
Adaptador 
de Telefone 2.0

Instruções de uso



Introdução para este livreto
Este livreto orienta você sobre como usar e manter o seu novo adaptador de 
telefone. Leia o livreto cuidadosamente, incluindo a seçãoAvisos. Isso o ajudará  
a tirar o máximo de proveito do seu adaptador de telefone.

Se você tiver perguntas adicionais sobre o uso do seu adaptador de telefone, 
entre em contato com o seu fonoaudiólogo.

Para a sua conveniência, este livreto contém a barra de navegação baixo para 
ajudá-lo a navegar facilmente pelas diferentes seções.
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Uso pretendido
Uso pretendido O adaptador de telefone 2.0 deve ser usado em conjunto com os apare-

lhos auditivos sem fio Oticon ConnectClip, Oticon Streamer Pro e Oticon. 
Isso permite que o usuário do aparelho auditivo se comunique sem fio 
com um interlocutor em conversa telefônica por meio de um telefone 
fixo (analógico/PSTN).

Indicações para uso Sem indicações de uso.

Usuários ao qual o 
produto se destina

Adultos e crianças com mais de 36 meses.

Ambiente  
do usuário

Interno.

Contraindicações Não há contraindicações.

Benefícios clínicos Veja os benefícios clínicos do aparelho auditivo.
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Conteúdo da embalagem
A embalagem consiste dos seguintes elementos:

Adaptador de Telefone 2.0 Fonte de alimentação 
(A fonte de alimentação pode variar de país para país)

Cabo do telefone

Este livreto

Sobre

Visão geral do adaptador de telefone

Frente

Indicador 
do telefone

Indicador de energia

Condições Indicador de 
energia 

Indicador do 
telefone

Ligado, nenhuma conexão ao Streamer Pro ou ao ConnectClip
Pareando com o Streamer ou ConnectClip
O Streamer ou ConnectClip está conectado sem fios
Chamada recebida
Conversa telefônica
Condição de falha (entre em contato com o seu fonoaudiólogo)

 Sem luz     Piscando     Estável



OUT
IN

AUX

POWER
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Verso

Fonte de alimentação

Para adaptador de parede PSNT

Para telefone fixoConnectLine in/out*

Para mais informações, visite: www.oticon.global/connectline

Instalação

Instalação
Usando o adaptador de telefone pela primeira vez
Antes de poder usar o adaptador de telefone com seus aparelhos auditivos,  
o adaptador de telefone deve estar conectado a uma tomada elétrica e à linha 
telefônica pública. 

Este é um guia passo a passo sobre como instalar o adaptador de telefone.

Todas as partes necessárias para a instalação estão incluídas no pacote.



1 2
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Conectando o adaptador de telefone a uma tomada elétrica 
Use a fonte de alimentação com cabo USB da caixa 1

1. Conecte o conector USB ao conector “power” no adaptador de telefone.

2. Conecte a fonte de alimentação à tomada da rede elétrica ou a outra fonte de 
energia.

3. Verifique se a energia está ligada.

4. Após alguns segundos, o indicador de energia  na frente do adaptador de 
telefone acenderá em verde.

Caixa 1

4.

2. e 3.

1.AVISO IMPORTANTE
Ao carregar o adaptador de telefone, use o cabo fornecido original de 
alimentação 5.0V/1A, CE e com etiqueta de segurança.   



1 2
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Conectar-se com linha telefônica e telefone fixo
Coloque o adaptador de telefone em um local adequado próximo ao telefone fixo 
ou estação base. 

1. Desconecte a linha telefônica do telefone fixo (ou da estação base).*

2. Conecte a linha telefônica do adaptador de parede ao conector “IN” do 
adaptador de telefone.  

3. Conecte o cabo do telefone da caixa 2 no conector “OUT” do adaptador de 
telefone. 

4. Conecte a outra extremidade do cabo telefônico ao telefone fixo  
(ou estação base).* 

Retire o fone do seu telefone fixo - agora você deve ouvir o tom de discagem  
a partir do fone.

Caixa 2

3.
2.

1.

4.

* Se o seu telefone principal ou estação base não tiver um plugue destacável para a conexão de telefone fixo, tente usar um 
telefone alternativo ou entre em contato com um técnico para concluir a instalação.
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Ligar/
Desligar

Pareando o Streamer Pro com o adaptador de telefone
Na primeira vez em que o Streamer é usado com o adaptador de telefone, ele deve 
ser pareado ao adaptador de telefone. 

