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Garancijski certifikat

Datum: Model:

Garancijska doba:

Serijska številka:

Slušni center
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Mednarodna garancija
Vaša AudioClip naprava je krita z 
mednarodno omejeno garancijo, ki jo 
izda proizvajalec za obdobje 24 mesecev 
od datuma nakupa. Omejena garancija 
krije proizvodnjo in materialne napake 
na napravi, vendar ne krije dodatkov kot 
so baterije, cevke, zvočniki, olive ali filtri 
itd.. Napake nastale zaradi nepravilnega 
rokovanja ali nege, uporabe sile, nesreč, 
nepooblaščenih popravil, izpostavitve 
koroziji, fizičnih sprememb na vašem 
ušesu, poškodbam zaradi vdora delcev ali 
nepravilne prilagoditve NISO krite v tej 
omejeni garanciji. Zgoraj omenjena garancija 
ne vpliva na pravice, ki jih imate znotraj 
vaše nacionalne zakonodaje glede trgovine 
in potrošniških dobrin. Vaš slušni akustik je 
morda izdal garancijo, ki presega to omejeno 
garancijo. Za več informacij se posvetujte z 
vašim slušnim akustikom.

V primeru, da potrebujete servis
Odnesite vaš AudioClip k vašemu slušnemu 
akustiku, ki bo morda lahko takoj odpravil 
manjše napake ali izboljšal prilagoditev.



Uvod
Ta uporabniški vodnik vam bo pokazal 
kako uporabljati in vzdrževati vašo 
novo AudioClip napravo. Prosimo, da ta 
navodila vključno s poglavjem z opozorili 
previdno preberete. To vam bo pomagalo, 
da boste vašo napravo AudioClip pravilno 
uporabljali.

V primeru, da imate o polnilni postaji 
dodatna vprašanja, se posvetujte z vašim 
slušnim akustikom.



Pomembno obvestilo
Prosimo, da se pred prvo uporabo 
naprave AudioClip seznanite s celotno 
vsebino te knjižice. Vsebuje navodila 
in pomembne informacije o uporabi in 
ravnanju z AudioClip napravo.

Namen uporabe
AudioClip je brezžični sprejemnik in 
oddajnik zvoka, ki v vaše slušne aparate 
posreduje zvok iz okolice, vključno z 
govorom in zvokom iz ostalih brezžičnih 
elektronskih naprav. Uporabniki slušnih 
apratov z možnostjo brezžičnega 
povezovanja, lahko AudioClip uporabljajo 
tudi kot upravljalnik funkcij slušnega 
aparata. 

AudioClip je namenjen odraslim in otrokom 
(> 36 mesecev) skupaj z njihovimi slušnimi 
pripomočki. 
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Uvod
AudioClip se lahko uporablja kot brezžične 
slušalke za mobilne telefone ali oddaljeni 
mikrofon, namenjen sogovorniku. 

1.  Slušalke z mobilnim 
telefonom 
 
 Zvoki iz vašega 
mobilnega telefona 
bodo v vaše slušne 
aparate posredovani 
preko AudioClip (A) 
naprave. AudioClip 
zajame vaš glas 
in ga posreduje v 
mobilni telefon (B).



2. Oddaljeni mikrofon za sogovornika
  Glas vašega sogovornika bo v vaše slušne 

aparate brezžično posredovan preko 
AudioClip naprave

Do 20 m
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Vsebina paketa
Embalaža AudioClip naprave vsebuje:

AudioClip USB napajalni 
kabel

Ta knjižica  
(Uporabniški vodnik)

Vtič za električno 
omrežje (se 
med določenimi 
državami 
razlikuje)

Vrvica - dolga

Vrvica - kratka

Torbica
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Pregled - glavne lastnosti

Sprednja stran

Mikrofona

Zadnja stran

Večnamenska tipka
• VKLOP / IZKLOP
• Prevzem 

telefonskega klica 
• Izbiranje načina 

delovanja

Glasnost
• Glasneje
• Tišje
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Indikator stanja Indikator napajanja

Vhod za polnjenje 
(Micro USB)

Sponka (rotacijska) za 
nošenje AudioClip naprave
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Pregled - Indikatorji naprave

Stanje Opis

Utripa rumeno Iskanje slušnih aparatov

Sveti rumeno

Stanje pripravljenosti. 
Slušni aparati povezani, 
brez povezave s 
telefonom.

