uTV3-handleiding

Hartelijk dank

Uw uTV 3

Hartelijk dank dat u voor de Unitron uTV 3 hebt
gekozen.
Bij Unitron zetten wij ons in voor mensen
met gehoorverlies. Wij werken nauw samen
met hoorspecialisten om geavanceerde,
doelgerichte oplossingen voor iedereen te
ontwikkelen.
Omdat een goed gehoor belangrijk is.
™

Het beoogde gebruik van de uTV 3 is om uw
hoortoestellen te verbinden met een televisie
of andere audiobron. De uTV zendt via een
streamer draadloos audiosignalen naar de
hoortoestellen, indien de streamer zich binnen
30 meter van de uTV bevinden. De uTV dient
ook als een laadstation voor de uDirect 3 en
uStream.
™

Uw audicien:_________________________________
___________________________________________
Telefoonnummer:_____________________________
Serienummer van de uTV 3:____________________
Garantie:____________________________________
Datum van aanschaf:__________________________
Uw streamer:
uStream
uDirect 3

Inhoud van de verpakking
De complete Unitron uTV 3 bestaat uit de
volgende onderdelen:

De uTV 3 met de volgende kabels:
• Adapter met mini-USB-stekker en adapter
voor uw land
• Optische kabel
• Coax-kabel
• Analoge RCA/Cinch-kabel
• Analoge kabel met een diameter van 3,5 mm
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Beschrijving van de uTV 3
De Unitron uTV 3 verbindt uw hoortoestellen
via een streamer draadloos met uw televisie en
andere audioapparaten. Het systeem bestaat
uit drie hoofdonderdelen: uw hoortoestellen,
een streamer en de uTV 3.
Hoortoestel

De uTV 3 is met uw televisie (of een andere
audiobron) verbonden en zendt draadloos
audiosignalen van uw televisie naar een
streamer die zich maximaal 30 meter van
de uTV bevindt. De uTV 3 dient ook als een
laadstation voor uw streamer als deze niet in
gebruik is.
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uStream*

Maximaal
30 meter
uTV 3

*uDirect 3 is ook compatibel met de uTV.
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5 6 7 8
Volume Knop omhoog ( )
Aan/Uit Knop en controlelampje
Volume Knop omlaag ( )
Koppel Knop ( )
Adapter
Digitale audio (optisch)
Digitale audio (coaxiaal)
Analoge audio (3,5 mm)
Audio-lampjes
Verwisselbare laadsleuf
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Aan de slag
Stap 1: De adapter in elkaar zetten
De adapter voor uw land bevestigen:
1.	Kies de adapter voor uw land. (De
bijgeleverde adapters kunnen per land
verschillen.)

VS
EU
Verenigd Koninkrijk Australië
2.
2.	Steek het ronde uiteinde
van de adapter in de ronde
opening van de universele
adapter totdat deze er
volledig in zit.
3.
3.	Druk vervolgens het
andere einde in de adapter
om deze te vergrendelen. Controleer of de
adapter stevig vastzit.
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De adapter voor uw land verwijderen:
1.	Trek het lipje op de universele
adapter omlaag en houd deze
vast in die positie.
2.	Trek de adapter voorzichtig
omhoog om deze van
de stekkerbehuizing te
verwijderen.

1.

2.

De adapter koppelen
Plaats de uTV 3 naast uw televisie.
Steek de mini-USB-stekker van de adapter in de
stekkeringang (stroom) van de uTV 3. Steek de
adapter in een stopcontact.
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Stap 2: Verbinden met de televisie
Ondersteunde audio-indelingen:
De uTV 3 kan met elke audiobron worden
verbonden, zoals een televisie, pc of hifisysteem. De uTV heeft drie verschillende audioinput types.

Signaalprioriteiten:
Meestal is het voldoende om één audiokabel
te verbinden. Als er meerdere kabels zijn
verbonden en er een signaal aanwezig is,
selecteert de uTV 3 de best mogelijke ingang
in onderstaande volgorde: optisch, coaxiaal,
analoog.
1

Voor de beste resultaten adviseren we u om de
Coax- of optische uitgang te gebruiken, indien
deze beschikbaar is op uw audioapparaat.
	Opmerking: zorg ervoor dat u de uTV 3 altijd
met de audio-uitgang van uw apparaat verbindt.

