Navodila za uporabo
pripomočka uStream

Hvala
Hvala, ker ste izbrali pripomoček Unitron uStream.
V podjetju Unitron si močno prizadevamo
premagovati težave naglušnih ljudi. Tesno
sodelujemo s slušnimi akustiki in izdelujemo
napredne rešitve, ki so dostopne vsem. Ker je sluh
pomemben.
Predvidena uporaba pripomočka uStream je
prejemanje signalov iz različnih naprav Bluetooth®
in njihovo brezžično pošiljanje v vaš slušni aparat.
Podprte so skoraj vse zvočne naprave Bluetooth, kot
so mobilni telefoni ali MP3-predvajalniki. Uživajte
v govoru in glasbi iz drugih večpredstavnostnih
naprav, kot so računalniki, televizorji ali glasbeni
predvajalniki.
Pripomoček uStream lahko uporabljate tudi kot
daljinski upravljalnik, s katerim lahko svoj slušni
aparat prilagodite različnim okoliščinam poslušanja.
	Opomba: Preden lahko pripomoček uStream
uporabite kot daljinski upravljalnik za slušni aparat,
ga mora vaš slušni akustik konfigurirati.

Vaš pripomoček uStream
Slušni akustik:______________________________________
_________________________________________________
Telefon:___________________________________________
Serijska številka pripomočka uStream:__________________
Garancija:_________________________________________
Datum nakupa:_____________________________________

Aplikacijo uControl lahko prenesete iz trgovin App Store in
Google play. Poiščite Unitron in izberite uControl.
™

Hitri referenčni vodnik
Polnjenje pripomočka
uStream

Kazalo
Vklop/izklop

Izklop

Vklop

Nošenje pripomočka uStream
Signalna lučka

Vzpostavljanje
povezave Bluetooth
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Univerzalni napajalnik s priključkom mini-USB
Adapterji za ZDA, EU, VB in AUS

9, 10
11-14
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Gumbi
1 Dostop ( )
2	Povečanje/zmanjšanje
glasnosti (
)
3 Stikalo za vklop/izklop (

Dodatna oprema
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11

12

1
2
9

Vhodi
4 Odprtina za mikrofon
5 Vhod za polnjenje (mini-USB)
7

4

13

14

Drugo
6 Signalna lučka
7 Zanka za vrvico
8 Zadrževalna sponka

8
Priloženi adapterji za države se lahko razlikujejo glede
na državo.
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Nastavitev napajanja

Polnjenje pripomočka uStream

Izberite adapter, ki ustreza vaši državi.

Pripomoček uStream ima neodstranljivo baterijo,
ki jo je mogoče polniti.

ZDA
EU
VB
AUS
1.	Okrogli del adapterja
v celoti vstavite v okrogli del
univerzalnega napajalnika.
2.	Potisnite spodnji del
adapterja, da se pravilno
namesti. Preverite, ali je
adapter pravilno vstavljen.
Če želite odstraniti napajalni vmesnik:
1.	Povlecite zatič na univerzalnem
napajalniku in ga pridržite.
2.	Nežno povlecite adapter
navzgor, da ga odstranite.

Če jo želite napolniti:
1.	Večji del napajalnega kabla priključite v
univerzalni napajalnik. Manjši del priključite
v vrata mini-USB na pripomočku uStream.

1.

2.

1.

2.

2.	Napajalnik priključite v električno vtičnico.
Med polnjenjem signalna lučka sveti rdeče, ko
pa je baterija napolnjena, lučka postane zelena.
Pripomoček uStream lahko brez skrbi ostane
priključen čez noč.
	Ob prvem polnjenju naj se pripomoček uStream
polni vsaj tri ure.
	Za polnjenje pripomočka uStream lahko uporabite
tudi pripomoček uTV™ 3.
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Vklop in izklop pripomočka uStream

Povzetek signalnih lučk

Pomaknite stikalo za vklop/
izklop ( ), kot je prikazano
na sliki, da vklopite oziroma
izklopite pripomoček
Izklop
Vklop
uStream.
Pripomoček uStream
izklopite, ko ga ne
uporabljate, ko je shranjen ali med prevažanjem.
Če želite pripomoček uStream uporabljati, ga
vklopite.

Signalna lučka zagotavlja naslednje koristne
informacije:
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Signalna lučka
Polnjenje

Sveti rdeče

Popolnoma
napolnjena baterija

Sveti zeleno

Vklop

Sveti zeleno
dve sekundi

Izklop

Sveti rdeče dve
sekundi

Baterija nad 10 %,
normalno delovanje

Počasno zeleno
utripanje

Baterija pod
10 %, potrebno
je polnjenje (vsaj
dve uri)

Kratko rdeče
utripanje**

Baterija je prazna,
potrebno je
polnjenje (vsaj
dve uri)

Brez lučke po vklopu

Stanje zaklepanja
omogočeno/
onemogočeno

Kratko utripa rdeča
(zaklenjeno) ali
kratko utripa zelena
(odklenjeno)
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Prenos zvoka preko
Bluetooth naprave
(glasba ali telefon)

Sveti modro

Povezana je ena
naprava Bluetooth

Kratko modro
utripanje

Povezani sta dve
napravi Bluetooth

Dvojno modro
utripanje

Vzpostavljanje
povezave Bluetooth

Hitro modro
utripanje

Predvajanje
predstavitvenega
zvoka

Sveti rožnato

Pravilno nošenje pripomočka uStream
Pred uporabo telefona, poslušanjem glasbe ali
pretočnim predvajanjem iz televizorja vstavite
v ušesa vaše slušne aparate in jih vključite.
1.	Vključite pripomoček uStream.
2.	Varno ga pripnite na svoja oblačila. Za najboljše
rezultate naj bo pripomoček uStream oddaljen
20 cm od ust. Razdalja ne sme biti daljša
od 40 cm.
	Med telefonskimi klici ne pokrivajte pripomočka
uStream z oblačili, da preprečite praskajoče zvoke.