Utripa modro Iskanje mobilnega telefona 
(seznanjanje) 

Sveti modro Mobilni telefon povezan

Sveti zeleno Med telefonski pogovorom

Utripa zeleno Dohodni klic

Sveti oranžno Predvajanje glasbe

Sveti vijolično Način za oddaljeni 
mikrofon

Utripa vijolično Ponovno povezovanje 
oddaljenega mikrofona
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Napajanje Opis

Sveti rdeče Skoraj prazna baterija

Sveti zeleno Vklopljeno - brez polnjenja

Utripa zeleno Vklopljeno - polnjenje

Pojemajoča 
zelena

Vklopljeno - polnjenje 
končano

Utripa 
oranžno Izključeno - polnjenje

Sveti oranžno Izklopljeno - polnjenje 
končano
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A. Seznanjanje slušnih aparatov z AudioClip 
napravo

Za podrobno razlago o seznanjanju 
AudioClip naprave z vašimi slušnimi 
aparati si oglejte stran 18 .

Pred uporabo
Pred uporabo AudioClip naprave, je to 
potrebno seznaniti z vašimi slušnimi 
aparati. Za uporabo z mobilnim telefonom 
je prav tako potrebno seznanjanje med 
AudioClip in mobilnim telefonom. 
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B.  Seznanjanje mobilnega 
telefona in AudioClip 
naprave

Za podrobno razlago o seznanjanju 
AudioClip naprave z mobilnim telefonom 
si oglejte stran 20 .
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A.  Seznanjanje slušnih 
aparatov z AudioClip 
napravo

1. Poskrbite, da je naprava 
AudioClip izklopljena  
Pritisnite in za 6 sekund 
pridržite večnamensko 
tipko, dokler indikator 
napajanja ne pokaže 
IZKLOP . 

2. IZKLOPITE oba slušna 
aparata 
(odprite baterijski 
predalček)

3. VKLOPITE oba slušna 
aparata 

 (zaprite baterijski 
predalček) Slušna 
aparata bosta sedaj 
pripravljena na 
povezovanje z AudioClip 
naparavo. Za seznanjanje 
imate sedaj na voljo  
3 minute. 

4. VKLOPITE AudioClip 
napravo

  Pritisnite in za približno 
3 sekunde pridržite 
večnamensko tipko dokler 
indikator napajanja ne  
SVETI ZELENO .
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5. Naprava AudioClip 
sedaj išče slušne 
aparate Indikator 
stanja UTRIPA 
RUMENO .

7. Povezava 
s slušnima 
aparatoma 
vzpostavljena. 
To javi tudi 
indikator stanja, ki  
SVETI RUMENO .

6. Napravo AudioClip postavite v bližino 
slušnih aparatov (največ 20 cm narazen).

20 cm
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B.  Seznanjanje AudioClip 
naprave z mobilnim 
telefonom

A

1. AudioClip pripravite na seznanjanje. 
 Pritisnite in za 6 sekund pridržite 

večnamensko tipko IN tipko za povišanje 
glasnosti (A) dokler indikator stanja ne 
UTRIPA MODRO .

2. Naprava AudioClip bo v načinu 
seznanjanja 3 minute. 
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3. Na telefonu vklopite način za 
seznanjanje naprav 
Vklopite Bluetooth®. Poiščite in 
povežite/seznanite z AudioClip. 
To se ponavadi nahaja v –> Bluetooth® 
nastavitvah vašega telefona. 

4. Vnesite PIN kodo 
V primeru, da vaš 
telefon zahteva 
PIN kodo, vnesite 
0000 (štiri ničle).

5. Seznanjanje 
z mobilnim 
telefonom je 
uspešno, 
 ko indikator 
stanja SVETI 
MODRO .
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Dnevna uporaba: VKLOP / 
IZKLOP

VKLOP
Pritisnite in 
za približno 3 
sekunde pridržite 
večnamensko tipko 
dokler indikator 
napajanja ne 
SVETI ZELENO .

IZKLOP
Pritisnite in 
za približno 6 
sekund pridržite 
večnamensko tipko 
dokler indikator 
napajanja ne pokaže 
IZKLOP .
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Dnevna uporaba: Polnjenje

Skoraj prazna 
baterija
Ko je na voljo 
le še 30 minut 
predvajanja, bo 
indikator napajanja 
svetil 
RDEČE .

