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Om Maxi Pro
Maxi Pro är en digital samtalsförstärkare som framhäver 
tal så att du kan höra vad som sägs, klart och tydligt.
Använd Maxi för att höra bättre vid samtalet runt middags- 
bordet, när du pratar i mobilen eller när du tittar på TV.

Komma igång
Steg 1: Ladda Maxi
1 Anslut laddningskabeln till nätadaptern (13) och till 

det gula laddningsuttaget (1) på Maxi.

2 Sätt i kontakten (14) i nätadaptern (13) och kontrollera 
att den snäpper fast ordentligt innan du sätter den i 
vägguttaget. 

3 Batterilampan (8) blinkar grönt under pågående ladd-
ning. Efter ungefär tre timmar börjar lampan lysa med 
ett fast sken för att visa att Maxi är fulladdad.

Steg 2: Anslut hörlurar
Anslut medföljande hörlurar, headset eller halsslinga till 
det gröna hörlursuttaget (12) på Maxi.

Steg 3: Starta Maxi
Håll in På/Av-knappen (3) i ungefär en sekund för 
att starta Maxi. Mikrofonlampan (2) lyser grönt och 
förinställd volym visas i volym/tonindikatorn (5). 

Du stänger av Maxi genom att hålla in På/Av-knappen 
(3) i ungefär tre sekunder tills lamporna släcks.

Använda Maxi för att  
förstärka tal
Lägg Maxi på bordet framför personen du samtalar med 
och lyssna genom hörlurarna eller hörapparaterna. Du 
kan också hålla Maxi i handen eller fästa den på kläderna 
med medföljande klämma.
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Justera volymen

Tryck på    på volymreglaget (6) för att höja volymen 
och på    för att sänka den. Mikrofonens volym kan 
regleras i nio steg och volymen för TV och mobiltelefon 
i femton steg. Den aktuella nivån visas i volym/ton-
indikatorn (5).

Notera: Volymen är förinställd på låg nivå när Maxi 
startas för att undvika för starkt ljud.

Justera tonen

Tryck på    på tonreglaget (7) för att öka diskanten 
och på    för att minska den. Den kan regleras i fem 
steg och nivån visas i volym/tonindikatorn (5).

Tips: När du ökar diskanten förstärks konsonanterna som 
t.ex S, F och T så att det blir lättare att urskilja orden.

Använda Maxi med  
din mobiltelefon
Parkoppling

1 Se till att Maxi är i mikrofonläge genom att trycka på 
mikrofonknappen (4). 

2 Håll in Bluetooth-knappen (11) på Maxi tills Bluetooth- 
lampan (10) börjar blinka blått.

3 Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på mobiltelefo-
nen. Ta fram Bluetooth-menyn i inställningar och välj 
"Maxi Pro" i listan.

4 Bluetooth-lampan på Maxi lyser med ett fast blått 
sken när parkopplingen är klar.

Notera: Om din mobiltelefon har tappat anslutningen 
med Maxi så kan du enkelt återansluta den genom att 
repetera steg 3 till 4 ovan.

Besvara ett telefonsamtal

1 När mobiltelefonen ringer blinkar Bluetooth-lampan 
(10) på Maxi blått. Alla andra ljud stängs av och du 
hör i stället ringsignalen i hörlurarna. 

2 Besvara samtalet genom att trycka på Bluetooth- 
knappen (11) på Maxi eller använd fjärrkontrollen på 
hörlurarna. 
Nu kan du höra uppringarens förstärkta röst i 
hörlurarna. Din röst fångas upp av mikrofonen på Maxi.

3 Lägg på genom att trycka på Bluetooth-knappen på 
Maxi igen.

Notera: Du kan Avvisa ett inkommande samtal genom 
att hålla in Bluetooth-knappen på Maxi i tre sekunder.

Ringa ett telefonsamtal

När du pratar i mobiltelefon så hör du den andra partens 
röst i hörlurarna. Din röst fångas upp av mikrofonen på Maxi.

Strömma musik
Spela upp en låt på mobilen och tryck på Bluetooth-
knappen (11) på Maxi för att strömma musik.

Använda ett headset med mikrofon
När du pratar i telefon fångas ljudet upp av mikrofonen i 
fjärrkontrollen på headsetet istället för av Maxi.

Använda Maxi för att  
lyssna på TV
För att kunna strömma ljud från TV:n behöver du ha 
en Maxi Pro TV-sändare, se separat bruksanvisning för 
installation av TV-sändaren.

Lyssna på TV:n
Slå på TV:n, välj ett program och tryck på Bluetooth- 
knappen (11) på Maxi för att börja lyssna.