Stanje baterije
Barva signalne lučke vas obvešča o stanju baterije
pripomočka uStream.
Zelena signalna lučka pomeni, da je stanje baterije
nad 10 %.
Rdeča signalna lučka pomeni, da je stanje baterije
pod 10 %. Preostalo vam je še manj kot ura in pol
pretočnega predvajanja, baterijo pa morate polniti
vsaj dve uri.
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Delovna razdalja
Optimalna razdalja 20 cm
• Najdaljša razdalja 40 cm
•
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Funkcija zaklepanja gumbov
Gumbe pripomočka uStream lahko zaklenete, da
preprečite nenamerno pritiskanje. Hkrati pritisnite
in pridržite gumba za povečanje in zmanjšanje
glasnosti (
) , da zaklenete oziroma odklenete
gumbe. Signalna lučka bo trikrat utripnila rdeče, kar
pomeni, da so gumbi zaklenjeni.
Znova hkrati pritisnite in pridržite gumba za
povečanje in zmanjšanje glasnosti (
), da gumbe
odklenete. Signalna lučka bo trikrat utripnila zeleno,
kar pomeni, da so gumbi odklenjeni.
Ko so gumbi zaklenjeni, bo signalna lučka trikrat
utripnila, v slušnem aparatu pa boste lahko zaslišali
trojni pisk vsakič, ko pritisnete gumb.
Tudi ko so gumbi zaklenjeni, lahko sprejemate
dohodne telefonske klice z gumbom za dostop ( ).
	V zaklenjenem stanju signalna lučka neha utripati.
	Simbol ključa na hrbtni strani pripomočka uStream
vas opominja na funkcijo zaklepanja.
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Preizkušanje zvoka prek pripomočka
uStream
1.	Pravilno namestite pripomoček uStream.
2.	Med vklopom naprave pritisnite in pridržite
gumb za dostop ( ). Sprostite gumb za
dostop. Signalna lučka bo svetila rožnato.
Slušni aparat bodo prešli v način pretočnega
prenosa in slišali boste predstavitveni zvok
pripomočka uStream.
Z gumboma za glasnost (
) prilagodite
nastavitev glasnosti.
Predvajanje predstavitvenega zvoka se ustavi
po treh minutah ali ob pritisku gumba za
dostop. Stopnja glasnosti, ki jo nastavite med
predstavitvenim zvokom, bo uporabljena tudi za
govorjena sporočila pripomočka uStream.
Če predstavitvenega zvoka ne slišite, si oglejte
navodila za odpravljanje težav.
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Funkcije gumba za dostop
Gumb za dostop ima več funkcij:
• Telefon: Upravljanje telefonskih
funkcij, kot sta sprejemanje in
prekinitev telefonskih klicev.
Za več informacij si oglejte
razdelek »Uporaba pripomočka
uStream s pametnim ali
prenosnim telefonom«.
• Pretočni prenos: Začasna ustavitev in
nadaljevanje pretočnega prenašanja iz
zvočne naprave.
• Daljinsko upravljanje: Funkcijo lahko uporabite
za izbiranje programov slušnega aparata.

	Identifikacija klicatelja je neodvisna od stopnje
govorjenih obvestil.
	Govorjena obvestila vam mora omogočiti vaš
slušni akustik.

Aplikacija uControl
uControl je aplikacija za pametni telefon, ki
omogoča hitro ter preprosto prilagajanje glasnosti
in programov.
Ravno tako omogoča:
• posamično upravljanje glasnosti v levem in
desnem slušnem aparatu,
• dodatno upravljanje programov,
• preprosto vzpostavljanje povezave Bluetooth.

Govorjena obvestila
Govorjena obvestila vas s funkcijo pretvorbe
besedila v govor obveščajo o različnih načinih
delovanja in stanju pripomočka uStream, denimo
pri prazni bateriji.
Vaš slušni akustik lahko konfigurira nastavitev jezika
in obvestila, ki bodo govorjena.
12
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Uporaba pripomočka uStream kot
daljinskega upravljalnika za slušni aparat
	Preden lahko uporabljate funkcijo daljinskega
upravljalnika, mora vaš slušni akustik omogočiti
daljinsko upravljanje.

Če pripomoček uStream
uporabljate kot ročni daljinski
upravljalnik, je lahko od slušnih
aparatov oddaljen največ 55 cm.
Pripomoček uStream držite, kot
je prikazano na sliki.

Spreminjanje glasnosti

Sprememba programa
Z gumbom za dostop ( ) lahko v slušnem aparatu
spreminjate programe poslušanja.
Spreminjanje programov slušnega aparata je
mogoče samo, če ne poteka pretočno prenašanje.

Več informacij o daljinskem upravljanju
Kot potrditev, da je bila vaša izbira uporabljena,
bodo vaši slušni aparati morda zapiskali.
• Oba slušna aparata sta upravljana hkrati.
• Razpoložljive programe slušnih aparatov in
stopnje glasnosti nastavi vaš slušni akustik.
•

Pritisnite gumba za glasnost (
) na pripomočku
uStream, da prilagodite glasnost slušnega aparata:
• Pritisnite ( ) za povečanje glasnosti.
• Pritisnite ( ) za zmanjšanje glasnosti.
	Prilagajanje glasnosti s pripomočkom uStream
ima enak učinek kot prilagajanje glasnosti
slušnega aparata.
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Uporaba pripomočka uStream
z mobilnim telefonom
Če ima vaš mobilni telefon vmesnik Bluetooth
(denimo iPhone ali telefon Android), lahko
pripomoček uStream uporabljate za brezžično
pretočno prenašanje telefonskih pogovorov v vaše
slušne aparate, kar vam omogoča poslušanje
klicateljevega glasu neposredno s slušnim aparatom.
Pripomoček uStream s svojim mikrofonom zazna vaš
glas in ga pretočno prenese v vaš telefon.
Gumb za dostop ( ) med telefonskimi klici zagotavlja
številne funkcije za pomoč pri upravljanju klicev.