Polnjenje:
Napajalnik povežite 
z mikro USB vhodom, 
ki se nahaja na 
spodnji strani 
AudioClip naprave. 
Indikator napajanja 
UTRIPA ZELENO  
ali ORANŽNO .
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Indikatorji polnjenja Stanje

Utripanje Polnjenje
AudioClip 
VKLOPLJENPojemajoče Polnjenje 

končano

Utripanje Polnjenje
AudioClip 
IZKLOPLJENMirovanje Polnjenje 

končano

Pomembno obvestilo
V primeru, da ne posveti nobeden od 
naštetih indikatorjev za polnjenje, 
izklopite napravo in se posvetujte z vašim 
slušnim akustikom.

Pomembno obvestilo
Za polnjenje AudioClip naprave vedno 
uporabite priložen, originalni napajalni 
adapter, ki ima vrednosti 5.0V/1A, CE in 
oznako za varnost: 
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Uporaba AudioClip z 
mobilnim telefonom

A

Pomembno obvestilo
Napravo AudioClip za doseganje 
najboljšega delovanja nosite, kot je 
prikazano na sliki. Pomembno je, da je 
mikrofon AudioClip naprave usmerjen 
v smeri vaših ust (A), in da ni prekrit 
z oblačili ipd. Največja razdalja med 
AudioClip in mobilnim telefonom je 10 
metrov.
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Poskrbite, da je AudioClip 
povezan z vašim telefonom

Stanje Opis

AudioClip je v stanju pripravljenost, npr. ni 
povezan s telefonom. Povezan s slušnimi 
aparati.

Povezan z mobilnim telefonom

AudioClip je v načinu za oddaljeni/
sogovornikov mikrofon

Izberite način za 
telefoniranje: 
Pritisnite in za 
približno  
3 sekunde pridržite 
večnamensko tipko 
za spremembo 
načina delovanja. 
Spremembo načina 
delovanja potrdi 
zvočno opozorilo 
vaših slušnih 
aparatov. Indikator 
delovanja SVETI 
MODRO .
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Sprejemanje klicev

Indikator stanja bo 
UTRIPAL ZELENO .

Telefon povezan:
Ko bo naprava 
AudioClip vklopljena 
in v dosegu, se 
bo ta z mobilnim 
telefonom povezala 
samodejno. 

Indikator stanja 
SVETI MODRO .

Zvonjenje telefona:
Ob dohodnem klicu 
boste v vaših slušnih 
aparatih zaslišali 
zvočno opozorilo 
(morda tudi melodijo 
vašega telefona). 
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A

Sprejemanje klicev:
Na kratko stisnite 
večnamensko tipko 
(A) – ali sprejmite 
klic s svojim 
mobilnim telefonom. 
Ob sprejemu klica 
bo indikator stanja 
SVETIL ZELENO . 

A

Prekinitev pogovora:
Na kratko stisnite 
večnamensko tipko 
(A) – ali prekinite klic 
s svojim mobilnim 
telefonom. Indikator 
stanja bo 
SVETIL MODRO . 
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Klicanje 
Za klicanje potrebujete le vaš mobilni 
telefon. Klic bo samodejno preusmerjen v 
napravo AudioClip. 

Med klicem bo 
indikator stanja 
SVETIL ZELENO .
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Napredne nastavitve za 
slušalke
Glasovno klicanje / glasovno upravljanje:
Ob povezavi s telefonom dvakrat pritisnite 
večnamensko tipko in tako vklopite funkcijo 
glasovnega klicanja, če to omogoča vaš 
telefon.

Zavrni klic:
Klic lahko zavrnete z daljšim stiskom tipke 
za zmanjšanje glasnosti med zvonjenjem 
telefona.

Utišajte mikrofone slušnega aparata:
Pritisnite in za približno 3 sekunde pridržite 
tipko zmanjšanje glasnosti in tako utišajte 
mikrofone slušnega aparata.

Kratek stisk tipke za povišanje glasnosti 
bo ponovno vklopil mikrofone slušnega 
aparata. 
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Poslušanje glasbe
Brezžično poslušanje (A2DP)
V primeru, da ste z mobilnim telefonom  
(ali drugo napravo) povezani preko povezave 
Bluetooth®, bo glasba, ki jo predvajate, 
samodejno posredovana v slušne aparate. 

Indikator stanja bo SVETIL ORANŽNO .

Naprave AudioClip ni potrebno posebno 
nastavljati.

Stanje Opis

Naparava AudioClip predvaja glasbo iz 
mobilnega telefona
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Prilagajanje glasnosti
Med poslušanjem glasbe lahko glasnost 
prilagajate s pomočjo tipk za povišanje in 
zmanjšanje glasnosti.

