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Opis oddajnika uTV 2

Oddajnik uTV 2 je priključen na vaš televizijski
sprejemnik (ali drug zvočni vir) in brezžično oddaja
zvočne signale iz vašega televizijskega sprejemnika,
ki jih uDirect 2 sprejema na razdalji do 30 metrov.
Poleg tega se uTV 2 uporablja tudi kot polnilna
postaja za uDirect 2, kadar ta ni v uporabi.

Unitron uTV 2 je namenjen brezžičnemu
povezovanju vaših slušnih aparatov s televizijskim
sprejemnikom ali drugimi zvočnimi napravami.
Sistem je sestavljen iz treh glavnih delov: vašega
slušnega aparata, sprejemno-oddajne naprave
uDirect 2 in oddajnika uTV 2.

Gumbi
(a) Gumb za vklop/izklop
(b)	Gumb za zvišanje glasnosti
TV‑signala
(c)	Gumb za znižanje glasnosti
TV-signala

slušni
aparat

Priključki
(d)	Priključek za napajanje
(mini‑USB)
(e)	Priključek za vhodni zvočni signal
(za 3,5-milimetrski vtič)
(f) Polnilna reža za uDirect 2

do 30 metrov
audio

er

pow

kabel

uDirect 2

uTV 2

(f)

(c)

(b)

(g)

(a)

(g)	Lučka, ki kaže stanje naprave
(d)

(e)

uTV 2
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Prva uporaba

b.	Nežno povlecite adapter navzgor, da ga odstranite
iz napajalnika;

1. korak: Napajanje

c. Ponovite 1. korak (opisan zgoraj).

1.	Izberite adapter, ki je primeren za vašo državo.

2. korak: Priključitev oddajnika uTV 2
Če želite priključiti napajalnik:

US

EU

UK

Postavite uTV 2 poleg televizijskega sprejemnika.

AU

Vtaknite napajalnikov vtič mini-USB (d) v priključek
za napajanje na oddajniku uTV 2. Vtaknite napajalnik
v stensko vtičnico (h).

2.

2.	Okrogli rob adapterja vstavite
do konca v okrogli rob
napajalnika.
3.	Potisnite spodnji del adapterja,
da se zaskoči. Preverite, ali je
adapter trdno nameščen.

3.

Če želite odstraniti napajalni
adapter:
a.	Povlecite nazaj jeziček na
univerzalnem napajalniku in
ga zadržite;

uTV 2

a.

b.

(h)
(d)
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S kablom RCA/činč (i) priključite oddajnik uTV 2 na
televizijski sprejemnik:
Vtaknite vtič za stereo (e) v priključek za vhodni
zvočni signal (Audio IN) na oddajniku uTV 2. Vtaknite
rdeči in beli vtič (i) v ustrezen rdeči in beli izhodni
priključek na svojem televizijskem sprejemniku.

Oddajnik uTV 2 lahko priključite tudi z zvočnim
kablom, ki ga vtaknete v priključek za slušalke na
televizijskem sprejemniku:
Vtaknite vtič za stereo (e) v priključek za vhodni
zvočni signal na oddajniku uTV 2 (Audio IN).
Vtaknite drugi konec kabla v izhodni priključek za
slušalke na televizijskem sprejemniku.

(i)
(e)

6

(e)
(j)
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 Priključitev oddajnika uTV 2 na televizijski
sprejemnik prek priključka za slušalke vam omogoča,
da z daljinskim upravljalnikom za televizijski
sprejemnik uravnavate glasnost zvoka.
 Pri nekaterih televizijskih sprejemnikih se bodo
zvočniki izklopili, ko boste vtaknili vtič v priključek
za slušalke, zaradi česar drugi ljudje ne bodo slišali
televizijskega sprejemnika. V tem primeru uporabite
izhodni priključek činč/RCA ali SCART, kot je opisano
zgoraj. Za več informacij o uravnavanju glasnosti
glejte 7. korak. Oddajnik uTV 2 se lahko s kablom
z vtičem za stereo (j) priključi tudi na druge zvočne
vire, kot so predvajalnik MP3, osebni računalnik ali
hišni predvajalnik zvoka.
 Nekateri televizijski sprejemniki nimajo analognega
izhodnega priključka za kable RCA. V tem primeru se
lahko uTV 2 priključi na kabelski sprejemnik oziroma
hišni stereosistem prek analognega izhodnega
priključka za kabel RCA.