Vaš glas

Glas klicatelja
se sliši tukaj

Glas klicatelja
Bluetooth

16

Brezžični signal

Vzpostavljanje povezave z mobilnim
telefonom
1.	V meniju z nastavitvami telefona omogočite
vmesnik Bluetooth.
2.	Če je pripomoček uStream izklopljen, pritisnite
in pridržite gumb ( ), da pripomoček uStream
vklopite. Modra signalna lučka za zvok bo
utripala.
3.	V telefonu omogočite način povezovanja prek
vmesnika Bluetooth, da boste lahko dodali
novo napravo. Za podrobnosti si oglejte
navodila proizvajalca. Ob pozivu vnesite »0000«
kot kodo za seznanitev.
4.	Ob pozivu sprejmite zahtevo, da pripomočku
uStream omogočite dostop do telefonskega
imenika. To se uporablja za funkciji glasovnega
klicanja in prepoznavanja ID-ja klicatelja.
5.	Ko je povezava uspešno vzpostavljena, modra
signalna lučka za zvok na pripomočku uStream
neha utripati.
Po prvi uspešni povezavi bi se morala telefon
in pripomoček uStream naslednjič povezati
samodejno.
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	Če povezave po opisanih korakih ni mogoče
vzpostaviti, se obrnite na vašega slušnega akustika.
	Za sprejemanje telefonskih klicev mora vaš
telefon podpirati slušalke Bluetooth (HSP) ali profil
»Prostoročno« (HFP). Med vzpostavljanjem povezave
s telefonom se lahko pojavi vprašanje, katero storitev
Bluetooth želite omogočiti. Izberite »Slušalke« ali
»Stereo slušalke« (če je na voljo).
	Za dostop do funkcij prepoznavanja ID-ja klicatelja
mora vaš telefon podpirati profil dostopanja do
telefonskega imenika (PBAP).
	Pri vzpostavljanju povezave s prenosnim telefonom
priporočamo, da onemogočite tone telefonskih tipk
in opozorila za sporočila SMS.
	Če želite poslušati stereo glasbo iz telefona, mora ta
podpirati profil A2DP/»Stereo slušalke«.

Priprava na telefonske klice
Med telefonskimi klici s pripomočkom uStream
mora biti telefon oddaljen 5–10 m, da je
zagotovljena zanesljiva povezava, pripomoček
uStream pa varno pripet na vaša oblačila največ
40 cm od slušnih aparatov.
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Vzpostavljanje telefonskih klicev
S številčnico v telefonu vnesite številko in pritisnite
gumb za klicanje, da vzpostavite klic. Morda boste
slišali znak centrale, odvisno od telefona.
Govorite v mikrofon pripomočka uStream, ne
v telefon. V hrupnem okolju boste morda ugotovili,
da klicatelj lažje sliši vaš glas, če pripomoček
uStream pomaknete bliže ustom.
Z gumboma za glasnost na pripomočku uStream
(
) lahko prilagodite glasnost.

Dohodni klici
Pripomoček uStream mora biti vklopljen, povezan
s telefonom in pravilno nameščen.
Ko prejmete klic v telefon, bo signalna lučka
za zvok pripomočka uStream svetila modro,
v slušnem aparatu pa boste slišali ton zvonjenja.
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Sprejemanje dohodnih klicev

Konec klica

Za sprejem dohodnega klica kratko pritisnite
gumb za dostop ( ) na pripomočku uStream,
ko v slušnih aparatih zaslišite ton zvonjenja.
Ton zvonjenja boste v slušnih aparatih zaslišali
po približno petih sekundah.

Če želite telefonski klic končati prek pripomočka
uStream, kratko pritisnite gumb za dostop ( ).
Klic bo prekinjen in slušni aparat bo preklopil nazaj
v prej aktivni program ali zvočni vir (kot je zvočni
priključek).
Namesto s pripomočkom uStream lahko klic
končate tudi s telefonom.

»klik«

Med klicem govorite v pripomoček uStream, ne
v telefon.
	Zaradi vaše varnosti bodo mikrofoni slušnega
aparata med telefonskimi klici in pretočnim
prenašanjem zvoka delovali na znižanih stopnjah.
	Naenkrat lahko poteka samo en telefonski klic.
Če je en klic že vzpostavljen, bo drugo zvonjenje
telefona prezrto.
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Različni toni zvonjenja pripomočka uStream
Telefonski ton zvonjenja je odvisen od
konfiguracije pripomočka uStream in zmogljivosti
vašega telefona.
Ton zvonjenja je določen samodejno med
začetnim postopkom seznanitve telefona in ga ni
mogoče konfigurirati.
Če s pripomočkom seznanite več kot en telefon,
bosta imela drugi in tretji seznanjeni telefon
21

drugačna tona zvonjenja. Skupno trije različni toni
zvonjenja so določeni samodejno.
Pripomoček uStream bo tudi najavil ime klicatelja,
kot je prikazano na zaslonu telefona (prepoznavanje
klicatelja uporablja tehnologijo pretvorbe besedila
v govor). Uporabljeno je ime iz telefonskega
imenika.
	Opomba: Vaš telefon mora podpirati to funkcijo.
Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik
ali se posvetujte z dobaviteljem telefona.
	Privzeta nastavitev jezika v novem pripomočku
uStream je ameriška angleščina. Vaš slušni
akustik lahko konfigurira ustrezni jezik za pravilno
izgovarjavo imen. Vaš slušni akustik lahko na vašo
zahtevo izklopi funkcijo prepoznavanja klicatelja.

Zavrnitev klica
Če dohodnega klica ne želite sprejeti, pritisnite
gumb za dostop ( ) na pripomočku uStream in
ga držite dve sekundi, da ton zvonjenja preneha.
Enak učinek lahko dosežete tudi, če klic zavrnete
s telefonom.

Napredne telefonske možnosti
Slušni akustik lahko v pripomočku uStream
konfigurira naslednje dodatne funkcije. Določene
so za dolgi pritisk (dve sekundi) gumba za
dostop ( ):
	Vaš telefon mora podpirati te funkcije.
Za podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik
vašega telefona.

Vnovično klicanje zadnje številke
Z dolgim pritiskom gumba za dostop ( ) boste
znova poklicali zadnjo klicano številko.

Glasovno klicanje
Z dolgim pritiskom gumba za dostop ( ) boste
zagnali glasovno klicanje, ki omogoča, da namesto
vnašanja številke izgovorite ime osebe, ki jo
želite poklicati.
	Če uporabljate dva telefona hkrati, lahko za
glasovno klicanje uporabljate samo zadnji
povezan telefon.

Klicanje priljubljene številke
Z dolgim pritiskom gumba za dostop ( ) boste
poklicali vnaprej določeno številko.
22
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Zadržanje klica
Če med telefonskim pogovorom dolgo pritisnete
gumb za dostop ( ), boste klic postavili na
čakanje. Klicatelj ostane na zvezi, vendar se zvok
ne prenaša, slušni aparat pa preklopi na prejšnji
program poslušanja. Ta način vam omogoča ločeni
pogovor z osebo zraven vas, brez da bi oseba na
telefonski zvezi slišala vajin pogovor.