Povišanje glasnosti

Zmanjšanje glasnosti

Prekinitev predvajanja

Prekinitev prenosa zvoka iz mobilnega 
telefona
Kratek stisk večnamenske tipke bo 
prekinil predvajanje. Za predvajanje zvoka 
uporabite kontrole na mobilnem telefonu.
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AudioClip kot oddaljeni 
mikrofon 
Oddaljeni mikrofon 
V tem načinu delovanja se govor osebe, ki 
nosi napravo AudioClip, prenese v slušne 
aparate.

Do 20 m

Pomembno obvestilo
Poskrbite, da je mikrofon usmerjen v usta 
sogovornika in ni prekrit z oblačili. 
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Izberi način delovanja 
mikrofonov

Izberite način 
delovanja mikrofonov
Za spremembo načina 
delovanja pritisnite in 
pridržite večnamensko 
tipko za približno  
3 sekunde. 

Spremembo načina 
delovanja potrdi 
zvočno opozorilo vaših 
slušnih aparatov. 

Indikator stanja bo 
SVETIL VIJOLIČNO .

Stanje Opis

AudioClip je v stanju pripravljenost, npr. ni 
povezan s telefonom. Povezan s slušnimi 
aparati.

Povezan z mobilnim telefonom

AudioClip je v načinu za oddaljeni/
sogovornikov mikrofon
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Vklop/izklop zvoka 
oddaljenega mikrofona

A

Izklop zvoka 
oddaljenega 
mikrofona 
Za izklop prenosa 
zvoka iz oddaljenega 
mikrofona v vaše 
slušne aparate in 
vklop običajnega 
načina delovanja, 
pritisnite in za 
približno  
3 sekunde pridržite 
večnamensko tipko 
(A).

Indikator stanja 
bo sedaj SVETIL 
RUMENO  ali 
SVETIL MODRO .



36

Upravljanje nivoja glasnosti 
oddaljenega mikrofona

Povišanje ali zmanjšanje glasnosti
Glasnost lahko prilagodite z uporabo tipk 
za povišanje/zmanjšanje glasnosti.

Povišanje glasnosti

Zmanjšanje glasnosti

Utišajte mikrofone slušnega aparata 
(samo zvok oddaljenega mikrofona)
Za utišanje mikrofonov slušnih aparatov 
pritisnite in za približno 3 sekunde pridržite 
večnamensko tipko.

Kratek stisk tipke za povišanje glasnosti 
bo ponovno vklopil mikrofone slušnega 
aparata. 
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Povišanje glasnosti

Zmanjšanje glasnosti

Predvajanje / prekinitev 
zvoka oddaljenega mikrofona 
z uporabo vaših slušnih 
aparatov

P1 –> P2 –> TV –> 
Mikrofon
Preklop na naslednji 
program omogoča 
stisk tipke slušnega 
aparata.

Ob izbiri programa 
za oddaljeni 
mikrofon boste 
zaslišali zvočno 
opozorilo.

Pomembno obvestilo
Za več informacij o funkcionalnosti vaših 
slušnih pripomočkov vas prosimo, da 
si preberete uporabniški vodnik vaših 
slušnih aparatov. 

Za izklop zvoka oddaljenega mikrofona 
preprosto preklopite na želeni program 
slušnega aparata. 
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AudioClip kot daljinski 
upravljalnik

Naprava AudioClip 
deluje kot daljinski 
upravljalnik, ko ne 
predvaja zvoka. 

Povišanje glasnosti
Kratek stisk

Zmanjšanje 
glasnosti
Kratek stisk

Pomembno obvestilo
Največja razdalja med napravo AudioClip 
in slušnimi aparata je 2m.

Naslednji program
Za naslednji program 
pritisnite in pridržite za 
3 sekunde

Utišanje mikrofonov 
slušnega aparata - dolg 
stisk
Kratek stisk tipke za 
povišanje / zmanjšanje 
glasnosti bo ponovno 
vklopil zvok.
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Ostale funkcije in možnosti
Ena povezava naenkrat
Pri povezovanju z večjim številom naprav 
(do 8), se bo naprava AudioClip povezala le 
s prvim telefonom, ki bo na voljo / v dometu 
delovanja. 

Med uporabo mikrofona klicanje ni na voljo
Med uporabo naprave AudioClip kot 
oddaljenega mikrofona, povezava z 
mobilnim telefonom ni na vojo. 