Notera: Om du får ett telefonsamtal medan du tittar på 
TV kommer ljudet från TV:n att stängas av så att du kan 
höra uppringaren ordentligt. När du lägger på återkom-
mer ljudet från TV:n automatiskt.

Automatisk återanslutning
Maxi återansluter automatiskt till TV-sändaren så snart 
den är inom räckhåll, så du kan utan problem ta med din 
Maxi när du besöker släkt och vänner.

Batteri och laddning
Maxi har ett inbyggt laddningsbart batteri som räcker 
i upp till 70 timmar. När batterilampan (8) börjar blinka 
rött är det dags att ladda det, se Ladda Maxi.

Montera klämman
Placera klämman mot baksidan på enheten och tryck 
tills den snäpper fast. Du lossar klämman genom att dra 
ut de rundade greppen från sidorna.



Om Testa följande

Ingenting händer när jag håller in På/Av-knappen på 
Maxi.

• Batteriet är urladdat. Ladda enheten, se Ladda Maxi.

Batterilampan på Maxi blinkar rött. • Batteriet är nästan urladdat. Ladda Maxi, se Ladda Maxi.

Jag hör inget ljud i hörlurarna trots att Maxi är på. • Kontrollera först att volymen inte är för hög och sedan 
att hörlurskontakten är ordentligt ansluten till hörlurs-
uttaget (12) på Maxi. 

• Höj volymen gradvis genom att trycka på    på  
volymreglaget (6).

• Anslut hörlurarna till någon annan enhet, till exempel en  
mobiltelefon, och kontrollera om du hör något ljud. Om 
inte, kan det vara nödvändigt att byta ut hörlurarna.

• Om Bluetooth-läge har valts, kontrollera att TV-sändaren 
eller mobiltelefonen är inom räckhåll, att enheten är 
parkopplad med Maxi och att den strömmar ljud.

Jag kan inte höra mobiltelefonen i mina hörlurar. • Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på mobiltele-
fonen och att telefonen är parkopplad med Maxi. Se 
Parkoppling i avsnittet Använda Maxi med mobilen.

Jag kan inte höra TV:n i mina hörlurar. • Kontrollera att att TV:n är på, att Maxi är inom räckhåll 
för TV-sändaren och att enheterna är parkopplade. Se 
Parkoppling i avsnittet Använda Maxi för att lyssna på TV.

Ljudet från TV:n eller mobiltelefonen är för lågt, trots att 
volymen på Maxi är på högsta nivå.

• Försök att istället höja volymen på din TV eller mobil- 
telefon.

Ett tjutande ljud hörs i hörlurarna. • Sänk volymen eller öka avståndet mellan Maxi och 
hörlurarna.

• Rikta mikrofonen (9) på Maxi bort från dig.

Maxi verkar ha hängt sig. • Håll in På/Av-knappen (3) i tio sekunder tills Maxi 
stängs av.

• Håll in På/Av-knappen i ungefär en sekund för att 
starta Maxi.

Felsökning
De flesta problem som kan uppstå kan du enkelt åtgärda genom att följa nedanstående tips.

Skötsel och underhåll
Användning

Notera: Maxi Pro kan generera mycket höga ljudnivåer. 
Öka därför volymen gradvis till en nivå som känns be-
haglig att lyssna på. Exponering för höga ljudnivåer kan 
skada din hörsel. 

Förvara smådelar utom räckhåll från barn. 

Använd produkten i en torr miljö där temperaturen alltid 
ligger mellan 0 och 35 °C.

Rengöring

Torka av produkten med en mjuk luddfri trasa. Undvik att 
fukt tränger in i öppningarna. 

Service och garanti

Om produkten ser ut att vara skadad eller inte fungerar som 
den ska, följ instruktionerna i detta häfte. Om produkten 
fortfarande inte fungerar som avsett, kontakta din lokala 
återförsäljare för information om service och garanti.



BE2022 Maxi Pro TV-sändare

Om TV-sändaren
Med Maxi Pro TV-sändare kan du justera volymen på TV:n 
till en nivå som passar dig, utan att volymen påverkas för 
andra personer i rummet. TV-ljudet strömmas i stereo via 
Bluetooth till din Maxi Pro samtalsförstärkare.
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AUDIO OUTPUT HEADPHONES OPTICAL

Vad du behöver för att komma igång
För att installera TV-sändaren behöver du också: 
En TV med en RCA-, hörlurs-  
eller optisk ljudutgång

I paketet
Utöver TV-sändaren medföljer även: 
En mini-stereokabel 

En mini-stereo-till-RCA-adapter

En fiberoptisk kabel

En Maxi Pro  
samtalsförstärkare

En strömkabel med USB-kontakt



Installera TV-sändaren
Steg 1: Koppla in ljudet
TV-sändaren kan anslutas till TV:n på flera sätt. Det beror på 
vilka ljudutgångar som finns på din TV.

