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Pocketalker® 2.0
Personlig forsterker modell PKT 2.0 

BRUKERHÅNDBOK

MAN 181H

Les og gjør deg kjent med alle instruksjonene og advarslene før du 
bruker dette produktet.  Oppbevar disse instruksjonene til senere 
bruk.
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Sikkerhetsadvarsler

FORSIKTIG!
Pocketalker 2.0 kan produsere svært kraftige lydnivåer. For å forhindre 
lydnivåer på mer enn 132 dB som potensielt kan skade hørselen med 
langvarig eksponering, bruk bare øretelefoner og hodetelefoner fra 
Williams Sound. Williams Sound hodetelefon modell HED 026 skal ikke 
brukes sammen med Pocketalker, da det kan gi høyere lydnivåer enn 
132 dB.

FORSIKTIG!
Dette produktet er et hjelpemiddel utviklet for å forsterke lyder til et høyt nivå 
som kan forårsake hørselsskade hvis brukt feil.For å beskytte din egen 
hørsel og andres, bør produktet brukes som anvist. Misbruk eller feil 
justering kan medføre skade.

1. Sjekk at volumet er slått av før øretelefonen eller hodetelefonen slås 
på.  Juster volumet til et behagelig nivå når du bruker øreplugger eller 
hodetelefon.
2. Still inn volumnivået til minimumsinnstillingen som du trenger for å høre.
3. Hvis du opplever feeback (en hylende eller skrikende lyd), senk 
lydnivåinnstillingen og flytt mikrofonen bort fra ørepluggen eller 
hodetelefonen.

FORSIKTIG!
1. Før du bruker dette produktet med pacemaker eller annen medisinsk 
enhet, snakk med legen din eller produsenten av pacemakeren eller annen 
medisinsk enhet. 
2. Hvis du har pacemaker eller annen medisinsk enhet, må du kontrollere at 
du bruker dette produktet i samsvar med retningslinjene for sikkerhet som 
er fastsatt av legen eller produsenten av pacemakeren.

FORSIKTIG!
Ikke la barn eller andre uvedkommende personer få tilgang til dette 
produktet.
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ADVARSEL!
1. For å hindre skade, ikke bruk produktet nær vann eller utsett for 
fuktighet, damp, dusj, regn eller væsker.
2. Rengjør din Pocketalker 2.0 og delene som anbefalt i avsnittet 
"Rengjøringsinstruksjoner" i denne håndboken (eller se teknisk bulletin 
TCH 020 "Rengjøringsinstruksjoner for Pocketalker" ved å besøke vår 
hjemmeside). 
3. For å unngå skade, ikke bruk eller lagre dette produktet i nærheten av 
varmekilder som radiatorer, varmeventiler, ovner eller andre produkter som 
produserer varme.
4. For å unngå skade, bruk bare vedlegg/tilbehør spesifisert av Williams 
Sound.
5. For å hindre kvelningsfare, ikke bruk produktet med en halsløkke eller 
snor i områder hvor de kan trekkes i eller fanges i maskiner eller andre 
gjenstander.
6. For å hindre skade, ikke bruk produktet med deler som er ødelagt eller 
som mangler, eller som er frynsete eller har ødelagte ledninger.
7. For å hindre skade, aldri prøv å tørke produktet med hårføner, ovn eller 
mikrobølgeovn.
8. For å hindre skade, ikke bruk produktet under kontaktrelaterte aktiviteter 
eller mens du sover.
9. For å hindre skade, ikke demonter produktet.
10. For å hindre skade, skal Pocketalker 2.0, dens deler og batterier 
oppbevares utilgjengelige for spedbarn, barn, kjæledyr og alle som kan 
svelge disse eller skade seg selv på annen måte.
11. For å unngå batterilekkasje, ta ut batteriene hvis produktet ikke skal 
brukes på to måneder eller lenger.
12. For å hindre skade, prøv aldri å lade uoppadbare batterier.
13. Vær oppmerksom på muligheten for at din Pocketalker 2.0 kan slutte å 
virke uten varsel.  Ha dette i bakhodet når du beveger deg i trafikken eller er 
avhengig av varselslyder på annen måte.
14. Bruk av hodetelefoner eller øreplugger når du kjører bil (eller annet 
kjøretøy) kan begrense eller forhindre oppfatningen av omkringliggende 
lyder og dermed forårsake en ulykke.
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15. For å hindre skade, må det ikke brukes i nærheten av rent oksygen eller 
når du bruker rent oksygen.

VARSEL!
FORSØK PÅ Å UTFØRE REPARASJON ELLER SERVICE PÅ DENNE 
ENHETEN VIL GJØRE GARANTIEN UGYLDIG.

Overlat reparasjoner til kvalifisert personell. Service er påkrevd hvis 
enheten er skadet på noen måte; hvis væske er kommet inn i enheten, 
den er blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt, blitt 
sluppet i bakken eller ødelagt på noen måte.

