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Inledning 
Micro Voice är en röstförstärkare som passar den som har en svag eller 
ansträngd röst eller den som regelbundet använder sin röst intensivt. 
Denna produkt är avsedd för inomhus- och utomhusbruk i hemmet, skolan 
eller arbetsmiljön. 

Micro Voice marknadsförs som ett tekniskt hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning. Den uppfyller alla nödvändiga krav, föreskrifter och 
direktiv för medicintekniska produkter. 

Denna bruksanvisning är avsedd för slutanvändarna. I detta dokument lär 
du dig hur du säkert använder Micro Voice. 

 

Översikt över Micro Voice 
 

 
Micro Voice               Laddare     Midjebälte                  Headset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Volymkontroll 
Kontrollknapp Laddningsport 

LED-indikator för laddning 

Mikrofonport 

Ljudutgångsport 
LED-indikator 



 

Komma igång med Micro Voice 
Ladda Micro Voice 

 VARNING: Endast tillhörande laddare, levererad av Abilia, får 
användas för att ladda Micro Voice. Om annan laddare används kan 
produkten skadas allvarligt. 

 
1. Ladda Micro Voice fullständigt innan du använder den första gången.  
2. Anslut laddaren till laddningsporten på sidan av Micro Voice. 
3. Kontrollera att LED-indikatorn för laddning blinkar grönt, då vet du att 

den laddas. 
Batteriet tar sex timmar att ladda och håller i upp till fem dagar om du 
använder enheten åtta timmar per dag. LED-indikatorn kan ha dessa 
färger: 

Grönt – Batteriet är laddat. Blinkar grönt– batteriet laddas. 
Blinkar orange – Batterinivån är låg. 
Blinkar rött – Batteriet är nästan urladdat. 
  



 

Använda Micro Voice 
 VARNING: Sätt inte mikrofonen och förstärkaren nära varandra. 

Detta skapar rundgång som, när den är inställd på hög volym, kan 
orsaka hörselskador. 

 
1. Bestäm hur du vill bära din Micro Voice innan du börjar använda den. Du 

kan bära den vid höften med bältesklämman eller midjebältet. 
2. Anslut mikrofonen till mikrofonporten.  
3. Placera mikrofonen: 

a. Om du använder ett Headset – Sätt det runt nacken med bygeln över 
öronen och justera mikrofonen så att den sitter nära munnen.  

b. Om du använder Myggmikrofonen - Fäst den på dina kläder, nära 
munnen. 

c. Om du använder en Strupmikrofon – Kontrollera att den sitter nära 
huden, högt upp på halsen ovanför kragelinjen. 

                   Headset    Myggmikrofon     Strupmikrofon 
 

 

Slå på (Energisparläge) 
1. Tryck en gång på Kontrollknappen 

Du kan börja prata i mikrofonen. LED-indikatorn lyser grön så länge 
Micro Voice är påslagen. Om Micro Voice inte används på 15 minuter 
stängs den av. 

  

TIPS!  Strupmikrofon – Om du har en smal hals kan du stoppa in en 
bit tyg innanför bygeln så att den sitter bättre. Den ska däremot inte 
sitta så nära att det blir obekvämt. 



 

Slå på (Oavbrutet) 
OBS! Denna funktion gäller endast enheter med serienummer 02969 / 
VAMP, eller senare. 

1. Håll kontrollknappen nedtryckt.  
LED-indikatorn blinkar grönt och orange ett par gånger och blir sedan 
röd. 
LED-indikatorn lyser grönt så länge Micro Voice är påslagen. Den 
kommer att vara påslagen tills den stängs av för hand. 

Slå av 
1. Tryck och håll ned Kontrollknappen tills LED-indikatorn blir röd. 
 

Volym 
1. Rotera Volymkontrollen medurs för att öka volymen.  
2. Rotera Volymkontrollen moturs för att sänka volymen. 
 

Tyst läge (Vänteläge) 
Om du vill ha ett privat samtal kan du ställa Micro Voice i 
vänteläge. 
1. Tryck en gång på Kontrollknappen.  

LED-indikatorn blinkar orange för att indikera att Tyst Läge är aktiverat.  
2. Du går tillbaka till normalt läge genom att trycka en gång på 

Kontrollknappen. 
LED-indikatorn blir grön. 