Namesto tega lahko uporabite tudi adapter
z vtikačem SCART:
Vtaknite en konec zvočnega kabla (j) v uTV 2, drugi
konec pa v adapter z vtikačem SCART. Nato vtaknite
adapter z vtikačem SCART (k) v prost izhodni
priključek za SCART na televizijskem sprejemniku.

(k)

(e)
(j)
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3. korak: Vklop vseh naprav
Če želite uporabljati uTV 2, morate vklopiti
vse naprave.
Vklopite televizijski sprejemnik ali drug zvočni vir.
Preverite, ali je slušni aparat vklopljen in pravilno
nameščen.
Oddajnik uDirect 2 vklopite tako, da napajalno
stikalo premaknete v položaj za vklop, kot je
prikazano na sliki 1.

Vklopite uTV 2 tako, da na kratko pritisnete gumb
za vklop/izklop (a), kot je prikazano na sliki 2. Lučka,
ki kaže stanje naprave (g), bo na začetku zasvetila
zeleno, pozneje pa lahko začne svetiti modro.

uTV 2

(a)

(g)

Slika 2
uDirect 2

audio

vklop
Slika 1
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 Če napajalna lučka na sprejemno-oddajni napravi
uDirect 2 začne utripati rdeče ali če se sploh ne vključi,
lahko to kaže na prazno baterijo sprejemno-oddajne
naprave uDirect 2. V tem primeru najprej napolnite
uDirect 2, kot je opisano v 10. koraku.
 Za več pojasnil o lučkah na sprejemno-oddajni
napravi uDirect 2 glejte navodila za uporabo
sprejemno-oddajne naprave uDirect 2.
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4. korak: Povezovanje sprejemno-oddajne
naprave uDirect 2 in oddajnika uTV 2
Oddajnik uTV 2 in sprejemno-oddajno napravo uDirect 2
je treba pred uporabo povezati. Med postopkom
povezovanja se določi, katere naprave s tehnologijo
Bluetooth® se lahko med seboj sporazumevajo.

2.	Če lučka, ki kaže stanje (g) oddajnika uTV 2, ne
utripa modro, pritisnite gumb za vklop/izklop (a)
in ga držite 5 sekund, dokler lučka za Bluetooth (g)
ne začne hitro utripati modro, kot je prikazano
na sliki 4.

Preverite, ali sta obe napravi vklopljeni, kot je opisano
v 3. koraku.
 Med povezovanjem sprejemno-oddajne naprave
uDirect 2 ni treba priklopiti na polnilno režo (f) na
oddajniku uTV 2.
 Postopek povezovanja posamezne naprave s sprejemnooddajno napravo uDirect 2 se izvede samo enkrat.

1.	Sočasno pritisnite ter 2 sekundi držite gumba
in na sprejemno-oddajni napravi uDirect 2,
dokler lučka za zvočni signal ne začne hitro utripati
modro (slika 3). Vaš uDirect 2 bo še dve minuti
oziroma do zaključka postopka za omogočitev
povezovanja deloval v načinu povezovanja.
audi
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Slika 4

3.	Počakajte, dokler obe lučki za Bluetooth (g) ne
začneta neprekinjeno svetiti modro. To lahko
traja do 2 minuti, vendar je običajno končano
v nekaj sekundah.