Oversikt
Pocketalker®2.0 er et allsidig hørselshjelpemiddel av 
høy kvalitet for å forbedre kommunikasjon i vanskelige 
lyttesituasjoner. Pocketalker gir klar, distinkt lyd, mens store, 
håndterbare kontroller gir enkel betjening.
Bruk Pocketalker for å forbedre hørselen når du snakker med 
én person, i små grupper, mens du lytter til favoritt TV- eller 
radioprogrammet ditt eller kjører bil.
Pocketalker selges ikke, annonsere ikke og er ikke tiltenkt 
bruk som personlig høreapparat. Williams Sound anbefaler at 
alle individer som opplever hørselstap undersøkes av en lege/
audiolog for å finne årsaken før du bruker en lydforsterkerenhet 
som Pocketalker.
Pocketalker tilbys med oppladbare alternativer.  
Ta kontakt med Williams Sound for mer informasjon på 
1-800-328-6190.
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Artikler som følger med

PKT 2.0
(1) PKT 2.0 Personlig forsterker
(1) BAT 010-2 To alkaliske AAA-batterier
(1) MIC 014-R innpluggingsmikrofon, rundstrålende
(1) EAR 042 øreplugger med dobbel stereoisolasjon
(1) HED 024 stereo-hodetelefoner
(1) RCS 003 Lanyard 

Alt tilbehør kan kjøpes separat
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Oversiktsdiagram
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Komme i gang
1. Åpne batteridekselet: Trykk fast med tommelen på kantene av dekselet 

og skyv det ned og bort fra det Pocketalker 2.0.
2. Sett Batteritype-bryteren til posisjonen for batteritype som skal 

brukes (oppladbart/NiMH eller alkalisk).

Installering av batteri

H
¥ H

¥
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T-spolebryter
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T-spole "på"-LED

USB Micro-B 
Ladeport
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mikrofonplugg
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Klipp
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AAA-
batterier
NiMH* eller 
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Strøm på/av
og
Dreiebryter for 
volumjustering

Strøm "på"
Grønn LED-lampe

Snoråpning

Inngang
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NiMH
Alkalisk

           
TRYKK HER NÅR 

DU SKYVER

H
¥ H

¥

Balansekontroll
(Helt mot klokken = 
Mono)
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(Mono)

Balansejustering
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Juster

Volum-
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tone
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*MERK: Hvis du bruker oppladbare NiMH AAA-batterier, MÅ 
batteribyteren settes til posisjonen NiMH for å gi mulighet for å lade! 

3. Trykk 2 AAA-batterier på plass i batterirommet, og vær forsiktig så 
du forholder deg til riktig plassering av terminalene (+) og (-).

4. Pocketalker-systemet ditt leveres med hodetelefoner og 
øretelefoner for best ytelse.  Williams Sound tilbyr flere alternativer – 
besøk www.williamssound.com.

ADVARSEL!  
Lad bare batterier anbefalt av Williams Sound. For å unngå personskade, 
ikke prøv å lade alkaliske eller andre uoppladbare batterier!
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Hodetelefoninngang/øreplugg
Sett fra venstre side:

H
¥ H

¥

A544

T-spolebryter
(i "På"-posisjon)

T-spole "på"-LED

USB Micro-B 
Ladeport

Ekstern 
mikrofonplugg

Batterirom

Snoråpning

Belteklipp

Intern mikrofon

Klipp

Batterideksel

Bryter for 
batteritype*

AAA-
batterier
NiMH* eller 
alkaliske*

Strøm på/av
og
Dreiebryter for 
volumjustering

Strøm "på"
Grønn LED-lampe

Snoråpning

Inngang
hodetelefon/
øreplugg

Dreiebryter for 
justering
av tone

NiMH
Alkalisk

           
TRYKK HER NÅR 

DU SKYVER
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¥ H

¥
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5. Bruk ørepluggene eller hodetelefonen så den har en behagelig 
passform. 

Merk: Hvis du bruker en enkel/mono hodetelefon/øreplugg eller 
nakkeløkke, dreier du balansen helt til venstre (mot klokken) – dette 
maksimerer volumet og bidrar til å maksimere batteriets levetid.

Balansejustering – Enkle/doble øretelefoner 
Batterirom:

H
¥ H

¥

A544
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TRYKK HER NÅR 

DU SKYVER

H
¥ H

¥
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6. Juster balansen for typen hodetelefon eller øreplugger som brukes.  
Bruk en liten skrutrekker, drei til venstre (eller høyre) for å øke (eller 
senke) volumnivået på venstre eller høyre side av hodetelefonene. 

7. Lukk dekselet til batterirommet: Innrett dekselet på baksiden av 
enheten og skyv det oppover til det klikker på plass.

8. Valgfritt: Hvis den eksterne mikrofonen (MIC 014-R) brukes, 
plugg den inn i inngangen til den eksterne mikrofonen på toppen 
av enheten. 
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Bruk / installasjon av mikrofon 
Sett ovenfra:

H
¥ H

¥

A544

T-spolebryter
(i "På"-posisjon)
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Ladeport
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Snoråpning

Belteklipp

Intern mikrofon

Klipp

Batterideksel

Bryter for 
batteritype*
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batterier
NiMH* eller 
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Strøm på/av
og
Dreiebryter for 
volumjustering

Strøm "på"
Grønn LED-lampe

Snoråpning

Inngang
hodetelefon/
øreplugg

Dreiebryter for 
justering
av tone

NiMH
Alkalisk

           
TRYKK HER NÅR 

DU SKYVER

H
¥ H

¥

Balansekontroll
(Helt mot klokken = 
Mono)

Venstre              Høyre
(Mono)
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LED-ladeindikator

T-spolesymbolStrøm på
Volum+

Juster

Volum-
strøm avJuster

T-spolebryter
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tone

Foran Høyre sideBaksiden Venstre side

Bakfra

9. Slå på the Pocketalker ved å dreie på bryteren "Strøm på/av" 
(plassert foran) mot toppen. Den grønne "strøm på" LED-lampen 
foran på enheten skal lyse. Når bryteren roteres mot toppen, blir 
volumet høyere. 

