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Sisällysluettelo

Kiitos, että olet valinnut itsellesi T-DEX -vastaanottimen.
T-DEX on langaton kaulasilmukka, joka vahvistaa Bluetooth-kännykän äänen. T-DEX on suunniteltu erityisesti 
huonokuuloisille, jotka haluavat käyttää kännykkää langattomasti - äänenlaadun huonontumatta.
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Toiminnot

R1:  Päälle/pois-kytkin ja vastausnäppäin,

  Bluetooth-osoitus

R2:  Voimakkuussäädin +/- (ylös/alas)

R3:  Bluetooth- ja voimakkuustason 1 osoitus

R4:  Voimakkuustason 2 osoitus

R5:  Paristotilanne ja voimakkuustason 3 osoitus

R6:  Voimakkuustason 4 osoitus

R7:  Voimakkuustason 5 osoitus

R8: Kuulokeliitäntä  

R9: Kaulanauhan liitäntä

R10:  Kaulanauha 

R11:  Latauspistoke 

Näppäin/valo/liitin Toiminta

R1 •	 Virta päälle (pidä 5 sekuntia)
•	 Virta pois (pidä 5 sekuntia)
•	 Kännykkäpuheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen
•	 Sininen valo: Bluetooth aktiivinen
•	 Sininen vilkkuva valo: tuleva puhelu

R2+ (ylös)

R2- (alas)

•	 Voimakkuus suuremmalle

•	 Voimakkuus pienemmälle
•	 Hylkää kännykkäpuhelu (pidä 2 sekuntia)

R3 •	 Sininen T-DEX -vastaanottimen vilkkuva valo: ei Bluetooth-yhteyttä
•	 Vihreä valo: voimakkuustaso 1

R4 •	 Vihreä valo: voimakkuustaso 2

R5         Käytön aikana
•	 Punainen vilkkuva valo: heikko paristoteho 
•	 Vihreä valo: voimakkuustaso 3
        Latauksen aikana:
•	 Punainen valo: lataa
•	 Vihreä valo: täysin ladattu

R6 •	 Vihreä valo: voimakkuustaso 4

R7 •	 Vihreä valo: voimakkuustaso 5

R8 •	 Kuulokeliitäntä

R9 •	 Kaulasilmukkaliitäntä

R10 •	 Kaulasilmukka

R11 •	 Laturin liitäntä

R4
R6

R1

R11

R8

R3

R5

R2

R7

R9

R10
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Langaton yhteys matkapuhelimeen

Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-kännykän ja T-DEXin välille
1. Avaa kännykän valikko ja hae saatavilla olevia Bluetooth-laitteita.

2. Valitse Bluetooth yhteydeksi “T-DEX”.

3. Anna kännykän pyytämä pin-koodi (0000). Valitse yhdistä. Kuulokojeesta tai kuulokkeista kuuluu lyhyt 

piippaus.

4. Heti kun langaton yhteys on muodostunut, vastaanottimen merkkivalo R3 lakkaa vilkkumasta sinisenä.

R3

Huomaa:
•	 Kun T-DEXin ja Bluetooth-laitteen välille on muodostettu 

langaton yhteys, ne ottavat yhteyden toisiinsa 
automaattisesti aina kun ne ovat toistensa kantoalueella.

•	 Puhelinkeskustelujen aikana merkkivalo R1 palaa sinisenä 
osoittaen, että langaton yhteys on aktiivinen.

Kaulanauha ja T/MT -toiminto kuulokojeessa
Kuulokojeessa täytyy olla induktiokela-toiminto (T/MT-ohjelma/kytkin), jotta T-DEXiä voi käyttää kuulokojeen 
kanssa.

1. Irrota kaulasilmukka R10 vastaanotinliitännästä R9 vetämällä silmukkajohdosta.

2. Laita vastaanotin rinnan päälle ja silmukkajohto kaulan ympärille.

3. Kiinnitä kaulasilmukka R10 uudestaan vastaanotinliitäntään R9.

4. Säädä kuulokoje T- (vain induktiokela) tai MT- (mikrofoni ja induktiosilmukka yhtäaikaa) ohjelmaan/asentoon.

Asennus 

R9
R10

R9

2 31

2

3 5

Huomaa:
•	 Kuulokkeiden kiinnittäminen 

kuulokeliitäntään R8 
katkaisee signaalin 
kaulasilmukkaan.