Slika 3

Pritisnite

12

in

ter ju držite 2 sekundi
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Dnevna uporaba oddajnika uTV 2

6. korak: Poslušanje televizijskega sprejemnika

Najprej vklopite obe napravi, kot je opisano
v 3. koraku.

Vaš slušni aparat sprejema televizijski zvok prek
sprejemno-oddajne naprave uDirect 2.

5. korak: N
 ošenje sprejemno-oddajne naprave
uDirect 2
Pred vsakim prenosom telefonskega ali televizijskega
zvoka oziroma glasbe je treba uDirect 2 vklopiti in
ga pravilno namestiti, kot je
prikazano v nadaljevanju:
1.	Namestite vrvico okoli
vratu (pomagate si
lahko tako, da iz naprave
iztaknete en vtič).
2.	Preverite, ali sta oba
vtiča pravilno vtaknjena
v priključka za vrvico.
3. Vklopite uDirect 2.
 Ob vklopu uDirect 2 samodejno prepozna vaš
brezžični slušni aparat Unitron.

 Če kljub nameščenemu oddajniku uTV 2 ne slišite
televizijskega zvoka, ponovite korake od 1 do 5.

Oddajnik uTV 2 omogoča delovanje tehnologije
Bluetooth na razdalji do 30 m. Med sprejemnooddajno napravo uDirect 2 in oddajnikom uTV 2 so
lahko ovire. Kljub temu lahko vplivi okolja, denimo
stene ali pohištvo, zmanjšajo območje delovanja.
Če se uDirect 2 znajde zunaj območja delovanja
oddajnika uTV 2, bo brezžični prenos zvoka prekinjen.
Če uDirect 2 nato znova pride v območje delovanja
oddajnika uTV 2, bo samodejno nadaljeval prenos
zvoka do vašega slušnega aparata.
 Samodejno nadaljevanje prenosa zvoka se bo začelo
v 10 sekundah. Med prenosom zvoka morata obe
lučki za prenos zvoka (g) neprekinjeno svetiti modro.

 Ob neželenem povezovanju z drugimi slušnimi
aparati se posvetujte s slušnim akustikom.
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 Če lučka, ki kaže stanje (g) oddajnika uTV 2:
 tripa zeleno, preverite, ali je kabel ustrezno vtaknjen
u
v priključek za vhodni zvočni signal na oddajniku
uTV 2 in ali je glasnost zvoka na 75%.
s veti zeleno, preverite, ali je uDirect 2 vklopljen, ali sta
oba vtiča ovratne vrvice pravilno vtaknjena in ali sta
napravi povezani.
 tripa modro, naprava deluje v načinu premora.
u
Pritisnite gumb za dostop ( ) na sprejemno-oddajni
napravi uDirect 2, da nadaljujete prenos zvoka.

7. korak: U
 ravnavanje glasnosti TV-signala
Najprej nastavite glasnost televizijskih zvočnikov
tako, da bo ustrezala drugim gledalcem.

Za vsakodnevno uporabo in podrobnejšo
nastavitev zvoka uporabite gumba za uravnavanje
glasnosti (
) na sprejemno-oddajni napravi
uDirect 2 (slika 6).
Če je uTV 2 priključen na televizijski sprejemnik prek
priključka za slušalke, lahko glasnost uravnavate
tudi z daljinskim upravljalnikom za televizijski
sprejemnik. Za več informacij o uravnavanju glasnosti
televizijskega zvoka glejte navodila za uporabo
televizijskega sprejemnika.
 Če je televizijski sprejemnik priključen na satelitski
ali digitalni sprejemnik, preverite, ali je glasnost
na teh napravah nastavljena na 75% za najboljšo
kakovost zvoka.

Če je uTV 2 priključen na televizijski sprejemnik
s kablom RCA/činč (i) ali adapterjem z vtikačem
SCART (k), nastavite glasnost z gumboma za
uravnavanje glasnosti (b) in (c) na oddajniku uTV 2
(slika 5) na ustrezno raven.