Strøm på/volumjusteringsbryter
Sett forfra:

H
¥ H

¥

A544
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TRYKK HER NÅR 

DU SKYVER

H
¥ H

¥
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(Helt mot klokken = 
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T-spolesymbolStrøm på
Volum+

Juster

Volum-
strøm avJuster
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10. Juster volumet opp eller ned i henhold til dine preferanser ved 
å rotere volumbryteren mot toppen (for mer volum) eller mot 
bunnen (for lavere volum).

Merk: Den grønne LED-lampen for strøm "På" blinker raskt når 
batterinivået er lavt.

11. Juster tonen i henhold til dine preferanser. Når du dreier 
tonekontrollen mot toppen (+), forsterkes diskanten (høye 
frekvenser). Når du dreier tonekontrollen nedover (-), styrkes 
bassen (lave frekvenser). Den hvite prikken på bryteren viser 
normal posisjon (ingen forsterkning av bass eller diskant).
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Tonejusteringsbryter
Sett fra venstre side:                                                 Sett forfra:

H
¥ H

¥

A544

T-spolebryter
(i "På"-posisjon)

T-spole "på"-LED

USB Micro-B 
Ladeport

Ekstern 
mikrofonplugg

Batterirom

Snoråpning

Belteklipp

Intern mikrofon

Klipp

Batterideksel

Bryter for 
batteritype*

AAA-
batterier
NiMH* eller 
alkaliske*

Strøm på/av
og
Dreiebryter for 
volumjustering

Strøm "på"
Grønn LED-lampe

Snoråpning

Inngang
hodetelefon/
øreplugg

Dreiebryter for 
justering
av tone

NiMH
Alkalisk

           
TRYKK HER NÅR 

DU SKYVER

H
¥ H

¥

Balansekontroll
(Helt mot klokken = 
Mono)

Venstre              Høyre
(Mono)

Balansejustering

LED-ladeindikator

T-spolesymbolStrøm på
Volum+

Juster

Volum-
strøm avJuster

T-spolebryter

Bryter for 
justering av 

tone

Foran Høyre sideBaksiden Venstre side

Bakfra

Juster

Tone-
just. 

Bryter

Normal 
posisjon
(prikk i 
midten)

Mer 
bass

Mer 
diskant

Mer 
diskant

Mer 
bass

H
¥ H

¥

A544
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og
Dreiebryter for 
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justering
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Alkalisk

           
TRYKK HER NÅR 

DU SKYVER

H
¥ H

¥
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bass

Mer 
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Mer 
diskant

Mer 
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Bruke den innebygde T-spolen med løkkesystem
Pocketalker kan brukes med løkkesystemer. Når T-spolebryteren 
på Pocketalker er aktivert, deaktiverer Pocketalker 
mikrofoninngangen, henter sløyfesignalet og sender lyden 
gjennom hodetelefonpluggen.

For å bruke denne funksjonen: 
Følg instruksjonene "Komme i gang" og i stedet for trinn 8, sett 
T-spolebryteren til "T-spole"-posisjonen (opp mot T-spolesymbolet). 
LED-lampen for T-spolen "På" over bryteren, lyser.

Intern T-spolebryter og LED-lampe

Sett fra høyre side:

H
¥ H

¥

A544

T-spolebryter
(i "På"-posisjon)

T-spole "på"-LED

USB Micro-B 
Ladeport

Ekstern 
mikrofonplugg

Batterirom

Snoråpning

Belteklipp

Intern mikrofon

Klipp

Batterideksel

Bryter for 
batteritype*

AAA-
batterier
NiMH* eller 
alkaliske*

Strøm på/av
og
Dreiebryter for 
volumjustering

Strøm "på"
Grønn LED-lampe

Snoråpning

Inngang
hodetelefon/
øreplugg

Dreiebryter for 
justering
av tone

NiMH
Alkalisk

           
TRYKK HER NÅR 

DU SKYVER

H
¥ H

¥

Balansekontroll
(Helt mot klokken = 
Mono)

Venstre              Høyre
(Mono)

Balansejustering

LED-ladeindikator

T-spolesymbolStrøm på
Volum+

Juster

Volum-
strøm avJuster

T-spolebryter

Bryter for 
justering av 

tone

Foran Høyre sideBaksiden Venstre side

Bakfra
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Merk: For best ytelse ved bruk av T-spolefunksjonen, må 
Pocketalker være i en vertikal retning. Dette sikrer den beste 
magnetiske koblingen til sløyfesystemet. Når T-spolebryteren på 
Pocketalker er aktivert, deaktiverer Pocketalker mikrofoninngangen.

