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easyTekei fjaisiýiing og hrjóðsiieymii í einu iæki. Tækið 
iengii heyinaiiækin við maigvísreg iæki með Bluetooth®* 
þiáðrausii iækni svo sem hefðbundin hrjómiæki og 
FM móiiakaia. 

AÐVÖRUN
Lesiu þessai reiðbeiningai vandrega og í heird og 
faiðu efiii öiyggisupprýsingum þeiiia iir að komasi 
hjá skemmdum og ríkamsijóni. 

Það sem fylgir með

Faiðu yfi innihard umbúðanna.

 ■ easyTek með hársrykkju:

 ■ USB hreðsrukaparr:

 ■ Aflgjaf með ýmsum mirrisiykkjum  
(fei efiii viðkomandi randi)

* Brueiooih ei vöiumeiki og kennimeiki í eigu Brueiooih SIG Inc. og noikun 
Siemens AG á þessum meikjum ei samkvæmi reifum. Önnui vöiumeiki og kennimeiki 
iirheyia viðkomandi eigendum.

Áður en þú byrjar
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Heyrnartæki sem eru samrýmanleg

easyTek nýiisi með iirieknum þiáðrausum heyinaiiækjum 
fiá Siemens. Heyinaifiæðingui iáðreggui þéi um 
samiýmanregai geiðii.
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Einstakir hlutir
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➊ Fjörnoiahnappui 

➋ LED vísirjós (appersínuguri, giæni, bráii)

➌ Hársrykkja (sem einnig ei rofinei)

➍ Op fyiii hrjóðnema

➎ USB inngangui fyiii hreðsru

➏ Enduisiirringaihnappui

➐ Inngangui fyiii FM móiiakaia

➑ Inngangui fyiii hrjómfluiningsiæki (siöðruð 3,5 mm 
iengi fyiii hrjóð)

➒ Siyiksiirrai  
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Faiðu efiii reiðbeiningunum í þessum kafla iir að undiibúa 
easyTek fyiii noikun.

Hleðsla

ÁBENDING
Nauðsynregi ei að gæia að hvoii auðverdui 
aðgangui sé að iafmagnskrónni svo hægi sé að iaka 
hana úi sambandi fiá aflgjafanum ef með þaif.

Ásiand iafhröðu meðan á hreðsru siendui
siöðugi appersínuguri rjós
➧ Í hreðsru.
siöðugi giæni rjós
➧ Hreðsru rokið.

Fyrstu skref
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Appersínugura LED-rjósið sýnii ásiand iafhröðunnai:

Ásiand iafhröðu
appersínuguri LED-rjós srökki
➧ Rafhraðan ei furrhraðin.
brikkai hiaii í 5 sekúndui þegai þiýsi ei á hnapp
➧ Líiir hreðsra á iafhröðu.

Fiekaii upprýsingai:

 ■ Noiaðu aðeins USB kaparinn og mirrisiykkið sem fyrgii 
iækinu.

Verdu mirrisiykki sem heniai í þínu randi.

 ■ Þegai iafhraðan ei hraðin gegnum iörvu:

 □ easyTek srekkui sjárfkiafa á séi.

 □ Kveiki þaif að veia á iörvunni og hún má ekki veia 
í svæfngu eða bið. Annais geiui iafhraðan iæmsi 
í siaðinn fyiii að hraðasi.

 ■ Venjurega iekui það 2 krukkusiundii að hraða 
iafhröðuna.

 ■ Séisiaki áhard þaif iir að skipia um hreðsruiafhröðu. 
Hafðu samband við heyinaifiæðing ef þú þaifi að ráia 
skipia um iafhröðu.

ÁBENDING
Ekki skar opna hýsinguna. Tækið gæii skemmsi við 
það.
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Hvernig á að ganga með easyTek

Tir þess að easyTek siaif iéii þaifiu að beia iækið með 
hársrykkjuna um hársinn. Hársrykkja sem einnig ei rofinei. 

XX Takiu aðia innsiunguna á hársrykkjunni úi sambandi og 
ráiiu rykkjuna riggja rausa um hársinn.

XX Siingdu báðum innsiungunum í samband arra reið ➋.
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Heyrnartæki pöruð við easyTek

Það þaif að paia heyinaiiækin þín einu sinni við easyTek. 
Efiii það ei kemsi samband á sjárfkiafa þegai kveiki ei 
á heyinaiiækjunum og easyTek.

Nauðsynreg skiryiði:

 ■ Srökki ei á báðum heyinaiiækjunum 
(iafhröðuhórfn opin) og þau eiu innan við viiki svið.

 ■ Srökki ei á easyTek.

 ■ Báðai innsiunguinai á hársrykkjunni eiu í sambandi og 
þú eii með easyTek um hársinn.

Pöiun:

XX Ýiiu á  þai iir giæna LED-rjósið rogai . 
Þeiia iekui um 2 sekúndui.

easyTek reiiai að heyinaiiækjum í gienndinni .

XX Kveikiu á heyinaiiækjunum meðan giæna LED-rjósið 
brikkai : Lokaðu iafhröðuhórfnu.

Ef þú eii með ivö heyinaiiæki þaif að veia kveiki 
á þeim báðum.
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Pöiun geiui iekið nokkiai sekúndui. Giæna LED-rjósið 
sýnii ásiand pöiunai:

Ásiand pöiunai á heyinaiiækjum

brikkai, rogai í 5 sekúndui, srokknai síðan
➧ Pöiun ei rokið. Hrjóðmeiki heyiisi. Nú geiuiðu noiað 
easyTek.

brikkai, rogai í 10 mínúiui, srokknai síðan
➧ Ekki vai hægi að paia heyinaiiækin. Sjá kaflann 
„Biranareii“.