Liitäntä kaulasilmukkaan

T-DEX
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Toiminta

Voimakkuuden säätäminen

1. Paina vastaanottimen näppäintä R2+ (voimakkuus suuremmalle) tai R2- (voimakkuus pienemmälle) miellyttävän 
tason säätämiseksi. 

2. Vastaanottimen merkkivalot R3 - R7 palavat riippuen voimakkuustasosta.

R2+

R2-
21

Huomaa: 
•	 Suurin voimakkuustaso on käytössä, jos vastaanottimen kaikki viisi merkkivaloa R3 - R7 palavat. Jos ääni on edelleen 

liian heikko, säädä television äänenvoimakkuutta tai ota yhteys kuulokojeen hankintapaikkaan, jossa voidaan säätää 

kuulokojeen puhelinkelan voimakkuutta. 

Merkkivalot

Alla on kerrottu mitä T-DEXin merkkivalot tarkoittavat.
 
Vilkkuu sinisenä (R1):  tuleva puhelu
Sininen (R1):   langaton Bluetooth puhelu käynnissä
Vilkkuu sinisenä (R3):  ei Bluetooth-yhteyttä
Vihreä (R3-R7):   voimakkuustaso
Vilkkuu punaisena (R5): heikko akkuteho

Lataus

T-DEX täytyy ladata, jos sen merkkivalo R5 vilkkuu punaisena käytön aikana, muutoin laitetta ei saa auki.

1. Kytke verkkovirtajohto T-DEXiin, kohtaan R11.

2. Kytke laite verkkovirtaan.

3. R5-merkkivalo palaa tasaisesti punaisena latauksen ajan.

4. Kun T-DEX on täysin ladattu, R5-merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä.

Huomaa: 
•	 Suosittelemme akkujen 

lataamista täyteen ennen 
käyttöä, mutta laitteiden 
lataaminen vain osittain ei 
vahingoita niitä.

* Pistokkeet ovat erilaisia 
   maasta riippuen

R11

1 2

- +
3

4

*

Ladattu
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Toiminta

Puhelimen käyttäminen

Puheluun vastaaminen
1. Kun puhelin soi, kuulokojeista tai kuulokkeista kuuluu soittoääni ja vastaanottimen merkkivalo R1 alkaa vilkkua 

sinisenä.

2. Hyväksy puhelu painamalla vastaanottimen näppäintä R1.

3. Lopeta puhelu painamalla vastaanottimen näppäintä R1.

R1 R1 R1
21 3

Huomaa:
•	 Puheluun vastataan tai se katkaistaan painamalla lyhyesti näppäintä. Saattaa kestää muutaman sekunnin 

ennen kuin puhelu yhdistyy tai katkeaa.

•	 Hälytysääni voi olla sama kuin puhelimen soittoääni, käytetystä kännykästä riippuen.

•	 Jos vastaanotin suljetaan kännykkäpuhelun tullessa, puhelua ei voi vastaanottaa eikä lopettaa  

käyttäen T-DEXiä.

Puhelun soittaminen

1. Avaa vastaanotin painamalla vastaanottimen näppäintä R1 viiden sekunnin ajan.

2. Näppäile numero kännykästä ja aloita puhelu.

3. Puhelu siirtyy automaattisesti T-DEX -vastaanottimeen.

4. Lopeta puhelu painamalla vastaanottimen näppäintä R1 tai lopettamalla puhelu kännykästä.

Puhelun hylkääminen

1. Kun puhelu on tulossa, kuulolaitteista tai kuulokkeista kuuluu soittoääni ja vastaanottimen merkkivalo R1 alkaa 

vilkkua sinisenä.