Opplading av NiMH-batterier

BATTERILADESETT MODELL BAT KT8:

SIKKERHETSADVARSLER
1. For å unngå personskade, aldri lade batterier når Pocketalker 2.0 er i 

innelukkede rom som håndvesker, etuier eller andre lukkede 
oppbevaringsposer.

2. For å unngå personskade, trekk ut laderen når det lyner eller når 
lading er fullført og enheten ikke har vært brukt på to måneder eller 
mer.

3. For å unngå personskade, vær informert om at forskjellige 
vekselstrømspenninger forutsetter bruken av forskjellige typer 
vegguttaksadaptere. Sjekk linjespenningen i ditt område og bruk 
riktig type støpsel.

4. For å unngå personskade, bruk bare strømforsyningen som 
leveres av Williams Sound. Andre strømforsyninger kan ha 
lignende spesifikasjoner, men er kanskje ikke like. Bruk av en 
ikke-godkjent strømforsyning kan utgjøre en sikkerhetsfare 
eller gjøre enheten delvis eller helt ubrukelig, og kan gjøre 
garantien ugyldig.

5. Ikke bruk strømforsyningen eller ledninger hvis de har blitt skadet 
på noen måte.

6. Ikke lad batteriene i mer enn 24 timer.  Etter 24 timer, trekk ut 
ladestrømforsyningen fra vegguttaket.

FOR KUNDER I USA
Dette utstyret er testet og funnet for å overholde grenseverdiene for 
klasse B digital enheter, i henhold til del 15 av FCC-reglene.

FORSIKTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØT — IKKE ÅPNE

FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT, IKKE TA AV 
DEKSELET (ELLER SIDENE). INGEN INNVENDIGE DELER KAN REPARERES AV 
BRUKEREN SERVICE SKAL UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONALE.

! AVIS
RIQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE 
RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU CÔTÉS). IL NE SE TROUVE AL’INTÉRIEUR 
AUCUNE PIECE POUVANT ETRE RÉPARÉE PAR L’USAGER. S’A DRESSER A 
UN RÉPARATEUR COMPÉTENT.

!



Norsk

13

FOR KUNDER I CANADA
Denne digitale klasse B-enheten oppfyller alle krav til kanadiske 
forskrifter for interferensforårsakende utstyr.
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigencies 
du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

FORSIKTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØT — IKKE ÅPNE

FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT, IKKE TA AV 
DEKSELET (ELLER SIDENE). INGEN INNVENDIGE DELER KAN REPARERES AV 
BRUKEREN SERVICE SKAL UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONALE.

! AVIS
RIQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE 
RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU CÔTÉS). IL NE SE TROUVE AL’INTÉRIEUR 
AUCUNE PIECE POUVANT ETRE RÉPARÉE PAR L’USAGER. S’A DRESSER A 
UN RÉPARATEUR COMPÉTENT.

!

Instruksjoner for lading 
Pocketalker can lade NiMH-batterier på nytt når brukt sammen 
med et valgfritt BAT KT8 (internasjonalt) ladesett. 

1. Sjekk eller endre batteribryteren (sitter i batterirommet) til 
NiMH-posisjonen.

2. Kontroller eller sett inn NiMH-batterier i batterirommet.  
Følg polariteten når du setter inn batteriene.

3. Bruk USB A- til USB Micro-B-kabelen og koble USB 
Micro-B-enden inn i USB Micro-B-ladeporten på 
Pocketalker. Plugg USB A-enden inn i USB A-porten 
på strømforsyningen som følger med ladesettet. Plugg 
strømforsyningen inn i et vegguttak.

4. Ladeindikatoren blinker langsomt under lading, og deretter 
lyser den kontinuerlig når enheten er ladet.

ADVARSEL!  
For å unngå personskade, ikke prøv å lade alkaliske batterier på nytt! Lad 
NiMH-batterier bare når det er anbefalt av Williams Sound (BAT 022-2).
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Ladekoblinger
BAT KT8 (internasjonalt) ladesett

A651

USB
"Micro-B"-port

USB 
"Micro-B"- 
plugg (liten)

USB
"A"-plugg (stor)

USB 
"A"-port plugg inn i 

vegguttak

Ladeindikator

PockeTalker 2.0 Strømforsyning

Lokal adapter 
installert

USB-ladesnor

Lytte under samtaler med andre
Pocketalker henter opp lyder og forsterker dem i henhold til volumet 
du har stilt. For best resultat, plasser eller hold mikrofonen til 
Pocketalker så nær som mulig til personen som snakker. 

Sitter
Mange brukere setter Pocketalker på et bord hvis de sitter i en 
restaurant eller i en liten gruppe. Rett mikrofonen i retningen av 
personen som snakker.

Står eller går
Mange brukere benytter Pocketalker-"klemmen" og fester den til lommen, 
buksene eller skjørtet.  Snoren kan også brukes (se avsnittet "Bruke 
snoren").

I bilen
For samtaler i bilen, kan du bruke ekstern mikrofon (MIC 014-R) med 
valgfri 3,5 mm – 3,5 mm mikrofonskjøteledning (WCA 007 WC) med 
valgfri klipps (CLP 014) til å feste mikrofonen på skjorten eller blusen til 
passasjeren din (se "utvide mikrofonen"på s. 15).