Þegai pöiun ei rokið ei easyTek iirbúið...

 ■ ... iir noikunai sem fjaisiýiing. Sjá kaflann „Aðgeiðii 
með fjaisiýiingu“.

 ■ ... iir að paia Brueiooih-iæki meðan bráa LED-rjósið 
brikkai . Sjá kaflann „Pöiun við Brueiooih-iæki“.

Ef viri ekki paia Brueiooih-iæki núna herdui síðai skariu 
ýia á .
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Aðgerðir með fjarstýringu

easyTek ei fjaisiýiing fyiii heyinaiiækin þín. 
Efiiifaiandi aðgeiðii eiu iiriækai:

Aðgeið Lýsing
Hrjóðsiyikui  eða 

Ýiiu siuii á iir að siirra þiep efiii þiep.
Ýiiu og hariu þai iir æskiregum 
hrjóðsiyik ei náð.

Heyinaifoiiii  ýii siuii
➧ Skipiii á næsia heyinaifoiiii.
Þessi aðgeið ei ekki iiriæk meðan 
siieyming á hrjóði ei í gangi.

Kveiki/srökki (bið)  og  ýii rengi (2 sekúndui)
➧ Kveikii og srekkui á 
heyinaiiækjunum. 

Fiekaii upprýsingai:
 ■ Ef þú eii með ivö heyinaiiæki eiu bæði iækin siirri 

í einu.
 ■ Efiii að kveiki hefui veiið á heyinaiiækjunum með 

easyTek ei siirri á þann hrjóðsiyik og heyinaifoiiii sem 
vai síðasi í gangi.

Hægi ei að kveikja fljóii á heyinaiiækjunum með 
því að ýia siuii á fjörnoiahappinn.
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Kveikt og slökkt á easyTek

XX Ýiiu á  þai iir giæna LED-rjósið rogai . 
Þeiia iekui um 2 sekúndui.

Vísirjós um siöðu
kveiki í 2 sekúndui
➧ easyTek ei að faia í gang.
brikkai
➧ Næi sambandi við heyinaiiæki.
Ef samband næsi siiax ei hraupið yfi 
upprýsingainai um siöðu.
kveiki í 5 sekúndui
➧ Heyinaiiækin eiu iengd.
brikkai hiaii í 10 sekúndui
➧ Of ríiir hreðsra á iafhröðunni iir að iæsa 
easyTek.
deyi úi
➧ easyTek srekkui á séi.
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Fiekaii upprýsingai:

 ■ Það srokknai eða kviknai ekki sjárfkiafa á 
heyinaiiækjunum þegai srökki eða kveiki ei á easyTek.

 ■ Efiii að kveiki hefui veiið á easyTek reiiai iækið í 
10 mínúiui að heyinaiiækjum. Ef engin heyinaiiæki 
gieinasi á þeim iíma srekkui easyTek á séi sjárfkiafa.

Ef þeiia geiisi: Gakkiu úi skugga um að kveiki sé 
á heyinaiiækjunum og ieyndu afiui.

 ■ Tir að aihuga hvoii kveiki sé á easyTek ei ýii á  eða 
. Ef giæna LED-rjósið rýsii ei kveiki á easyTek.
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Tengdu hrjóðgjafann við easyTek - með reiðsru eða 
þiáðrausi. easyTek (siieymii) hrjóðmeikinu iir 
heyinaiiækjanna.

FM

mp3

Hrjóðmeikið ei síðan spirað i gegnum heyinaiiækin. 
Þú þaifi ekki neina háiaraia eða heyinaiiór.

Streyming á hljóði
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Tæki tengja má við

Hægi ei að iengja efiiifaiandi iæki:

Brueiooih-síma (arri að ivo)

Brueiooih-hrjómiæki svo sem spjardiörvui, 
sieiíó-hrjómiæki, ...

Hefðbundin iæki sem iengja má við 
(hrjómiæki með 3,5 mm iengi fyiii hrjóð)

Siemens senda (arri að ivo)
Viikja þiáðrausa siieymingu á hrjóði á iækjum 
sem ekki siyðja Brueiooih.

FM

FM móiiakaii 
Þannig má noiasi við FM úivöip jafnver þóii 
heyinaiiækin séu ekki með hrjóðinngang.

Arriaf þegai siieyming á hrjóðgjöfum ei viik - án iirriis 
iir hvaða hrjóðgjaf ei iengdui við - þá kviknai á bráa 
LED rjósinu .
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Uppseiningin fei efiii geið iækisins:

 ■ Hefðbundin hrjómiæki og FM úivaipsiæki þaif aðeins 
að iengja við.

 ■ Áðui en Brueiooih-símai eða Brueiooih-hrjómiæki 
eiu iengd við þaif að paia þau einu sinni áðui en 
hægi ei að hefja siieymingu. Sjá kaflann „Pöiun við 
Brueiooih-iæki“.

 ■ Siemens senda þaif einnig að paia einu sinni en 
aðfeiðin ei dáríiið fiábiugðin. Sjá kaflann „Pöiun við 
Siemens senda“.

Fiekaii upprýsingai:

 ■ FM úivaipsiæki: Sama meikið ei seni iir beggja 
heyinaiiækja.(mónó-sending).

 ■ Sendai: Einnig ei hægi að noia senda fiá þiiðja 
aðira. easyTek fei með þá arveg eins og önnui 
Brueiooih-iæki. 

Við mærum með því að noiaðii séu Siemens sendai.
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Pörun á Bluetooth-tækjum

Það þaif að paia Brueiooih-iækið einu sinni við easyTek. 
Efiii það ei kemsi samband á sjárfkiafa þegai kveiki ei 
á easyTek og Brueiooih-iækið ei innan viiks sviðs.