Prekinitev (izven dometa) delovanja 
oddaljenega mikrofona
V primeru, da je naprava AudioClip izven 
dometa delovanja, se bo program slušnih 
aparatov po 90 sekundah samodejno 
preklopil na izhodiščni program. 

Brisanje Bluetooth® povezav
Za brisanje vseh Bluetooth® povezav pritisnite 
in za 10 sekund pridržite tipko za povišanje 
in zmanjšanje glasnosti hkrati. Brisanje je 
končano, ko indikator stanja SVETI RDEČE .
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Čiščenje naprave AudioClip
Za čiščenje naprave AudioClip uporabite 
suho, mehko krpo. Naprave nikoli ne 
umivajte ali potapljajte v vodo ali ostale 
tekočine. 
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 Opozorila
Za zagotavljanje vaše varnosti in pravilne 
uporabe, se pred prvo uporabo vaše 
naprave AudioClip podrobno seznanite 
z naslednjimi opozorili. V primeru 
nepravilnega delovanja ali napak se 
posvetujete z vašim slušnim akustikom. 

Nevarnost zadušitve in zaužitja manjših 
delcev
Napravo AudioClip in njene dele je 
potrebno hraniti izven dosega otrok in 
ostalih, ki bi lahko omenjene predmete 
zaužile in se pri tem poškodovale. V 
primeru zaužitja manjših delcev, nemudoma 
poiščite zdravniško pomoč.

Eksplozivi
Vir napajanja naprave AudioClip nima 
dovolj energije, da bi pri normalnih pogojih 
povzročila požar. Naprava AudioClip ni 
bila testirana v skladu z mednarodnimi 
standardi o eksplozivnih okoljih. 
Priporočamo vam, da naprave AudioClip 
ne uporabljate na območjih, kjer obstaja 
nevarnost eksplozije. 
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Rentgen, CT/MR/PET slikanje, 
elektroterapija in operacije 
Napravo AudioClip pred Rentgen, CT/MR/
PET slikanjem/elektroterapijo, operacijo 
ipd. odstranite, saj se ta zaradi močnih 
elektromagnetnih polj lahko poškoduje. 

Visoke temperature in kemikalije
Naprave AudioClip ne izpostavljajte visokim 
temperaturam, npr. v avtu na sončni 
svetlobi. Naprave AudioClip ne sušite v 
mikrovalovni pečici ali podobnih napravah. 
Kemikalije kot so kozmetika, lak za lase, 
parfumi, sončne kreme, sredstva proti 
insektom in podobno, lahko poškodujejo 
napravo AudioClip. Pred uporabo 
omenjenih sredstev napravo AudioClip 
odstranite in počakajte, da se sredstva 
posušijo. 

Motnje 
Naprava AudioClip je bila temeljito 
preizkušena glede motenj v skladu z vsemi 
mednarodnimi standardi. Kljub temu 
obstaja možnost nastanka motenj med 
napravo AudioClip in ostalimi napravami 
(npr. mobilnimi telefoni, trgovinskimi alarmi 
in ostalimi napravami). V teh primerih 
povečajte razdaljo med napravo AudioClip 
in napravo, ki povzroča motnje. 
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 Opozorila
Uporaba v prometu 
Uporaba naprave AudioClip vas lahko zmoti 
pri vožnji. Med uporabo naprave AudioClip 
bodite pozorni na svojo okolico. Prosimo, 
da upoštevate lokalna pravila in zakone o 
uporabi komunikacijskih naprav v prometu. 

Uporaba na letalu 
Vaša naprava AudioClip vsebuje Bluetooth®. 
Na krovu letala naprave AudioClip ne smete 
uporabljati z izjemo, ko uporabo dovoli 
osebje letala. 

Aktivni vsadki
Naprava AudioClip je bila temeljito 
testirana in označena kot primerna za 
zdravje ljudi v skladu z mednarodnimi 
standardi o izpostavljenosti človeškega 
telesa (Specific Absorption Ratio - SAR), 
induciranim elektromagnetnim silam in 
napetostim. 
Vrednosti za izpostavljenost so pod 
mednarodno sprejetimi omejitvami za 
SAR, inducirane elektromagnetne sile in 
napetosti v človeško telo, definirane v 
standardih za zdravje ljudi in sobivanje 
z aktivnimi medicinskimi vsadki kot so 
spodbujevalniki srca.
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Polnilna baterija
Naprave AudioClip ne skušajte odpirati, saj 
lahko pri tem poškodujete baterijo.

