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M-DEX OVERSIKT  

 1. Av/På
 2. Ja (grønn)
 3. Nei (rød)
 4. Volum opp 
 5. Volum ned 
 6. Forrige

 7. Neste  
 8. Meny
 9. “Room Off”
10. “FreeFocus”
11. Mikrofon
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Hvis du har behov for å identifiserer serienummeret på produktet  
(vanligvis seks til syv tall), vennligst kontakt stedet hvor du fikk produk-
tet utlevert. 
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 ADVARSEL 
Dette heftet inneholder viktig informasjon og instruksjoner. Les heftet 
nøye før du tar i bruk enheten. 

M-DEX er en avansert fjernkontroll. M-DEX reproduserer mobilte-
lefonsamtaler direkte til høreapparatene og gjør det mulig for 
brukeren å kontrollere de vanligste funksjonene på mobiltelefon 
og for å lytte til audiosignaler. Dette gjøres ved hjelp av Bluetooth 
fra (de fleste) mobiltelefoner til M-DEX og videre via WidexLink 
for overføring til Widex høreapparater. 

BRUKSOMRÅDE FOR PRODUKTET
M-DEX er et trådløst hjelpemiddel som brukes som tilleggsutstyr 
til mobiltelefoner, samt at den er en avansert fjernkontroll. 
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STATUS IKONER 

Når M-DEX er påslått, kan du se status for batteri, Bluetooth og 
“Room off” øverst i høyre hjørne i displayet. 

BATTERI STATUS
Full  Lav
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BLUETOOTH 
(blå =tilkoblet, grå =på (men ikke tilkoblet), intet symbol =av)
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«ROOM OFF» 
(Ikonet vises kun når funksjonen er aktivert).
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REKKEVIDDER

Fra M-DEX til høreapparatene 

Som fjernkontroll Inntil 1 meter 

Med mobiltelefon, -Bluetooth og overførte 
audiosignaler, inkl. M-DEX T (Telespole)

Inntil 50 cm 

Fra M-DEX til mobiltelefon

Inntil 10 meter
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BRUK AV HALSSNOR

Hvis du ønsker å bære M-DEX rundt halsen, fest den i plastbraket-
ten i enden av halssnoren som vist på illustrasjonen. 
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 ADVARSEL
Låsen på halssnoren må plasseres bak i nakken (1), slik at den er enkel 
å åpne. 
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KOM I GANG

LADING
M-DEX bruker et oppladbart batteri. Fullt oppladet har batteriet ka-
pasitet på ca. 5 timers kontinuerlig bruk. Standby vil batteri vare ca. 
3 dager (hvis Bluetooth er aktivert vil denne tiden bli betydelig re-
dusert). Laderen er tilgjengelig i fire versjoner, avhengig av landet 
den er solgt i. Det kan derfor hende at den versjon du har ikke stem-
mer overens med illustrasjonene i denne bruksanvisningen. 

16
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For å lade batteriet
1. Koble ladeledningen til M-DEX.
2. Plugg laderen i strømuttaket. 
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Det tar ca. 6 timer å lade opp batteriet første gang. Ta deg tid til 
å lade batteriet i 6 timer første gangen, selv om ikonet viser fullt 
batteri. 

Senere oppladninger vil ta inntil 3 timer, avhengig av om enheten 
er av- eller påslått. 

 ADVARSEL 
Prøv ikke å bytte batteri selv. Kontakt Medisan A/S hvis batteriet må 
byttes. 
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SLÅ PÅ M-DEX

Skyv bryterene på høyre side oppover. 
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MERK 
Hvilke ikoner og displaybilder som vises på din M-DEX er avhengig av 
hvordan enheten har blitt konfigurert av audiografen i samarbeid med 
deg. Audiografen har matchet M-DEX med høreapparatene dine. Når 
dette er gjort er det mulig for deg å bytte programmer og justere vo-
lum i høreapparatene dine. 
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Programmet du har som nummer 1 (normalt Master) vises i dis-
playet. 
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SLÅ AV M-DEX

For å slå av M-DEX
Skyv bryterene på høyre side 
nedover. 
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STANDBY 
For å spare strøm, vil displayet på M-DEX slukkes automatisk et-
ter 10 sekunder hvis enheten ikke har blitt betjent. 

For å gå ut av standby modus  
Trykk på hvilken som helst knapp unntatt Av/På bryterene. Hvis 
tastelåsen er aktivert, bruk «Nei» knappen for å komme ut av 
standby modus. 
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MANUELL TASTELÅS 
Du kan aktivere tastelåsen fra hvilket som helst skjermbilde. 