2. Paina vastaanottimen näppäintä R2- (äänenvoimakkuus alas) kahden sekunnin ajan, jos haluat hylätä puhelun.

R1

R2-

21
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Mitä takuu kattaa
Jos takuun voimassaoloaikana jokin tuotteen elektronisista osista ei toimi asianmukaisesti tavallisessa 
käytössä johtuen työn laadusta, valmistuksesta tai suunnittelusta, se korvataan veloittamatta työstä tai 
osista, kun se toimitetaan  maahantuojan huoltopalveluun. Kuljetuskulut maksaa asiakas. Jos tode-
taan, ettei laitetta voi korjata, laite voidaan vaihtaa vastaavaan laitteeseen valmistajan ja asiakkaan 
näin sopiessa.

Takuun piiriin eivät kuulu:
1  Toimintahäiriöt, jotka johtuvat väärinkäytöstä, huolimattomuudesta tai onnettomuudesta.
2  Tuote-esitteessä mainitut lisäosat, mikäli ne palautetaan myöhemmin kuin 90 päivän kuluessa 

ostopäivästä.
3  Akut.
4  Laitteet, joiden kytkemisessä, asennuksessa, käytössä tai säädöissä ei ole noudatettu valmistajan 

antamia ohjeita.
5  Välilliset vahingot tai laitteen toimitusviiveen tai sen katoamisen aiheuttamat vahingot. 

Takuuseen liittyvä korvausvaatimusoikeus rajoittuu ainoastaan ja vain tämän laitteen korjaami-
seen tai vaihtamiseen näissä takuuehdoissa esitetyin perustein.

6  Kuljetusvahingot, ellei tavarantoimittaja ole tutkinut tavaraa ja palauttanut tuotetta valmistajalle  
tutkimusraportin kanssa.

Widex A/S pidättää oikeuden muuttaa tuotteidensa muotoilua tai rakennetta koska tahansa ilman, 
että muutoksia tarvitsee tehdä aiemmin valmistettuihin tai ostettuihin tuotteisiin. Tämä takuu korvaa 
kaikki muut suorat takuut. Kaikki suorat tai epäsuorat takuut päättyvät tämän kirjallisen takuun päättymis-
hetkellä. Kukaan ei saa tarjota puolestamme tuotteidemme myyntiin tai käyttöön liittyvää vastuuvel-
vollisuutta muulla kuin yllä esitetyllä tavalla. Yllä oleva takuu ei vaikuta ostajan mahdollisiin laillisiin 
oikeuksiin, joita voi sisältyä kulutushyödykkeiden myyntiä koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön. 
Jälleenmyyjäsi on ehkä myöntänyt tuotteelle takuun, joka ylittää tämän rajoitetun takuun ehdot. Kysy 
lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

Jos laite tarvitsee huoltoa
Jos laite tarvitsee tämän takuun ehtojen mukaista huoltoa, pakkaa laite huolellisesti vaurioiden estämi-
seksi ja palauta se jälleenmyyjällesi. Liitä mukaan ostokuitti/maksusitoumus, yksityiskohtainen kuvaus 
ongelmasta, oma nimesi, laskutusosoite ja puhelinnumerosi.

Takuu
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Phonic Ear A/S vakuuttaa täten, että T-DEX-laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien 
direktiivin muiden ehtojen mukainen.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at http://www.phonicear.dk/T-DEX

Sähköiset ja elektroniset laitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, osia ja aineita, jotka saattavat olla vaarallisia tai haitallisia 
terveydelle ja ympäristölle, jos laitetta (EEE) ei hävitetä asianmukaisesti. 

Rastitetulla roskakorilla merkityt tuotteet ovat sähköisiä ja elektronisia laitteita. Rastitettu roskakori osoittaa, että käytöstä 
poistettuja sähköisiä ja elektronisia laitteita ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana, ja että ne täytyy 
kerätä erikseen.

Kehittäessämme ja valmistaessamme Widex-tuotteita käytämme laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan käyttää 
uudelleen. Kun siis hävität sähköiset ja elektroniset laitteesi, käytä tarkoitukseen varattua keräysjärjestelmää riippumatta 
siitä vietkö jätteesi paikalliseen käsittelykeskukseen vai kerätäänkö ne  kotoasi. Lisätietoja saat paikalliselta viranomaiselta.