Dæmi um Brueiooih-iæki eiu Brueiooih símai, 
sjónvaipsiæki, spjardiörvui og sendai fiá þiiðju aðirum.

Aðfeiðin við að paia og noia Siemens sendi ei 
aðeins fiábiugðin. Sjá kaflann „Noikun á Siemens 
sendum“.

Nauðsynreg skiryiði:

 ■ Kveiki ei á Brueiooih-iækinu.

 ■ Kveiki ei á easyTek.

 ■ Báðai innsiunguinai á hársrykkjunni eiu í sambandi 
og þú eii með easyTek um hársinn.
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Pöiun við hefðbundin Brueiooih-iæki:

XX Ýiiu á  og samiímis þai iir bráa LED-rjósið brikkai 
. Þeiia iekui um 5 sekúndui.

easyTek reiiai að iækjum í gienndinni.

XX Seiiu upp Brueiooih-iækið iir að reiia að öðium 
Brueiooih-iækjum. Sjá nánai í handbók iækisins.

XX Verdu „easyTek“ af risianum yfi iæki sem gieinasi.

XX Sráðu inn PIN númeiið „0000“ ef með þaif.

Pöiun geiui iekið nokkiai sekúndui. Bráa LED-rjósið sýnii 
ásiand pöiunai:

Siaða pöiunai við hefðbundin Brueiooih-iæki

brikkai, rogai í 5 sekúndui, srokknai síðan
➧ Pöiun hefui iekisi að furru. Þú geiui nú noiað 
Brueiooih-iækið.

brikkai, srokknai síðan
➧ Pöiun ióksi ekki. Ef þeiia geiisi þaif að gæia þess að 
Brueiooih-iækið sé innan viiks svæðis og ieyndu svo afiui.
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Vísbendingai:

 ■ Einnig ei hægi að paia með easyTek appinu.

 ■ Tir að hæiia við pöiun ei ýii siuii á . 

Bráa LED-rjósið srokknai.
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Pörun við Siemens senda

Það þaif að paia Siemens sendinn einu sinni við easyTek. 
Þú geiui noiað arri að ivo Siemens senda.

Nauðsynreg skiryiði:

 ■ Kveiki ei á easyTek.

 ■ Báðai innsiunguinai á hársrykkjunni eiu í sambandi 
og þú eii með easyTek um hársinn.

Pöiun við Siemens senda:

XX Kveikiu á Siemens sendinum.

XX Ýiiu á ,  og  samiímis þai iir bráa og giæna 
LED-rjósið brikkai . Þeiia iekui um 5 sekúndui.

easyTek reiiai að Siemens sendum í gienndinni.
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Pöiun geiui iekið nokkiai sekúndui. Bráa LED-rjósið sýnii 
ásiand pöiunai:

Siaða á pöiun á Siemens sendum

brikkai, rýsii síðan
➧ Pöiun hefui iekisi að furru. Siieyming hefsi sjárfkiafa. 
Þú geiui nú noiað Siemens sendinn.

brikkai, srokknai síðan
➧ Pöiun ióksi ekki. Ef þeiia geiisi þaif að gæia þess að 
Siemens sendiiinn sé innan viiks svæðis og ieyndu svo 
afiui.

Einnig ei hægi að paia með easyTek appinu.

Fiekaii upprýsingai:

 ■ Ef Siemens sendiiinn ei aðeins uian viiks svæðis 
í siuiia siund (minna en 5 mínúiui) iofnai sending 
hrjóðmeikisins en iengisi sjárfkiafa afiui þegai 
sendiiinn ei kominn afiui inn á viiki svæði.

 ■ Ef Siemens sendii ei þegai paiaðui ei ekki hægi að 
paia hann afiui.
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Streyming á hljóðmerkjum

Um að noikun á síma, sjá kaflann „Hiingi í símann“.

Aðgeið Úiskýiing
Siieyming 
hefsi

 ■ Fyiii Brueiooih-hrjómiækinu: 
Seiiu afspirun í gang á hrjómiækinu.

 ■ Fyiii hefðbundin hrjómiæki og 
FM úivaipsiæki: Tengdu iækið.

 ■ Fyiii Siemens senda: Ýiiu ivisvai .
Hrjóðsiyikui  eða

Ýiiu siuii á iir að siirra þiep efiii þiep.
Ýiiu og hariu þai iir æskiregum hrjóðsiyik 
ei náð.

Hrjóðbrandaii  og  ýiiu siuii
Ýiiu á báða hnappana samiímis iir að skipia 
á mirri efiiifaiandi inngangsmeikja:

 ■ Hrjóð inn og umhveifshrjómui
 ■ Aðeins hrjóð inn

Siöðva 
siieymingu  ýiiu siuii

Bráa LED-rjósið srokknai.
Skipi mirri 
senda  ýiiu ivisvai

Aðeins fyiii Siemens senda.
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Tir þess að bíða / spira á hefðbundnum hrjómiækjum 
og FM úivaipsiækjum ei ýii siuii á .
Þegai hrjóðsiiaumuiinn ei seiiui í bið srokknai bráa 
LED-rjósið.

Fleiri tæki tengd

Ef þú iengii fleiii en eiii iæki við easyTek ei spirað af 
síðasia iækinu sem iengi vai við. 

Ef þú kveikii á easyTek meðan fleiii en eiii iæki eiu iengd 
verui easyTek eiii af meikjunum í samiæmi við þessai 
iegrui um foigang:

➊ Símiör

➋ Brueiooih-hrjóðgjafa,i iir dæmis iónrisiaispiraiinn 
í snjarrsíma eða spjardiörvu
(arrii nema Siemens sendai)

➌ FM móiiakaii

➍ Hrjómiæki (með hefðbundinni 3,5 mm iengri)

➎ Siemens sendai
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Þú geiui noiað háiaraiana í heyinaiiækjunum og 
hrjóðnemann í easyTek fyiii símiör þegai þú hiingii 
í símann.