Använda RCA-utgången på TV:n
1 Anslut ena änden av mini-stereokabeln till ljudingången 

på baksidan av TV-sändaren.

2 Anslut den andra änden till mini-stereo-till-RCA-adaptern.

3 Anslut RCA-kontakterna till ljudutgången på TV:n.

Tips: Det går också att ansluta den andra änden av mini-
stereo-kabeln direkt till hörlursutgången på TV:n. Detta kan 
stänga av högtalarna på vissa TV-modeller.

Ljudingång

Mini-stereokabel

Mini-stereo-till-RCA-adapter

TV

Vänster & höger 
RCA-utgång

Använda den optiska ljudutgången på TV:n
Om din TV har en optisk ljudutgång kan du använda den 
fiberoptiska kabeln för att ansluta TV-sändaren. Gör så här:

1 Anslut ena änden av kabeln till den optiska ljudingången 
på baksidan av TV-sändaren.

2 Anslut den andra änden till den optiska ljudutgången på 
TV:n.

 
Fiberoptisk kabel

Optisk ljudingång

Fiberoptisk kabel
TV

Optisk  
ljudutgång



Steg 2: Ansluta strömkabeln
1 Anslut strömkabeln till strömuttaget på baksidan av TV-

sändaren. 

2 Anslut USB-kontakten till nätadaptern.

3 Sätt i stickproppen i nätadaptern och kontrollera att den 
sitter fast ordentligt innan du sätter den i vägguttaget. 
Strömlampan på TV-sändaren börjar lysa grönt.

Tips: Det går också att ansluta USB-kontakten direkt till ett 
USB-uttag på TV:n.

Steg 3: Parkoppling
Notera: Om TV-sändaren levererats tillsammans med din 
Maxi behöver du inte parkoppla enheterna.

1 På TV-sändaren: Håll in Bluetoothknappen tills Bluetooth-
lampan börjar blinka blått. 

2 På Maxi: Tryck kort på mikrofonknappen. Håll in Bluetooth- 
knappen tills Bluetoothlampan börjar blinka blått.

3 Båda Bluetoothlamporna lyser med ett fast blått sken när 
parkopplingen är klar.

Strömuttag

Strömkabel
Nätadapter

USB-uttag

Använda TV-sändaren
Starta
1 TV-sändaren startar så snart den anslutits till ström. 

Strömlampan börjar då lysa grönt för att visa att den är 
påslagen.

2 Vid uppstart ansluter TV-sändaren automatiskt till Maxi 
Pro. Bluetoothlamporna lyser då blått på båda enheter för 
att visa att de är parkopplade. 

Notera: TV-sändaren är alltid påslagen när den är 
strömansluten. Om du skulle ta med dig din Maxi Pro 
utanför hemmet, återansluts den automatiskt så snart du 
befinner sig inom Bluetooth-räckvidd.

Ladda Maxi Pro
Du kan ladda Maxi Pro från din TV-sändare. Gör så här:
1 Ta fram laddningskabeln till Maxi Pro. Anslut USB-änden 

till USB-laddningsporten på TV-sändaren.
2 Anslut den andra änden till det gula laddningsuttaget på 

Maxi Pro samtalsförstärkare.
3 Batterilampan på Maxi blinkar grönt under pågående 

laddning.

USB-
laddningsport

Maxi laddningskabel Maxi Pro

Laddningsuttag



Skötsel och underhåll
Använd produkten i en torr miljö där temperaturen alltid ligger mellan 
0 och 35 °C. 

Torka av produkten med en mjuk luddfri trasa. Undvik att  
fukt tränger in i öppningarna. Använd inte fönsterputs- medel, rengö-
ringsmedel, sprayer, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipande 
medel.

Om produkten ser ut att vara skadad eller inte fungerar som den ska, 
följ instruktionerna i detta häfte. Om produkten fortfarande inte fung-
erar som avsett, kontakta din lokala återförsäljare för information om 
service och garanti.

Felsökning

Om Testa följande

Inget händer när jag 
trycker på Bluetooth- 
knappen på TV-sändaren.

• Kontrollera att TV-sändaren är 
strömansluten, se Ansluta strömkabeln.

Jag kan inte höra TV:n i 
mina hörlurar.

• Kontrollera att Maxi Pro är inom räckvidd 
och parkopplad med TV-sändaren, se Par-
koppling.

Ljudet från TV:n för-
svinner när jag ansluter 
mini-stereokabeln till 
hörlursutgången.

• Vissa TV-modeller fungerar på detta sätt. 
Använd istället TV:ns RCA- eller optiska 
ljudutgång, se Koppla in ljudet.
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