For å aktivere tastelåsen
Trykk “Nei” ➞ Meny
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For å deaktivere tastelåsen 
Trykk “Nei” ➞ Meny

For informasjon om automatisk tastelås, se side 68. 
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BASISFUNKSJONER - FJERNKONTROLL

Fra startbildet i displayet kan du bytte program i høreapparatene, 
justere volum, velge retningsvirkning (“FreeFocus”) og aktivere/
deaktivere “Room Off”.  

Unntatt ved aktivert «Room Off» funksjon, vil du høre talebeskje-
der eller toner i høreapparatene når du endrer innstillinger, så 
sant disse meldingene ikke er deaktivert av din audiograf.  

Hvis en hake vises i displayet, indikerer dette at den spesifikke 
funksjonen er aktivert. 

SKIFTE PROGRAM 
Utvalget av lytteprogrammer i M-DEX er avhengig av hvor mange 
programmer du har valgt å ha i dine høreapparater. Rekkefølgen 
på programmene er den samme som i høreapparatene. 
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M-DEX starter alltid opp i det programmet som er valgt som num-
mer 1 av deg og audiografen din (vanligvis Master programmet). 

For å navigere mellom de 
tilgjengelige programmene
Trykk  eller 

Hver gang du trykker på en av piltastene, vil det dukke opp et ikon 
i displayet som representerer programmet du har valgt. 
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JUSTER VOLUM
For å få tilgang til 
volumsøylene
Trykk  eller 

For å øke eller redusere 
volum i begge 
høreapparatene
Trykk  eller 

Volumjusteringen vil kun påvirke det lytteprogrammet du har ak-
tivert.  

De litt lengre strekene midt i søylen indikerer standard innstilling. 
Antall streker i søylen indikerer hvor mange trinn du kan justere. 
Dette velges av din audiograf i samråd med deg. 
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Den binaurale volumkontrollen lukkes automatisk etter noen sek-
under. For å slå av manuelt, trykk «Nei». 

Hvis du bytter lytteprogram eller slår av M-DEX vil eventuelle vo-
lumjusteringer kanselleres. 

Hvis du justerer volum manuelt på høreapparatenes volumkon-
troll, vil ikke denne justeringen kopieres til M-DEX. 

For separate justering av to høreapparater, se “Avanserte innstil-
linger”. 
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VALG AV RETNINGSVIRKNING
“Freefocus” funksjonen gir deg mulighet til å fokusere på lyder fra 
en spesifikk retning med høreapparatene dine. 

Trykk på “Frefocus” knappen. 

“Freefocus” tasten lyser opp for å indikere at “Frefocus” funksjonen 
er aktivert. 
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For å fokusere på lyder 
forfra
Trykk  ➞ Meny

For å fokusere på lyder 
bakfra
Trykk  ➞ Meny
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For å fokusere på lyder fra 
høyre
Trykk  ➞ Meny

For å fokusere på lyder fra 
venstre
Trykk  ➞ Meny
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Når du velger en innstilling og låser den ved å trykke på Meny 
knappen, vil en hake bekrefte valget ditt. Du kan deaktivere val-
get ditt ved å trykke på Meny knappen igjen.

Juster volum i “FreeFocus” innstilling
Velg først retningsinnstilling og lås denne. Bruk deretter samme 
prosedyre som justering av volum i fjernkontrollmodus. 

For å deaktiver “FreeFocus” 
Trykk på “FreeFocus” knappen
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«ROOM OFF»
Ved å aktivere “Room Off” slås mikrofonene i høreapparatene av. 
Dette gir deg muligheten til å høre på mobilsamtaler eller audio-
signaler uten å bli forstyrret av lyder fra omgivelsene, eller som en 
mute funksjon når høreapparatene brukes i normale lyttepro-
grammer (for eksempel Master). 

For å aktivere “Room Off”
Trykk på “Room Off” knap-
pen.

«Room Off» knappen lyser og «Room Off» ikonet vises i displayet. 

For å deaktivere “Room Off”
Trykk på “Room Off” knappen igjen. 
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BASISFUNKSJONER – MOBILTELEFON 

SYNKRONISER M-DEX MED MOBILTELEFON DIN
Når du skal bruke M-DEX med mobiltelefon må disse synkronise-
res.  

