Prenosna indukcijska zanka
za prostoročno uporabo

PREDSTAVITEV
1. SPLOŠNO
Prenosna indukcijska zanka iLOOP+ je
namenjena uporabnikom slušnih aparatov.
Indukcijska zanka omogoča brezžično
telefoniranje prek vgrajenega mikrofona.
Indukcijska zanka iLOOP+ je kompatibilna
z vsemi telefoni, ki imajo 3.5mm vhod za
slušalke oz. mikrofon, kot so iPhone,
BlackBerry, Samsung ipd., pa tudi DECT
(digitalni brezžični telefoni) in ostale
naprave kot je MP3 predvajalnik. V primeru
da naprava nima kompatibilne vtičnice za
slušalko, boste morali kupiti dodaten
adapter.
POZOR: Pred uporabo iLOOP+, nastavite
vaše slušne aparate na program T
(telefon).

1

PREDSTAVITEV
Mikrofon

Zanka

Indikator (LED
lučka) za
napajanje / izklopvklop / prazno
baterijo

Tipka izklop/vklop
USB vtič za
napajanje
Kolešček za prilagoditev
glasnosti
Vtič za zvok / telefonsko
povezavo (Φ3,5mm)
POZOR:
● IZKLOPLJENO: LED lučka ne sveti
● VKLOPLJENO: LED lučka sveti zeleno
● Prazna baterija: LED lučka sveti rdeče
● Polnjenje baterije: LED lučka sveti modro
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NAPAJANJE IN POVEZAVA
2. NAPAJANJE IN POVEZAVA
Da aparat pravilno deluje, potrebuje 2
AAA bateriji za ponovno polnjenje NiMH
velikosti 1.2V. Baterije je potrebno polniti
približno 7 ur pred uporabo.
- Odprite predalček za baterije.
- Vstavite bateriji ki so priložene in se
prepričajte da so vstavljene pravilno, tako kot
kaže skica v predalčku.
- Za polnjenje baterij, najprej priključite USB
kabel na iLOOP+ in na drugo napravo z
električno oskrbo. Na aparatu bo svetila
modra LED lučka.
- Polnite dokler se LED lučka samodejno
izklopi.
- Izklopite USB priključek, ko je polnjenje
končano.
- Povežite vtič za zvok z vašim telefonom in
vaš iLOOP+ je pripravljen za uporabo.
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NAPAJANJE IN POVEZAVA
POZOR:
● Preden vstavite baterije, vedno
izklopite iLoopTM+ vtič za zvok iz
telefona.
● Preverite če so vhodi za zvok (zvočnik,
mikrofon, podobno) kompatibilni s 3kontaktnim vtičem.
● Baterij ne odvrzite med navadne odpadke,
temveč upoštevajte splošna navodila za
ravnanje z nevarnimi odpadki.
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3. KLICANJE
- Indukcijsko zanko si nadenite okoli vratu.
- Slušne aparate nastavite na program T.
- Pritisnite tipko ON/OFF in iLOOP+ je
pripravljen za uporabo.
- Na aparatu bo svetila zelena LED lučka.
- Med telefonskim pogovorom lahko s
pomočjo koleščka za glasnost spreminjate
jakost.
iLOOP+ se bo samodejno izklopil po
končanem klicu ali v primeru dolge tišine.
Prav tako se bo samodejno vklopil ob
dohodnem klicu ali v primeru da sogovorec
začne spet govoriti po daljši pavzi.
POZOR: Napetosti pri telekomunikacijskih
mrežah je razreda TNV-3 (Telekomunikacijska
mrežna napetost), standard EN60950.
POZOR: Ko se baterije izpraznijo, se bo
prižgala rdeča LED lučka. Takoj priklopite
USB kabel za ponovno napajanje, saj se s
tem izognete škodi na aparatu ali baterijah.
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