Paristojen/akkujen sisältämät aineet voivat olla väärin käsiteltyinä vahingollisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Paristoihin/akkuihin on merkitty jäljempänä näkyvä rastitettu roska-astia. Tämä merkki tarkoittaa, että käytöstä poistettuja 
paristoja/akkuja ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, vaan ne on toimitettava keräykseen.

Lisäksi joissakin paristoissa on kemiallinen merkki Hg (elohopea), Cd (kadmium) tai Pb (lyijy). Nämä ovat erityisen 
haitallisia aineita, joten on tärkeää toimittaa nämä paristot keräykseen.

On tärkeää viedä käytetyt paristot/akut niiden keräyspaikkaan. Näin varmistat, että paristot/akut kierrätetään lain 
vaatimalla tavalla, jolloin ne eivät kuormita ympäristöä tarpeettomasti.

Kun käytetyt paristot/akut hävitetään, vie ne keräyspaikkaan tai jäteasemalle. Ne voidaan myös noutaa kotoa. Saat 
lisätietoja paikallisilta viranomaisilta.

Akun irrottaminen
1. Avaa ruuvit laitteen takaa yläkulmista
2. Avaa yläsuojus nostamalla se ylös
3. Irrota yläsuojus kokonaan
4. Leikkaa akku irti piirilevystä
5. Leikkaa johdot yksi kerrallaan

Seinäpistorasian täytyy olla laitteen lähellä helposti käsillä. Vain käyttöoppaassa olevia virtalähteitä saa käyttää. Seuraavia 
kytkimellä toimivia virtalähteitä saa käyttää T-DEXin kanssa.Valmistaja:  
Fuhua, MODEL No.: UE08WCP-060100SPA, Input: 100-240V AC 400mA 50-60Hz, Output: 6V DC 1.0A

Phonic Ear A/S, Kongebakken 9, 2765 Smørum, Danmark

Testaus ja hyväksyntä

VAROITUS 

Akun asentaminen väärin voi 
 aiheuttaa räjähdysvaaran. 

Käytä ainoastaan samaa tyyppiä olevaa akkua.

 !  !
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VAROITUS 

Akun asentaminen väärin voi 
 aiheuttaa räjähdysvaaran. 

Käytä ainoastaan samaa tyyppiä olevaa akkua.

Varoitukset

Tutustu seuraaviin yleisiin varoituksiin ja tämän käyttöohjeen sisältöön kokonaisuudessaan ennen kuin otat käyttöön T-DEX 
-laitteen.

Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa äkillisen ja pysyvän kuulovaurion 

T-DEX ei ole leikkikalu ja se tulisi pitää lasten ja kaikkien muidenkin sellaisten henkilöiden ulottumattomilla, jotka eivät mahdollisesti 
osaa käyttää sitä ja saattavat niellä sen osia tai muutoin vahingoittaa sillä itseään. Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää siihen, etteivät 
lapset pääse nielaisemaan laitteen pieniä osia, jolloin on tukehtumisen vaara. Jos jokin osa on nielty, tulee ottaa yhteys lääkäriin 
välittömästi.

Varmista aina, että voimakkuussäätimet on säädetty kuulosi mukaisesti. Jos T-DEXiä käytetään liian kovalla äänenvoimakkuudella, 
kuulo saattaa vahingoittua.

Älä koskaan anna muiden lainata T-DEX -laitettasi, koska sen käyttäminen väärin voi vaurioittaa kuuloa pysyvästi.

Toimintaviat
T-DEX saattaa lakata toimimasta, esim. jos akut ovat tyhjät. Muista tämä, varsinkin jos olet liikenteessä tai muutoin riippuvainen 
varoitusäänistä.

Häiriöt
T-DEXin häiriönsietokyky on tarkoin tutkittu tiukimpien kansainvälisten standardien mukaan. Teknologian kehittyminen tuo kuitenkin 
koko ajan uusia tuotteita käyttöömme, ja jotkin niistä saattavat lähettää sähkömagneettista säteilyä, joka aiheuttaa ennalta-
arvaamattomia häiriöitä T-DEX -laitteeseen. Esimerkkeinä voidaan mainita induktiiviset liedet, kauppojen hälytysjärjestelmät, 
kännykät, faxit, henkilökohtaiset tietokoneet, läpivalaisulaitteet, tietokonetomografia jne.