(c)
Slika 5
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(b)
Slika 6
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8. korak: Začasna prekinitev in telefonski klici
med delovanjem

Če želite začasno prekiniti prenos zvoka iz svojega
televizijskega sprejemnika, pritisnite gumb za dostop
( ) na sprejemno-oddajni napravi uDirect 2.

Če je uDirect 2 povezan z vašim prenosnim
telefonom, lahko še vedno sprejemate telefonske
klice, tudi če prek oddajnika uTV 2 gledate televizijski
spored. Ob dohodnem klicu uDirect 2 samodejno
preneha prenašati zvočni signal iz televizijskega
sprejemnika in vašemu slušnemu aparatu pošlje
signal iz vašega prenosnega telefona.
klik

Med začasno prekinitvijo:
Lučki za Bluetooth bosta na obeh napravah
utripali modro.
Vaš slušni aparat bo preklopil na zadnji slušni
program.
Če želite še naprej poslušati televizijski sprejemnik,
znova pritisnite gumb za dostop ( ) na sprejemnooddajni napravi uDirect 2. Če želite upravljati več
vhodnih zvočnih virov, glejte navodila za uporabo
sprejemno-oddajne naprave uDirect 2.
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Ko zaslišite zvonjenje, za sprejem telefonskega klica na
kratko pritisnite gumb za dostop ( ) na sprejemnooddajni napravi uDirect 2. Za prekinitev telefonskega
klica pritisnite gumb za dostop še enkrat.
Če želite zavrniti klic, med zvonjenjem pritisnite
in dve sekundi držite gumb za dostop ( ) na
sprejemno-oddajni napravi uDirect 2.
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 Glejte navodila za uporabo sprejemno-oddajne
naprave uDirect 2 za povezovanje naprave uDirect 2
s prenosnim telefonom ali drugimi razvedrilnimi
oziroma komunikacijskimi napravami, kot so radijski
sprejemniki in osebni računalniki.

9. korak: Izklop naprav uTV 2 in uDirect 2

Če sprejemno-oddajne naprave uDirect 2 ne
uporabljate za druge namene, npr. za telefonske
klice, jo izklopite tako, da napajalno stikalo
premaknete v položaj za izklop, kot je prikazano na
sliki 8. Napajalna lučka na napravi uDirect 2 bo najprej
utripala rdeče, nato pa bo svetila 2 sekundi, kar kaže
na popoln izklop.

Za izklop naprav:
Za prekinitev prenosa televizijskega zvočnega signala
izklopite uTV 2 tako, da pritisnete na gumb za vklop/
izklop (a), kot je prikazano na sliki 7.

(a)

Slika 8

izklop

 Če ni vhodnega zvočnega signala, bo uTV 2 po
5 minutah samodejno prekinil prenos zvoka
s tehnologijo Bluetooth sprejemno-oddajni napravi
uDirect 2. Lučka, ki kaže stanje naprave, bo začela
utripati zeleno.

Slika 7
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10. korak: N
 apajanje sprejemno-oddajne
naprave uDirect 2
Napravo uDirect 2 nežno priklopite na polnilno
režo (f) na oddajniku uTV 2, kot je prikazano na sliki 9.

Oddajnik uTV 2 je lahko med polnjenjem vklopljen ali
izklopljen. Lučka, ki kaže njegovo stanje, ni povezana
s polnjenjem.
Sprejemno-oddajna naprava uDirect 2 se običajno
napolni v 90 minutah.
Priporočamo, da napravo uDirect 2 med
polnjenjem izklopite.

uDirect 2
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(f)

Slika 9

uTV 2

 Ob prvem polnjenju naprave uDirect 2 jo pustite, naj
se polni vsaj tri ure, tudi če lučka za baterijo že prej
zasveti zeleno. Po prvem polnjenju lahko uDirect 2
neomejeno dolgo pustite priklopljenega na polnilno
režo za uDirect 2.

 aradi varnostnih razlogov polnite baterijo le
Z
s polnilniki, ki jih dobavi Unitron. Če že uporabljate
druge polnilnike, morajo biti ti certificirani za
standard USB (5,0 VDC/500 mA).