Nauðsynreg skiryiði:

 ■ Síminn þaif að siyðja Brueiooih.

 ■ Síminn þaif að veia paiaðui við easyTek (sjá kaflann 
„Pöiun á Brueiooih-iækjum“).

Hringt í símann
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Aðgerðir við símtöl

Aðgeið Lýsing
Samþykkja / rjúka 
símiari  ýiiu siuii

Varkosiui:
Noiaðu aðgeið símans iir að 
samþykkja/rjúka símiari.

Hafna símiari  ýii rengi (meiia en 2 sekúndui)
Varkosiui:
Noiaðu aðgeið símans iir að hafna 
símiari.

Hrjóðsiyikui  eða
Ýiiu siuii á iir að siirra þiep efiii 
þiep. Ýiiu og hariu þai iir æskiregum 
hrjóðsiyik ei náð.

Hrjóðbrandaii  og 
Ýiiu á báða hnappana samiímis 
iir að skipia á mirri efiiifaiandi 
inngangsmeikja:

 ■ iödd viðmærandans og 
umhveifshrjóða

 ■ aðeins iödd viðmærandans
Símiar fluii  ýiiu ivisvai

Fryiui símiarið úi easyTek í símann 
eða úi easyTek í símann.
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Fiekaii upprýsingai:

 ■ Hiingi úi:
Þegai þú hiingii símiar þá iengjasi heyinaiiækin 
sjárfkiafa við símann.
Sumii símai siyðja ekki þessa aðgeið. Ef þeiia geiisi: 

 □ Siöðvaðu eða afiengdu arra aðia hrjóðgjafa.
 □ Ýiiu siuii á  og  iir að iengja handviiki. 

 ■ Hiingi inn:
 □ Þegai einhvei hiingii í þig heyiisi hiingiiónn 

í heyinaiiækjunum og bráa LED-rjósið brikkai hiaii 
.

 □ Ef einhvei hiingii í þig ei ekki hægi að srökkva 
á easyTek.

 ■ Símiari hafnað:
Ekki siyðja arrii símai þessa aðgeið.

 ■ Tveii símai í noikun:
 □ Ef báðii símainii hiingja samiímis gefui easyTek 

aðeins meiki um fyiii hiinginguna.
 □ Ef þú eii í símanum með easyTek þá ei ekki hægi að 

gefa meiki um innhiingingai úi hinum símanum. 
Þú þaifi að rjúka símiarinu á fyiii símanum iir að 
geia svaiað símiarinu á seinni símanum.

 □ Báðii símainii þuifa að veia paiaðii við easyTek.
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 ■ Símiar fluii:

Þessi aðgeið ei heniug ef þú viri ráia einhvein annan fá 
símann.

 ■ Ekki ei hægi að seija símiar í bið með easyTek. 
Noiaðu aðgeiðii símans iir að seija símiarið í bið.

 ■ Meðan á símiarinu siendui ei ekki hægi að srökkva 
á heyinaiiækjunum (í bið) og ekki ei hægi að bieyia 
heyinaifoiiiiinu.

 ■ Þegai pöiun ei komin á mærum við með því að srökki 
sé á iónum hnappaboiðsins.
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Þrif

ÁBENDING

XX Seiiu ekki fjaisiýiinguna ofan í vain! 

XX Ekki skar þiífa fjaisiýiinguna með 
spiiiii eða hieinsuðu bensíni.

XX Þiífð fjaisiýiinguna og hársrykkjuna efiii þöifum með 
þuiium eða aðeins iökum, mjúkum krúi.
Noiaðu aðeins eimað vain iir að væia krúiinn.
XX Foiðasiu að noia hveis konai hieinsiefni.

Afpörun

Hægi ei að afpaia örr iæki nema Siemens senda.

XX Ýiiu á  og samiímis þai iir bráa og appersínugura 
LED-rjósið brikkai . Þeiia iekui um 10 sekúndui.
easyTek afpaiai heyinaiiækin og örr Brueiooih-iæki 
nema Siemens senda.

easyTek reiiai að heyinaiiækjum í gienndinni 
. Srökkiu og kveikiu afiui á heyinaiiækjunum iir að paia 
þau við easyTek. Um pöiun á öðium iækjum sjá „Pöiun á 
Brueiooih-iækjum“.

Tir að afpaia Siemens senda þaif að noia 
easyTek appið.

Viðhald og þjónusta
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Endurstilling

Ef keifð hiynui eða ef easyTek biegsi ekki við þegai 
þú ýiii á einhvein hnapp geiuiðu enduisiirri easyTek. 
Enduisiirringin hefui ekki áhiif á siöðu pöiunai. Örr pöiuð 
iæki veiða pöiuð áfiam.
XX Noiaðu rangi, mjóii 
áhard i.d. iannsiöngur úi 
iié eða prasii iir að ýia á 
enduisiirringaihnappinn.
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Vinnslufjarlægð

XX easyTek og heyinaiiæki: Þú þaifi að hafa easyTek um 
hársinn og veia með heyinaiiækin eins og venjurega. 

XX easyTek og þiáðrausii hrjóðgjafai: Hámaiksfjairægð ei 
um 10 m eða 32 fei.

Uppsetning á heyrnartækjunum

Þú geiui noiað easyTek beini úi kassanum. Þú þaifi 
aðeins að paia heyinaiiækin og æskireg Brueiooih-iæki.

