korrekt. Se markering i batterikammeret.
Skub batteridækslet på igen.

Bemærk: Anvend ikke genopladelige batterier.

Tilslut NL100
Tilslut NL100 til hovedtelefonudgangen på din trådløse telefons 
håndsæt som vist på tegningen. Tag halsteleslyngen over hove-
det. Den bedste funktion opnås, hvis halsteleslyngen ligger ud 
på skulderne, så høreapparaternes lodrette placering er indenfor 
halsteleslyngen.
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Opstart

Tænd / sluk

Styrkekontrol

Lavt batteri (rød)

Tændt lampe (grøn)

Halsteleslynge

Mikrofon
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NL100 anvender teleslyngeprincippet, der betyder at NL100 vil 
fungere med alle høreapparater, der har indbygget telespole (T), 
således at du hører lyd tydeligere.

1. Skub omskifteren ON/OFF til stilling ON. Den grønne 
 lampe lyser.

Bemærk: Hvis lampen bliver rød, betyder det, at batterispændin-
gen er lav, og skal udskiftes hurtigst muligt.

2. Sæt høreapparatet/erne i stilling ”T” eller ”MT”.

3. Indstil styrken på rulleknappen på NL100 til den er 
 passende.

4. NL100 er nu klar til brug, og du kan kommunikere med
 opringeren via den indbyggede mikrofon.

5. Skub ON/OFF knappen i stilling OFF for at slukke.
 ”Tændt” lampen slukker.

Bemærk: Du kan anvende adapter 2,5mm til 3,5mm  fra NL100 
pakningenfor at tilslutte NL100 til f.eks. MP3, PC, eller til din mo-
biltelefon. Følg de ovenstående punkter.

Anvendelse af NL100



NL100 kan aftørres med en let fugtig klud. Anvend ingen former 
for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler.

Rengøring
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Garanti

Dansk Høreteknik A/S yder til vores kunder 2 års reklamationsret efter købe-
loven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes neden-
stående forhold, vil reparationer eller ombytning i reklamationsperioden være 
uden beregning. Vi gør opmærksom på, at kvittering er gyldigt garantibevis.

Reklamationsretten gælder ikke ved batterifejl, misbrug- eller uforsigtig 
anvendelse af produktet, tordenvejr eller anden force majeur samt øvrige 
forhold, der ikke skyldes oprindelige fejl ved produktet.

Dansk Høreteknik A/S yder ikke garanti, såfremt der er foretaget fejlagtig 
tilslutning/montering eller uhensigtsmæssig opbevaring eller øvrige forhold, 
som kan tilregnes uautoriseret anvendelse, reparation eller ændring af 
produktet.

Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De gennemgår 
fejlsøgningsskemaet, hvis et sådant fi ndes i brugervejledningen til Deres 
produkt. Kan problemet ikke løses ved hjælp af fejlsøgningsskemaet tilråder 
vi, at De henvender Dem til det sted, hvorfra De har fået produktet leveret. 
Forhandleren vil da kunne hjælpe Dem med reparationsproceduren.

Ved indsendelse direkte til Dansk Høreteknik A/S gør vi opmærksom på, at 
kunden afholder alle indleveringsomkostninger,  mens returneringsomkost-
ninger afholdes af Dansk Høreteknik A/S. For at nedsætte reparationstiden, 
skal produkter, som indsendes til Dansk Høreteknik A/S, ledsages af en 
præcis fejlbeskrivelse (få eventuel hjælp hos forhandleren), navn, adresse, 
telefonnummer samt en kopi af Deres faktura.

Der henvises i øvrigt til vores til enhver tid gældende salgs- og leverings-
betingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på telefon 4717 5598.

Dansk Høreteknik HJM ApS
Østervej 6
Postboks 114
3650 Ølstykke

Tlf.:  4717 5598
Fax: 4717 5588

dh-as@dh-as.dk
www.dh-as.dk

Forhandler
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