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 Sikkerhetsadvarsler
1. For å unngå personskade, aldri lad enheten i 

innelukkede rom som håndvesker, etuier eller andre 
lukkede oppbevaringsposer.

2. For å unngå personskade, trekk ut kontakten til denne 
enheten når det lyner eller når lading er fullført og 
enheten ikke har vært brukt på lengre perioder.

3. For å hindre personskade, bruk riktig strømadapter for 
landet enheten skal brukes i.

4. For å unngå personskade, bruk bare strømforsyningen 
som leveres av Williams Sound. Annen strømforsyning 
kan ha lignende spesifikasjoner, men er kanskje ikke 
helt lik. Bruk av ikke-godkjent strømforsyning kan 
gjøre enheten delvis eller helt ubrukelig, og ugyldiggjør 
garantien.

5. For å unngå personskade, beskytt strømledningen mot 
å bli tråkket på eller at den kommer i klem, spesielt ved 
støpsler, kontakter og i nærheten av strøminngangen 
på enheten.

Produktbeskrivelse
BAT KT7 og BAT KT8 er utformet for å lade Williams Sound 
Pocketalker 2.0 når den brukes med NiMH-batterier. 
BAT KT7 er versjonen for USA og Canada, med 
amerikanske pinner.
BAT KT8 er den internasjonale versjonen levert med 
pinadaptere for Storbritannia, Europa og Australia. Det 
samsvarer med CE og oppfyller kravene til Europas direktiv 
for medisinske enheter.

ADVARSEL! 
BRUK DENNE LADEREN KUN MED OPPLADBARE NiMH-
BATTERIER - WILLIAMS SOUND P/N BAT 022 (eller tilsvarende) 
NiMH-, 1,2 VDC, oppladbare AAA-batterier).  



Gjøre klar BAT KT7-laderen til bruk

1. Mens du holder strømforsyningen, lirk ut pinnene med 
en finger.

1. Brekk ut pinnene

2. Fortsett å trekke til pinnene stopper.

2. Trekk til den stopper



Gjør klar BAT KT8-laderen til bruk
Velg riktig pinneadapter for landet der du skal bruke 
enheten.

1. Sett pinneadapteren på strømforsyningen som vist, og 
skyv den ned (til høyre) så langt den går.

1. Sett inn pinnene

2. Sving adapteren opp/til venstre til den klikker på plass.

2. Sving til venstre
"klikk"

For å fjerne adapteren:
1. Trykk ned og trekk klaffen tilbake som vist.
2. Med klaffen trukket tilbake, sving adapteren til høyre. 

1. Trekk tilbake 2. Sving til høyre

3. Slipp klaffen når adapteren er fri.



3. Slipp

Lade Pocketalker

ADVARSEL! 
FØR DU KOBLER LADEREN TIL POCKETALKER, SØRG FOR 
AT POCKETALKER HAR NiMH OPPLADBARE BATTERIER 
INSTALLERT (IKKE ALKALISKE). 

1. Åpne batterirommet på Pocketalker og sett 
batteribryteren til NiMH-posisjonen (Figur 1).

Figur 1: Batterirom
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2. Sett inn to NiMH AAA-batterier. Pass på at du følger riktig 
polaritet (Figur 1).

3. Koble til USB-kabelen der du følger Figur 2 eller 3, 



avhengig av hvilken lader som brukes:

a. Sett USB-støpselet "A" (større, rektangulært) inn i 
USB-porten på strømforsyningen. Ikke bruk tvang; hvis 
ikke den glir lett inn, kan den være opp-ned. Roter i så 
fall 180 grader og prøv igjen.

b. Sett USB-kontakten "Micro-B" (mindre) i ladeporten 
på Pocketalker.

4. Følg instruksjonene i forrige avsnitt "Forbered laderen for 
bruk".

5. Sett strømledningen i et vekselstrømuttak i veggen 
(Figur 2 eller 3).

- Ladeindikatoren på Pocketalker vil blinke langsomt når 
batteriene lades, deretter lyse kontinuerlig når batteriene er 
fulladet.

- Det vil ta ca. 16 timer å lade batteriene helt.

Figur 2: BAT KT7 ladekobling
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Figur 3: BAT KT8 ladekobling
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Spesifikasjoner for strømforsyning
Vekt 0,4 lbs

Inngang 100–240 VAC, 50–60 Hz, 0,5–0,3 A

Utgang 5 VDC, 2,0 A

Garanti
BAT KT7 og BAT KT8 dekkes av en 90-dagers garanti. 

Kundeservice
Hvis du får problemer med systemet, ring gratis for kundestøtte:
1-800-328-6190 (USA) eller 

+1 952 943 2252 (utenfor USA)

Hvis det er nødvendig å sende inn systemet til reparasjon, vil din 
kundestøtterepresentant gi deg et returautorisasjonsnummer (RA) og 
instruksjoner om forsendelse.
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