Para o pareamento:
1. Certifique-se de que o Adaptador de TV esteja ligado, ou seja, o indicador de 

energia esteja verde estável.

2. Pressione e segure o botão LIGAR/DESLIGAR no Streamer por 5 a 6 segundos 
até que a luz azul comece a piscar.

3. Coloque o Streamer Pro no topo ou perto do adaptador de telefone –  
o pareamento leva em torno de 20 a 60 segundos.

4. O pareamento é concluído quando o indicador de energia no adaptador de 
telefone e o indicador no Streamer fica azul estável. O pareamento é feito 
apenas uma vez e normalmente não terá que ser repetido.

Pareamento com o Streamer Pro

Streamer Pro
status superior

Streamer Pro
frente

Telefone 
Adaptador

Descrição do Status

- Streamer e adaptador 
de telefone ligados

- Streamer em modo de 
pareamento 

-  Pareamento completo

 Estável     Piscando
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B

Status
 Pareamento do ConnectClip com o adaptador de telefone
Na primeira vez em que o ConnectClip é usado com o adaptador de telefone, ele 
deve ser pareamento  emparelhado ao adaptador de telefone. 

Para o pareamento :
1. Certifique-se de que o Adaptador de TV esteja ligado, ou seja, o indicador de 

energia esteja verde estável.

2. Pressione e segure simultaneamente o multibotão E o botão de aumentar 
volume no ConnectClip (B) por cerca de 6 segundos até que o indicador de 
status fique azul piscando.

3. Coloque o ConnectClip em cima do adaptador de telefone – o pareamento leva 
em torno de 20 a 60 segundos.

4. O pareamento  é concluído quando o indicador de energia no adaptador de 
telefone e o indicador no ConnectClip fica azul estável. O pareamento é feito 
apenas uma vez e normalmente não terá que ser repetido.

Pareamento  com o ConnectClip

Status do 
ConnectClip

Energia do 
ConnectClip

Telefone 
Adaptador

Descrição do Status

ConnectClip e adaptador 
de telefone ligados
ConnectClip no modo de 
pareamento 

 Pareamento completo

 Estável     Piscando     Energia



Streamer Pro
Ver Página

22
ConnectClip
Ver Página

30
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Usando o adaptador de telefone
O adaptador de telefone suporta chamadas recebidas e efetuadas. Durante uma 
ligação, os aparelhos auditivos são usados como fones de ouvido e o microfone, 
no Streamer ou no ConnectClip, permite a operação com as mãos livres.

Verifique se o adaptador telefônico está instalado corretamente, conforme 
descrito na seção a seguir, antes de usar o Streamer ou o ConnectClip para 
conversas telefônicas pela primeira vez.

Para usar o adaptador de telefone, o Streamer ou o ConnectClip e o adaptador 
de telefone devem estar conectados sem fio. Essa conexão é estabelecida 
automaticamente quando o Streamer e o adaptador de telefone estão pareados 
e dentro do alcance. O adaptador de telefone está conectado ao Streamer ou 
ConnectClip quando o indicador de energia  no adaptador de telefone está azul 
estável.
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Chamadas recebidas Streamer Pro
Como responder e encerrar uma chamada
Verifique se você pode falar no microfone do Streamer.

Quando o telefone fixo tocar, você ouvirá uma notificação de chamada recebida 
em seus aparelhos auditivos. O indicador do telefone no adaptador do telefone 
pisca em verde e, ao mesmo tempo, o botão do telefone no Streamer e o indicador 
pisca em verde.

Pressione brevemente o botão do telefone no Streamer para atender a chamada. 
Você ouvirá um bipe de confirmação nos seus aparelhos auditivos. O botão 
do telefone e o indicador de status no Streamer e o indicador de telefone no 
adaptador de telefone estão acesos em verde estável. 

Para encerrar a chamada, pressione brevemente o botão do telefone no Streamer 
e o botão verde do telefone no Streamer se apaga.

Microfone

Botão  
do telefone

Manuseio
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Recebendo uma chamada Streamer Pro

Streamer Pro
status superior

Streamer Pro
frente

Telefone 
Adaptador

Descrição do Status

Streamer e adaptador de telefone conectados

Telefone tocando: O indicador do telefone e o 
status superior do Streamer piscam em verde. 
Você ouvirá uma notificação de chamada rece-
bida nos seus aparelhos auditivos.
Quando a chamada estiver conectada, você 
ouvirá um sinal sonoro reconhecendo que a 
chamada foi atendida - agora você pode ouvir 
e conversar com a outra pessoa.