2

3

	Opmerking: de optische en coaxiale kabels
bevatten slechts één draad, maar het signaal is
wel in stereo.

De uTV 3 laat u via een oranje audiolampje
weten dat er een ingang is geselecteerd:
Ingang geselecteerd
Ingang geselecteerd en
audio beschikbaar

6

Lampje knippert
langzaam oranje
Lampje brandt
continu oranje
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Optie 1: verbinden via optische kabel
Als er een optische ingang beschikbaar is:
• Pak de kabel met het label 'Optical' (optisch)
uit
• Verwijder de beschermkapjes van de
stekkers
• Steek het ene uiteinde van de optische
kabel in de 'Optical' (optische) ingang
van de uTV 3 en het andere uiteinde in de
optische uitgang van uw televisie
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Optie 2: verbinden via Coax-kabel
Als er een coaxiale uitgang beschikbaar is:
• Pak de kabel met het label 'Coaxial'
(coaxiaal) uit. U herkent deze kabel aan de
oranje stekkers.
• Steek het ene uiteinde van de coaxiale kabel
in de 'Coaxial' (coaxiale) ingang van de
uTV 3 en het andere uiteinde in de coaxiale
uitgang van uw televisie. Deze uitgang
wordt ook wel met 'digital out' of 'S/P DIF'
aangeduid.
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Optie 3: verbinden via RCA/Cinch-kabel
Als er een RCA-uitgang (rood-wit) beschikbaar
is:
• Pak de kabel met het label 'Analog RCA/
Cinch' (analoog RCA/Cinch) uit
• Steek de 3,5mm-stekker in de 'Analog'
(analoge) ingang van de uTV 3. Steek de
rode en witte stekker in de overeenkomstige
rode en witte uitgangen op uw televisie
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Optie 4: verbinden met de koptelefoon-uitgang
• Pak de kabel met het label 'Analog 3.5 mm'
(analoog 3,5 mm) uit.
• Steek de stereostekker in de 'Analog'
(analoge) ingang van de uTV 3. Steek het
andere uiteinde in de koptelefoon-uitgang
van uw televisie
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	Als u de uTV 3 met de koptelefoon-uitgang
van uw televisie verbindt, kunt u het volume
aanpassen via de afstandsbediening van uw
televisie.
	Sommige televisies schakelen hun luidsprekers
uit als u de stekker in de koptelefoon-uitgang
steekt. De televisie is dan niet hoorbaar voor
andere mensen. In dat geval gebruikt u de
Cinch/RCA-uitgang zoals beschreven onder
Optie 3. Raadpleeg het gedeelte over het
aanpassen van het volume voor meer informatie
over volumeaanpassing. De uTV 3 kan via de
stereokabel ook met andere audiobronnen
worden verbonden, zoals een MP3-speler, pc of
home sound system.

Stap 3: Uw streamer opladen
Steek de streamer voorzichtig in de laadsleuf
van de uTV 3 om deze op te laden, zoals
hieronder is afgebeeld. Zorg ervoor dat u de
geïntegreerde stekker op de juiste manier in de
laadsleuf van de streamer steekt.
Zorg ervoor dat u de juiste laadsleuf gebruikt.
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De laadsleuf van uw streamer verwisselen
De uTV 3 wordt geleverd met twee laadsleuven.
U hebt voor het verwisselen van de laadsleuf
mogelijk een kruiskopschroevendraaier nodig
1.	Trek de USB-stroomkabel uit de uTV 3.
2.	Draai de schroef op de bodem van de uTV
3 los. Trek de laadsleuf omhoog om deze te
verwijderen.