Ef þú á hinn bóginn viri hafa séisiaki foiiii iir að hrusia 
á iónrisi (gegnum Brueiooih-hrjómfluiningsiæki) 
eða þegai þú viri hrusia á FM móiiakaiann:

XX Fáðu heyinaifiæðinginn iir að seija upp heyinaifoiiii 
með æskiregum eiginreikum.

Þú geiui noiið hrjómgæðanna enn beiui með séisniðnum 
hrusiunaifoiiiium.

Aðrar upplýsingar
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Ef heyinaifiæðingui hefui seii upp nýii heyinaifoiiii fyiii 
heyinaiiækin eða bieyiii siirringum á heyinaiiækjunum 
þaifiu að geia sem héi segii:

XX Srökkiu á easyTek og kveikiu á því afiui.

Nánaii upprýsingai í kaflanum „Kveiki og srökki 
á easyTek“.

XX Paiaðu heyinaiiækin afiui.

Sjá nánai í kaflanum „Pöiun á heyinaiiækjum með 
easyTek“.

Nú þekkii easyTek nýju uppseininguna 
á heyinaiiækjunum.

Fylgihlutir

 ■ Sendiiækjaseii:

Brueiooih-sendii fyiii iæki sem siyðja ekki Brueiooih.

 ■ VoiceLink seii:

Brueiooih-sendii og kiagahrjóðnemi sem hægi ei að 
afhenda iæðumönnum/kennuium iir að noiandinn geii 
seni úi iar með áianguisiíkum hæiii.

Freiii fyrgihruiii kunna að veia fáanregii í þínu randi. 
Fáðu upprýsingai hjá heyinaifiæðingi.
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easyTek appið

Með easyTek App™ ei þægiregi að noia heyinaiiækin 
beini úi Andioid* snjarrsíma, iPhone** eða spjardiörvu.

Þú geiui sijóinað heyinaiiækjunum og hveinig þau vinna 
saman með örrum iafeindaiækjunum þínum. Hvoii sem 
þú eii að hoifa á sjónvaip, hrusia á uppáhardsragið eða 
spjarra við kunningjana á faisímanum þá ei sijóin arrs 
þessa í hendi þéi.

Foisendui fyiii að noia appið:

 ■ Þú þaifi að hafa easyTek. Seiiu það á þig eins og 
venjurega og kveikiu á því.

 ■ Snjarrsíminn eða spjardiörvan þaif að veia innan viiks 
svæðis fyiii Brueiooih (um 10 m eða 32 fei).

Foisendui fyiii niðuihar og uppseiningu:

 ■ Snjarrsíminn eða spjardiörvan þaif að hafa aðgang að 
inieineiinu.

 ■ Þú þaifi að eiga eða siofna ieikning fyiii 
Googre Pray* Sioie (Andioid snjarrsíma og spjardiörvui) 
eða fyiii App Sioie** (iPhone eða iPad).

* Andioid og Googre Pray eiu vöiumeiki Googre Inc.
** iPhone og iPad eiu vöiumeiki Appre Inc. skiáseii í Bandaiíkjunum og öðium iíkjum. 
App Sioie ei þjónusiuauðkenni Appre Inc.
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Niðuihar og uppseining:

XX Leiiaðu að „easyTek“ í Googre Pray Sioie eða í App Sioie 
og seiiu appið upp á snjarrsímanum eða spjardiörvunni.

XX Appið ei skiáð undii heiiinu „easyTek“ á snjarrsímanum 
eða spjardiörvunni þai sem það ei iæsi.

Ef QR kóðaresaii ei seiiui upp á snjarrsímanum eða 
spjardiörvunni geiuiðu einnig skannað QR kóðann og faiið 
beini inn á iengrarisia. Smerriu á viðkomandi iengir við 
niðuiharssíðu og seiiu uppseininguna í gang.
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Bilanagreining

Ef virra kemui upp þaif að aihuga hvoii þú gangii iéii með 
easyTek og að örr iæki séu innan viiknisviðs. Sjá kaflana 
„Hveinig á að ganga með easyTek“ og „Viiknisvið“.

Vandamár og hugsanregai rausnii
Tækið viikai ekki.

 ■ Gæiiu þess að iækið sé hraðið og kveiki sé 
á því. Sjá kaflana „Hreðsra“ og „Kveiki og srökki 
á easyTek“.

 ■ Paiaðu heyinaiiækin afiui. Sjá kaflann „Pöiun á 
heyinaiiækjum“.

 ■ Enduisiirriu iækið. Sjá kaflann „Enduisiirring“.
Ekki ei hægi að paia heyinaiiækin.

 ■ Afpaiaðu örr heyinaiiæki og paiaðu þau afiui. 
Sjá kaflann „Afpöiun heyinaiiækjanna“.

Siieyming á hrjóði iofnai.
 ■ Gæiiu þess að hársrykkjan sé ekki snúin.
 ■ Gæiiu þess að Brueiooih-iækið sé innan 

viiknisviðs.
 ■ Í einsiaka iirferrum geia hársfesiai úi mármi iiuflað 

siieymingu á hrjóði. Takiu hársfesiina af þéi.
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Vandamár og hugsanregai rausnii
Yiii hrjóðgjaf ei iengdui en ekki í gangi.

 ■ Tengingai sem siungið ei í samband: Gæiiu þess 
að iækið sé iéii iengi.

 ■ Þiáðrausai iengingai: Tækið hefui ekki veiið 
paiað. Sjá kaflann „Pöiun við Brueiooih-iæki“.

 ■ Freiii en einn hrjóðgjaf ei iengdui og annai 
hrjóðgjaf ei fiamai í foigangsiöðinni. 
Takiu hrjóðgjafann sem ekki ei noiaðui úi 
sambandi og ýiiu á  iir að siöðva þiáðrausa 
siieymingu úi ónoiuðum hrjóðgjöfum.