Napajalna lučka na napravi uDirect 2
Polnjenje – neprekinjena rdeča
Napolnjena oziroma polna baterija – neprekinjena
zelena
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Lučki, ki kažeta stanje naprav uDirect 2 in uTV 2,
med prenosom zvoka

audio

uDirect 2

uTV 2

Prenos zvoka

neprekinjena
modra

neprekinjena
modra

Začasno
prekinjen
prenos zvoka*

kratko utripanje utripanje

uTV 2 ni
povezan*

temna

zelena

*Če je uDirect 2 povezan tudi s telefonom, bo njegova
lučka za zvočni signal:
	med začasno prekinjenim prenosom zvoka
utripala dvojno
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Oddajnik uTV 2 lahko za namene preverjanja
delovanja sistema ustvari preizkusni zvok.
Za začetek preizkusa:

power

utripala, če uTV 2 ni povezan

Preverjanje prenosa zvoka

Vklopite in pravilno namestite uDirect 2.
Najprej izklopite uTV 2, nato pa na
napravi uTV 2 sočasno pritisnite
gumba za glasnost (
) in
vklop/izklop (
), da lučka, ki
kaže stanje naprave, začne utripati
v različnih barvah.
Napravi uDirect 2 in uTV 2 bi se morali zdaj povezati
(utripa modra/zelena ali modra/oranžna), vi pa bi
morali zaslišati preizkusno melodijo.
Preizkusni zvok traja 2 minuti ali dokler ne pritisnete
katerega koli gumba na oddajniku uTV 2.
Na sprejemno-oddajni napravi uDirect 2 lahko
z gumboma za uravnavanje glasnosti (
)
spremenite glasnost preizkusnega zvoka.
Če ne slišite preizkusnega zvoka, ponovite postopek
povezovanja, kot je opisan v 4. koraku.
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Lučka, ki kaže stanje oddajnika uTV 2, zagotavlja
med preizkušanjem različne informacije.
Spreminjanje barv kaže na stanje vhodnega
zvočnega signala in povezanost s sprejemnooddajno napravo uDirect 2.
Primer:
Rdeča/modra/rdeča/modra/itd.: poteka prenos
preizkusnega zvoka do naprave uDirect 2,
naprava uTV 2 ne zaznava nobenega vhodnega
zvočnega signala.
Barvne oznake:
Rdeča:	uTV 2 ne zaznava nobenega vhodnega
zvočnega signala
Zelena:	uTV 2 zaznava vhodni zvočni signal
Oranžna: iskanje naprave uDirect 2
Modra:	poteka prenos preizkusnega zvoka
do naprave uDirect 2
 Če naprava uDirect 2 ni dostopna in če uTV 2 ne
zaznava nobenega vhodnega zvočnega signala,
bo prekinil preizkus, lučka na njem pa bo začela
utripati zeleno.
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Vodnik za odpravljanje težav
Najverjetnejši vzrok

Rešitev

Nobena lučka ne sveti neprekinjeno modro
Naprave niso vklopljene

Vklopite naprave

Napravi uDirect 2 in uTV 2
nista povezani

Ponovite 4. korak

Lučka na oddajniku uTV 2 hitro utripa modro
uTV 2 deluje v načinu
povezovanja prek
tehnologije Bluetooth

Pojdite na 4. korak

Le ena od modrih lučk sveti modro
Ena naprava je povezana
z drugo napravo, ki uporablja
tehnologijo Bluetooth

Izklopite vse naprave, ki
uporabljajo tehnologijo Bluetooth,
razen naprav uDirect 2 in uTV 2

