
Huoltolähete
Kuulokojeet ja korvaosat

Lähetyspäivä: 20

Kuulokoje (1): 

        Kojeen mukana oleva korvaosa vaatii korjausta 

       Mykkä/ei vahvista

        Äänen laadussa säröä/suhinaa/heikko/katkoo

        Paristo/akku kuluu nopeasti

        Painike/voimakkuudensäädin epäkunnossa

        Epäsäännöllinen toiminta: toimii hetken/sammuu 
        itsestään

        Huoltokutsun merkkiääni (8 piippausta)

        Ohjelmointi ei onnistu/langattomuus ei toimi

        Korvakäytäväkojeessa/korvaosassa istuvuus- 
       ongelma (merkitse kohta kojeeseen esim. 
       tussilla ja tarkenna):

             Kipeyttää korvan  Ei pysy korvassa
             Liian iso      Liian pieni

Tarkenna:

Muu vika:

       Palautus lähettäjälle

Nimi ja osoite:

       Palautus käyttäjälle

Nimi ja osoite:

Audmet Oy
Linnanrakentajantie 2, 00880 Helsinki 

Puh: 09 2786200 (vaihde), 09 27862086 (huolto)
info@audmet.f i

       Muu palautuspaikka, mikä?

       Maksaja:

       Takuuhuolto/luovutuspäivä:

Lisätiedot:

Kuulokoje (2): 

       Kojeen mukana oleva korvaosa vaatii korjausta

        Mykkä/ei vahvista

        Äänen laadussa säröä/suhinaa/heikko/katkoo

        Paristo/akku kuluu nopeasti

        Painike/voimakkuudensäädin epäkunnossa

        Epäsäännöllinen toiminta: toimii hetken/sammuu 
        itsestään

        Huoltokutsun merkkiääni (8 piippausta)

        Ohjelmointi ei onnistu/langattomuus ei toimi

       Korvakäytäväkojeessa/korvaosassa istuvuus- 
       ongelma (merkitse kohta kojeeseen esim. 
       tussilla ja tarkenna):

             Kipeyttää korvan  Ei pysy korvassa
             Liian iso      Liian pieni

Tarkenna:

Muu vika:
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