
TV Listening System

HANDLEIDING



LIJST MET COMPONENTEN

1. Kinbeugelontvanger of neklusontvanger
2. Basisstation/zender
3. Voedingskabel, 220 volt
4. Batterij (x2)
5. Audiokabel (3,5 mm stereo plug)
6. RCA-adapterkabel
7. (TOSLINK) optische kabel
8. 6.3mm (1/4 “) naar 3.5mm stereo plug
9. Externe microfoon
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1. Sluit de zender aan op een 
wandcontactdoos (basisstation).

  

2. Plaats de batterij in de 
onderkant  van de neklus 
of kinbeugel.

  

3. Plaats de ontvanger in het basisstation om’s 
nachts (minimaal 3 uur opladen) op te laden.

   
 

4. Controleer welk type audio-uitvoer uw tv heeft. Sluit de zender 
(bassistation) op de tv aan door de juiste afbeelding in de 
installatiehandleiding te volgen.

Geniet van het geluid van uw TV-Set! 

Opstelling

Hulp nodig? Instructievideo’s zijn beschikbaar op eartechtvaudio.com
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Hoe te gebruiken:
EarTech TV Audio Kinbeugel-ontvanger

1. Schakel uw geluidsbron in (bijv. TV).

2. Stel het volume van de kinbeugel in op een laag niveau om uw gehoor te beschermen.

3. Schakel de kinbeugel in met behulp van de AAN/ UIT-schakelaar aan de zijkant van de 
ontvanger. De knipperende groene LED op de kinbeugel geeft aan dat de ontvanger is 
ingeschakeld. De LED brandt continu groen zodra een signaal wordt ontvangen van de 
geluidsbron. Als de groene LED na één minuut blijft knipperen, raadpleegt u pag. 9 
voor instructies voor het koppelen.

4. Stel het gewenste volume in op uw kinbeugelontvanger.

5. We raden u aan de kinbeugel uit te schakelen en deze terug in de zenderhouder te 
plaatsen wanneer u deze niet gebruikt, om te zorgen dat de batterij altijd is opgeladen.
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Aan / uit 
schakelaar

groene LED
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Hoe te gebruiken: 
EarTech TV Audio Neklus-ontvanger

VOORZICHTIG: Als u een pacemaker hebt, neem dan contact op met uw arts of de 
fabrikant van de pacemaker voordat u de neklus gebruikt om ervoor te 
zorgen dat de pacemaker niet wordt gestoord.

1. Schakel uw geluidsbron in (bijv. TV) en zet uw hoortoestellen in de T-stand.

2. Stel het volume van de neklus in op een laag niveau om uw gehoor te beschermen. 

3. De neklus is voorzien van een veiligheidssluiting (zie blz. 5) 

4. Schakel de neklusontvanger in met behulp van de AAN/ UIT-schakelaar aan de zijkant 
van de ontvanger. De knipperende groene LED op de neklus geeft aan dat de ontvanger 
is ingeschakeld. De LED brandt continu groen zodra een signaal wordt ontvangen van 
de geluidsbron. Als de groene LED na één minuut blijft knipperen, raadpleegt u pag. 9 
voor instructies voor het koppelen.

5. Stel het gewenste volume in op uw neklusontvanger.

6. We raden u aan de neklus uit te schakelen en deze terug in de zenderhouder te plaatsen 
wanneer u deze niet gebruikt, om te zorgen dat de batterij altijd is opgeladen.
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3,5 mm stereo-uitgangsconnector

oordopjes of 
hoofdtelefoons
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Veiligheidsslot in de Neklus

Zorg ervoor dat het veiligheidsslot volledig is gesloten in de neklus om een goede werking 
te garanderen.

Luisteren met hoorapparaten met T-stand (Neklus)

Luisteren met de 3,5 mm stereo-uitgang (Neckloop)

Belangrijk!
De totale batterijduur van de neklus is afhankelijk van het luistervolume en de accessoires 
die op de uitgang zijn aangesloten. 
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3.5mm Uitgang
Balanscontrole
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Tooninstellingen
U kunt de Toon/ Helderheid instellen met de knop op de basisstation. Druk op de knop en 
laat deze los totdat u een luistervoorkeur vindt die geschikt voor u is.

 

De volgende tabel toont de instellingen. Selecteer welke instelling het beste voor u werkt.

Balanscontrole
Enkel van toe passing op. EarTech TV Audio 
headset-ontvanger en de 3,5 mm stereo- 
uitvoer van de neklusontvanger.

De balans regelt de volumeverdeling tussen het rechter en het linkeroor met de kinbeugel 
of wanneer de 3,5 mm stereo-uitgang wordt gebruikt op de neklus met oordopjes of een 
koptelefoon. Pas de balans aan zodat u in beide oren hetzelfde volumeniveau hebt.