Obe lučki svetita modro, vendar ne slišim televizijskega
sprejemnika
Naprava uDirect 2 je
zunaj območja delovanja
slušnega aparata

Namestite napravo uDirect 2
okoli vratu in pravilno priključite
ovratno vrvico. Vse naprave
izklopite in znova vklopite

Naprava uDirect 2 ni
ustrezno programirana za
vaš slušni aparat

Zaprosite slušnega akustika,
da znova nastavi uDirect 2 in
slušni aparat
27

Najverjetnejši vzrok

Rešitev

Najverjetnejši vzrok

Rešitev

Ne slišim zvoka, ki prek naprave uDirect 2 prihaja iz
televizijskega sprejemnika

Glasnost med prenosom zvoka ni ustrezna (prenizka
ali previsoka)

Naprave niso vklopljene

Vklopite vse naprave

Kabli niso pravilno vtaknjeni

Ponovite 2. korak

Oddajnik uTV 2 ne zaznava
nobenega vhodnega
zvočnega signala, lučka
utripa zeleno

Poskrbite, da bo zvok na
televizijskem sprejemniku
vklopljen
Glasnost zvoka na televizijskem
sprejemniku nastavite na 75%
Preverite, ali je zvočni kabel
vtaknjen v izhodni priključek

Viri televizijskega zvoka
imajo različno izhodno
glasnost

Oddajnik uTV 2 deluje
v načinu premora

To kažeta lučki na obeh
napravah, ki utripata modro.
Na napravi uDirect 2 na kratko
pritisnite gumb za dostop ( ),
da prekinete premor

Razdalja med napravama
uDirect 2 in uTV 2
je prevelika

Približajte napravi, med njima je
lahko največ 30 m
Za odpravo prekinitev med
prenosom zvoka preverite, ali
je uDirect 2 pravilno nameščen,
in poskrbite, da bo uTV 2
v območju delovanja
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Če je uTV 2 priključen na televizijski
sprejemnik prek priključka RCA/
činč ali SCART, nastavite glasnost
z gumboma za uravnavanje
glasnosti na oddajniku uTV 2
Če je uTV 2 priključen na
televizijski sprejemnik prek
izhodnega priključka za slušalke,
lahko glasnost nastavite tudi
z daljinskim upravljalnikom za
televizijski sprejemnik
Nastavite glasnost na vašem
satelitskem ali digitalnem
sprejemniku
Nastavite glasnost z gumboma
za uravnavanje glasnosti na
napravi uDirect 2

Po priklopu oddajnika uTV 2 se zvočnik televizijskega
sprejemnika izklopi
Za priklop ste izbrali izhodni
priključek na televizijskem
sprejemniku za slušalke

Izberite drug priključek za
izhodni zvočni signal na
televizijskem sprejemniku,
kot je RCA/činč ali SCART
29

Pomembne informacije
Skrbno preberite ustrezni oddelek v navodilih za
uporabo sprejemno-oddajne naprave uDirect 2,
ki ste ga prejeli z napravo uDirect 2.
Opozorila glede nevarnosti
 ranite napravo zunaj dosega otrok, mlajših
H
od 3 let.
 pliv na delovanje medicinskih pripomočkov.
V
Ta Unitronova naprava oddaja ob nizkem
napajanju digitalno šifrirane signale, s katerimi
se sporazumeva z vašim slušnim aparatom.
Čeprav je to malo verjetno, lahko ob tem
vpliva na medicinske pripomočke, kot je srčni
spodbujevalnik. Osebe, ki uporabljajo medicinske
pripomočke, kot je srčni spodbujevalnik, ne smejo
uporabljati te naprave.
 porabljajte le slušne aparate, ki jih je slušni
U
akustik posebej programiral za vas.
S premembe ali prilagoditve katere koli
naprave brez izrecnega Unitronovega soglasja
niso dovoljene.
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 unanje naprave se lahko priključijo le, če so
Z
bile preizkušene skladno z ustreznimi standardi
IECXXXXX. Uporabljajte le dodatno opremo,
ki jo je odobril Unitron.
Informacije o varnosti izdelka
 Izklopite oddajnik uTV 2, kadar ga ne uporabljate.