1. Aktiver Bluetooth i mobiltelefon din. 
2. Slå på Bluetooth i M-DEX. For å gjøre dette: 
 2a.  Trykk på Meny knappen. Følgende bilde vises i displayet.
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 2b. Trykk  eller  til du kommer til “Settings”.

Trykk Meny ➞ Meny. 
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Hvis Bluetooth ikke er aktivert vises følgende bilde i displayet.

 2c.  Trykk på Meny for å aktivere BT. Følgende bilde vises i dis-
playet. 
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3.  Søk etter nye enheter i mobiltelefon din. Les i bruksanvisningen 
for mobiltelefon din for finne ut hvordan dette gjøres. 
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4.  Når M-DEX er funnet av mobiltelefon, synkroniseres de to en-
hetene. For å gjøre dette: 

 4a. Trykk  eller  for å gå til “Pairing”

 4b. Trykk på Meny knappen
 4c.  Trykk på Meny knappen igjen for å starte parringen. 

Fremdriften kan følges i displayet.  

5.  Velg M-DEX i mobiltelefonen og tast inn pin koden (0000), 
som vises i displayet på M-DEX, på mobiltelefon, hvis nødven-
dig. 

39

9 514 0129 011 #05.indd   39 02-10-2020   13:05:54



Enhetene er nå synkronisert.  

Hvis ingen mobiltelefon detekteres vises følgende i displayet på 
M-DEX, “Device not found. Try again?” 

MERK
Neste gang du skal bruke M-DEX med mobiltelefon din, påse at Blue-
tooth er aktivert i begge enhetene. Vær oppmerksom på at batterifor-
bruket øker når Bluetooth funksjonen er aktivert. 
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MOBILTELEFONSAMTALE VIA M-DEX
Hold M-DEX på samme måte som en telefon og snakk inn i mikro-
fonen. Lyden vil høres i begge høreapparatene. Mobiltelefon må 
være innenfor rekkevidde (inntil 10 meter). 

Mobile phone

M-DEX
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Når M-DEX er synkronisert med mobiltelefon din, har du tilgang 
til følgende funksjoner: 

1. Godta eller avvis anrop
2. Avslutt samtale 
3. Overfør samtale 
4. Foreta oppringning 
5. Hands-free 
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GODTA ELLER AVVIS ANROP
Når du mottar et anrop, hører du mobiltelefon ringer og hvis M-
DEX er innenfor rekkevidde vil du også få varseltoner i høreappa-
ratene. Du kan velge enten å akseptere eller avvise anropet ved å 
trykke «Ja» eller «Nei». 
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AVSLUTT SAMTALE
For å avslutte samtalen 
Trykk på “Nei”

HVORDAN GJØRE EN OPPRINGNING 
For å gjøre en oppringning 
Tast inn telefonnummeret på mobiltelefon din og bruk M-DEX 
som beskrevet på side 41. 

44

9 514 0129 011 #05.indd   44 02-10-2020   13:05:56



BRUK AV TELEFONLOGGEN FOR Å GJØRE EN OPPRINGNING 
For å gjøre en oppringning til ett av de fem siste numrene i tele-
fonloggen:

Trykk på “Ja” knappen
Bruk  eller  knappene 
for å velge ønsket nummer. 
Trykk på “Ja” knappen. 

Piler indikerer om det er inn- eller utgående samtale.

For å gå ut av telefonloggen: 
Trykk på “Nei” knappen. 

45

9 514 0129 011 #05.indd   45 02-10-2020   13:05:56



OVERFØRE OPPRINGNING
Overføringsfunksjonen gjør at du kan overføre oppringningen til-
bake til mobiltelefon din. 

For å overføre 
oppringningen til 
mobiltelefon

Trykk Transfer ➞ Ja 

En hake bekrefter valget 
ditt.
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Ved å slå av M-DEX overføres også oppringningen tilbake til mo-
biltelefon din. 
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HANDS-FREE

For hands-free funksjon, heng M-DEX rundt halsen med halssno-
ren og snakk i mikrofonen. 

Max 30 cm 
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ANDRE FUNKSJONER

JUSTERING AV VOLUM 
Du kan Justere volum under en telefonsamtale.

For å få tilgang til volumkontrollen
Trykk  eller 

For å øke eller redusere volum 
Trykk  eller 

“ROOM OFF”
Du kan også bruke “Room Off” funksjonen under en telefonsam-
tale. Se side 34. 
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AVANSERTE FUNKSJONER 

Du får tilgang til Avanserte funksjoner ved å trykke på Meny 
knappen en gang og deretter  eller :

Hvis du bruker , er meny symbolene plassert i følgende rekke-
følge:

1. Bluetooth *
2. Audio Input *
3. L/R volum
4. M-DEX T *
5. Settings

Valg 1, 2 og 5 bekreftes med en hake. 