ADVARSEL! 
For å hindre skade, før WCA 007 WC-ledningen slik at den ikke vil forår-
sake forviklinger og/eller forstyrre trygg kjøring av bil (eller annet kjøretøy) 
eller forårsake forviklinger andre steder.
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Utvide den eksterne mikrofonen
Når Pocketalkers interne mikrofon er for langt borte fra ønsket 
lydkilden til å være effektive, kan skjøteledningen på 3,5 mm og 
12 ft (tilleggsutstyr, WCA 007 WC) brukes til å utvide en ekstern 
mikrofon til en TV eller en annen person. 

ADVARSEL!  
For å hindre personskade, før WCA 007-ledningen slik at den ikke 
fører til fare for snubling eller vikling.

For å utvide mikrofonen:
1. Koble den eksterne mikrofonen inn i hunn-enden av 

skjøteledningen. Ordne ledningen slik at den når høyttaleren 
på TV-en eller en annen person.  Koble hann-enden av 
skjøteledningen inn i mikrofoninngangen på Pocketalker. 

Bruke tilleggsutstyret 3,5 mm 12 ft-skjøteledningen

Pocketalker: Sett forfra

A544

Ekstern 
mikrofon 
(inkludert)

Tilleggsutstyr 3,5 mm
12 ft-skjøteledning (WCA 007)

Mikrofonplugg/ jack

Hodetelefon-
jack

Øretelefon eller 
hodetelefon

Mikrofonklipp 
(inkludert med
WCA 007 WC)

MIC 014-R 
Ekstern telefon 

(inkludert)

3,5 mm
12 ft-skjøteledning

(WCA 007, tilleggsutstyr)

TV-høyttaler

2. For TV: Fest en av plastklipsene (to PLC 004-klips er inkludert 
med WCA 007 WC-settet) til TV-en, i nærheten av høyttaleren, 
som vist i illustrasjonen.
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3. For TV: Trykk mikrofonen inn i plastklipsen.
4. For TV: Slå på TV-en og Pocketalker. Juster volumet på begge 

etter behov. 
5. For å bruke som myggmikrofon, sett MIC 014-R inn i klips CLP 

014 (tilleggsutstyr) og fest til kragen. Begynn å snakke og juster 
volumet etter behov.

Plassering av mikrofonklips på TV

A544

Ekstern 
mikrofon 
(inkludert)

Tilleggsutstyr 3,5 mm
12 ft-skjøteledning (WCA 007)

Mikrofonplugg/ jack

Hodetelefon-
jack

Øretelefon eller 
hodetelefon

Mikrofonklipp 
(inkludert med
WCA 007 WC)

MIC 014-R 
Ekstern telefon 

(inkludert)

3,5 mm
12 ft-skjøteledning

(WCA 007, tilleggsutstyr)

TV-høyttaler

Bruke valgfri halsløkke
Williams Sounds halsløkke (NKL 001, tilleggsutstyr) kan brukes 
sammen med Pocketalker i situasjoner der brukeren har høreapparat 
med T-spole. 

ADVARSEL!  For å forhindre kvelning, skal ikke halsløkken 
brukes hvis det foreligger risiko for at den hekter seg fast eller vikles 
i andre gjenstander.
Slik fungerer det: Pocketalker fanger opp lyden med den 
interne eller eksterne mikrofonen og sender den til halsløkken. 
Halsløkken kobles magnetisk med T-spolen i høreapparatet. Når 
T-spolebryteren på høreapparatet er på, kan personen høre lyden 
direkte i høreapparatet.
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For å bruke halsløkken: Legg halsløkken rundt halsen som vist 
under. Hold huset i den ene hånden, trekk opp snorlåsekulen med 
den andre for å stramme til på en behagelig måte. Koble halsløkken 
til hodetelefoninngangen på Pocketalker. Slå på T-spolen i 
høreapparatet. Slå på Pocketalker og juster volumet til et behagelig 
lyttenivå.

Bruke halsløkke

A547

Justere
halsløkken

Snorlås-"kule" Trekk opp for å stramme

Halsløkke-"hus" Hold nede når den strammes

NKL 001-halsløkken har en sikkerhetsfunksjon der den 
kobles fra når løkken utsettes for høy belastning.

Bruke Pocketalker
ved et bord med
snoren som
håndleddstropp

Pocketalker brukes
rundt halsen med
snoren som følger
med

Merk:
Snoren RCS 003 har en
sikkerhetsfunksjon som gjør at den
kobles fra når snoren utsettes for
for stor belastning.

Bruke snoren
Snoren som følger med Pocketalker (RCS 003) gir en praktisk måte å 
transportere Pocketalker fra sted til sted; Det beskytter din investering mot 
at den slippes i gulvet ved et uhell, og gir rask og enkel tilgang for bruk når 
det er nødvendig.

ADVARSEL!  For å unngå kvelning, skal ikke snoren brukes hvis 
det er risiko for at den hekter seg opp i maskineriet eller andre gjenstander.
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A547

Justere
halsløkken

Snorlås-"kule" Trekk opp for å stramme

Halsløkke-"hus" Hold nede når den strammes

NKL 001-halsløkken har en sikkerhetsfunksjon der den 
kobler fra når løkken utsettes for høy belastning.