 Estável     Piscando

Chamadas efetuadas Streamer Pro
Como fazer uma chamada
Verifique se você pode falar no microfone do Streamer.

1. Para fazer uma ligação, pressione brevemente o botão do telefone do 
Streamer. Com o gancho fora da base, você ouvirá um tom de discagem nos 
aparelhos auditivos. O botão do telefone no Streamer e o indicador de telefone 
no adaptador de telefone ficarão verde estável.

2. Pegue o fone do seu telefone fixo (ou pressione “Ligar” no telefone portátil)  
e disque o número de telefone normalmente para fazer uma ligação. 

3. Após alguns instantes, você ouvirá o tom de chamada nos seus aparelhos 
auditivos, indicando que a chamada agora está conectada através do Streamer 
e dos aparelhos auditivos.

Agora você pode colocar o telefone de volta (ou pressionar “finalizar chamada” no 
telefone portátil).

Para encerrar a ligação, pressione brevemente o botão do telefone no Streamer.

Nota: Coloque o fone corretamente de volta no telefone - caso contrário, a linha telefônica bloqueará as chamadas recebidas.
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Microfone

Botão do 
telefone

Fazer uma chamada
Streamer Pro

status superior
Streamer Pro

frente
Telefone 

Adaptador
Descrição do Status

O Streamer e o adaptador de telefone 
estão conectados

Pressione brevemente o botão do telefo-
ne no Streamer e você ouvirá um tom de 
discagem nos aparelhos auditivos.

 Estável     Piscando
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Chamadas recebidas ConnectClip
Como fazer uma chamada
Verifique se você pode falar no microfone do ConnectClip (A).

Quando o telefone fixo tocar, você ouvirá uma notificação de chamada recebida 
em seus aparelhos auditivos. O indicador do telefone no adaptador do telefone 
piscará em verde e, ao mesmo tempo, o indicador de status no ConnectClip piscará 
em verde (B).

Pressione brevemente o multibotão no ConnectClip (C) para atender à chamada. 
Você ouvirá um breve bipe de confirmação nos seus aparelhos auditivos. O 
indicador de status no ConnectClip e o indicador de telefone no adaptador de 
telefone ficarão verde estável. 

Para encerrar a chamada, basta pressionar brevemente o multibotão no 
ConnectClip e o indicador de status fica azul.

CBA

Nota: O ConnectClip só pode ser emparelhado com um dispositivo por vez. Veja a página 18 para instruções de emparelhamento.
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Recebendo uma chamada ConnectClip
Status do 

ConnectClip
Energia do 

ConnectClip
Telefone 

Adaptador
Descrição do Status

O ConnectClip e o adaptador de telefone estão 
conectados.

Telefone tocando: O indicador do telefone e o 
indicador de status do ConnectClip piscam em 
verde. Você ouvirá uma notificação de chamada 
recebida nos seus aparelhos auditivos.
Quando a chamada estiver conectada, você ouvirá 
um sinal sonoro reconhecendo que a chamada foi 
atendida - agora você pode ouvir e conversar com 
a outra pessoa.

 Estável     Piscando

Chamadas efetuadas ConnectClip
Como fazer uma chamada
Verifique se você pode falar no microfone do ConnectClip (A).

1. Para fazer uma ligação, pressione brevemente o multibotão do ConnectClip 
(B). Com o gancho fora da base, você ouvirá um tom de discagem nos aparelhos 
auditivos. O indicador de status no ConnectClip e o indicador de telefone no 
adaptador de telefone ficarão verde estável.

2. Pegue o fone do seu telefone fixo (ou pressione “Ligar” no telefone portátil)  
e disque o número de telefone (C) normalmente para fazer uma ligação. 

3. Após alguns instantes, você ouvirá o tom de chamada nos seus aparelhos 
auditivos, indicando que a chamada agora está conectada através do 
ConnectClip e dos aparelhos auditivos.

Agora você pode colocar o telefone de volta (ou pressionar “finalizar chamada” no 
telefone portátil).

Para encerrar a chamada, basta pressionar brevemente o multibotão no 
ConnectClip.

Nota: Coloque o fone corretamente de volta no telefone - caso contrário, a linha telefônica bloqueará as chamadas recebidas.
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BA

C

Fazer uma chamada
Status do 

ConnectClip
Energia do 

ConnectClip
Telefone 

Adaptador
Descrição do Status

O ConnectClip e o adaptador de telefone estão 
conectados.