Prenos klica
Če med telefonskim pogovorom dolgo pritisnete
gumb za dostop ( ), boste klic prenesli v telefon.
To omogoča predajo telefona drugi osebi. Vaši
slušni aparati bodo preklopil nazaj na prejšnji
program poslušanja.
Ko je klic na čakanju ali prenesen v telefon, še
enkrat dolgo pritisnite gumb za dostop ( ), da
klic prenesete nazaj v pripomoček uStream in ga
nadaljujete prek slušnih aparatov.
	Dokler je klic na čakanju ali prenesen v telefon,
lahko gumb za dostop ( ) spet uporabljate za
spreminjanje programov slušnih aparatov.
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Prepoznavanje klicatelja, izgovarjava imen
klicateljev
Pripomoček uStream vam morda lahko pove ime
klicatelja.
Če vaš telefon podpira dostopanje do telefonskega
imenika (PBA) ali profil dostopanja do telefonskega
imenika (PBAP), bo pripomoček uStream ob
vsakem zvonjenju telefona poskušal dostopati do
podatkov o klicatelju.
Ko telefon zazvoni, se prikazani podatki prenesejo
v pripomoček uStream in so prek slušnih aparatov
izgovorjeni v tem vrstnem redu:
• Ime, ki je shranjeno v vašem
telefonskem imeniku. V primeru
Mike
s slike boste slišali »Mike Office«.
Office
• Telefonska številka, če ime
klicatelja ni znano.
Vaš slušni akustik lahko konfigurira nastavitev
jezika pripomočka uStream in tako zagotovi, da bo
izgovarjava pravilna.
Telefonski imenik se ne prenese v pripomoček
uStream. Na ta način lahko pripomoček uStream
podpira uporabo različnih telefonov.
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Če želite preveriti, ali vaš telefon podpira to
funkcijo, si oglejte uporabniški priročnik ali
se posvetujte s prodajalcem telefona.
	Nekateri modeli slušnih aparatov ne podpirajo
funkcije prepoznavanja klicatelja.
	Vaš slušni akustik mora omogočiti funkcijo
prepoznavanja klicatelja.

Uporaba pripomočka uStream z zvočno
napravo
Pretočni prenos glasbe prek povezave Bluetooth
Če ima vaša naprava za predvajanje zvoka vmesnik
Bluetooth (denimo MP3-predvajalnik ali računalnik),
lahko pripomoček uStream uporabljate za brezžično
pretočno prenašanje zvoka v vaše slušne aparate.

Vzpostavljanje povezave z zvočno napravo
1. Omogočite Bluetooth v napravi/telefonu.
2.	Če je pripomoček uStream izklopljen, pritisnite
in pridržite gumb ( ), da pripomoček uStream
vklopite. Modra signalna lučka za zvok
bo utripala.
3.	V napravi omogočite način povezovanja prek
vmesnika Bluetooth, da boste lahko dodali novo
napravo. Za podrobnosti si oglejte navodila
proizvajalca. Ob pozivu vnesite »0000« kot kodo
za seznanitev.
4.	Ko je povezava uspešno vzpostavljena, modra
signalna lučka za zvok na pripomočku uStream
neha utripati.
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Predvajanje zvoka iz vaše naprave
1. Začnite predvajanje na vaši napravi.
2.	Prilagodite glasnost v napravi na srednjo ali
visoko stopnjo.
3.	Z gumboma za glasnost na pripomočku
uStream (
) lahko prilagodite glasnost.

Začasna zaustavitev predvajanja

	Opomba: Zmogljivost pretočnega prenašanja
s pripomočkom uStream je štiri ure (če je baterija
popolnoma napolnjena).
	Opomba: Med pretočnim prenašanjem pripomočka
uStream ni mogoče uporabljati kot daljinskega
upravljalnika za slušni aparat. Pritisnite gumb
za dostop ( ) in ga pridržite (dve sekundi),
da popolnoma ustavite pretočni prenos prek
povezave Bluetooth.

Če želite začasno ustaviti pretočni prenos in
poslušati pogovor, pritisnite gumb ( ), da
začasno ustavite pretočni prenos. Za nadaljevanje
pretočnega prenosa znova pritisnite gumb ( ).

Zaustavitev predvajanja
Če želite zaustaviti predvajanje v napravi in
preklopiti nazaj na običajne programe poslušanja,
pritisnite gumb za dostop ( ) in ga držite
dve sekundi.
	Opomba: Če povezave po opisanih splošnih korakih
ni mogoče vzpostaviti, si oglejte uporabniški
priročnik ali se obrnite na prodajalca naprave.
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Uporaba pripomočka uStream skupaj
s pripomočkom uTV 3
Če imate pripomoček uTV 3, lahko:
• Pretočno prenašate zvok iz do 30 m
oddaljenega televizorja v slušne aparate.
• Napolnite pripomoček uStream v nosilcu za
polnjenje.

Polnjenje pripomočka uStream v nosilcu za
polnjenje
1.	Preverite, ali ima pripomoček uTV 3 pravi
nosilec za polnjenje pripomočka uStream.
Za podrobnosti si oglejte priročnik za uTV 3.
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2.	Preverite, ali je pripomoček uTV 3 vklopljen,
nato pa namestite pripomoček uStream
v nosilec za polnjenje.
3. Pustite dve uri, da se popolnoma napolni.

Povezovanje pripomočka uTV 3 s pripomočkom
uStream (ni potrebno za sistem »uTV 3 +
uStream«)
1.	Vklopite pripomoček uTV 3 in pritisnite gumb
za povezavo na hrbtni strani pripomočka uTV 3.
2.	Če je pripomoček uStream izklopljen, pritisnite
in pridržite gumb ( ), da pripomoček uStream
vklopite. Modra signalna lučka za zvok bo
utripala.
3.	Ko je povezava uspešno vzpostavljena, modra
signalna lučka za zvok na pripomočkih uStream
in uTV 3 neha utripati.

Predvajanje zvoka iz televizorja
1. Začnite predvajanje v televizorju.
2.	Prilagodite glasnost v pripomočku uTV 3 na
srednjo ali visoko stopnjo.
3.	Z gumboma za glasnost na pripomočku uStream
(
) lahko nekoliko prilagodite glasnost.
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Začasna zaustavitev predvajanja
Če želite začasno ustaviti pretočni prenos in
poslušati pogovor, pritisnite gumb ( ), da
začasno ustavite pretočni prenos. Za nadaljevanje
pretočnega prenosa znova pritisnite gumb ( ).