Med
prenosom signalov do svojega slušnega

aparata vedno nosite uDirect 2 okoli vratu
in poskrbite, da bosta vtiča na ovratni vrvici
pravilno vtaknjena.
 riključke, vtiče in polnilno režo na napravi ter
P
napajalnik varujte pred umazanijo.
 se naprave varujte pred preveliko vlago
V
(prostori za umivanje ali kopanje) in toplotnimi
viri (grelna telesa, digitalni sprejemniki). Varujte
naprave pred prevelikimi sunki ali tresljaji.
 istite naprave z vlažno krpo. Za čiščenje
Č
nikoli ne uporabljajte gospodinjskih čistil
(čistilnega praška, mila itd.) ali alkohola. Nikoli
ne uporabljajte mikrovalovne pečice ali druge
grelne naprave za sušenje te naprave.
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Tehnologija
za digitalno šifriran induktiven

prenos signalov, ki se uporablja v tej napravi,
je izjemno zanesljiva in skoraj neobčutljiva
za vplive drugih naprav. Kljub temu se je
treba zavedati, da bo v bližini računalniške
opreme, večjih elektronskih instalacij ali
drugih močnih elektromagnetnih polj morda
treba poskrbeti, da bo sistem vsaj 60 cm stran
od vplivne naprave, da se zagotovi njegovo
pravilno delovanje.
Rentgensko
sevanje, računalniškotomografsko

slikanje ali magnetnoresonančno slikanje lahko
uniči ali škodljivo vpliva na pravilno delovanje
te naprave.
Ne
 uporabljajte te naprave na območjih, kjer
je uporaba elektronske opreme prepovedana.
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Informacije o skladnosti
Izjava o skladnosti
Unitron izjavlja, da je ta Unitronov izdelek skladen z bistvenimi zahtevami
Direktive 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski
opremi. Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo pri proizvajalcu
ali lokalnem Unitronovem zastopniku, čigar naslov lahko najdete na
seznamu na spletni strani www.unitron.com (lokacije po vsem svetu).

Opomba št. 1:
Ta pripomoček je skladen s 15. delom Pravilnika Zvezne komisije za
komunikacije in specifikacijo RSS-210 kanadskega Ministrstva za industrijo.
Za delovanje veljata dva pogoja:
1)

naprava ne sme povzročati škodljive interference in

2)	naprava mora sprejeti vsako prejeto interferenco, vključno
z interferenco, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Opomba št. 2:
Zaradi sprememb oziroma prilagoditev te naprave, opravljenih brez
izrecnega Unitronovega soglasja, lahko dovoljenje Zvezne komisije za
komunikacije za uporabo te naprave postane neveljavno.
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Opomba št. 3:

Opomba št. 4:

Pri preizkušanju te naprave je bilo ugotovljeno, da je naprava skladno s 15.
delom Pravilnika Zvezne komisije za komunikacije in standardom ICES-003
kanadskega Ministrstva za industrijo znotraj mejnih vrednosti, ki veljajo za
digitalne naprave razreda B.

Izjava o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju skladno z zahtevami
ameriške Zvezne komisije za komunikacije in kanadskega Ministrstva
za industrijo

Navedene mejne vrednosti so določene tako, da zagotavljajo razumno
zaščito pred škodljivo interferenco v stanovanjskih prostorih. Ta naprava
ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če se ne
namesti in ne uporablja skladno z navodili, lahko škodljivo vpliva na radijske
komunikacije. Kljub temu ni zagotovila, da pri pravilni namestitvi ne bo
prišlo do interference. Če ta naprava škodljivo vpliva na sprejem radijskega
ali televizijskega sprejemnika, kar se lahko ugotovi z vklopom in izklopom
opreme, lahko uporabnik poskuša odpraviti tovrstno interferenco tako, da:
Preusmeri ali prestavi sprejemno anteno.
	Poveča razdaljo med opremo in sprejemnikom. Priključi napravo na
tokokrog, na katerega zadevni sprejemnik ni priključen.