Tämä laite on suunniteltu tiukimpien IEC-standardien mukaiseksi. T-DEX voi kuitenkin aiheuttaa häiriöitä muihin lääketieteellisiin 
laitteisiin.. Sellaisia häiriöitä voivat aiheuttaa myös radiosignaalit, suurjännitelinjat, lentokenttien metallinpaljastimet, muiden 
laitteiden sähkömagneettiset kentät ja sähköstaattiset purkaukset.

Mahdollisia haittavaikutuksia
Tavallisesti allergiaa aiheuttamattomat materiaalit voivat joissain tapauksissa aiheuttaa ihoärsytystä. Ota yhteys lääkäriin, mikäli 
sinulla esiintyy tällaisia tai muita haittavaikutuksia.

Käyttäminen lentokoneissa
T-DEXiä ei saa käyttää lentokoneessa ilman miehistön lupaa.

Implantoitavat laitteet
T-DEX on suunniteltu tiukimpien IEC-yhdenmukaisuusvaatimusten mukaiseksi. T-DEX voi kuitenkin aiheuttaa häiriöitä muihin 
lääketieteellisiin laitteisiin, esim. defibrillaattoreihin ja tahdistimiin. Ota yhteys implantoidun laitteen valmistajaan häiriöriskeistä. 
Häiriöitä voivat aiheuttaa myös suurjännitteet, lentokenttien metallinpaljastimet, muiden lääketieteellisten laitteiden 
sähkömagneettiset kentät, radiosignaalit ja sähköstaattiset purkaukset.

Älä koskaan altista T-DEXiä kovalle kuumuudelle, esim. laittamalla sitä mihinkään uuniin tai polttamalla sitä. Tämä aiheuttaa 
räjähdysvaaran, jolloin se saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.

Audioliitäntäjohdon ollessa käytössä T-DEX -laitteen turvallisuus riippuu ulkoisesta signaalilähteestä. Jos johto on kytketty verkkovirralla 
toimivan laitteen kanssa, tämän laitteen tulee täyttää IEC-60065, IEC-60601, IEC-60950 tai vastaavan turvastandardin vaatimukset.

T-DEX -laitteen säteily on pienempi kuin kansainväliset ihmisaltistukselle määrätyt säteilyrajat. Vertailun vuoksi voidaan todeta, 
että laitteen säteily on samaa luokkaa kuin kännykän Bluetooth-kuulokkeiden. T-DEX täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta 
koskevien kansainvälisten standardien vaatimukset.

Puhdistus ja hoitaminen
Kaikki lika, kosteus tai rasva tulee puhdistaa kuivalla tai kostealla kankaalla. T-DEXiä ei saa koskaan pestä tai upottaa veteen tai 
muihin nesteisiin. Laite ei kestä pudottamista kovalle alustalle.
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Vältä kuumuutta kosteutta ja kemikaaleja
Laitetta ei saa koskaan altistaa kovalle kuumuudelle, esim. jättää auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon. Se ei myöskään kestä 
suurta kosteutta, esim. saunaa, suihkua tai kovaa vesisadetta. Sitä ei myöskään saa kuivata mikroaalto- tai muussakaan uunissa. 
Laitetta ei saa puhdistaa puhdistusaineilla tai alkoholipitoisilla aineilla.

Käyttö autossa
Laitteen käyttäminen kännykän kanssa ajon aikana saattaa häiritä sinua. Noudata paikallisia määräyksiä ja pysäköi tarvittaessa 
puhelun ajaksi.

Kaulasilmukan käyttäminen
Jos kaulanauha jää kiinni johonkin käytön aikana, se aukeaa automaattisesti. Älä siis koskaan tee muutoksia kaulasilmukkaan. 
Kaulasilmukkaa ei pidä käyttää alle 11kg painaville lapsille.

Varoitukset
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FCC & IC RF Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow 
the specific operation instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in 
conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Part 15 of the FCC & IC rules and RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions:
•	 This device may not cause harmful interference
•	 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Changes or modifications not expressly approved by Widex could void the user’s authority to operate the equipment.

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.
•	 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.

FCC
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