Pressione brevemente o multibotão no Connec-
tClip e você ouvirá um tom de discagem nos apare-
lhos auditivos.

 Estável     Piscando

AVISO IMPORTANTE
Use um pano macio e seco para limpar o adaptador de telefone. O adaptador de telefone 
nunca deve ser lavado ou imerso em água ou outros líquidos.
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Informações adicionais
Desligue o adaptador de telefone
Se você não deseja receber chamadas telefônicas no seu Streamer, desligue o 
adaptador telefônico desconectando a energia. Para uso normal, o adaptador de 
telefone usa muito pouca energia, portanto não é necessário desligá-lo. 

Intervalo
O adaptador de telefone tem um alcance de até 30 metros para o Streamer e até 
20 metros para o ConnectClip, dependendo de móveis e paredes. Dentro desse 
intervalo, você pode conversar por telefone com as mãos livres com boa qualidade 
de som (ou seja, sem som “quebrado”).

Normalmente, você poderá ouvir a notificação de chamada recebida nos aparelhos 
auditivos a uma distância de 30 a 40 metros, mas precisará se aproximar do 
adaptador do telefone para ouvir claramente a voz do interlocutor. Isso pode ser 
útil, por exemplo, ao trabalhar no jardim.

Controle de volume
Use os botões de volume no seu Streamer Pro ou no ConnectClip para ajustar o 
nível de volume nos aparelhos auditivos. Ajuste o volume pressionando para cima 
ou para baixo brevemente. Pressione brevemente mais uma vez para realizar 
outros ajustes.

O nível de volume do telefone definido pelo Streamer é memorizado. Isso significa 
que, da próxima vez que uma ligação for feita, será aplicado o nível de volume 
memorizado. Este recurso não está disponível no ConnectClip.

Ouvir apenas o som do telefone
Os microfones do aparelho auditivo estão ligados por padrão.

No entanto, os microfones do aparelho auditivo podem ser silenciados, permitindo 
que você ouça melhor a conversa telefônica.

Pressione o botão de abaixar volume por cerca de 3 segundos (Streamer Pro e 
ConnectClip) durante a conversa para reativar os microfones do aparelho auditivo.
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AVISO IMPORTANTE
Consulte as instruções do seu aparelho auditivo para detalhes sobre a funcionalidade 
do seu aparelho auditivo específico.

Para obter instruções detalhadas do usuário sobre o Streamer, consulte as 
Instruções de Uso.

Para obter instruções detalhadas do usuário sobre o ConnectClip, consulte as 
Instruções de Uso.

Para obter mais suporte ou dicas, consulte as informações em  
www.oticon.global/support 

Para sua segurança pessoal e para garantir o uso 
correto, você deve se familiarizar completamente 
com as seguintes advertências gerais antes 
de usar o seu adaptador de telefone. Consulte 
o seu fonoaudiólogo se ocorrerem operações 
inesperadas ou incidentes graves com o seu 
adaptador de telefone durante o uso ou por 
causa de seu uso. O seu fonoaudiólogo o ajudará 
a lidar com problemas e, se relevante, informar o 
fabricante e/ou as autoridades nacionais. 

Conexão com equipamento externo
A segurança do uso do adaptador de telefone, 
quando conectado a equipamentos externos com 
um cabo de entrada auxiliar e/ou cabo USB e/
ou de forma direta é determinada pela fonte de 
sinal externa. Quando conectado a equipamentos 
externos plugados a uma tomada de parede, este 
equipamento deve estar em conformidade com  
a IEC-62368-1 ou normas de segurança 
equivalentes.

Interferência
O adaptador de telefone foi testado 
exaustivamente quanto às interferências, 
de acordo com os mais rígidos padrões 
internacionais. No entanto, pode ocorrer 
interferência entre o adaptador de telefone e 
outros dispositivos. Se isso ocorrer, aumente 
a distância entre o adaptador de telefone e o 
aparelho causador da interferência. 

Riscos de incêndio
A fonte de alimentação em seu adaptador de 
telefone não tem energia suficiente para causar 
um incêndio em condições normais de uso. 

Uso de acessórios de terceiros 
Use apenas acessórios, transdutores 
ou cabos fornecidos pelo fabricante. 
Acessórios incompatíveis podem resultar em 
compatibilidade eletromagnética (EMC) reduzida 
do seu dispositivo.  