3.	Plaats de andere sleuf in de opening. Steek
een nieuwe schroef in de bodem en draai
deze voorzichtig aan.
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	Laad de streamer de eerste keer minimaal drie
uur op, zelfs als het Power-lampje al eerder
groen wordt. Nadat de streamer voor de eerste
keer is opgeladen, kunt u deze onbeperkt in de
laadsleuf laten zitten.

uStream

uDirect 3

Het opladen is voltooid als het lampje van de
streamer continu groen brandt.
De uTV 3 kan tijdens het opladen in- of
uitgeschakeld zijn. Het statuslampje van de
uTV 3 geeft niet aan of het laadproces bezig is.
Het duurt normaal 90 minuten om de streamer
volledig op te laden.
We adviseren u om de streamer tijdens het
opladen uit te schakelen.
	Laad de accu om veiligheidsredenen alleen
op met opladers van Unitron. Als u een
andere oplader gebruikt, moet deze USBgecertificeerd zijn (5,0 VDC/ 500mA).
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Stap 4: De uTV 3 aan uw streamer koppelen
	Als u de uTV 3 en de streamer van Unitron in één
complete set hebt ontvangen, zijn deze al aan
elkaar gekoppeld en kunt u verdergaan met stap
7. Als u ze apart hebt aangeschaft, moeten ze
eerst aan elkaar worden gekoppeld.

Zet uw streamer in de koppelmodus. (Raadpleeg
de gebruikershandleiding van uw streamer voor
meer informatie.)
Zet de uTV 3 vervolgens ook in de koppelmodus.
De koppelmodus op de uTV 3 handmatig
starten:
1. Schakel de uTV 3 in.
2.	Druk op de knop voor koppelen op de
achterzijde. Het lampje begint snel blauw te
knipperen.
3.	Zorg ervoor dat de uTV 3 en de streamer
maximaal 1 m van elkaar zijn verwijderd.
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	uTV 3 blijft in de koppelmodus staan gedurende
twee minuten of totdat het koppelen is voltooid.

De koppeling voltooien
Wacht tot beide lampjes continu blauw
branden. Dit kan maximaal twee minuten
duren, maar gebeurt meestal binnen vijf
seconden.
	Het basisstation van de uTV 3 kan aan
maximaal vier streamingapparaten worden
gekoppeld. Een vijfde koppeling vervangt het
eerste gekoppelde apparaat.
	Apparaten hoeven maar één keer gekoppeld te
worden met de uTV 3. Na uitschakeling blijven
ze gekoppeld en na inschakeling maken ze
automatisch weer verbinding.

Dagelijks gebruik van de uTV 3
Stap 1: Uw streamer dragen
Draag de streamer zoals afgebeeld en schakel
deze in.

	Raadpleeg de gebruikershandleiding van
de streamer voor een meer gedetailleerde
beschrijving van de streamers.
	Nadat u uw streamer hebt ingeschakeld,
herkent deze automatisch uw draadloze
hoortoestellen van Unitron.
	Neem contact op met uw hoorspecialist
als de streamer met andere hoortoestellen
interfereert.
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	De uTV 3 kan het audiosignaal per keer aan
slechts één streamer overdragen. Streaming
naar meerdere ontvangende streamers is niet
mogelijk.
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Stap 2: Naar de televisie luisteren
U hoort het geluid van de televisie rechtstreeks
in uw hoortoestellen.
	Herhaal het instellen zoals beschreven in stap 1
t/m 6 als u het geluid van uw televisie niet kunt
horen via de uTV 3.
	Als er geen audio beschikbaar is, stopt de uTV 3
na vijf minuten automatisch met de overdracht
van de Bluetooth-audio naar de streamer. Het
lampje knippert groen.

De uTV 3 ondersteunt Bluetooth binnen een
bereik van maximaal 30 m. Zichtverbinding
tussen uw streamer en de uTV 3 is niet vereist.
Maar muren of meubels in de omgeving die
de zichtverbinding verstoren, kunnen het
operationele bereik verkleinen.
Als de streamer buiten het bereik van de
uTV 3 wordt geplaatst, wordt de draadloze
audio-overdracht beëindigd. Als de streamer
vervolgens weer terug in het bereik van de
uTV 3 wordt geplaatst, wordt de streaming naar
uw hoortoestellen automatisch hervat.
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	Het kan maximaal tien seconden duren
voordat de streaming wordt hervat. Beide
streaminglampjes moeten continu blauw
branden tijdens het streamen.
	Als het statuslampje van de uTV 3:
• g
 roen knippert, controleert u of de
audiokabel op de juiste manier met de uTV 3
is verbonden.
• g
 roen brandt, controleert u of de streamer
is ingeschakeld, beide uiteinden van de
neklus zijn ingeplugd (voor de uDirect 3 of de
uDirect 2) en of de apparaten zijn gekoppeld.
• b
 lauw knippert, bevindt het apparaat zich in
de pauzestand. Druk op de Multi Knop van de
streamer ( ) om het streamen te hervatten.
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Stap 3: Het volume van het televisiesignaal
aanpassen
Stel het volume van de televisieluidsprekers
eerst in op een niveau dat de andere kijkers
prettig vinden.
Pas het volume vervolgens aan via de
volumeregeling van de uTV 3, totdat het geluid
via de hoortoestellen voor u prettig is.