Fordi valgene 1, 2 og 4 involverer lyd, vil dette medføre at lyden i 
høreapparatene dine endres hver gang du bekrefter et av disse 
valgene. Når du går ut av et av disse valgene vil høreapparatene 
gå tilbake til program 1. 

* M-DEX må være innenfor rekkevidde av høreapparatene,50 cm. 
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BLUETOOTH 
Bluetooth menyen er bare 
tilgjengelig (indikert med 
blå farge) når Bluetooth er 
aktivert i M-DEX og denne er 
synkronisert mot en annen 
Bluetooth enhet. Hvis ikke vil 
den ha en nedtonet grå 
farge. 
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MERK
Når M-DEX brukes til Bluetooth 
overføring, må den være 
innenfor rekkevidde av høreap-
paratene (inntil 50 cm.).
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For å starte overføringen:
Trykk på Meny knappen. I enkelte enheter, som har mulighet for å 
avspille Musikk, for eksempel mobiltelefoner, må avspilleren akti-
veres før du kan lytte til musikken. Som standard Bluetooth inn-
stilling, vil høreapparatene fremheve Musikk. For å optimalisere 
for Tale, trykk på  eller .

For å bekrefte et nytt valg 
Trykk på Meny knappen

For å gå ut av Bluetooth 
menyen
Trykk “Nei”  ➞ ”Nei”
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AUDIO INPUT
Denne funksjonen kan være nyttig for å lytte til eksterne lydkilder 
som for eksempel mp3 spiller. Når du kobler jack pluggen til au-
dioinngangen åpnes Audio Input skjermbildet automatisk. 

Audio input menyen er kun tilgjengelig (indikert med blå farge) 
når M-DEX og den eksterne lydkilden er koblet sammen via jack-
til-jack kabelen. 
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MERK 
Når M-DEX er koblet til andre 
lydkilder, må den være innen-
for rekkevidde for høreappara-
tene (inntil 50 cm). 
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For å starte overføringen: 
Trykk på Meny knappen. Som standard Audio Input innstilling, er 
høreapparatene optimalisert for Musikk. For å optimalisere for 
Tale, trykk på  eller .

56

9 514 0129 011 #05.indd   56 02-10-2020   13:06:02



For å bekrefte et nytt valg
Trykk på Meny knappen

For å gå ut av Audio Input menyen
Trykk “Nei” ➞ ”Nei”
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HØYRE/VENSTRE (L/R) VOLUM 
Denne funksjonen brukes hvis du ønsker å justere volum på dine 
to høreapparater separate. 

Trykk på Meny knappen 
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For å velge hvilket 
høreapparat du vil justere 
volum på

Trykk på  eller  for å 
velge mellom høyre og 
venstre høreapparat. 
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For å justere volum opp  
eller ned
Trykk på  eller 

For å gå ut av høyre/venstre 
(L/R) volum menyen
Trykk “Nei” ➞ ”Nei”

Når du går ut av dette pop-up skjermbildet, vil volum i høreappa-
ratene gå tilbake til grunninnstillingene. 
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M-DEX T (TELESPOLE)
Denne funksjonen gir deg mulighet til å lytte til teleslyngeanlegg 
selv om høreapparatene dine ikke har innbygd telespole. Hvis hø-
reapparatene dine har telespoleprogram, anbefaler vi å bruke 
det. 
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Bruk av telespole i M-DEX
For at M-DEX skal kunne 
fange opp teleslyngesigna-
ler, må den henge i en  
vertikal posisjon og være 
innenfor rekkevidde av  
høreapparatene  
(inntil 50 cm). 
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For å justere volum fra 
M-DEX T skjermbildet

Trykk på Meny og  eller 

 For å gå ut av M-DEX T 
menyen
Trykk ”Nei” ➞ ”Nei”
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INNSTILLINGER

Ved å trykke på Meny knappen får du tilgang til følgende meny:
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1. “Bluetooth Settings” (Bluetooth innstillinger)
2. “Automatic Keylock” (Automatisk tastelås)
3. “Vibrating Alert” (Vibrasjonsvarsling)
4. “Reset Bluetooth”  

(Tilbakestill Bluetooth innstillinger)
5. “Short-term Log” (Korttids log)
6. “Reset” (Gjenopprett)
 

For å velge funksjon 
Trykk  eller  for å gå til 
den valgte funksjonen. 