Bruke Pocketalker
ved et bord med
snoren som
håndleddstropp

Pocketalker brukes
rundt halsen med
snoren som følger
med

Merk:
Snoren RCS 003 har en
sikkerhetsfunksjon som gjør at den
kobles fra når snoren utsettes for
for stor belastning.

Installere snoren (RCS 003)
                           Punkt 1                           Punkt 2                      Punkt 3

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3
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LED-lamper

Strøm-
LED Lade-LED T-spole-

LED Tilstand indikert

På Av Fungerer normalt; batterinivå 
tilstrekkelig

Blinker 
hurtig Av Batterinivået er lavt

Langsom 
blinking Batteriet lader

På (lader 
plugget i) Batteri ferdig ladet

Av (lader 
plugget i)

Ingen batterier registrert eller lader 
ikke oppdaget

På T-spole i bruk; intern og ekstern 
mikrofoninngang deaktivert

Av
T-spole ikke i bruk; intern mikrofon 

aktivert (eller ekstern mikrofon hvis den 
er plugget inn)

Av Av Batterinivået for lavt til å virke

Blinker 
hurtig

Batterinivået er for lavt til å lades. 
PockeTalker prøver å oppfriske 
batteriene. Hvis rask blinking 

vedvarer i mer enn to timer, er 
batteriene for dårlige. Bytt ut med 
nye batterier. Hvis oppfriskingen er 
vellykket, skifter LED-ladelampen til 
å blinke langsomt. Det indikerer at 

normal lading nå pågår.

LED-blinkhastighet

Langsomt: På 1 sek., av 1 sek.
Raskt: På 0,1 sek., av 0,4 sek.

Rask  

Langsom

0,5
 S

ek
.

0,4 Sek.Rask

Langsom

1 Sek. 2 Sek.

0,1
 S

ek
.

3 Sek.

  Langsomt: 1 blink hvert 2. sekund
Raskt: 4 blink hvert 2. sekund
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Tips og råd / Feilsøking
Pocketalker er utviklet til å være så enkel å bruke som mulig. Hvis 
du har problemer, derimot, kan du sjekke følgende:

1. Hvis du bruker en ekstern mikrofon, pass på at den er plugget 
inn i utgangen "Ekstern mikrofon"   og T-spolebryteren 
er satt til "Av". Pass på at øretelefonen eller hodetelefonen 
er plugget inn i "hodetelefon"-inngangen . Hvis du bruker 
T-spolen på Pocketalker, pass på at T-spolebryteren er på 
og sjekk at LED-lampen for T-spolen lyser.

2. Sjekk at batteriene ikke er utladet og er riktig satt inn (vær 
oppmerksom på riktig polaritet ±) i batterirommet.

3. Hvis du bruker oppladbare batterier, kontroller at batteriene 
er tilstrekkelig ladet og at batteribryteren er satt riktig i NiMH-
stilling.

4. Hvis du hører en hylende eller skrikende lyd, kalles dette 
feedback. Avhengig av øretelefon eller hodetelefonen som 
brukes, hender det du får feedback når volumkontrollen stilles 
høyere enn 3 eller 31/2.

For å redusere feedback, skru ned volumet eller flytt 
mikrofonen (intern eller ekstern) lenger bort fra ørepluggene 
eller hodetelefonene. 
Prøv også å dempe tonekontrollen (mot klokken) for å 
redusere den høye frekvensen.

5. Hodetelefonpluggen til Pocketalker er en stereoplugg, utviklet 
til bruk med stereo-øreplugger eller hodetelefoner. Men hvis 
du bruker mono-øreplugger eller hodetelefoner sammen med 
Pocketalker, still balansekontrollen (i batterirommet) helt til 
venstre, eller "mono" posisjon. Dette maksimerer volumet, med 
hjelper også med å maksimere batteriets levetid. 

6. Følg med på hvordan LED-lampene på enheten virker:
Strøm PÅ-LED (foran)
Lade-LED (på høyre side)
T-spole-LED (på høyre side)

Se tabellen under "LED-indikatorer" for å finne enhetsstatus og 
løsningen på problemet.

7. Hvis fremgangsmåten over ikke løser problemet, ta kontakt 
med din Williams Sound-forhandler for videre instruksjoner.
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Rengjøringsinstruksjoner

FORSIKTIG!
Unngå at det kommer væske inn i Pocketalker-enheten,da det 
kan skade kretskortet og vil gjøre garantien ugyldig.