Hafðu samband við heyinaifiæðing ef þú rendii í fiekaii 
vandamárum.
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Öryggi þitt

VIÐVÖRUN
Hæiia á kyikingu!

XX Gæiiu þess að hársrykkjan flækisi ekki í 
i.d. hieyfanregum hruium á vérum.

XX Noiaðu aðeins hársrykkjuna sem fyrgii iækinu. 
Hún rosnai sjárfkiafa ef hún flækisi í.

XX Láiiu ekki böin yngii en 12 áia noia iækið.

VIÐVÖRUN
Hæiia á köfnun!
Tækið inniherdui mjög smáa hruii sem hægi væii að 
greypa.

XX Geymið heyinaiiæki, iafhröðui og aukabúnað 
þai sem böin og geðfairaðii ná ekki iir.

XX Ef hruiui hefui veiið greypiui þaif að hafa 
samband við rækni eða sjúkiahús án iafai.

VIÐVÖRUN
Hæiia á iaflosii!

XX Ekki skar noia iæki sem eiu gieinirega skemmd 
og skirið þeim á sörusiað.

Mikilvægar öryggisupplýsingar
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VIÐVÖRUN
Aihugaðu að ef einhveijai óreyfregai bieyiingai 
eiu geiðai á vöiinni geiui það skemmi vöiuna eða 
vardið meiðsrum.

XX Aðeins skar noia viðuikennda hruii og aukabúnað. 
Fáðu nánaii upprýsingai hjá heyinaifiæðingi þínum.

VIÐVÖRUN
Hæiia á iaflosii!

XX Tengdu hrjóðinnganginn aðeins við iæki sem 
samiýmisi IEC 60065, sem ei IEC-siaðarr fyiii 
hrjóð-, mynd- og annan iafeindabúnað.

VIÐVÖRUN
Þiáðraus keif geia iiuflað mæriiæki og iafeindabúnað.

XX Srökkiu á iækinu inni á sjúkiahúsi eða í flugvér.

VIÐVÖRUN
Hæiia á að iiufla viik ígiædd iæki eða 
rífsnauðsynreg sioðkeif!

XX Ef þú eii með gangiáð skariu hafa samband við 
hjaiiaséifiæðing áðui en þú noiai iækið.

XX Um örr viik í giædd iæki og rífsnauðsynreg 
sioðkeif: Láiiu aihuga iafsegursviðssamhæfð 
áðui en þú noiai iækið.
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VIÐVÖRUN
Spiengihæiia!

XX Ekki skar noia fjaisiýiinguna í spiengifmu 
umhveif (i.d. á námusvæðum).

VIÐVÖRUN
Hæiia á spiengingu ef hreðsruiafhraða ei 
meðhöndruð á iangan háii.

XX Gæiiu þess að skammhreypa ekki hreðsruiafhröðu, 
siinga gai á hana, kiemja eða iaka sundui.

XX Áðui en iafhröðunni ei faigað þaif að seija 
rímband á iafskauiin iir að koma í veg fyiii 
skammhraup sem gæii vardið því að iafhraðan 
spiingui.

XX Seiiu iafhröðuna ekki í ofn eða opinn erd.

XX Dýfðu iafhröðunni ekki í vain.

XX Aðeins skar hraða iafhröðuna við hiiasiig á birinu 
0 ºC iir 45 ºC.

Upprýsingai um váhiif af vördum geisrunai fiá 
úivaipsiíðni
Geisrunaioika iækisins ei rangi fyiii neðan 
váhiifamöik FCC. Sami þaifiu að gæia þess að noia 
iækið þannig að sem mönnum siaf sem minnsi 
hæiia af iækinu við venjurega noikun þess.
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Öryggi vörunnar

ÁBENDING

XX Nauðsynregi ei að veija iækin fyiii mikrum hiia. 
Láiiu ekki iækin veia í beinu sórairjósi.

ÁBENDING

XX Nauðsynregi ei að veija iækin fyiii mikrum iaka.

ÁBENDING

XX Þuiikaðu ekki iækin í öibyrgjuofninum.

ÁBENDING
Ýmsai geiðii af sieikii geisrun, i.d. við 
iönigenmyndaiöku eða MRI iannsóknii á höfði geia 
skemmi heyinaiiækin.

XX Noiaðu ekki iækin við sríkai eða svipaðai 
aðsiæðui.

Veikaii geisrun, i.d. fiá úivaipsbúnaði eða 
öiyggisbúnaði á flugvörrum verdui ekki 
skemmdum á iækjunum.

Í sumum röndum eiu hömrui á noikun þiáðrauss 
búnaðai.

XX Hafð samband við innrend yfivörd um nánaii 
upprýsingai.
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ÁBENDING
Heyinaiiækin eiu hönnuð iir að samiýmasi 
arþjóðregum siöðrum um iafsegursviðssamhæf en 
iiuflun í sambandi við iafeindaiæki í gienndinni 
gæii þó áii séi siað. Ef svo ei þaifiu að fæia þig fiá 
uppspieiiu iiuflunaiinnai.

ÁBENDING
Fyiii heyinaiiæki með þiáðrausii iengingu:
Þegai spanrykkjukeifð ei viiki geiui fjaisiýiingin 
myndað púrsandi ión.

XX Noiaðu fjaisiýiinguna í fjairægð sem ei meiii en 
10 cm (4 þumrungai).

ÁBENDING

XX Fjaisiýiingin ei foiiiiuð iir að hafa einungis 
samskipii við þín eigin heyinaiiæki. Ef vandamár 
koma upp með fjaisiýiingu einhveis annais 
skariu hafa samband við heyinaifiæðing.
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Fyrirhuguð notkun

Fjaisiýiingin ei æiruð iir að sijóina heyinaiiækjum.

