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Innledning 
Micro Voice stemmeforsterker passer for personer med svak eller 
anstrengt stemme, eller personer som jevnlig bruker stemmen intensivt. 
Dette produktet er ment for bruk utendørs og innendørs i bolig-, skole- og 
arbeidsmiljø. 
Micro Voice markedsføres som et teknisk hjelpemiddel for personer med 
funksjonshemminger, og det oppfyller alle nødvendige krav, forskrifter og 
direktiver for medisinskteknisk utstyr. 
Denne brukerveiledningen er ment for brukere. I dette dokumentet lærer 
du hvordan du bruke Micro Voice. 
 

Oversikt over Micro Voice 
 

 

  Micro Voice             Lader             Midjereim     Headset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Volumkontrol
 

Kontrollknap
 

Ladeport 
LED-indikator for lading 

Mikrofoninngan
 Lydutgan

 

LED-indikator 



Kom i gang med Micro Voice 
Lade Micro Voice 

 ADVARSEL: Bare den tilhørende laderen, levert av Abilia, kan 
brukes til å lade Micro Voice. Hvis en annen lader brukes, kan 
produktet bli alvorlig skadet. 

 
1. Lade Micro Voice opp fullstendig før du bruker den for første gang. 
2. Koble laderen til porten på siden av Micro Voice. 
3. Kontroller at LED-indikatoren blinker grønt for å påse at den fungerer 

riktig. 

Det tar seks timer å lade batteriet, og det varer i omtrent én uke med åtte 
timers daglig bruk. LED-indikatoren kan vise følgende farger: 

Grønt – Batteriet er fulladet. Blinker grønt – Batteriet lades. 
Blinker oransje – Batterinivået er lavt. 
Blinker rødt – Du har kort tid før batteriet går tomt. 

 
  



Bruk Micro Voice 
 ADVARSEL: Ikke legg mikrofonen og forsterkeren tett sammen. 

Dette gir en akustisk tilbakekobling som, når den er satt til høyt volum, 
kan forårsake hørselshemming. 
 

1. Bestemme deg for hvordan du vil bære den. Du kan feste den til 
midjen ved hjelp av belteklipsen eller midjereimen. 

2. Koble mikrofonen til inngangen.  
3. Plasser mikrofonen: 

a. Hvis du har Headset-mikrofon: Fest den rundt bakhodet, med 
bøylene over ørene, og flytt mikrofonen nær munnen.  

b. Hvis du har Myggmikrofon: Fest den til klærne nær munnen. 
c. Hvis du har Strupemikrofon: Påse at den er festet flatt mot huden  

øverst på halsen (over kragen). 

        Headset             Myggmikrofon         Strupemikrofon 
 

Slå på (Strømsparingsmodus) 
1. Trykk på Kontrollknappen én gang 

Du kan begynne å snakke inn i mikrofonen. LED-indikatoren 
forblir grønn mens Micro Voice er slått på. Etter 15 minutters 
inaktivitet slås Micro Voice av. 

  

TIPS!  Strupemikrofon: Hvis du har en slank hals, kan du legge et 
tøystykke imellom bak i nakken for å få bedre passform. Den bør ikke 
føles så stram at det er ubehagelig eller ubekvemt. 



Slå på (Ustanselig) 
MERK! Denne funksjonen gjelder bare enheter med serienummer 
02969 / VAMP, eller nyere. 

 
1. Hold kontrollknappen nedtrykt.  

LED-indikatoren blinker grønt og oransje noen få ganger og blir 
deretter rød. LED-indikatoren forblir deretter grønn mens Micro 
Voice er slått på. Den forblir på til den er slått av manuelt. 

 

Slå av 
1. Trykk og hold inne Kontrollknappen til LED-indikatoren blir rød. 

 

Volum 
1. Drei Volumkontrollen med klokken for å øke volumet  
2. Drei Volumkontrollen mot klokken for å senke volumet. 

 

Demp (Hvilemodus) 
Hvis du vil ha en personlig samtale, kan du sette Micro Voice i 
hvilemodus. 
1. Trykk én gang på Kontrollknappen.  

LED-indikatoren blinker oransje for å indikere at Demp er 
aktivert.  

2. Du går tilbake til normal modus ved å trykke én gang på 
Kontrollknappen. LED-indikatoren blir grønn. 

  



Vedlikehold 
Rengjør Micro Voice 
Rengjør forsterkeren med en litt fuktig klut. Rengjør produktet når det er 
skittent eller når du forbereder for gjenbruk. 
 