Zaustavitev predvajanja

Uporaba pripomočka uStream s
pripomočkom uMic
Če imate pripomoček uMic, lahko:
• Pretočno prenašate zvok od osebe ali iz naprave.
oseba s slušnim aparatom

Če želite zaustaviti predvajanje v napravi in
preklopiti nazaj na običajne programe poslušanja,
pritisnite gumb za dostop ( ) in ga držite
dve sekundi.

do 20 metrov

	Med pretočnim prenašanjem ni mogoče spreminjati
programov slušnih aparatov.
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audio

	Zmogljivost pretočnega prenašanja s pripomočkom
uStream je štiri ure (če je baterija popolnoma
napolnjena).

er

	Če želite poslušati stereo glasbo iz naprave, mora ta
podpirati profil A2DP/»Stereo slušalke«.

uStream

pow

	Če povezave po opisanih korakih ni mogoče
vzpostaviti, se obrnite na vašega slušnega akustika.

govorec

uMic

Vzpostavljanje povezave med pripomočkoma
uMic in uStream
1.	Če je pripomoček uMic izklopljen, pritisnite
in pridržite gumb ( ), da pripomoček uMic
vklopite. Držite gumb ( ), dokler modra
signalna lučka za zvok utripa.
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2.	Če je pripomoček uStream izklopljen, pritisnite
in pridržite gumb ( ), da pripomoček uStream
vklopite. Modra signalna lučka za zvok
bo utripala.
3.	Ko je povezava uspešno vzpostavljena, modra
signalna lučka za zvok na pripomočkih uStream
in uMic neha utripati.

Predvajanje zvoka iz pripomočka uMic
1.	Pripomoček uMic pripnite na osebo ali ga
postavite v bližino vira zvoka, denimo zvočnika
ali televizorja.
2.	Prilagodite glasnost v pripomočku uMic na
srednjo ali visoko stopnjo.
3.	Z gumboma za glasnost na pripomočku
uStream (
) lahko nekoliko prilagodite
glasnost.

Zaustavitev predvajanja
Če želite zaustaviti predvajanje v napravi in
preklopiti nazaj na običajne programe poslušanja,
pritisnite gumb za dostop ( ) in ga držite
dve sekundi.
	Med pretočnim prenašanjem ni mogoče spreminjati
programov slušnih aparatov.
	Če povezave po opisanih korakih ni mogoče
vzpostaviti, se obrnite na vašega slušnega akustika.
	Zmogljivost pretočnega prenašanja s pripomočkom
uStream je štiri ure (če je baterija popolnoma
napolnjena).

Začasna zaustavitev predvajanja
Če želite začasno ustaviti pretočni prenos, pritisnite
gumb ( ), da začasno ustavite pretočni prenos.
Za nadaljevanje pretočnega prenosa znova
pritisnite gumb ( ).
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Upravljanje več zvočnih virov, povezanih
s pripomočkom uStream
Ko je zvočni vir povezan s pripomočkom uStream,
vaš slušni aparati samodejno preklopijo na
posebne programe pretočnega prenašanja.
Povezana pa sta lahko dva zvočna vira Bluetooth.
Govorjeni kazalniki stanja in signalna lučka vas
obveščajo o povezanih virih.
	Telefonski klic ima vedno prednost. Ton zvonjenja
boste slišali tudi med poslušanjem drugih zvočnih
virov. Če klic zavrnete ali prekinete, se bo pretočni
prenos zvoka nadaljeval.
	Dokler je kateri koli zvočni vir povezan s
pripomočkom uStream, programov slušnih
aparatov z gumbom za dostop ( ) ni mogoče
spreminjati.
	Če želite poslušati glasbo iz povezanega mobilnega
telefona, morate glasbo najprej začeti predvajati
na vašem telefonu. Predvajanja ni mogoče začeti
s pripomočkom uStream.

Izbiranje med več viri s pripomočkom
uStream
Ko je povezan samo en zvočni vir (denimo
oddajnik Bluetooth), vsak pritisk gumba za dostop
( ) začasno ustavi ali nadaljuje predvajanje
iz zvočnega vira. Predvajanje glasbe lahko
popolnoma ustavite, če pritisnete gumb za dostop
( ) in ga držite dve sekundi. V tem primeru morate
predvajanje znova začeti z glasbeno napravo.
Do več zvočnih virov lahko dostopate v zaporedju
s pritiskanjem gumba za dostop ( ). Z vsakim
pritiskom pripomoček uStream izbere naslednji
povezan vir po vnaprej določenem vrstnem redu.
Če vir ni povezan, ga bo pripomoček uStream
preskočil in nadaljeval z naslednjim virom.
Vsak povezan zvočni vir ima določeno mesto
v zaporedju, kot je prikazano na spodnji shemi.
Prejšnji aktivni program
poslušanja
Glasba
Bluetooth 2
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Glasba
Bluetooth 1

37

Brisanje seznanjenih naprav Bluetooth
Če z eno od seznanjenih naprav naletite na težave
ali če se naprava ne povezuje več s pripomočkom
uStream, lahko seznanjeno napravo izbrišete iz
pripomočka uStream.
1.	Pridržite gumb za povečanje glasnosti ( ) in
vklopite pripomoček uStream.
2.	Gumb za povečanje glasnosti ( ) sprostite
šele po približno desetih sekundah, ko hitro
utripajoča modra signalna lučka začne
svetiti zeleno.
3. 	Pred vnovičnim seznanjanjem izbrišite tudi
seznanjeni pripomoček uStream v mobilnem
telefonu.
4. Ponovite postopek seznanitve.
	Če seznanjene naprave Bluetooth izbrišete, se
z njimi ni več mogoče povezati. Za vnovično
povezavo z njimi boste morali še enkrat izvesti
postopek seznanitve.
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Vodnik za odpravljanje težav
Vzrok

