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Rekonditionering 

Rengöring av din Pico Voicebox 18 
 Headset kan rengöras med Micro fiber-trasa  
 Pico Voicebox 18 kan regelbundet rengöras med antibakteriell servett, alternativt alkoholbaserad 

rengöringsduk.  
 Spraya inte rengöringsmedel av något slag direkt på din Pico Voicebox 
 Doppa inte Pico Voicebox i vätska 
 Tvätta eller (vid rekonditionering) byt ut eventuell rem elller mjuk väska 
 Byt ut mikrofonskydd vid behov 

Funktionskontroll av din Pico Voicebox 18 

 Testa att laddare fungerar 
 Testa att headset och röstförstärkare är ihop kopplade 
 Ladda röstförstärkare samt headset 
 Kolla så att klistermärket för instruktion av ljudjustering sitter kvar på röstförstärkaren 

    

Återvinning av din Pico Voicebox 18 

 Pico Voicebox ska lämnas för återvinning enligt de lokala krav som finns för elektronik med 
Litiumbatterier. 

 Pico Voicebox kan också skickas till Picomed AB, Konsumentvägen 8A, 12530 Älvsjö tillsammans 
med information om att den ska kasseras.  

Reparation 

 Pico Voicebox får inte skruvas isär utan att ha kontaktat Picomed.  
 Garanti gäller i 2 år med begränsningar för garanti av batteri.  
 Kontakta Picomed vid batteribyte, vissa modeller behöver inte skickas in för byte 
 Reparationer skickas med fel beskrivning till: 

Picomed AB Lagerhotellet, Konsumentvägen 8A, 12530 Älvsjö 

Lagerhållning 

 Lagras i rumstemperatur 
 Optimalt ska batterier lagras med ca 40-50% laddning. Alla batterier har viss självurladdning och 

behöver underhållsladdas regelbundet. Fulladdat batteri är också acceptabelt. 
Låt ALDRIG ett batteri laddas ur helt, det kan tappa mycket effekt och kanske aldrig går att ladda 
igen.  

Vad ingår vid leverans: 
1. Röstförstärkare 
2. Trådlöst headset (mikrofon) 
3. Laddare med två USB portar 
4. Två USB ladd sladdar 
5. Bärrem 
6. Manual 
7. Väska 
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Manuell ihopparning: 

 Steg 1. Starta Röstförstärkare, håll nere "M"-knappen i 5 sekunder, röstförstärkaren säger 
”UHF Waiting for connection”. 

 Steg 2. Starta den trådlösa mikrofonen och håll inne ihopparnings knappen " " i 5 
sekunder. Röstförstärkaren bekräftar genom att säga "UHF is connected". 

 
Felsökning: 
Allt är påslaget, men förstärkaren ger inget ljud. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Överensstämmer med: 
CE, EMC, RED, RoHS 
 


