B INDICATIELAMPJE

D HOORTOESTELLEN

• Licht om de 2 seconden groen op als de
Micro Mic is ingeschakeld en voldoende is
opgeladen.

Druk op de muteknop om de Micro Mic op stil
te zetten. De mute-indicator E licht nu elke
seconde oranje op. Druk nogmaals op de
muteknop om het geluid weer aan te zetten.
De mute-indicator stopt met knipperen.

• Licht elke seconde oranje op als hij nog
maar voor minder dan 30 minuten is
opgeladen.

Van start...
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DRAADLOZE CONNECTIVITEIT

G VOLUMEREGELAAR
Gebruik de volumeknopppen aan de zijkant
van de Micro Mic om het volume aan te
passen. Druk op ‘+’ en verhoog het
volume, druk op ‘-’ en verlaag het
volume. (De mute-indicator E
knippert als u het volume
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Micro-USB voor
oplader

D Muteknop
E Mute-indicator

F

A Powerknop

MICRO MIC

B Indicatielampje

VAN START

Volumeknoppen G

(Laad de Micro Mic voor gebruik eerst volledig op)
1. Zet de Micro Mic aan: druk op de powerknop A boven op de
Micro Mic totdat het indicatielampje B groen knippert.
2. Uw hoortoestellen pairen met de Micro Mic: druk de
programmaknop op uw hoortoestellen in totdat u een kort
melodietje hoort.
Controleer of de verbinding werkt door in de Micro Mic te blazen
of er op te kloppen. Dit geluid hoort u als het goed is in de
hoortoestellen. Hoort u niets, kijk dan bij ‘Problemen oplossen’
op de achterkant van deze snelgids.
3. De streaming van de Micro Mic uitschakelen: druk op de
programmaknop van uw hoortoestellen. Uw hoortoestellen keren
terug naar het laatst gekozen programma: u hoort één of meer
piepjes.
4. Uw Micro Mic uitschakelen: druk de powerknop in totdat het
indicatielampje eerst rood wordt en dan dempt.

F OPLADEN
• Steek de oplader in de micro-USB aan de
onderzijde van uw Micro Mic.
• Indicatielampje knippert als volgt bij
opladen:

Status
Power uit
Power aan

Tijdens opladen

Volledig opgeladen

PAIREN VAN UW HOORTOESTELLEN MET DE MICRO MIC
(Uw hoorspecialist doet dit gewoonlijk voor u bij
aanschaf)
1. Druk de powerknop op de Micro Mic in tot het
indicatielampje groen brandt. De Micro Mic is
nu ingeschakeld.

Met de Micro Mic verstaat u spraak vele malen
beter, omdat hij zich dichter bij de mond van
de spreker bevindt dan uw hoortoestellen.

2. Druk met de punt van een pen of iets
op de achterkant
dergelijks de pairingknop
van de Micro Mic één keer in. (zit de
pairingknop onder de bevestigingsklem, draai
deze dan een kwartslag. Het indicatielampje
knippert nu oranje.
3. Uw Microfoon staat nu 20 seconden lang in de
pairingmodus. Open en sluit de batterijlades
van uw hoortoestellen binnen die tijd.
Een succesvolle pairing herkent u aan een
melodie in beide hoortoestellen. Ook brandt het
indicatielampje dan 2 seconden lang oranje.

De Micro Mic zendt spraak rechtstreeks naar
uw hoortoestellen. Klem hem op de kleding
van de spreker of hang hem met het halskoord
om de nek.

Let op: zorg dat uw hoortoestellen in het Micro
Mic streamingprogramma staan als u via de
Micro Mic wilt horen.

PROBLEMEN OPLOSSEN – GEEN VERBINDING

2. Mute-indicator: is dit lampje oranje, dan is
het geluid van de Micro Mic uitgeschakeld
en wordt er geen geluidssignaal naar de
hoortoestellen gezonden. Druk op de
muteknop om het geluid weer in te schakelen.
3. De batterijstatus van uw hoortoestellen:
vervang de batterijen in uw hoortoestellen.
Als deze niet vol genoeg zijn, dan vangen ze
het steamingsignaal soms slecht op, terwijl ze
bij normaal hoortoestelgebruik nog wel prima
functioneren.

4. Als er meerdere streamingapparaten zijn
gepaird: als u ook een TV-streamer of meer
dan één Micro Mic gebruikt.
• Houd de programmaknop op uw
hoortoestel ingedrukt tot u een melodietje
hoort.
• Herhaal deze stap eventueel (nog één of
twee keer lang indrukken). De Micro Mic
kan namelijk gepaird zijn in ‘kanaal’ 1, 2 of
3.
5. Pair de Micro Mic opnieuw met uw
hoortoestellen: zie linksboven hoe u uw
hoortoestellen met uw Micro Mic pairt.
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Voor verdere instructies verwijzen wij u naar de
volledige handleiding van uw Micro Mic.

400586002-NL-15.12-Rev.A

1. Indicatielampje: dit lampje moet elke 2
seconden groen oplichten. Zo niet, druk dan
de powerknop net zo lang in tot u een groen
lampje ziet. Knippert het lampje rood of is het
constant oranje, dan moet u de Micro Mic
opladen.