Opmerking over neklus: bij gebruik met hoortoestellen met T-stand kunt u het volume en 
de toon aanpassen, maar niet de balans.
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Volumeregeling 
Stel het volume van de headset aanvankelijk aan op een laag volume niveau om uw gehoor 
te beschermen.

Het volume neemt toe wanneer u de knop naar “10” draait en deze neemt af wanneer u de 
knop in de richting van “0” draait.

MIC-knop
Tijdens het gebruik kunt u de 
geluidsbron dempen en de ingebouwde 
microfoon activeren om een gesprek 
voort te zetten. Druk gewoon op de 
MIC-knop aan de voorkant vande neklus 
of headset en laat hem los. Het groene 
LED-lampje bovenop de neklus of 
headset wordt rood en geeft aan dat de 
interne microfoon is geactiveerd. Druk 
nogmaals op de MIC-knop om terug te 
keren naar de tv. Het rode lampje wordt 
weer groen.

De 2,4 GHz radiofrequentietechnologie 
werkt ook door muren. Het bereik is 
sterk afhankelijk van het gebouw en de 
omgeving.

Mono/stereo schakelaar
U kunt schakelen naar stereo wanneer u 
de kinbeugel of de 3,5 mm-uitgang op 
de neklus gebruikt met oordopjes of een 
koptelefoon. Wanneer u hoortoestellen 
met T-stand gebruikt met de neklus, is 
het signaal altijd mono.

Bereik
EarTech TV Audio maakt gebruik van de nieuwste 2,4 GHz-technologie. In optimale gevallen 
is het bereik tot 30,5 meter (100 voet).
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Extra
Batterij
Oplaad station
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Groene LED lamp geeft aan 
dat ontvanger batterij wordt 
opgeladen

Groene LED lamp geeft aan 
dat extra batterij wordt 
opgeladen

R L

Plaats de ontvanger na gebruik voorzichtig in de lader van het basisstation.

Zorg ervoor dat de ontvanger correct in de nekluss of kinbeugel is geplaatst. Als de 
ontvanger wordt opgeladen, brandt de groene LED aan de rechterkant van de ontvanger. 
Voor de eerste keer gebruik, is het raadzaam de batterij ten minste drie (3) uur te laden.

Zodra de batterij volledig is opgeladen, kan deze maximaal zes (6) uur worden gebruikt. De 
gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van het luistervolume.

Een extra batterij kan in de zender worden opgeladen. Extra batterijen zijn verkrijgbaar via 
uw EarTech TV Audio-distributeur.

Batterij opladen
Kinbeugel: De groene LED op de headset knippert langzaam en piept elke minuut als de 
batterij bijna leeg is.

Neklus: Wanneer het batterijniveau laag is, hoort u elke minuut 3 piepjes in de neklus. De 
neklus wordt na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.

De extra batterij kan in het laadstation 
achter de oplaadhouder van de 
basisstation worden geplaatst. Zorg 
ervoor dat de schuine kant naar boven 
wijst en dat u deze plaatst zonder te veel 
kracht uit te oefenen. De LED op het 
basisstation groen wanneer de batterij 
wordt opgeladen.

We raden aan dat u de batterij elke 
week in de ontvanger vervangt door de 
reservebatterij in de zender. Dit vergroot 
de levensduur.
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Chemisch 
oplosmiddelen

Reiniging en verzorging

De zender en de ontvanger reinigen
Als het apparaat stoffig of vuil wordt, kunt u het schoonmaken met een schone, vochtige 
doek.

Koppel de zender los van de voeding voordat u hem schoonmaakt.

Reinigen van de siliconen oordopjes.

U kunt de oordopjes van de headset verwijderen. Reinig de oordopjes met een mild sopje. 
Droog de oordopjes grondig en bevestig ze opnieuw.

De siliconen oordopjes vervangen
De hypoallergene siliconen oordopjes moeten worden vervangen als ze versleten of 
beschadigd raken.

Nieuwe siliconen tips kunnen worden besteld bij uw EarTech TV Audio-distributeur.

Belangrijke informatie

Productschade veroorzaakt door onjuist gebruik en schade als gevolg van verontreiniging 
zijn uitgesloten van de garantie.

Dit apparaat is niet beschermd tegen vocht. Plaats geen voorwerpen die met vloeistof zijn 
gevuld op of in de buurt van het apparaat, bijvoorbeeld vazen.

Open vuurbronnen zoals kaarsen die branden, mogen niet op of in de buurt van de zender 
worden geplaatst.