Mogoča rešitev

Med seznanjanjem prek povezave Bluetooth moja druga
naprava zahteva kodo. Kaj moram vnesti?
Koda za seznanitev
Koda za seznanitev pripomočka
je zahtevana pri prvi
uStream je »0000« (štiri ničle).
povezavi pripomočka
uStream z napravo
Bluetooth (seznanitev).
Med pretočnim prenašanjem zvoka prek pripomočka
uStream slišim prekinitve.
Naprava Bluetooth
Najdaljša razdalja za normalno
je predaleč stran ali
delovanje je 5–10 m, naprave
v zadnjem žepu (zakrivanje Bluetooth pa naj bodo pred
s telesom).
vami.
Po dveh minutah pripomoček
Pripomoček uStream po
uStream ustavi iskanje in
vklopu dve minuti išče
prekinitve se bodo ustavile.
znane naprave.
Če je telefon povezan
Če telefon Bluetooth uporabljate
z drugimi napravami,
kot predvajalnik glasbe, prekinite
denimo z računalnikom,
njegovo povezavo z drugimi
morda ne more
napravami, kot so računalniki.
neprekinjeno pretočno
prenašati glasbe.
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Vzrok

Mogoča rešitev

Glasba ali glasnost telefonskega pogovora sta preglasna
ali pretiha.
Različni zvočni viri imajo
Če želite spremeniti glasnost
različne stopnje glasnosti. telefona ali katerega drugega
zvočnega vira v pripomočku
uStream, najprej uporabite
gumb za glasnost na ustrezni
zunanji napravi, nato pa
s pripomočkom uStream
napravite še manjše popravke.
Imam težave z razumevanjem telefonskega pogovora
v hrupnem okolju.
Mikrofoni slušnega aparata Zmanjšajte hrup iz okolice.
so nastavljeni previsoko
Pritisnite gumb za zmanjšanje
med klicem.
glasnosti in ga držite dve
sekundi, nato pa z gumbom za
glasnost na telefonu povečajte
glasnost telefona.
Klicatelj me sliši, jaz pa njega ne.
Klic je bil prenesen v vaš
V telefonskem meniju ali
telefon.
z dolgim pritiskom gumba za
dostop ( ) prenesite klic nazaj
v pripomoček uStream.
Nekateri telefoni ne
Klic vedno sprejmite s pritiskom
uporabijo pripomočka
gumba za dostop ( ).
uStream, če klic sprejmete
s telefonskim gumbom.
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Vzrok

Mogoča rešitev

Telefon ali druga naprava Bluetooth ne prepozna več
pripomočka uStream, s katerim je že bila vzpostavljena
povezava.
Če po dveh minutah ne
Izklopite pripomoček uStream,
najde nobene naprave,
počakajte, da se izklopi rdeča
pripomoček uStream
signalna lučka, nato pa ga znova
zaradi varčevanja
vklopite.
z energijo ustavi iskanje.
Napravi sta predaleč
Napravi približajte na razdaljo
narazen.
enega metra in poskusite znova.
Ponovite seznanitev med
Pripomoček uStream
pripomočkom uStream in
je lahko seznanjen
z največ šestimi različnimi napravo Bluetooth, ki je bila
napravami Bluetooth. Če je prepisana.
notranji pomnilnik poln,
lahko nove seznanitve
prepišejo prejšnje.
Seznanitev je bila izbrisana. Ponovite seznanitev med
pripomočkom uStream in
napravo Bluetooth, ki je bila
izbrisana.
Ne uporabljam pretočnega prenosa, slušni aparati pa vseeno
stalno preklapljajo med programom pretočnega prenosa in
običajnim programom slušnega aparata.
Vaš telefon pošilja
V telefonskem meniju
zvoke v pripomoček
onemogočite sistemske
uStream zaradi dohodnih zvoke za opomnike, alarme,
sporočil SMS ali e-pošte.
sporočila SMS itd.
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Vzrok

Mogoča rešitev

Vklopljeni so toni
V telefonskem meniju izklopite
telefonskih tipk.
tone telefonskih tipk.
V slušnem aparatu slišim tone ob pritisku telefonskih tipk.
V telefonu so morda
Izklopite tone ob pritisku tipk
omogočeni toni ob
in potrditvi v vašem telefonu.
pritisku tipk.
Oglejte si uporabniški priročnik
vašega telefona.
Vsakič, ko vklopim telefon, se zažene predvajalnik glasbe.
Pri nekaterih telefonih je
Nekatere telefone je mogoče
to običajno in pripomoček konfigurirati, da predvajalnika
uStream ni vzrok temu.
glasbe ne zaženejo samodejno.
Pritisnite in pridržite gumb
za dostop ( ), da ustavite
pretočni prenos. Ali pa
predvajalnik glasbe zaustavite
v telefonskem meniju, ko je
telefon povezan.
V avtomobilu se povezava med pripomočkom uStream in
mojim telefonom nenavadno obnaša.
Avtomobilski sistem
Prekinite povezavo med
Bluetooth se poveže
avtomobilskim sistemom in
z vašim telefonom.
vašim telefonom.
Ko sprejmem dohodni telefonski klic, ga ne slišim v slušnih
aparatih.
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Mogoča rešitev

Nekateri telefoni ne
Klic vedno sprejmite s pritiskom
uporabijo pripomočka
gumba za dostop ( ) na
uStream, če klic sprejmete pripomočku uStream.
s telefonskim gumbom.
Telefon zvoni, vendar signalna lučka ne sveti modro in
v slušnih aparatih se ne sliši zvonjenja.
Vmesnik Bluetooth v
Po navodilih v uporabniškem
telefonu je onemogočen. priročniku za telefon omogočite
vmesnik Bluetooth.
Pripomoček uStream in
1. Onemogočite funkcijo
vaš telefon nista povezana.
Bluetooth v telefonu in jo nato
znova vklopite.
2. Izklopite in spet vklopite
pripomoček uStream, da
se zažene znova. Funkcija
Bluetooth v pripomočku
uStream se bo samodejno
znova vklopila.
3. Aktivirajte pripomoček
uStream, tako da ga izberete
v telefonskem meniju
»Aktivna naprava«.
4. Zmanjšajte razdaljo med
pripomočkom uStream in
telefonom.
Upoštevajte postopek
Pripomoček uStream ni
seznanitve prek povezave
seznanjen s telefonom.
Bluetooth v teh navodilih.
43