Baterije nikoli ne poskušajte zamenjati. V 
primeru, da je potrebno baterijo zamenjati, 
napravo vrnite k vašemu dobavitelju. V 
primeru prisotnih znakov nepooblaščenega 
odpiranja naprave, garancija ni veljavna.

Varnost polnilnih baterij pri polnjenju 
preko USB priključka je odvisna od zunanje 
naprave. Pri uporabi zunanjih naprav, 
vključenih v električno omrežje, morajo biti 
te v skladu z IEC-62368 (ali IEC-60065, IEC- 
60950 do 20 Junija, 2019) ali enakovrednimi 
varnostnimi standardi. 

Povezovanje z zunanjimi napravami
Varnost pri uporabi naprave AudioClip z 
zunanjimi napravami je odvisna od zunanje 
opreme. Pri uporabi zunanjih naprav, 
vključenih v električno omrežje, morajo biti 
te v skladu z IEC-62368 (ali IEC-60065, IEC- 
60950 do 20 Junija, 2019) ali enakovrednimi 
varnostnimi standardi. 
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 Opozorila
Tuja uporaba
Napravo AudioClip hranite izven dosega 
otrok ali ostalih, ki bi lahko prilagajali 
nastavitve in tako preprečite nepravilno 
uporabo ali poškodbe. 

Uporaba vrvice 
V primeru, da se vrvica med uporabo ob 
karkoli zatakne, je izdelana tako, da se 
zaradi zagotavljanja varnosti samodejno 
pretrga. Vrvice nikoli ne skušajte skrajšati 
ali jo kakorkoli prilagajati. Vrvica ni 
namenjena uporabi otrokom mlajšim od 36 
mesecev. 

Možni stranski učinki
Anti-alergijski materiali uporabljeni 
pri izdelavi naprave AudioClip lahko v 
nekaterih primerih izzovejo draženje 
kože ali ostale stranke učinke. Prosimo, 
da se v tem primeru posvetujete z vašim 
zdravnikom. 
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Združljivost z mobilnimi telefoni
Prosimo, da si na spletni strani 
www.hearingsolutions.philips.com  
ogledate seznam mobilnih naprav, katere so 
bile temeljito preizkušene s strani podjetja 
Philips in zagotavljajo osnovne zahteve za 
združljivost. Kljub temu, podjetje Philips 
ne prevzema odgovornosti za združljivost v 
splošnem. Podrobneje, Philips ne prevzema 
odgovornosti za nezdružljivost zaradi 
posodobitev ali novih mobilnih naprav 
in prav tako ne prevzema odgovornosti 
za primere nezdružljivosti, ki niso bili 
preizkušeni ali ugotovljeni v omenjenih 
preizkusih s strani podjetja. Philips ne 
prevzema nikakršne finančne odgovornosti 
v obliki povračila zaradi mobilnih naprav, 
ki ne delujejo pričakovano. Pred nakupom 
nove mobilne naprave vam svetujemo ogled 
prej omenjenega seznama naprav.
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Tehnični podatki

Ime/Model AudioClip/AC1A

FCC/IC FCC ID: 2ACAHAC01  
IC: 11936A-AC01

Združljivost Philips 2.4 GHz brezžični slušni 
aparati

Dimenzije 53 x 27 x 18 mm; teža 27 g

Pogoji za uporabo

Vlaga med 15 % in 93 % relativne 
vlage, brez kondenzacije 
Temperatura:  
Med +5°C in +40°C
Pogoji za shranjevanje in 
transport: Med -20°C in +60°C

Sistemske 
možnosti

Slušalke za mobilni telefon (profil 
prostoročno/slušalke) in stereo 
glasba(A2DP)  
Oddaljeni mikrofon za 
sogovornika

Daljinsko 
upravljanje 
slušnega aparata 

Glasnost, menjava programa, 
utišanje mikrofonov slušnega 
aparata

Baterija2

Povprečna 16 urna dnevna 
uporaba: 2 uri predvajanja + 2 
uri telefonskih pogovorov + 12 ur 
pripravljenosti
36 h pripravljenosti (vklopljen, 
brez predvajanja)
Čas polnjenja: 2 uri
Življenjska doba baterije: 80% 
kapacitete po 720 polnjenjih

Kvaliteta zvoka3 Stereo/20 kHz frekvenca 
vzorčenja

Frekvenčni pas3 80 Hz – 10 kHz
Podrobnosti 
seznanjanja

Do 8 povezanih Bluetooth® 
naprav
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2  Uporabite priložen napajalnik
3  Kvaliteta zvoka je odvisna od pri frekvenčnem pasu 2.4 

GHz, aparatov uporabnika
4  Vidno polje med napravo AudioClip in ostalimi 

napravami. Ostale naprave, ki delujejo pri pasu 2.4 
GHz band lahko povzročijo motnje in omejijo domet 
delovanja.