Ta oprema je skladna z zahtevami ameriške Zvezne komisije za komunikacije
in kanadskega Ministrstva za industrijo glede izpostavljenosti sevanju
v nekontroliranem okolju. Končni uporabniki morajo upoštevati
ustrezna navodila za uporabo, da zagotovijo skladnost z zahtevami
glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju. Ta oddajnik ne sme
biti postavljen oziroma ne sme delovati skupaj z nobeno drugo anteno
ali oddajnikom.
Več informacij najdete v podatkovnem listu, ki ga lahko prenesete
s spletišča www.unitron.com.
N15398
Avstralija: Koda dobavitelja
Nova Zelandija: Dobaviteljeva kodna oznaka Z1285

	Se za pomoč obrne na prodajalca ali izkušenega serviserja radijskih/
televizijskih sprejemnikov.
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Informacije o simbolih in njihova razlaga

Ta simbol mora spremljati ime in naslov pooblaščenega
zastopnika v Evropski skupnosti.

0678
Z znakom CE Unitron potrjuje, da je njegov izdelek skladen z zahtevami
Direktive 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski
opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme. Številke, ki
sledijo znaku CE, so številke certifikacijskih organov, na katere se je Unitron
obrnil skladno z zgoraj navedeno direktivo. Opozorilni znak pomeni, da v eni
ali več državah članicah EU veljajo morebitne omejitve uporabe naprave.

Ta simbol mora spremljati ime in naslov proizvajalca (ki daje te
naprave na trg).

Ta naprava spada v 2. razred naprav in se lahko v državah članicah
EU uporablja brez omejitev glede uporabe v zaprtih prostorih, v Franciji
pa se ne sme uporabljati na prostem.

Od 0 do 55 °C in relativna vlaga < 95 % (brez kondenzacije).

Ta simbol sporoča, da je pomembno, da uporabnik prebere in
upošteva informacije, vsebovane v teh navodilih za uporabo.
Ta simbol sporoča, da je pomembno, da uporabnik upošteva
opozorila, vsebovana v teh navodilih za uporabo.
Pomembne informacije o ravnanju z izdelkom in njegovi varnosti.
Avstralska skladnostna oznaka v zvezi z elektromagnetno združljivostjo
in radijskimi komunikacijami.

Ta simbol sporoča, da je izdelek, opisan v teh navodilih za uporabo,
skladen z zahtevami standarda EN 60601-1 za uporabni del vrste B. Površina
slušnega aparata je določena kot uporabni del vrste B.
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Delovanje
Ta pripomoček je izdelan tako, da deluje brez težav in omejitev,
če se uporablja na predviden način, razen če v teh navodilih za
uporabo ni navedeno drugače.

Prevoz in skladiščenje
Temperatura med skladiščenjem ali prevozom ne sme dlje časa
presegati mejnih vrednosti –20/60 °C in relativne vlage 90 %.
Zračni tlak naj bo med 500 in 1100 hPa.

Simbol s prečrtanim smetnjakom opozarja, da tega pripomočka ne
smete odvreči kot komunalni odpadek.
Stare oziroma nerabljene naprave oddajte centru za obdelavo odpadne
elektronske opreme ali pa jih prepustite slušnemu akustiku, ki jih bo
oddal naprej. Pravilna odstranitev varuje okolje in zdravje.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so znamke družbe Bluetooth SIG, Inc.,
Unitron pa ima za vsako uporabo teh znamk dovoljenje. Druge znamke in
trgovska imena so last ustreznih oseb.
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