Trykk på Meny knappen for å 
aktivere funksjonen 
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«Bluetooth Settings» (Bluetooth innstillinger)
Bluetooth slås av og på ved hjelp av Meny knappen. 

Her kan du også utføre Bluetooth synkronisering. 

Bluetooth synkronisering
Se side 35.

For å gå tilbake til menyen 
Trykk “Nei”
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MERK
Vær oppmerksom på at batteriforbruket øker når du bruker M-DEX og 
mobiltelefon med Bluetooth funksjonen aktivert. 
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“Automatic Keylock” (Automatisk tastelås)
Denne funksjonen hjelper deg til å unngå at man trykker på noen 
av knappene utilsiktet, for eksempel når du har M-DEX i lommen. 

Hvis denne funksjonen er aktivert, vil tastelåsen slås på automa-
tisk når skjermbildet slukker og M-DEX går i stand by. 

For å aktivere eller 
deaktivere automatisk 
tastelås
Trykk på Meny knappen 

For å gå tilbake til menyen 
Trykk “Nei”

For å åpne den automatiske tastelåsen 
Trykk “Nei”  ➞ Meny
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“Vibrating alert” (Vibrasjonsvarsling)
Hvis du har valgt «Stille» profil i mobiltelefon din vil du bli varslet 
via vibrering når du får en oppringning. 

For å slå på eller av 
vibrasjonsvarslingen  
Trykk på Meny knappen

For å gå tilbake til menyen
Trykk “Nei”
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“Reset Bluetooth”  
(Tilbakestill Bluetooth innstillinger) 
Denne funksjonen gir deg anledning til å slette alle tidligere Blu-
etooth synkroniseringer. Dette er nødvendig hvis du bytter mo-
biltelefon. 

For å velge “Reset Bluetooth”
Trykk på Meny knappen

For å gå tilbake til menyen 
Trykk “Nei”
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“Short-term Log” (Korttids Logg)
Hvis du opplever vanskeligheter i spesifikke lyttesituasjoner gir 
denne funksjonen deg mulighet til å gjøre et ett-minutts opptak 
av det aktuelle lydbildet. Dette kan være til stor nytte for audio-
grafen din når høreapparatet skal finjusteres. 

For å starte opptak
Trykk på Meny knappen
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Opptaket tar 1 minutt og kan 
ikke avbrytes. Du kan følge 
fremdriften på skjermen. 
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Hvis du starter en ny logg, vil siste logg bli slettet. 

For å gå tilbake til menyen 
Trykk “Nei”
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RESET (GJENOPPRETT)
Denne funksjonen tilbake-
stiller følgende innstillinger 
til standard voluminnstilling, 
automatisk tastelås Av, vi-
brasjonsvarsel Av. 

For å tilbakestille 
innstillingene 
Trykk på Meny knappen

For å tilbakestille Bluetooth innstillingene, se side 70. 

74

9 514 0129 011 #05.indd   74 02-10-2020   13:06:15



TA VARE PÅ DIN M-DEX

Enheten er et verdifullt produkt og bør behandles med forsik-
tighet. Her er noen tips for å forlenge levetiden på din M-DEX: 

 ADVARSEL
• Ikke eksponer enheten for ekstreme temperature eller høy luftfuktig-

het. 
• Ikke legg enheten i vann eller andre væsker. 
• Ikke bruk M-DEX når du tar røntgen, MRIs eller annen form for skan-

ning eller stråling og plasser den aldri i mikrobølgeovn. Dette er for-
mer for stråling som kan skade enheten. Stråling fra overvåknings-
systemer, tyverialarmer, mobiltelefoner og tilsvarende kilder har 
mindre stråling og vil ikke ødelegge enheten. Dog kan det i enkelte 
tilfeller av stråling fra visse typer tyverialarmer, bevegelsessensorer 
og annet elektronisk utstyr medføre en hørbar interferens når M-DEX 
og høreapparater brukes i nærheten av disse. 
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 FORSIKTIG 
• Prøv aldri å åpne eller reparere enheten selv. (Dette skal kun utføres 

av autorisert personell). 
• Tørk av enheten med en myk klut. Vask aldri med vann, rensemidler 

eller annen væske. 
• Unngå harde støt. 
• Når enheten ikke brukes, oppbevar den på et tørt kjølig sted, utenfor 

rekkevidden til barn og kjæledyr. 
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ADVARSLER

 ADVARSEL 
• Hold M-DEX, dens deler og tilbehør utenfor rekkevidden til barn eller 

andre som kan svelge deler av produktet, eller som på annen måte 
kan skade seg selv med disse delene.