Bluetooth® 
združljivost Različica 4.2 + EDR

Bluetooth®  
pomoč za profil

Advanced Audio Distribution 
Profile (A2DP) 1.3
Profil za slušalke (HSP) 1.2
Prostoročni profil (HFP) 1.6 
vključno s podporo za Wideband 
Speech

Brezžični domet4

Do 10 metrov pri Bluetooth® 
Class 2 napravah (npr. mobilni 
telefonih) in do 20 metrov med 
napravo AudioClip in slušnimi 
aparati. 

Frekvenca 
posredovanja 2.4 GHz (Bluetooth® band)

Emisije
Največ 50 mW enakovrednih 17 
dBm e.i.r.p. kar je v skladu z vsemi 
pomembnimi standardi. 

Indikatorji stanja LED lučke na napravi AudioClip 
Zvočni signali slušnega aparata

HearSuite 2019.1 
(ali novejša 
različica)

Prilagajanje programov za 
predvajanje
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Tehnični podatki
Pogoji za uporabo
Vlaga med 15 % in 93 % relativne vlage, brez 
kondenzacije 
Temperatura: med +5 °C in +40 °C
Pogoji za shranjevanje in transport: med 
-20°C in +60°C

Naprava AudioClip vsebuje tudi oddajnik, ki 
uporablja Bluetooth® EDR, Bluetooth® Low 
Energy (BLE) in pripadajočo kratkovalovno 
tehnologijo, ki delujeta pri 2.4 GHz. Radijski 
oddajnik je šibek in je vedno pod 50mW in 
enak 17 dBm e.i.r.p. pri celotni oddani moči.

Naprava AudioClip je v skladu z 
mednarodnimi standardi o elektromagnetni 
združljivosti in izpostavljenosti ljudi. 

Zaradi omejenega prostora na napravi 
AudioClip se pomembne oznake za 
skladnost nahajajo v tej knjižici.
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ZDA in Kanada
Slušni aparat vsebuje radijski modul, ki 
vsebuje naslednje ID številke overitve:

FCC ID: 2ACAHAC01
IC: 11936A-AC01

Naprava je v skladu s 15. poglavjem 
FCC pravil in z izvlečkom iz licence RRS 
Industrije v Kanadi. 
Uporaba je omejena z naslednjimi pogoji:

1. ta naprava ne sme povzročati motenj in 
2. mora sprejemati vse motnje, vključno s 

tistimi, ki lahko povzročijo nepravilno 
delovanje. 

Opomba:
Spremembe ali modifikacije, ki niso 
dovoljene s strani proizvajalca, lahko 
omejijo uporabnikove pravice do uporabe 
te naprave. 

Ta digitalna naprava B razreda je v skladu z 
kanadskim ICES-003.
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Opomba: Ta naprava je bila preizkušena 
in označena, da izpolnjuje omejitve za 
digitalne naprave B razreda, ki so v skladu 
s 15. poglavjem FCC pravil. Te omejitve so 
oblikovane za zagotavljanje varnosti pred 
škodljivimi motnjami na javnih napeljavah. 
Ta naprava proizvaja, uporablja in lahko 
oddaja radijsko frekvenčno energijo, ki 
lahko pri nepravilni uporabi povzroči 
škodljive motnje radijskih komunikacij. Kljub 
temu, ni jamstva da se motnje ne morejo 
pojaviti tudi pri pravilni uporabi. V primeru, 
da naprava povzroča motnje pri uporabi 
radia ali televizije, kar lahko preverite z 
vklopom / izklopom naprave, lahko motnje 
odpravite na naslednje načine:

• Preusmerite ali prestavite sprejemno 
anteno.

• Povečajte razdaljo med napravo in 
sprejemnikom. 

• Opremo omrežite v drugo električno 
vtičnico, ki ni enaka tisti, na katero je 
priključen sprejemnik. 

• Za pomoč se posvetujte s proizvajalcem 
ali z izkušenim radio/TV serviserjem.
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Opozorila
Besedilo označeno s to oznako je 
potrebno prebrati pred uporabo 
izdelka. 