Avisos Gerais

Avisos
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Condições de uso

Condições operacionais Temperatura: +5°C a +40°C
Umidade: 15% - 93% umidade relativa, sem condensação
Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Condições de armazena-
mento e transporte

A temperatura e a umidade não devem exceder os limites abaixo 
por períodos longos durante o transporte e o armazenamento.

Temperatura: -25°C a +70°C
Umidade: 15% - 93% umidade relativa, sem condensação
Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Garantia internacional
O seu dispositivo é coberto por uma garantia 
limitada internacional emitida pelo fabricante 
por um período de 12 meses, a contar da data 
de entrega. Esta garantia limitada cobre de-
feitos de fabricação e de materiais no próprio 
dispositivo, mas não acessórios como pilhas, 
cabos, fontes de alimentação, etc. Proble-
mas provenientes do manuseio ou cuidado 
inadequado, uso excessivo, acidentes, reparos 
feitos por pessoas não autorizadas, exposição 
a condições corrosivas, dano devido a objetos 
estranhos entrando no dispositivo, ou ajustes 
incorretos NÃO são cobertos pela garantia 
limitada e podem anulá-la. Sob esta garantia, 
o fabricante escolherá, a seu exclusivo crité-
rio, reparar o dispositivo ou substituí-lo por 
um modelo equivalente. A garantia acima não 
afeta nenhum direito legal que você possa ter 
sob a legislação nacional aplicável governando 

a venda de bens de consumo. Seu fonoaudi-
ólogo pode ter emitido uma garantia que vá 
além das cláusulas desta garantia limitada. 
Consulte-o para mais informações.

Se precisar de assistência 
Leve o seu dispositivo para o seu fonoaudi-
ólogo, que poderá identificar os pequenos 
problemas e ajustes imediatamente. Seu 
fonoaudiólogo pode ajudá-lo a obter o serviço 
de garantia do fabricante. O seu fonoaudi-
ólogo pode cobrar uma taxa pelos serviços 
prestados. 

Mais informações
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Informações técnicas
Nome do modelo BS-H200

O Adaptador de Telefone 2.0 contém um 
transmissor sem fios que usa a tecnologia de 
2,4 GHz.
A energia de emissão do Adaptador de Telefo-
ne 2.0 é de, no máx., 10 dBm EIRP.

O Adaptador de Telefone 2.0 está em con-
formidade com padrões internacionais em 
relação a radiotransmissores, compatibilidade 
eletromagnética e exposição humana.

Este produto destina-se à conexão com a rede 
telefônica analógica pública e pode ser opera-
do nos países da UE e da EFTA.

Devido ao tamanho limitado disponível no 
Adaptador de Telefone 2.0, as marcações de 
aprovação relevantes podem ser encontradas 
neste documento.

Informações adicionais podem ser encontra-
das nas:
Fichas Técnicas (TD) em www.oticon.global.

EUA e Canadá
O aparelho auditivo contém um módulo de 
rádio com os números de ID de certificação a 
seguir:

FCC ID: UXZBSH200
IC: 8191A-BSH200

Nota
O dispositivo está em conformidade com a 
Parte 15 das Regras FCC e as normas RSSs de 
isenção de licença da Indústria do Canadá. 
A operação está sujeita às duas seguintes 
condições: 

1. este dispositivo não pode causar interferên-
cia prejudicial e 

2. este dispositivo deve aceitar qualquer in-
terferência recebida, inclusive interferência 
que possa causar operação indesejada.

Nota
Mudanças ou modificações não expressa-
mente aprovadas pela parte responsável para 
conformidade podem invalidar a autoridade do 
usuário para operar o equipamento.

Este aparato digital de Classe B está em con-
formidade com o ICES-003 canadense.

Nota: Este equipamento foi testado e está 
em conformidade com os limites para um 
dispositivo digital de Classe B, conforme a 
Parte 15 das regras FCC. Esses limites são 
projetados para oferecer proteção razoá-
vel contra interferência prejudicial em uma 
instalação residencial. Este equipamento 

gera, usa e pode irradiar energia de frequên-
cia e, se não for instalado e usado de acordo 
com as instruções, pode causar interferência 
prejudicial a comunicações de rádio. Contudo, 
não há garantia de que a interferência não vá 
ocorrer em uma instalação particular. Se este 
equipamento causar interferência à recepção 
de rádio e televisão, o que pode ser determi-
nado desligando e ligando o equipamento, o 
usuário é encorajado a tentar corrigir a inter-
ferência através de uma ou mais das seguintes 
medidas:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
–  Aumentar a separação entre o equipamento 

e o receptor.
–  Conecte o equipamento com uma saída em 

um circuito diferente daquela ao qual o 
receptor está conectado.