Vzrok

Mogoča rešitev

Razdalja med
Pripomoček uStream mora biti
pripomočkom uStream in pripet na oblačila. Razdalja do
telefonom je prevelika.
telefona naj bo krajša od 10 m.
Telefon zvoni, signalna lučka sveti modro, vendar se v slušnih
aparatih ne sliši zvonjenja.
Pripomoček uStream
Pripomoček uStream mora
je zunaj dosega slušnih
biti pravilno pripet na oblačila
aparatov.
in največ 40 cm oddaljen od
slušnih aparatov.
Telefon je nastavljen na
Omogočite zvonjenje v telefonu.
vibriranje.
Če en telefonski klic že
Prekinite prvi telefonski klic in
poteka, drugega klica ni
nato sprejmite drugega.
mogoče prepoznati.
Moj telefon zvoni, vendar pripomoček uStream ne izgovori
imena klicatelja.
Funkcija prepoznavanja
Oglejte si uporabniški priročnik
klicatelja ni na voljo ali
vašega telefona in preverite
ni omogočena v vašem
razpoložljivost te funkcije.
telefonu.
S pripomočkom uStream Če sta povezana dva telefona, je
sta povezana dva telefona. funkcija prepoznavanja klicatelja
na voljo samo v telefonu, ki je bil
zadnji seznanjen s pripomočkom
uStream.
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Mogoča rešitev

Funkcija prepoznavanja
klicatelja je morda
izklopljena.

Prosite vašega slušnega
akustika, da omogoči funkcijo
prepoznavanja klicatelja
v pripomočku uStream.
Med telefonskim klicem me oseba na drugi strani slabo sliši.
Odprtina za mikrofon na
Preverite, ali odprtine za
pripomočku uStream je
mikrofon morda ne prekriva
morda prekrita.
del vašega telesa ali obleke
oziroma ali so morda zamašene
z umazanijo.
Preverite, ali je pripomoček
Pripomoček uStream
uStream varno pripet na vaša
morda ni nameščen
oblačila in oddaljen največ
pravilno.
40 cm od slušnega aparata.
Med govorjenjem se manj
Pripomoček uStream se
morda drgne ob oblačila. premikajte.
Hrup iz okolice je morda
Pomaknite pripomoček uStream
preglasen.
bliže ustom. Klicateljem
priporočajte, naj povečajo
glasnost v telefonu.
Pripomoček uStream se ne odziva oziroma ob vklopu ne
sveti signalna lučka.
Pripomoček uStream
Polnite pripomoček uStream
je morda popolnoma
vsaj eno uro.
izpraznjen.
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Vzrok

Mogoča rešitev

Težava je lahko v
programski opremi.

Izklopite pripomoček uStream,
počakajte 30 sekund, nato pa ga
znova vklopite.
Čas delovanja pripomočka uStream se je občutno skrajšal.
Baterija običajno potrebuje Ob prvem polnjenju pripomoček
nekaj ciklov polnjenja,
uStream polnite vsaj tri ure. Nov
preden doseže največjo
pripomoček uStream trikrat
zmogljivost.
popolnoma izpraznite.
Med pretočnim prenašanjem zvoka prihaja do prekinitev.
Pripomoček uStream je
Pripomoček uStream mora
predaleč stran od slušnih
biti pripet na oblačila in največ
aparatov med pretočnim
40 cm oddaljen od slušnih
prenašanjem.
aparatov.
Signal Bluetooth je zunaj
Naprava Bluetooth mora biti
dosega.
v območju delovanja.
Ne slišim predstavitvenega zvoka.
Slušni aparat ni pravilno
Preverite, ali so slušni aparati
nameščen.
pravilno vstavljeni.
Pripomoček uStream
Pripomoček uStream mora
ni pravilno nameščen
biti pripet na oblačila in največ
oziroma je izklopljen.
40 cm oddaljen od slušnih
aparatov. Preverite, ali je
pripomoček uStream napolnjen
in vklopljen.
Ob kakršnih koli težavah, ki niso omenjene v teh navodilih, se
obrnite na vašega slušnega akustika.
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Opozorila
Pred
uporabo pripomočka Unitron uStream

preberite informacije na naslednjih straneh.

Opozorila o nevarnostih
	To napravo hranite zunaj dosega domačih živali
in otrok, mlajših od 3 let.
	Uporabljajte samo slušne aparate, ki jih je
posebej za vas programiral vaš slušni akustik.
	Prepovedano je kakršno koli spreminjanje
naprave, ki ga podjetje Unitron ni izrecno
dovolilo.
	Osebe z aktivnimi medicinskimi vsadki (kot so
srčni spodbujevalniki, defibrilatorji itd.) morajo
biti pri uporabi te naprave še posebej previdne.
O podrobnostih se pogovorite z vašim slušnim
akustikom.
	Če pripomoček uStream odprete, ga lahko
poškodujete. Če se pojavijo težave, ki jih ni
mogoče odpraviti z upoštevanjem mogočih
rešitev v razdelku odpravljanja težav v teh
navodilih, se posvetujte z vašim slušnim
akustikom.
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	Ta izdelek ima vdelano baterijo, ki je ni mogoče
zamenjati. Ne poskušajte odpirati izdelka ali
odstranjevati baterije, saj lahko poškodujete
sebe in izdelek.
	Električne komponente zavrzite skladno
z lokalnimi predpisi.
	Naprave ne uporabljajte na eksplozivnih
območjih (rudniki ali industrijska območja, kjer
obstaja nevarnost eksplozij; okolja, bogata
s kisikom, ali območja, kjer se uporabljajo
vnetljivi anestetiki) ali na območjih, kjer je
uporaba elektronske opreme prepovedana.
	Zunanje naprave lahko priključite samo, če so
bile preskušene skladno z ustreznimi standardi
IECXXXXX. Uporabljajte samo dodatno
opremo, ki jo je odobrilo podjetje Unitron.
	Uporaba kablov pripomočka uStream, ki je
kakor koli drugačna od namenske uporabe
(če si kabel USB denimo ovijete okoli vratu),
lahko povzroči telesne poškodbe.
	Med upravljanjem delovnih strojev zagotovite,
da se noben del pripomočka ne zatakne
v stroju.
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	Priključek mini-USB lahko uporabljate samo za
opisan namen.
	Pozor: električni udar. V električne vtičnice ne
vstavljajte samo priključka.

	Zaradi varnostnih razlogov uporabljajte samo
polnilnike, ki jih je priložilo podjetje Unitron, ali
stabilizirane polnilnike z nazivno enosmerno
napetostjo 5 V, najmanj 500 mA.