Garantie
Raadpleeg de garantiekaart die bij het productpakket is geleverd.
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     BELANGRIJK:
TV moet audio uitgang hebben (werk niet met audio in plug)

5V 550mA

DC IN STEREO OPTICAL IN

AUDIO INMONO

5V 550mA

DC IN STEREO OPTICAL IN

AUDIO INMONO

Wissel tussen 
Mono en Stereo

Basisstation

5V 550mA

DC IN STEREO OPTICAL IN

AUDIO INMONO

Schakelen tussen
mono- en

stereosignaal

Basisstation

Installatie

 Verbinding met Optische Kabel

 Verbinding met RCA Kabel

BELANGRIJK: Zet de 
bron van audio out op 
PCM, anders zal geluid 
vervormen of er geen 
geluid te horen zijn.

Bij aansluiten van een PC gebruik dan de AUX kabel of indien 
mogelijk de optische kabel uitgang.OPTICAL OPTICAL
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 Verbinding met AUX Kabel

 Als andere opties niet effectief zijn geweest, sluit de 
 microfoon aan in plaats van een directe verbinding.

Bevestig microfoon 
aan de tv-speaker 
met klittenband.

Opmerking: Gebruikvan de koptelefoon aansluiting van uw TV kan leiden tot 
demping van TV geluid.

5V 550mA

DC IN STEREO OPTICAL IN

AUDIO INMONO

TV

HEADPHONE

 

Wissel tussen 
Mono en Stereo

Basisstation

5V 550mA

DC IN STEREO OPTICAL IN

AUDIO INMONO

Wissel tussen 
Mono en Stereo

Basisstation
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Probleem oplossen
Als de Neklus-ontvanger kan niet worden gekoppeld aan de zender, volg 
deze procedure voor te koppelen: 
1. Schakel de stroom naar de zender stekker uit stopcontact.

2. Schakel de Neklus-ontvanger in.

3. Houd de MIC-knop op de ontvanger gedurende 5 seconden ingedrukt. De groene LED op de 
ontvanger knippert snel.

4. Schakel de zender in door de stekker in het stopcontact te steken.

5. De ontvanger en de zender worden vervolgens automatisch gekoppeld en de groene LED op 
de ontvanger brandt constant.

6. Er kunnen meerdere ontvanger worden aangesloten op een basisstation.

De kinbeugel-ontvanger kan niet worden gekoppeld aan de zender, volg 
deze procedure voor koppelen: 
1. Schakel de stroom naar de zender stekker uit stopcontact.

2. Schakel de kinbeugel ontvanger in.

3. Houd de MUTE-knop op de ontvanger gedurende 5 seconden ingedrukt. De groene LED op 
de Ontvanger knippert snel.

4. Schakel de zender in door de stekker in het stopcontact te steken.

5. De ontvanger en de zender worden vervolgens automatisch gekoppeld en de groene LED op 
de ontvanger brandt constant.

6. Eén zender kan op meerdere ontvangers worden aangesloten, zoals hierboven.

Geen geluid
- Zorg ervoor dat de voeding in het stopcontact zit en dat de kabel correct is aangesloten op 

de DC/  stroomaansluiting IN-connector op de zender/basisstation.

- Zorg ervoor dat de ON/ OFF-schakelaar van de ontvanger op ON staat.

- Zorg dat de batterij is opgeladen. Als dit niet het geval is, laadt u de batterij op of vervangt u 
deze door een volledig opgeladen batterij.

- Zorg ervoor dat het tv-toestel, hifisysteem of audiocomponent is ingeschakeld en is ingesteld 
op een kanaal dat een audiosignaal uitzendt.

- Gebruik de volumeregelaar op de ontvanger om het geluidsniveau te verhogen.

- Probeer een andere aansluiting RCA, OPTICAL of HEADPHONE te gebruiken. 

Vervorming
- De ontvanger is mogelijk te ver van het basisstation verwijderd. Plaats de ontvanger dichter 

bij het basisstation.

- Mogelijk is het ingangsniveau van het audiosignaal te laag. Verhoog het volume van de 
audiobron.

- Het invoerniveau van het audiosignaal kan te hoog zijn. Verlaag het volume van de 
audiobron.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES: KINBEUGEL 

Transmissiemodus: Digitaal RF-systeem
Carrier-frequentie: 2,4 GHz ISM BAND
Bedrijfsspanning: zender 5VC 550mA ontvanger 3,7 V, 350mA  

 lithium-polymeerbatterij 
Frequentiebereik: 30Hz - 20KHz 
Vervorming: <0,5%
Signaal-ruisverhouding: >75dB
Luistertijd: tot 6 uur 
Bereik: tot 25 meter (82 feet) (open gebied)

TECHNISCHE SPECIFICATIES: NEKLUS 

Transmissiemodus: Digitaal RF-systeem
Carrier-frequentie: 2,4 GHz ISM BAND
Werkspanning: zender 5 V Ontvanger 3,7 V  

 Lithium-polymeerbatterij 
Frequentierespons: 20 Hz - 20 KHz 
Vervorming: <0,5%
Signaal-ruisverhouding: >85dB
Luistertijd: maximaal 6 uur
Bereik: tot 30 meter (98,4 feet) (open gebied)
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