Feilsøking 
Hvis du har spørsmål angående funksjonene eller innstillingene i 
produktet, snakk med produktleverandøren eller forhandleren. 
Hvis produktet ikke fungerer som det skal, kan du kontakte Abilias 
support, se Kontaktinformasjon. 
 

Lagring og kassering 
Lagring 
Oppbevar produktet innendørs i romtemperatur og borte fra fuktighet. 

Kassering 
 

Produktet inneholder elektronikk som skal gjenvinnes etter at 
produktet er tatt ut av bruk. Innleveres til miljøstasjon som 
elektronisk avfall 

  



Produktspesifikasjoner 
Mål, H × B × D 67 x 122 x 32 mm 
Vekt 210 g 
Batteri Integrert ladbart NiMH batteri 
Batteritid 200t (Hvilemodus) 

40h (aktivmodus) 
Inngang og utgang  3.5 mm, stereo og mono 

 
 

Tilbehør 
Det er mulig å bruke alternative mikrofoner for 
Micro Voice. De tilgjengelige mikrofonene er 
oppført som tilbehør til Micro Voice. 
For mer informasjon om Micro Voice og tilbehør, 
gå til www.abilia.com/no/our-
products/kommunikation/rostforstarkare/micro-voice-
rostforstarkare eller skann QR-koden. 
 

  

 Skann meg! 

http://www.abilia.com/no/our-products/kommunikation/rostforstarkare/micro-voice-rostforstarkare
http://www.abilia.com/no/our-products/kommunikation/rostforstarkare/micro-voice-rostforstarkare
http://www.abilia.com/no/our-products/kommunikation/rostforstarkare/micro-voice-rostforstarkare


Viktig informasjon 
Sikkerhetsdefinisjoner 

 ADVARSEL: Risiko for personskade eller dødsfall hvis instruksjonene 
ikke følges. 

 FORSIKTIGHET: Risiko for skade på produktet hvis instruksjonene 
ikke følges. 

MERK: Informasjon som er nødvendig i en gitt situasjon. 

TIPS: Ytterligere informasjon som kan forbedre bruken av produktet. 

Sikkerhetsinstruksjoner før du bruker Micro Voice 
 ADVARSEL: Les de følgende advarslene før du bruker produktet. 

 
• Les og forstå innholdet i denne håndboken før du bruker 

produktet. 
• Bruk bare den medfølgende laderen til å lade produktbatteriet. 
• Ikke legg mikrofonen og forsterkeren tett sammen. Dette gir en 

akustisk tilbakekobling som, når den er satt til høyt volum, kan 
forårsake hørselshemming. 

Alvorlige hendelser 
Hvis det oppstår en alvorlig hendelse relatert til produktet, må dette 
rapporteres til 
produsenten og den kompetente myndigheten i ditt land. 
En hendelse anses som alvorlig hvis den direkte eller indirekte ledet, kan 
ha ledet eller kan føre til noen av disse situasjonene: 

• Død til bruker eller annen person. 
• I tilfelle midlertidig eller permanent alvorlig forverring av brukerens 

eller andre personers helse. 
• En alvorlig trussel mot folkehelsen.  

Samsvar med kravene til medisinskteknisk utstyr 
Micro Voice stemmeforsterker markedsføres som et teknisk hjelpemiddel 
for personer med funksjonshemminger, og det oppfyller alle nødvendige 
krav, forskrifter og direktiver for medisinskteknisk utstyr. 
  



Produktansvar 
Produktet er utviklet og risikovurdert i samsvar med ISO 14971. 
Bruksanvisningen og de tekniske spesifikasjonene er utformet i samsvar 
med sikkerhetsvurderingen i risikoanalysen. Vær alltid sikker på når du 
bruker produktet. Abilia AB tar ikke ansvar for konsekvenser etter feil bruk 
eller installasjon av produktet. Enhver form for manipulering eller 
manipulering av produktet ugyldiggjør garantien og fraskriver seg 
produsentens ansvar. Anslått levetid for produktet gjelder når det brukes i 
samsvar med den tiltenkte bruks- og vedlikeholdsinstruksjonen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktinformasjon 
Sverige 
Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige 
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se 
 
Norge 
Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge 
Telefon +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no 
 
Storbritannia 
Abilia UK Ltd, Unit12 Buckingway Business Park, Swavesey, 
Cambridge, CB24 4AE, Storbritannia 
Telefon +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk 
 
Internasjonal 
www.abilia.com/intl/get-products/distributors 
  

http://www.abilia.se/
http://www.abilia.no/
http://www.abilia.uk/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige 
Telefon +46 (0)8-594 694 00| info@abilia.se | www.abilia.se 
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