Informacije o varnosti izdelka
	Pri vašem slušnem akustiku preverite
združljivost vaših slušnih aparatov.
	Pripomoček uStream zaščitite pred
prekomerno vlago (kopanje, plavanje), vročino
(grelna telesa, armaturna plošča v avtomobilu)
in neposrednim stikom s kožo, ko se potite
(telovadba, fitnes, šport).
	Varujte napravo pred padci na tla. Padec na
trdo površino lahko poškoduje napravo.
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	Posebni medicinski ali zobozdravstveni
pregledi, vključno s spodaj opisanim
sevanjem, lahko škodljivo vplivajo na pravilno
delovanje pripomočka. Pred medicinskim ali
zobozdravstvenim pregledom z rentgenskimi
žarki (tudi CT-pregled) ali drugimi medicinskimi
pregledi MRI/NMRI, ki ustvarjajo magnetna
polja, pripomoček odstranite in ga hranite
zunaj prostora/območja pregleda.
	Zaščitite napravo ter režo za polnjenje in
napajanje pred umazanijo in prahom.
	Pripomoček uStream čistite z vlažno krpo.
Za čiščenje pripomočka uStream nikoli ne
uporabljajte gospodinjskih čistilnih sredstev
(pralni prašek, milo itd.) ali alkohola.
	Za sušenje pripomočka uStream nikoli ne
uporabljajte mikrovalovne pečice ali drugih
grelnih naprav.
	Digitalno kodirana tehnologija induktivnega
prenašanja, ki se uporablja v pripomočku
uStream, je izjemno zanesljiva in neobčutljiva
na skoraj vse motnje drugih naprav. Vseeno
pa se morate zavedati, da morajo biti slušni
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sistemi, ki se uporabljajo v bližini računalniške
opreme, večjega elektronskega sistema ali
drugih močnih elektromagnetnih polj, vsaj
60 cm oddaljeni od motilne naprave, da je
zagotovljeno primerno delovanje.
	Naprava naj bo vsaj 10 cm stran od kakršnih koli
magnetov.

	Zaradi varnostnih razlogov polnite pripomoček
uStream samo s polnilniki, ki jih je priložilo
podjetje Unitron, ali s polnilniki s potrdilom USB
(> 500 mA).
	V pripomoček uStream ne priključujte kabla USB
ali zvočnega kabla, daljšega od 3 metrov.
	Ko pripomočka uStream ne uporabljate, ga
izklopite in shranite na varno.
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Druge pomembne informacije
	Visokonapetostna elektronska oprema, večji
elektronski sistemi in kovinske strukture lahko
vplivajo na doseg delovanja in ga občutno
zmanjšajo.

Informacije o simbolih in njihova razlaga
xxxx

Z znakom CE podjetje Unitron potrjuje, da je ta njegov
izdelek skupaj z dodatno opremo skladen z zahtevami
Direktive 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih ter
Direktive 2014/53/EU o radijskih in telekomunikacijskih
oddajnikih.
Številke, ki sledijo znaku CE, so oznake certifikacijskih
organov, na katere se je Unitron obrnil skladno z zgoraj
navedeno direktivo.

	Če se slušni aparat zaradi neobičajnih motenj ne
odziva na pripomoček uStream, se odmaknite iz
motečega območja.

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 in novozelandska skladnostna oznaka v zvezi z
elektromagnetno združljivostjo in radijskimi komunikacijami.

©

Znak za avtorske pravice
Ob tem simbolu morata biti navedena ime in naslov
pooblaščenega zastopnika v Evropski skupnosti.
Ob tem simbolu morata biti navedena ime in naslov
proizvajalca, ki to napravo daje na tržišče.
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Pogoji za 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.
Od 0 do 45 °C in relativna vlažnost manj kot 95 % (nekondenzirajoča).

Pogoji za prevoz:
Temperatura: Od –20 do +60 °C (od –4 do +140 °F).
Vlažnost: Do 90 % (nekondenzirajoča).
Simbol s prečrtanim smetnjakom opozarja, da tega
pripomočka ne smete odvreči kot komunalni odpadek. Stare
oziroma nerabljene pripomočke 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 zaščitene
blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Vsakršna
uporaba teh znamk s strani podjetja Unitron je v okviru
dovoljenj. Druge znamke in trgovska imena so last ustreznih
oseb.
Google Play je blagovna znamka družbe Google Inc.
Apple in logotip Apple sta blagovni znamki družbe
Apple Inc., registrirani v Združenih državah in drugih državah.
App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc.
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Informacije o skladnosti
Izjava o skladnosti

Podjetje Unitron Hearing izjavlja, da je ta njegov izdelek skladen
z zahtevami Direktive 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih in
Direktive 2014/53/EU o radijski opremi. Celotno besedilo izjav
o skladnosti je na voljo pri proizvajalcu.

Opomba 1:

Ta pripomoček je skladen s 15. delom Pravilnika Zvezne komisije za
komunikacije in specifikacijo RSS-210 kanadskega Ministrstva za
industrijo. Za delovanje veljata ta dva pogoja:
1) ta naprava ne sme škodljivo vplivati na delovanje drugih naprav in
2)	ta naprava mora sprejeti interferenco drugih naprav, vključno s
takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje.

Opomba 2:

Zaradi sprememb oziroma prilagoditev te naprave, opravljenih brez
izrecnega soglasja podjetja Unitron, lahko dovoljenje Zvezne komisije
za komunikacije za uporabo te naprave postane neveljavno.

Opomba 3:

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. Namen teh
omejitev je zagotavljanje ustrezne zaščite pred škodljivimi motnjami
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 se pri posamezni namestitvi motnje ne bodo pojavile.
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Če ta naprava povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega
sprejema, kar lahko ugotovite z vklopom in izklopom opreme, lahko
uporabnik poskusi odpraviti motnje z enim ali več od teh ukrepov:
Obrnite ali premestite sprejemno anteno.
Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
	Priključite napravo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot tista, na
katero je priključen radijski ali televizijski sprejemnik.
	Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega serviserja
radijskih/televizijskih sprejemnikov.
Avstralija: Dobaviteljeva kodna oznaka N15398
Nova Zelandija: Dobaviteljeva kodna oznaka Z1285

Povratne informacije uporabnika
Zapišite svoje posebne potrebe ali težave in zapiske
prinesite s seboj ob prvem kontrolnem pregledu po
prejetju slušnega aparata.
S tem boste slušnemu akustiku omogočili, da vam
pomaga rešiti težave.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Dodatne opombe
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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