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ListenTALK Docking Station 
Tray/Case Quick Start Guide

Hvordan oplades en Listen TALK enhed i 
laderen?
Placér enheden i en ledig ladeslot. Status LED’en blinker 
på alle enheder under opladning, og vil lyse konstant, når 
enheden er fuldt opladet.

Opret en gruppe i ladestationen

Udover at genoplade batterierne i dine ListenTALK enheder, 
kan man udføre en række smarte opsætningsmuligheder 
med eller uden en tilsluttet computer. Først beskrives nogle 
funktioner som ikke kræver en PC:

Sæt alle de aktuelle ListenTALK enheder i stationen – placér 
«leder» enheden i den røde slot.

Parre knappen  – opret en ListenTALK gruppe ved at 
trykke på parre knappen på ladestationen ( se på 
detefterfølgende billede ). Dette parrer alle enheder 

til den aktuelle leder i ladestationen, kun ved ét enkelt tryk. 
Parre indikatoren vil blinke og derefter lyse konstant for en 
stund inden den slukker. Dette for at indikere at parre 
processen er færdig. Du kan oprette flere grupper ved at 

gentage processen med nye enheder, pas på at de ikke 
bliver blandet sammen.

Bemærk: Hver ListenTALK gruppe er uafhængige og har sikker 
kommunikation ved hjælp af kryptering.

Afbryd parring – for at afbryde en parrings process. Lad 
enhederne blive i stationen. Tryk og hold parre knappen på 
laderstationen i fem sekunder, parre indikatoren vil blinke 
og lyse konstant for en stund inden den slukker for at 
indikere, at parre processen er færdig. Dette danner en ny 
gruppe og sletter den gamle.

Introduktion
Tak for at du har valgt en ListenTalk ladestation! 

For yderligere information om brug, justering eller programmering, download den fulde brugsanvisning 
(på engelsk) fra www.listentech.com/support/manuals. For at købe yderligere tilbehør kontakt 
LydRommet Danmark på www.lydrommet.dk eller på telefon 87 36 20 70.

Ladestation – Placér ladestationen på et 
fladt underlag eller montér den på en væg. 
Der er vægmonteringshuller på bagsiden. 
Tilslut ladestationen til strømnettet med den 
medfølgende strømledning. (100/240VAC, 
50/60Hz)

Ladekuffert – Placér ladekufferten på et fladt underlag. 
Tilslut ladekufferten til strømnettet med den medfølgende 
strømledning. (100/240VAC, 50/60Hz)
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ListenTALK Status
Status knappen – tryk og hold dockingstationens 
Status knap nede for at tænde for enhedernes display. 

Dette vil give information om en gruppes tilhørighed og 
individuel setup status for den enkelte ListenTALK enhed

Leder klipsen
Hver ListenTALK enhed leveres med en rød Leder klips. 
Som ”deltager” er denne ikke i brug og kan placeres i siden 
af ladestationen til opbevaring

Bruger check ud/ identificeringDocking 
Station 

Der er plads til at opbevare et kreditkort i lade stationen, 
hvis der er et ønske om at danne sig et overblik over hvem 
som har den aktuelle TALK enhed. I ListenTALK software 
programmet kan man ved at benytte ”check ud modus”, 
registere hver bruger med kontaktdetaljer og billede.

Programmering
Tilkoble en Windows PC til lade stationen eller kufferten 
med et USB kabel. Download og installér ListenTALK 
software fra www.listentech.com/support/software. For 
detaljer om software programmet brug Help filen.

LA-382 kabel beslag
Der findes et kabel beslag 
som holder styr på kablerne 
til høretelefonerne. Dette 
monteres på ladestationen for 
at holde bedst orden på alle løse 
ledninger.
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