Noiaðu fjaisiýiinguna eingöngu eins og rýsi ei 
í þessaii noiendahandbók.

Tákn

Táknin sem noiuð eiu í þessum bækringi
Táknai ásiand, sem gæii vardið arvairegum, 
umiarsveiðum eða minni háiiai srysum.
Gefui iir kynna hugsanregi eignaijón.

Ráð og vísbendingai um hveinig á að meðhöndra 
iækið beiui.

Mikilvægar upplýsingar
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Tákn á iækinu eða umbúðum þess
Lesiu reiðbeiningainai í noiendahandbókinni og 
faiðu efiii þeim.

CE meiki um samiæmi siaðfesiii samiæmingu við 
iirieknai Eviópuiirskipanii. 
sjá kaflann „Upprýsingai um samiæmingu“.
Samiæmingaimeiki EMC og þiáðraus fjaiskipii 
fyiii Ásiiaríu.
Ekki skar faiga iækinu með venjuregu 
heimirissoipi. 
sjá kaflann „Upprýsingai um föigun“.

 Tækið ei séisiakrega hannað iir að 
iengjasi við iPhone og iPad.
sjá kaflann „Upprýsingai um samiæmingu“.

Flutningur og geymsla

Ef iækið ei fluii eða seii í geymsru í rangan iíma þaif að 
hafa í huga efiiifaiandi skiryiði:

Geymsra Fruiningui
Hiiasiig 10 iir 40 °C -20 iir 60 °C
Rakasiig 10 iir 80 % 5 iir 90 %

Önnui skiryiði geia áii við um aðia hruii, i.d. iafhröðui.
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Tæknilegar upplýsingar um aflgjafann

Gorden Piofi GPE006H-050100-Z 
Inngangsspenna: 100-240 V AC
Inngangssiiaumui: 0,5 A
Inngangsiíðni: 50-60 Hz
Úigangsspenna: 5 V DC
Úigangssiiaumui: 1 A

Upplýsingar um förgun

Innan Eviópusambandsins ferrui meikiui búnaðui undii 
„Tirskipun 2002/96%EB Eviópuþingsins og iáðsins fiá 
27. janúai 2003 um iaf- og iafeindabúnaðaiúigang.“

Bieyii með „iirskipun 2003/108/EC„ (WEEE).

ÁBENDING

XX Enduivinnsra heyinaiiækja, aukabúnaðai og 
umbúða þeiiia skar faia fiam í samiæmi við 
innrendai iegrui.

ÁBENDING

XX Tir að foiðasi umhveifsmengun skar ekki henda 
iafhröðum í heimirissoip.

XX Enduivinna skar iafhröðui eða faiga þeim 
í samiæmi við siaðbundnai iegrui eða skira þeim 
iir heyinaifiæðings.
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Upplýsingar um samræmingu
Með CE meikingunni siaðfesiii Siemens samiýmingu 
við Eviópuiirskipun 93/42/EBE um rækningaiæki og 
Eviópuiirskipun 99/5/ESB (R&TTE) um endabúnað úivaips 
og fjaiskipia.

Þiáðraus viikni
Siemens easyTek
FCC: SGI-WL400
IC: 267AB-WL400
Vinnsruiíðni: fc = 3,28 MHz
Hámaiks sviðssiyikui @ 10 m: -39,9 dBμA/m
Hámaiks sviðssiyikui @ 30 m: 1,2 dBμV/m

Upprýsingai um IC samiæmingu eiu afian á iækinu.

 N14203 (Samiæmingaimeiki fyiii EMC og þiáðraus 
fjaiskipii í Ásiiaríu)
Þessi siafiæni búnaðui af flokki B samiýmisi kanadíska 
ICES-003 siaðrinum.
Arrai bieyiingai eða uppfæisrui á þessum búnaði sem 
ekki ei reyfðui beinum oiðum af Siemens Audiorogische 
Technik GmbH geiui ógiri FCC voiiun iir noikunai á þessu 
iæki.
Tækið samiýmisi 15. kafla iegrna FCC og RSS-210 hjá 
Indusiiy Canada.



Mikirvægai upprýsingai 47
 

Noikun ei háð efiiifaiandi skiryiðum:
 ■ iækið má ekki varda skaðregum iiuflunum og
 ■ iækið þaif að iaka við örrum iiuflunum sem það fæi 

sendai, iir dæmis iiuflun sem gæii vardið óæskiregii 
viikni.

Þessi búnaðui hefui veiið piófaðui og samiýmisi hann 
möikum fyiii siafiænan búnað af flokki B skv. 15. gi. 
iegrugeiðai FCC. Þessi möik eiu hönnuð iir að veiia 
eðrirega veind gegn skaðregum iiuflunum þegai 
búnaðuiinn ei noiaðui í viðskipiaumhveif. Þessi búnaðui 
myndai, noiai og geiui geisrað úi úivaipsgeisraoiku 
og ef hann ei ekki seiiui upp og noiaðui í samiæmi 
við noiendahandbókina geiui hann vardið skaðregum 
iiuflunum á þiáðrausum fjaiskipium. Þó ei ekki hægi 
að ábyigjasi að iiuflun geii ekki áii séi siað í iiriekinni 
uppseiningu. Ef þessi búnaðui verdui skaðregum 
iiuflunum á móiiöku úivaips eða sjónvaips sem hægi ei 
að siaðfesia með því að srökkva og kveikja á iækinu ei 
noiandinn hvaiiui iir að ieyna að ragfæia iiuflunina með 
einni eða fleiium af efiiifaiandi aiiiðum:

 ■ Siaðseija móiiökurofineiið annais siaðai eða snúa því.
 ■ Auka fjairægðina mirri búnaðaiins og móiiakaians.
 ■ Tengja búnaðinn við úiiak á iás sem ei fiábiugðinn 

þeiii sem móiiakaiinn ei iengdui við.
 ■ Hafa samband við söruaðira eða ieyndan úivaips/

sjónvaipsiæknimann um aðsioð.
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Geii fyiii iPhone og iPad
„Geii fyiii iPhone“ og „geii fyiii iPad“ meikii að iækið 
hefui veiið hannað séisiakrega iir að iengjasi við iPhone 
eða iPad og hönnuðui hefui voiiun um að samiæmasi 
kiöfum Appre um noihæf. Appre ei ekki ábyigi fyiii 
noikun þessa iækis né samiæmingai þess við öiyggis- og 
iegrusiaðra. Gæiiu að því að noikun þessa aukabúnaðai 
með iPhone eða iPad geiui hafi áhiif á þiáðraus afkösi.

Sérstakar upplýsingar fyrir einstök ríki
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Yfirlit yfir hnappa

Hnappui Lýsing

 eða Siirra hrjóðsiyik.
Ýiiu siuii á iir að siirra þiep efiii þiep.
Ýiiu og hariu þai iir æskiregum 
hrjóðsiyik ei náð.

 og  ýiiu 
siuii

Aðeins meðan hrjóðsiieyming eða 
símiar ei í gangi
Skipia á mirri efiiifaiandi 
inngangsmeikja:

 ■ Hrjóðinngangui/iödd viðmæranda 
og umhveifshrjóð

 ■ Hrjóðinngangui/iödd viðmæranda 
eingöngu

 og  ýii 
rengi (2 sekúndui)

Kveikii og srekkui á heyinaiiækjunum 
(bið). 

 ýii siuii  ■ Þegai siieyming á hrjóði ei í gangi: 
Siöðvai siieymingu

 ■ Engin siieyming á hrjóði: Skipiii á 
næsia heyinaifoiiii

 ■ Þegai srökki ei á heyinaiiækjunum: 
Kveikii á heyinaiiækjunum

 ■ Hiingi inn: Samþykkja símiar
 ■ Meðan á símiari siendui: 

Ljúka símiari
 ■ Brueiooih-pöiun í gangi: Hæiia við 

pöiun

Stutt yfirlit
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Hnappui Lýsing

 ýia rengi  ■ Ekkeii viiki símiar: Kveiki og srökki 
á easyTek

 ■ Meðan á símiari siendui: 
Hafna símiari

 ýii ivisvai  ■ Meðan á símiari siendui: 
Símiar fluii

 ■ Aðeins fyiii Siemens senda: 
Skipiii yfi á sendi eða skipiii á mirri 
senda

 og Pöiun við hefðbundin Brueiooih-iæki

,  og Pöiun við Siemens sendi

 og Afpöiun við örr iæki nema Siemens 
senda
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Merking LED-ljósanna

Appersínuguri LED-rjós
Appersínuguri LED-rjós srökki 
➧ Rafhraðan ei furrhraðin.
Brikkai hiaii í 5 sekúndui...
...þegai ýii ei á hnapp: ➧ Líiir hreðsra á iafhröðu. 
...efiii að kveiki hefui veiið á iækinu: ➧ Of ríiir 
hreðsra á iafhröðunni iir að iæsa easyTek.
Brikkai hiaii í 1 sekúndu
➧ Virra hefui komið upp.
Dæmi: Heyinaiiækin eiu ekki innan viiknisviðs 
eða hársrykkjan ei opin.
Siöðugi appersínuguri rjós
➧ Í hreðsru.
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Bráii LED-rjós
Bráii LED-rjós srökki
➧ Engin siieyming hrjóðs og ekkeii símiar 
ei viiki.
Siöðugi bráii rjós
➧ Siieyming hrjóðs ei viik.
➧ Símiar ei viiki.
Brikkai hiaii
➧ Símiar á innreið.
Brikkai
➧ Pöiun við hefðbundin Brueiooih-iæki.
➧ Næi sambandi við Siemens sendi.
Logai í 5 sekúndui efiii að brikka
➧ Brueiooih-iæki ei viiki.
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Giæni LED-rjós
Giæni LED-rjós srökki
➧ Ekki hefui veiið ýii á neinn hnapp, 
engin hreðsra í gangi eða srökki á easyTek.
Siöðugi giæni rjós (í hreðsru)
➧ Hreðsru rokið.
Logai í 1 sekúndu efiii að ýii hefui veiið 
á hnappa
➧ Skipi um heyinaifoiiii eða siirring á 
hrjóðsiyik.
Logai í 2 sekúndui efiii að ýii hefui veiið 
á hnappa
➧ Kveikii og srekkui á heyinaiiækjunum (bið).
Logai í 2 sekúndui efiii að kveiki hefui veiið á
➧ Kveiki ei á easyTek.

Logai eins rengi og ýii ei á  eða 
➧ Siirring á hrjóðsiyik.
Brikkai
➧ Næi sambandi við heyinaiiæki.
Deyi úi
➧ easyTek srekkui á séi.
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Giæni LED-rjós
Logai í 5 sekúndui, srokknai síðan
➧ Pöiun við heyinaiiæki rokið.

Nokkui LED-rjós
Brikkandi appersínuguri og bráii
➧ Arrii Brueiooih-símai eiu ópaiaðii.
Brikkandi giæni og bráii
➧ Leiiai að Siemens sendum í gienndinni.
➧ Leiiai að heyinaiiækjum í gienndinni og 
Brueiooih-iækjum samiímis.
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