1.Bruk en klut med alkoholholdig løsning eller 3 % 
hydrogenperoksid-løsningfor å rengjøre utsiden av Pocketalker 
og øreplugg-/hodetelefon-ledningen. Kluten du bruker til å tørke 
med, skal være fuktig, ikke helt våt (se Forsiktighetsregel nr. 5). 
Tørk forsiktig av enheten. Hvis du trykker hardt, kan det føre til at 
væske klemmes ut og kommer inn i enheten (se Forsiktighetsregel 
nr. 5).
2. Pocketalker kan rengjøres grundig med “Desinfiseringskluter av 
sykehuskvalitet, med blekemiddel eller alkohol". Men vi kan ikke 
garantere at fargingen/merkene på enheten ikke vil bli påvirket som 
følge av flere påføringer av blekemiddel.
3. Bytt ut skumputene i øretelefonen med hver ny bruker, eller 
bruk sanitære engangstrekk til hodetelefonen for hver ny bruker.  
(Puter/trekk til øreplugger/hodetelefon fås fra Wililams Sound).
4. Hvis du bruker en innpluggingsmikrofon (MIC 014-4), bytt ut 
tilleggsutstyret, det sanitære engangstrekket til mikrofonen (WND 
012) med hver ny bruker. (Både MIC 014-R innpluggingsmikrofon og 
WND 012 sanitære mikrofontrekk fås fra Williams Sound. WND 012 
selges i pakker på 100).
5. Ikke spray eller ha væske direkte på enheten. Påfør 
rengjøringsløsning til en bomullspad eller bomullspinne for å 
rengjøre Pocketalker. Ikke trykk hardt. Det er svært viktig at "Ingen 
væske" av noe slag kommer inn i elektronikken på enheten, (dvs. 
hodetelefoninngangen, mikrofoninngangen, USB-ladeinngangen, 
den interne høyttaleren, den interne mikrofonen, volumbryteren, 
tonekontrollen eller T-spolebryteren).
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Spesifikasjoner

Personlig forsterker modell PKT 2.0
Dimensjoner: 4,9” L x 2,0” B x 1,0” H. (124 mm x 51 mm x 25 mm) (inkluderer ikke klips 

eller mikrofonenhet)

Vekt: 3,1 oz. (88 gram) (med batterier)

Farge/materiale: Hvitt ABS/polykarbonat-støpt plasthus.

*Batteritype: To (AAA), enten 1,5 VDC alkaliske* eller 1,2 VDC NiMH oppladbare*  

(Williams Sound BAT 010-2 alkaliske eller BAT 022-2 NiMH)

Batterilevetid: Opptil 105 timer (typisk bruk) med BAT 010-2 (alkaliske).
Indikator for lavt batteri: Strøm "På" grønt lys på frontpanelet blinker.

**NiMH-batteriet 
lades:

Lader: 16 timer med BAT 022-2. Rød LED-lampe blinker under lading.
Slutt på lading: Den røde LED-lampen lyser kontinuerlig. På slutten av 
ladingen gir vedlikeholdsladning.
MERK. Lading krever ladesettet BAT KT8 (tilleggsutstyr).

Mikrofon: Intern, rundstrålende NEMS-mikrofon (mikro-elektro-mekanisk system).

Valgfri, ekstern, rundstrålende innpluggingsmikrofon med vindskjerm av 
skumgummi og 3,5 mm monoplugg (MIC 014-R).

T-spole: Intern med på/av-bryter og LED-indikator.

Tonekontroll: Den eksterne dreiebryteren gir brukeren muligheten til å justere høy/klav 
frekvens for å optimere hørsel.

***Balansekontroll: Justerer volumbalanse venstre/høyre

Strøm/volum-
kontroll:

Ekstern dreiebryter for volum med integrert strøm på/av-bryter.

Mikrofonplugg: 33,5 mm, stereo miniplugg.  
Tip=Mic-signal, Ring=NC, Hylse=Jrd.

Hodetelefonplugg: 3,5 mm, stereo miniplugg.  
Tip=Venstre/Mono, Ring=Høyre, Hylse=Jrd.

Tilleggsutstyr: Klips: CLP 014; Denne brukes til å feste MIC 014 til klær, som et jakkeslag 
eller en skjortelomme.
Snor: RCS 003; Muliggjør bruk rundt halsen, eller som armbåndstropp.
3,5mm-3,5 mm skjøteledning: WCA 007 WC; utvides til en ekstern 
mikrofon til 12 ft. 
Stereo Øreplugger / Hodetelefoner / Halsløkke:
EAR 042 / HED 024, HED 036 / NKL 001-S (stereo) halsløkke

MonoØreplugger / Hodetelefoner / Halsløkke ***:
EAR 013, EAR 008, EAR 022, EAR 041 / HED 021, HED 027 / NKL 001 
(mono) halsløkke
Ladesett: BAT KT8 (internasjonal)
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Godkjenninger: CE (Merknad 1), RoHS2 (Merknad 2), FCC, IC, WEEE (Merknad 3)

         

Garanti: 5 år, deler og arbeid (90 dager på tilbehør)

Elektriske spesifikasjoner (1 kHz sinuskurve-referanse) vanlig

Utgangseffekt: 52 mW (maks) til 32 ohm (stereo)

ALC: Automatisk nivåkontroll; Begrenser maksimalt nivå

Forvrengning: 1 % THD (maks)

Maks. forsterkning: 63 dB v/2,5 kHz (Tone=Høy)

Driftstemperatur: 41°F til 104°F (5°C til 40°C)

Frekvensrespons

Tonekontroll på høy 
posisjon: 2,7dB boost ved 5 kHz, 6,7dB klipp kutt ved 400 Hz.

Tonekontroll ved 
midtre posisjon: 0,6 dB kutt ved 5 kHz, 2,9 dB kutt ved 400 Hz.

Tonekontroll ved lav 
posisjon: 2,0 dB kutt ved 5 kHz, 3,0 dB boost ved 400 Hz.