–  Consulte o fabricante ou um técnico de 
rádio/TV experiente para obter ajuda.
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O fabricante declara que este Adaptador de 
Telefone 2.0 está em conformidade com os 
requisitos essenciais e outras disposições 
relevantes da Diretiva 2014/53/EU.

Este dispositivo médico está em conformidade 
com o Regulamento de Dispositivos Médicos 
(UE) 2017/745. 
 

A Declaração de Conformidade é disponibiliza-
da pelo fabricante.

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca
www.oticon.global

O descarte de 
equipamentos 
eletrônicos deve ser 
manuseado de acordo 
com os regulamentos 
locais.

Descrição de símbolos e abreviações usados neste livreto
Avisos
O texto marcado com um símbolo de alerta deve ser lido antes de se utilizar o aparelho.
Fabricante
O aparelho é produzido pelo fabricante cujo nome e endereço encontram-se indicados ao lado do 
símbolo. Indica o fabricante do dispositivo médico, conforme definido nas Diretivas UE 2017/745 e 
2017/746. 
Marca CE 
O dispositivo está em conformidade com todas os regulamentos e diretivas UE exigidos.
Resíduos eletrônicos (WEEE) 
Reciclar aparelhos auditivos, acessórios e pilhas conforme as regulamentações locais.
Os usuários de aparelho auditivo também podem devolver os resíduos eletrônicos para que seu 
fonoaudiólogo descarte-os. Equipamentos eletrônicos abrangido pela Diretiva 2012/19/UE sobre 
resíduos e equipamentos elétricos (WEEE).
Marca de Conformidade Regulatória (RCM) 
O aparelho está em conformidade com os requisitos de segurança elétrica, da EMC e com os requisitos 
de espectro de rádio para dispositivos fornecidos ao mercado da Austrália e da Nova Zelândia.
Etiqueta IMDA Singapura
O dispositivo está em conformidade com as normas e especificações publicadas pela Info-
Communications Media Development Authority (IMDA), e é compatível com as redes de 
telecomunicação pública em Singapura e não causa interferência de frequência de rádio a outras 
redes de comunicação de rádio autorizadas.
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Descrição de símbolos adicionais usados nas etiquetas

Manter seco 
Indica um aparelho médico que precisa ser protegido contra umidade.

Símbolo de cuidado 
Consulte instruções de uso quanto a advertências e cuidados.

Número do catálogo 
Indica o número do catálogo do fabricante, de modo que o aparelho médico possa ser identificado.
Número de série 
Indica o número de série do fabricante, de modo que um aparelho médico específico possa ser 
identificado.
Símbolo Japan JATE e Japan TELEC
“R” indica a marca para equipamentos de rádio certificados.
“T” indica que o dispositivo pode se conectar à rede telefônica.

5.0V    200mA
Entrada da fonte de alimentação 
Indica a taxa na qual a energia é enviada da fonte de alimentação para o seu dispositivo elétrico.
Etiqueta ICASA África
O dispositivo possui licença para ser vendido na África do Sul.
Dispositivo Médico
O dispositivo é um dispositivo médico.

Descrição de símbolos adicionais usados nas etiquetas
Marca de Certificação da Coréia (KC)
O dispositivo está em conformidade com os requisitos de segurança do produto coreano para 
equipamentos elétricos e eletrônicos.
Telepermit da Nova Zelândia
Indica que o dispositivo foi certificado e é adequado para conexão à rede de Telecomunicações da 
Nova Zelândia.
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Informações Gerais
Nome Técnico do Produto:
Aparelho Auditivo

Nome Comercial do Produto:
Aparelho Auditivo Retroauricular Opn

Modelos:
miniRITE / miniRITE-T

Importado e Distribuído por:
Centro Auditivo Telex LTDA
Avenida Venezuela, 27 sala 901 – Saúde
Rio de Janeiro / RJ – Brasil
Cep: 20.081-311 
Central de Atendimento: (21) 0800 0249 349
C.N.P.J./MF: 33.060.302/0001-04

Fabricado Por:
Oticon A/S
9, Kongebakken
Dk – Smørum – Dinamarca
Tel.: +45 39 27 79 00 Fax: +45 97 92 41 22

Responsável Técnica: Isabela Papera de Carvalho
CRFa: 11946/RJ

REG. ANVISA:
Opn 1/ Opn 2/ Opn 3: 103.560.201.03
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