•  I tilfelle skade skulle oppstå, kontakt lege umiddelbart. 
• Ikke bruk enheten om bord i fly eller på sykehus uten tillatelse. 
• Ikke bruk enheten i gruver eller andre steder med eksplosive gasser. 
• Hvis du har M-DEX rundt halsen med halssnoren, sørg for at låsen på 

halssnoren er plassert bak på nakken. 
• Enheten er laget av moderne ikke-allergifremkallende materialer. 

Dog kan det i sjeldne tilfeller oppstå hudirritasjoner. Skulle det opp-
stå hudirritasjoner, kontakt lege. 

77

9 514 0129 011 #05.indd   77 02-10-2020   13:06:16



 FORSIKTIG 
• Selv om enheten er designet for å tilfredsstille de strengeste interna-

sjonale elektromagnetiske standarder, kan det ikke utelukkes at den 
kan forårsake interferens mot annet utstyr, som for eksempel medi-
sinsk utstyr. 
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 ADVARSEL  

Interferens med aktive implantater 

• For å være på den sikre siden anbefaler vi at man følger de anbefalte 
retningslinjene fra produsenten av hjertestartere og pacemaker når 
det gjelder bruk av mobiltelefoner. 

• Hvis du har et aktivt implantat, hold de trådløse høreapparatene og 
det trådløse tilbehøret som for eksempel fjernkontroller etc. minst 15 
cm unna implantatet. 

• Hvis du opplever interferens, ikke bruk høreapparatene og kontakt 
produsentene av implantatet. Merk deg også at interferens kan opp-
stå fra kraftledninger, statisk elektrisitet og metal detektorer. 

• Hvis du har et hjerneimplantat, kontakt produsenten for risiko ana-
lyse. 

Hvis du har et implantat anbefaler vi deg å holde magneter* minst 15 
cm unna implantat. (*=kan for eksempel vær Autotelefon magneter, 
høreapparat etuier, magneter i verktøy etc.)
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SIKKERHET

Enheten lades med en ekstern strømforsyning. 

• Bruk bare en strømforsyning som er kompatibel med M-DEX.  
• Strømforsyningen må ha 5VDC, 500mA utgangsspenning/ 

-strøm, og en mini USB kontakt. 
• Strømforsyningens nettspenningen må være i overensstem-

melse med nettspenningen der du bor, og støpselet må passe 
i stikkontakten. 

• Strømforsyningen må ha de nødvendige sertifiseringssymbo-
ler som er påkrevet av myndighetene. 

Widex anbefaler på det sterkeste at man alltid bruker en strøm-
forsyning som er levert av din lokale Widex distributør for å sikre 
en sikker og effektiv bruk av M-DEX. 
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FEILSØKING

Problem Mulig årsak Løsning

M-DEX virker 
ikke

Batteriet er utladet Lad batteriet 
(se side 16)

Displayet viser 
“Please match 
with hearing 
aids”

M-DEX er ikke matchet 
med høreapparatene dine

Kontakt audiografen 
din

Ingen Bluetooth 
streaming fra te-
lefonens musikk-
spiller når Blue-
tooth aktiveres i 
M-DEX

I noen audioenheter må 
musikkspilleren aktiveres 
før det kan avspilles mu-
sikk fra enheten

Les i bruksanvisnin-
gen for mobiltelefon 
for nærmere infor-
masjon

M-DEX vibrerer 
ikke når mobilte-
lefon ringer

Vibrasjonsvarsling er ikke 
aktivert i M-DEX

Vibrasjonsvarsling 
aktiveres i “Settings” 
(Innstillinger)
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Problem Mulig årsak Løsning

BT ikonet på M-
DEX lyser blått, 
men det er ingen 
kobling til mobil-
telefon

M-DEX har blitt synkroni-
sert med en annen enhet 
og har etablert kontakt 
med denne

Slå BT av i den aktive 
enheten eller tilbake-
still Bluetooth inn-
stillingene og utfør 
en ny synkronisering