Proizvajalec
Ta naprava je izdelana s strani 
proizvajalca, katerega ime in naslov 
sta navedena poleg tega simbola. 
Označuje proizvajalca medicinske 
opreme kot je opisano v EU Direktivah 
90/385/EEC, 93/42/EEC in 98/79/EC.

CE oznaka
Ta izdelek je v skladu z Direktivo o 
medicinskih napravah 93/42/EEC. 

Elektronski odpadki (WEEE)
Vaše slušne aparate, njihove dodatke in 
baterije odlagajte v skladu z lokalnimi 
predpisi ali jih vrnite vaše slušnemu 
akutstiku, ki se jih bo primerno znebil. 
Elektronska oprema, ki je pokrita z 
Direktivo 2012/19/EU o odlaganju 
elektronske opreme (WEEE).

E2105

Oznaka skladnosti s predpisi (RCM)
Ta izdelek je v skladu z elektronsko 
varnostjo, EMC in radijskimi zahtevam 
za izdelke prodajane v Avstraliji in Novi 
Zelandiji.

Bluetooth® logo
Za uporabo zaščitene blagovne znamke 
Bluetooth® SIG, Inc. je potrebna 
posebna licenca.

Opis simbolov uporabljenih v tej knjižici in na 
embalaži
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Skladnost 
z IMDA 
Standardi 
DA103820

Singapore IMDA oznaka
Označuje, da je naprava s skladu 
s standardi in pravili objavljenimi 
s strani Info-Communications 
Media Development Authority 
(IMDA) in je združljiva z javnimi 
telekomunikacijskimi omrežji v 
Singapurju, ter ne povzroča radijsko 
frekvenčnih motenj v ostalih odobrenih 
radijsko-komunikacijskih omrežjih. 

Ocenjen 
vhod: 
5.0 V  0.4 A

Priključek za napajanje

R

201-171023

Japonska TELEC oznaka
“R” je oznaka za radijsko opremo s 
certifikatom.

TA-2017/2336

Južnoafriška ICASA oznaka
Označuje, da ima naprava certifikat in 
homologacijo za Južno Afriko. 

Ohranite suho
Pomeni, da je potrebno medicinsko 
napravo varovati pred vlago.

Opozorilni simbol
Za pregled nasvetov in opozoril 
si oglejte navodila za uporabo 
(uporabniški vodnik).

REF
Kataloška številka
Označuje serijsko številko proizvajalca, 
namenjeno za prepoznavanje 
medicinske naprave.

SN
Serijska številka
Označuje serijsko številko proizvajalca, 
namenjeno za prepoznavanje 
medicinske naprave.
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REACH deklaracija:
REACH zahteva, da podjetje Philips Hearing 
Solutions zagotavlja informacije o kemični 
sestavi za nevarne substance (SVHC) v 
primeru, da te presegajo 0.1 % od vrednosti 
opisanih v členu. Seznam substanc za 
REACH SVHC med proizvodnjo Product 
HearLink ni na voljo. Za več novih informacij 
obiščite spletno stran hearingsolutions.
philips.com/REACH.

CTN

CTN
CTN je unikatna komercialna delna 
številka, ki jo uporabljamo za 
prepoznavanje različnih vrst produktov 
proizvedenih s strani podjetja Philips. 

FW
FW
Različica programske opreme 
uporabljene v tem izdelku.

CMIIT
2017DJ6897

Kitajska CMIIT ID
Označuje, da ima naprava certifikat na 
Kitajskem.

Dvojna izolacija
Označuje, da ima napajalnik dvojno 
izolacijo. To pomeni, da je nevarnost za 
napake veliko manjša.

Uporaba v zaprtih prostorih
Označuje, da je izdelek primeren za 
uporabo v zaprtih prostorih.



Proizvajalec izjavlja, da je naprava 
AudioClip (AC1A) v skladu z osnovnimi 
zahtevami in ostalimi deli direktive 
2014/53/EU. Deklaracija skladnosti je na 
voljo pri proizvajalcu. 

Odpadno elektronsko 
opremo je potrebno 
odlagati v skladu z 
lokalnimi predpisi. E2105

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.hearingsolutions.philips.com
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Philips in Philips logo sta zaščiteni blagovni znamki 
Koninklijke Philips N.V. in sta pod licenco. Ta produkt je 
bil izdelan in je prodajan z odgovornostjo podjetja SBO 
Hearing A/S, and SBO Hearing A/S, ki prav tako zagotavlja 
garancijo za ta izdelek.
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