  



 

Skötsel 
Rengör Micro Voice 
Rengör förstärkaren med en lätt fuktad trasa. Rengör produkten när den är 
smutsig eller när du förbereder dig för återanvändning. 
 

Felsökning 
Om du har frågor angående funktionerna eller inställningarna i produkten, 
tala med din produktleverantör eller återförsäljare. 
Om produkten inte fungerar korrekt, kontakta Abilias support, se 
Kontaktinformationen. 
 

Förvaring och kassering 
Förvaring 
Produkten ska förvaras inomhus i rumstemperatur och skyddad från fukt 

Kassering 
Produkten innehåller elektronik som skall återvinnas efter 
produktens livslängd. Lämnas till miljöstation för elavfall 
 

  



 

Produktspecifikationer 
Mått, H × B × D 67 x 122 x 32 mm 
Vikt 210 g 
Batteri Integrerat laddningsbart NiMH batteri 
Batteritid 200t (Vänteläge) 

40t (aktivläge) 
Audio ingång och utgång 3.5 mm, stereo och mono 

 

Tillbehör 
Det är möjligt att använda alternativa mikrofoner för 
Micro Voice. De tillgängliga mikrofonerna listas 
som tillbehör till Micro Voice. 
Mer information om Micro Voice och tillbehör finns 
på  
www.abilia.com/sv/our-
products/kommunikation/rostforstarkare/micro-voice-rostforstarkare eller skanna 
QR-koden. 
  

 Skanna mig! 

http://www.abilia.com/sv/our-products/kommunikation/rostforstarkare/micro-voice-rostforstarkare
http://www.abilia.com/sv/our-products/kommunikation/rostforstarkare/micro-voice-rostforstarkare


 

Viktig information 
Säkerhetsdefinitioner 

 VARNING: Risk för skada eller dödsfall om anvisningarna inte följs. 

 FÖRSIKTIGHET: Risk för produktskada om anvisningarna inte följs.  
OBS: Information som är nödvändig i en viss situation. 
TIPS: Ytterligare information som kan förbättra användningen av 
produkten. 

Säkerhetsinstruktioner innan du använder Micro Voice 
 VARNING: Läs följande varningsinstruktioner innan du använder 

produkten.  
 
• Innan du använder produkten ska du läsa och förstå innehållet i 

denna handbok. 
• Använd endast den medföljande laddaren för att ladda produktens 

batteri. 
• Sätt inte mikrofonen och förstärkaren nära varandra. Detta ger 

skapar rundgång som, när den är inställd på hög volym, kan orsaka 
hörselskador. 

Allvarliga incidenter 
Om en allvarlig händelse relaterad till produkten inträffar, måste detta 
rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i ditt land. En 
händelse anses allvarlig om den direkt eller indirekt ledde, kan ha lett, eller 
kan leda till dödsfall av användare eller annan person, vid tillfällig eller 
permanenta allvarliga försämringar av användarens eller andra personers 
hälsotillstånd eller ett allvarligt hot mot folkhälsan. 

Överensstämmelse med krav för medicintekniska 
produkter 
Micro voice röstförstärkare marknadsförs som ett tekniskt hjälpmedel för 
personer med funktionsnedsättningar och uppfyller alla nödvändiga krav, 
förordningar och direktiv för medicintekniska produkter. 



 

Produktansvar 
Produkten har utvecklats och riskbedömts i enlighet med ISO 14971. 
Bruksanvisningen och de tekniska specifikationerna har utformats i enlighet 
med säkerhetsbedömningen i riskanalysen. Beakta alltid säkerheten vid 
användning av produkten. Abilia AB tar inte ansvar för konsekvenser efter 
felaktig användning eller installation av produkten. All form av åverkan eller 
manipulering av produkten gör garantin ogiltig och friskriver tillverkaren från 
ansvar. Produktens beräknade livslängd gäller när den används i enlighet 
med dess avsedda användnings- och underhållsinstruktioner. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation 
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 
 
Storbritannien 
Abilia UK Ltd, Unit12 Buckingway Business Park, Swavesey, 
Cambridge, CB24 4AE, Storbritannien 
Telefon +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk 
 
Internationell 
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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