M-DEX er slått på 
men displayet er 
svart

Tastelåsen er aktivert Trykk “Nei” > Meny

Lyden fra Blue-
tooth/jack er for 
lav og/eller støy-
ende

Lyden er ikke skrudd opp 
tilstrekkelig

Øk volum på den en-
heten som er koblet 
til M-DEX og juster 
deretter volumet på 
M-DEX til et aksepta-
belt nivå

Det tar lang tid å 
lade M-DEX eller 
den lades ikke i 
det hele tatt

Det brukes ikke korrekt la-
der

Bruk laderen som 
fulgte med M-DEX
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Problem Mulig årsak Løsning

Programmene 
som vises i M-
DEX er ikke de 
samme som i hø-
reapparatene

M-DEX og høreapparatene 
er ikke matchet korrekt

Be audiografen om å 
matche på nytt

Oppringning vi-
ses i displayet, 
men ingen ringe-
tone høres i hø-
reapparatene

Noen telefoner sender ikke 
ringetoner til høreappara-
tene hvis telefonen er satt i 
“Stille” modus

Deaktiver “Stille” 
modus i mobiltelefon

M-DEX er ikke innenfor 
rekkevidde

Sørg for å være 
innenfor rekkevidde 
(inntil 50 cm)

Når det trykkes 
på en av knappe-
ne på mobiltele-
fon piper det i 
høreapparatet og 
de bytter pro-
gram

Enkelte mobiltelefoner 
sender tastetoner til M-
DEX

Deaktiver tastetone-
ne i mobiltelefon
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Problem Mulig årsak Løsning

Bluetooth syn-
kronisering virker 
ikke

Tilbakestill Bluetooth 
under “Settings" 
(Innstillinger) og 
synkroniser på nytt

Ingen lyd når det 
lyttes til audio-
signaler

M-DEX er ikke innenfor 
rekkevidde av høreappara-
tene

Stram halssnoren slik 
at M-DEX kommer 
nærmere høreappa-
ratene

84

9 514 0129 011 #05.indd   84 02-10-2020   13:06:16



REGULATORY INFORMATION

Federal Communications Commission 
and Industry Canada Statement 

FCC ID: TTY-MDEX
FCC ID: TTY092802
IC: 5676B-MDEX
IC: 5676B-092802

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with RSS-
210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two 
conditions: 

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this 
device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. 
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NOTE: 
This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. 
If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna.

–  Increase the separation between the equipment and receiver.
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–  Connect the equipment into an outlet on a circuit different 
from that to which the receiver is connected.

–  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for 
help.

NOTE: 
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set 
forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not 
be co-located or operating in conjunction with any other antenna 
or transmitter. 

This equipment complies with the Industry Canada RF radiation 
exposure limits set forth for an uncontrolled environment as per 
IC RSS-102.

Changes or modifications to the equipment not expressly 
approved by Widex could void the user’s authority to operate 
the equipment.
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Direktiv 1999/5/EC
Herved erklærer Widex A/S at produktet M-DEX inneholder de 
vesentlige egenskapskravene og relevante bestemmelser som 
fremgår i Direktiv 1999/5/EC.

En kopi av Samsvarserklæringen kan du finne her: 

http://www.widex.com/doc
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Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) kan inneholde 
materialer og komponenter som kan være farlig for 
helse og miljø når de ikke de ikke destrueres på 
 forsvarlig måte (WEEE). 

Ikke kast høreapparater, batterier og tilbehør sammen med van-
lig husholdningsavfall. 

Høreapparater, batterier og tilbehør skal leveres på steder som er 
beregnet for mottak av elektrisk og elektronisk utstyr eller retur-
neres til stedet hvor du fikk utstyret levert. Korrekt destruksjon 
beskytter helse og miljø. 
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SYMBOLER

Symboler som vanligvis brukes av Widex A/S til merking av medisinsk 
utstyr (etiketter, bruksanvisninger osv.)

Symbol Tittel/Beskrivelse

Produsent
Produktet er fremstilt av produsenten som er nevnt med 
navn og adresse ved siden av symbolet. Dersom det er 
hensiktsmessig, er også fremstillingsdatoen oppgitt.

Fremstillingsdato
Dato for når produktet ble fremstilt.

Brukes innen-dato
Produktet skal brukes innen denne datoen.

Batchkode
Produktets batchkode (lot- eller batchindentifisering).

Symbol Tittel/Beskrivelse

Katalognummer
Produktets katalognummer (enhetsnummer). 

Serienummer
Produktets serienummer.*

Oppbevares borte fra sollys
Produktet skal beskyttes mot sollys og/eller produktet skal 
holdes borte fra varme.