SPESIFIKASJONER ER GJENSTAND FOR ENDRING UTEN VARSEL.
*Batteribryteren må være i riktig posisjon for batteritypen som brukes.
**Lading krever valgfritt ladesett BAT KT8 (internasjonalt).
***Når du bruker mono-øreplugger, hodetelefoner eller halsløkke, må balansekontrollen på 
Pocketalker være satt helt mot klokken (til "mono" posisjon) for best volum og batterilevetid.

Pocketalker selges ikke, annonsere ikke og er ikke tiltenkt bruk som personlig høreapparat. Williams 
Sound anbefaler at alle individer som opplever hørselstap undersøkes av en lege/audiolog for å finne 
årsaken før du bruker en lydforsterkerenhet som Pocketalker.

Akustiske spesifikasjoner for hodetelefoner anbefales for bruk med Pocketalker er publisert på våre 
nettsider.

Merknad 1: CE-godkjenning gjelder ikke hvis produktet ikke viser CE-merket.
Merknad 2: RoHS2: Direktiv 2011/65/EU
Merknad 3: WEEE: Direktiv 2012/19/EU

Dette produktet er dekket av det europeiske direktivet ovenfor, inkludert endringer, avfall fra elektrisk 
og elektronisk utstyr (WEEE).  Resirkuler produktet og tilbehøret i henhold til nasjonale forskrifter.

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Williams Sound LLC
10300 Valley View Rd
Eden Prairie, MN, 55344, U.S.A.

EC REP
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FCC-samsvarserklæring:
Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to forhold: 
(1) Denne enheten kan forårsake skadelig interferens og (2) denne enheten må ta imot all mottatt 
interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Merknad: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for klasse B digitale 
enheter, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse 
mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle 
radiofrekvensenergi, og hvis ikke det installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det 
forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens 
ikke vil forekomme i en installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller 
TV-mottak, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren å prøve å rette opp 
interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Endre mottakerantennens retning eller flytte på mottakerantennen.

- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til.

- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

ADVARSEL!Endringer eller modifiseringer utført av bruker, som 
ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan 
kompromittere brukerens autoritet til å bruke utstyret.

Uttalelse fra Industry Canada:
Le fonctionnement de cet équipement est soumis aux conditions suivantes:

(1) l’équipement concerné ne doit pas causer d’interférences, et 

(2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d’engendrer un 
fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dette digitale apparatet i klasse B samsvarer med kanadisk ICES-003
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Begrenset garanti
Williams Sound-produkter er utviklet, utformet og produsert under nøye kontrollerte 
forhold å gi deg mange år med pålitelig service. Williams Sound garanterer Pocketalker 
PKT 2.0 personlige forsterker mot defekter i materialer og utførelse i FEM (5) år. De 
første fem årene fra kjøpsdatoen, vil vi umiddelbart reparere eller erstatte Pocketalker 
PKT 2.0 personlig forsterker.  

Mikrofoner, øreplugger, hodetelefoner, batterier, kabler, bærevesker og alt annet 
tilbehør har en 90-dagers garanti. Halsløkker har en 1-års garanti.

WILLIAMS SOUND HAR INGEN KONTROLL OVER BETINGELSENE SOM 
DETTE PRODUKTET BRUKES. WILLIAMS SOUND, DERFOR FRASKRIVER 
SEG ALLE GARANTIER IKKE FREMSATT OVENFOR, BÅDE UTTRYKTE OG 
UNDERFORSTÅTTE, MED HENSYN TIL POCKETALKER®  2.0 FORSTERKER, 
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ENHVER IMPLISERT GARANTI FOR 
SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. WILLIAMS SOUND 
SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR NOEN PERSON ELLER ENHET FOR 
EVENTUELLE MEDISINSKE UTGIFTER ELLER NOEN DIREKTE, TILFELDIGE 
ELLER INDIREKTE SKADER FORÅRSAKET AV BRUK, DEFEKT, FEIL ELLER SVIKT 
AV PRODUKTET, ENTEN SLIKE ERSTATNINGSKRAV ER BASERT PÅ GARANTI, 
KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET. DEN ENESTE LØSNINGEN 
FOR DEFEKTER, SVIKT ELLER FEIL PÅ PRODUKTET ER UTSKIFTING AV 
PRODUKTET. INGEN HAR NOEN MYNDIGHET TIL Å BINDE WILLIAMS SOUND TIL 
NOEN FREMSTILLING ELLER GARANTI NÅR DET GJELDER POCKETALKER®2.0. 
UAUTORISERTE REPARASJONER ELLER MODIFIKASJONER BRUDD PÅ 
GARANTIBESTEMMELSENE.

Ovennevnte utelukkelser og begrensninger skal ikke og bør ikke tolkes å bryte 
obligatoriske bestemmelsene i gjeldende lov. Hvis noen del eller begrep i denne 
ansvarsfraskrivelse anses for å være ulovlig, ugjennomførlig eller i strid med 
gjeldende lov av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal ikke gyldigheten av 
de gjenværende delene av denne ansvarsfraskrivelsen påvirkes, og alle rettigheter 
og forpliktelser skal tolkes og håndheves som om denne begrensede garantien ikke 
inneholder bestemt del eller begrep som anses for å være ugyldig.

Hvis du får problemer med systemet, ring gratis for kundestøtte:

1-800-328-6190 (USA)

1-952-943-2252 (utenfor USA)
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Denne siden skal være tom.
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Denne siden skal være tom.
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