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CONFORMITEITSVERKLARING
NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product LPS-4 conform is aan de bepalingen van de 
volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG. 
Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet 
worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

© 2002-2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande 
geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving 
wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of 
indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen 
enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, 
daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald 
doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier. 

Niet-toegestane wijzigingen en andere aanpassingen kunnen het recht van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, ongeldig maken.



Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en 
andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.
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1. Algemeen

De Nokia Inductielus LPS-4 voor gehoorapparaten is ontwikkeld om het gebruik van een mobiele telefoon 
mogelijk te maken voor mensen met een gehoorapparaat dat is voorzien van een T-spoel. 

Als u de inductielus gebruikt, kunt u rechtstreeks in de microfoon van de inductielus spreken. U hoeft de 
mobiele telefoon dus niet aan uw oor te houden. U kunt de telefoon bij u dragen in een draagzakje, aan een 
riemclip of aan een ander accessoire. Voor de lus zijn geen afzonderlijke batterijen vereist.

De werking van het apparaat is gebaseerd op de inductietechnologie die ook voor telefoneren op openbare 
plaatsen wordt gebruikt: een lussysteem verzendt draadloze geluiden die worden opgevangen door de 
telespoel van het gehoorapparaat dat in de T-modus is gezet. 

Het apparaat dat hier wordt beschreven, kan worden gebruikt met telefoons met een Pop-Port™-interface-
aansluiting (bijvoorbeeld de Nokia 6681 en 6682 mobiele telefoons). 

De inductielus kan worden aangesloten op de spraakprocessor van een compatibel slakkenhuisimplantaat via 
de audio-uitgang.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de inductielus gaat gebruiken. Raadpleeg daarnaast 
de gebruikershandleiding van de telefoon. Hierin vindt u belangrijke veiligheidsinformatie en 
onderhoudsgegevens. Houd de inductielus buiten het bereik van kleine kinderen.

Zie voor meer informatie over inductielussen en andere toegankelijkheidsoplossingen onze website op 
http://www.nokiaaccessibility.com/.
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2. Inductielus gebruiken

■ Bellen en gebeld worden
1. Hang de lus om uw nek en sluit de stekker aan. 

2. Sluit Pop-Port-stekker aan op de onderkant van de telefoon. De telefoon geeft 
het volgende symbool weer:

3. Zet uw gehoorapparaat in de T- of MT-modus. 
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4. Als u een oproep wilt beantwoorden of beëindigen, drukt u op de antwoordknop op het 
apparaat of gebruikt u de toetsen op uw telefoon. U kunt op de normale manier bellen 
(raadpleeg de gebruikershandleiding van de telefoon).

Opmerkingen
• Het snoer hoeft niet voortdurend op de Pop-Port-aansluiting van de telefoon te zijn aangesloten. U kunt 

ervoor kiezen het snoer alleen aan te sluiten wanneer u wilt bellen of gebeld wilt worden.

• Als het snoer op de telefoon is aangesloten en het gehoorapparaat in de T- of MT-modus staat, wordt 
u gewaarschuwd via de telefoon en de lus als u wordt gebeld.

• Pas het volume van de inductielus aan met de volumeknoppen van de telefoon. Over het algemeen kunt 
u het volume op een laag niveau houden, zodat u uw eigen stem goed kunt horen. In een lawaaierige 
omgeving of bij een zwakke ontvangst kunt u het volume aanpassen, zodat het achtergrondgeluid zwakker 
wordt en de stem van de beller wordt versterkt. 
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■ De inductielus aansluiten op externe apparaten
De inductielus kan worden aangesloten op een compatibele spraakprocessor van een 
slakkenhuisimplantaat of op de audio-ingang van een gehoorapparaat. Neem contact op 
met een specialist op het gebied van gehoorapparaten voor informatie over de 
compatibiliteit van uw slakkenhuisimplantaat of gehoorapparaat, de juiste verbindingskabel 
en instructies over het gebruik van de verbindingskabel. 

Sluit de stekker van het externe apparaat aan op de audio-uitgang met het symbool  op 
de rechterkant van de inductielus. 
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3. Technische gegevens

Externe audio-uitgang:
• Aansluiting: 3,5 mm aansluitpunt

• Kan worden aangesloten op de audio-ingang van compatibele gehoorapparaten en op een compatibele 
spraakprocessor van slakkenhuisimplantaten

• Impedantie: >1 kΩ @ 1 kHz (nominaal 2,2 kΩ @ 1 kHz)

• Normaal niveau uitgangssignaal: 0,5–10 mV rms

• Symbool: 

De inductielus kan met een geschikte kabel met een 3,5 mm mono- of stereoaansluitpunt worden aangesloten 
op een compatibele spraakprocessor. Het geluid dat u via de inductielus hoort, is mono.

Externe audio-ingang:
• Deze functie is niet beschikbaar.

• Symbool: 
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Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips 
hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat buiten het bereik van kleine kinderen.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten 
die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat toch nat wordt, moet u het volledig 
laten opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische 
apparaten bekorten en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan 
binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

• Probeer het apparaat niet open te maken.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische 
schakelingen en fijne mechaniek beschadigen. 

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. 

• Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking 
belemmeren.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als het apparaat niet goed werkt.