Oppbevares tørt
Produktet skal beskyttes mot fuktighet og/eller produktet 
skal holdes borte fra regn.

Nedre temperaturgrense
Den laveste temperaturen produktet kan bli eksponert for.
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Symboler som vanligvis brukes av Widex A/S til merking av medisinsk 
utstyr (etiketter, bruksanvisninger osv.)

Symbol Tittel/Beskrivelse

Produsent
Produktet er fremstilt av produsenten som er nevnt med 
navn og adresse ved siden av symbolet. Dersom det er 
hensiktsmessig, er også fremstillingsdatoen oppgitt.

Fremstillingsdato
Dato for når produktet ble fremstilt.

Brukes innen-dato
Produktet skal brukes innen denne datoen.

Batchkode
Produktets batchkode (lot- eller batchindentifisering).

Symbol Tittel/Beskrivelse

Katalognummer
Produktets katalognummer (enhetsnummer). 

Serienummer
Produktets serienummer.*

Oppbevares borte fra sollys
Produktet skal beskyttes mot sollys og/eller produktet skal 
holdes borte fra varme.

Oppbevares tørt
Produktet skal beskyttes mot fuktighet og/eller produktet 
skal holdes borte fra regn.

Nedre temperaturgrense
Den laveste temperaturen produktet kan bli eksponert for.
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Symbol Tittel/Beskrivelse

Øvre temperaturgrense
Den høyeste temperaturen produktet kan bli eksponert 
for.

Temperaturgrenser
Den høyeste og laveste temperaturen produktet kan bli 
eksponert for.

Se bruksanvisningen
Bruksanvisningen inneholder viktig forsiktighetsinforma-
sjon (advarsler/forholdsregler) og må lese før produktet 
tas i bruk.

Forsiktig/Advarsel 
Tekst merket med et forsiktig/advarsel-symbol, skal leses 
før produktet tas i bruk. 

Symbol Tittel/Beskrivelse

WEEE-symbol
"Skal ikke avhendes med vanlig avfall"
Når produktet skal avhendes, skal det sendes til egnet 
samlingssted for resirkulering og gjenvinning.

CE-merke 
Produktet er i samsvar med kravene i EU-direktivene om 
CE-merking.

Varsling
Produktet er identifisert av R&TTE-direktiv 1999/5/EF som 
et utstyrsklasse 2-produkt med noen restriksjoner for bruk 
i noen CE-medlemsland.

C-tick-merke
Produktet er i samsvar med EMC og relevante for-
skrifter for radiospektrum for produkter levert til det  
australske eller new zealandske markedet.
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Symbol Tittel/Beskrivelse

Øvre temperaturgrense
Den høyeste temperaturen produktet kan bli eksponert 
for.

Temperaturgrenser
Den høyeste og laveste temperaturen produktet kan bli 
eksponert for.

Se bruksanvisningen
Bruksanvisningen inneholder viktig forsiktighetsinforma-
sjon (advarsler/forholdsregler) og må lese før produktet 
tas i bruk.

Forsiktig/Advarsel 
Tekst merket med et forsiktig/advarsel-symbol, skal leses 
før produktet tas i bruk. 

Symbol Tittel/Beskrivelse

WEEE-symbol
"Skal ikke avhendes med vanlig avfall"
Når produktet skal avhendes, skal det sendes til egnet 
samlingssted for resirkulering og gjenvinning.

CE-merke 
Produktet er i samsvar med kravene i EU-direktivene om 
CE-merking.

Varsling
Produktet er identifisert av R&TTE-direktiv 1999/5/EF som 
et utstyrsklasse 2-produkt med noen restriksjoner for bruk 
i noen CE-medlemsland.

C-tick-merke
Produktet er i samsvar med EMC og relevante for-
skrifter for radiospektrum for produkter levert til det  
australske eller new zealandske markedet.
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Symbol Tittel/Beskrivelse

Interferens
Elektromagnetisk interferens kan oppstå i nærheten av 
produktet.

*Det seks- eller sjusifrede nummeret på produktet er serienummeret. Det 
er ikke sikkert det alltid står  foran serienummeret.
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Symbol Tittel/Beskrivelse

Interferens
Elektromagnetisk interferens kan oppstå i nærheten av 
produktet.

*Det seks- eller sjusifrede nummeret på produktet er serienummeret. Det 
er ikke sikkert det alltid står  foran serienummeret.
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