Als u het volume van de hoortoestellen en
de uTV 3 preciezer wilt afstellen, kunt u de
volumeknoppen (
) op de streamer
gebruiken.

Als uw uTV 3 is verbonden met de koptelefoonuitgang van uw televisie, kunt u ook de
afstandsbediening van uw televisie gebruiken
om het volume rechtstreeks via de televisie aan
te passen. Raadpleeg de gebruikershandleiding
van uw televisie voor meer informatie over het
instellen van het televisievolume.
	Als uw televisie is verbonden met een
satellietontvanger of settopbox (STB), zorgt u
ervoor dat de volumes van deze aanvullende
apparaten op 75% van het maximale
volume zijn ingesteld. Zo bereikt u de beste
audiokwaliteit.
	Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw
streamer voor instructies over het koppelen
van de streamer aan een mobiele telefoon of
een ander entertainment- of communicatieapparaat, zoals een radio of pc.
	Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw
streamer voor informatie over het gebruik van
de streamer voor het pauzeren van de audiooverdracht en andere functies.
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Stap 4: Uitschakelen van de uTV 3 en de
streamer
De apparaten uitschakelen:
Als u de overdracht van het audiosignaal van
de televisie wilt beëindigen, schakelt u de uTV 3
uit door op de Aan/Uit-knop te drukken, zoals
afgebeeld.

De lampjes begrijpen
Ingeschakeld

Lampje continu
groen

Ingeschakeld,
maar geen audiooverdracht

Lampje knippert
kort groen

Koppelmodus

Lampje knippert
snel blauw

Streamingmodus

Lampje continu
blauw

Pauzestand

Kort blauw
knipperen

Testmodus

Lampje knippert in
meerdere kleuren

	Raadpleeg de gebruikershandleiding van
de streamer voor een meer gedetailleerde
beschrijving van de streaminglampjes.
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De audio-overdracht testen
De uTV 3 kan een testgeluid genereren om het
systeem te controleren.
De testmodus starten:
• Schakel uw streamer in en draag deze op de
juiste manier.
• Schakel de uTV 3 uit en druk vervolgens
tegelijkertijd op de Volume Knop (
) en
de Aan/Uit Knop (
) van de uTV 3 totdat
het lampje in verschillende kleuren begint te
knipperen.
• De streamer en de uTV 3 moeten nu
verbinding met elkaar maken (het lampje
knippert blauw-groen of blauw-oranje)
en u hoort een testmelodie via uw
hoortoestellen.
• U hoort het testgeluid gedurende twee
minuten, of totdat u op een willekeurige
knop van de uTV 3 drukt.
• Gebruik de volumeknoppen (
) op de
streamer om het volume van het testgeluid
te wijzigen.
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• Als u geen testgeluid hoort, herhaalt u de

koppelprocedure.

De kabelverbindingen testen:
Als u de testmelodie van de uTV 3 kon horen,
maar niet het geluid van de televisie, dan is er
een probleem met de kabelverbinding.
• Zorg ervoor dat de audiokabel volledig is
ingestoken
• Controleer of u de kabel met een uitgang en
niet met een ingang hebt verbonden
• Probeer een andere kabel
• Probeer een andere uitgang van de televisie
Kleurcodes tijdens de testmodus:
Rood: geen audio-overdracht naar de uTV 3
Groen:	audio-overdracht gedetecteerd op de
uTV 3
Oranje: er wordt naar een streamer gezocht
Blauw: 	het testgeluid wordt naar de streamer
verzonden
	Als er geen streamer is gevonden en er geen
audio-overdracht plaatsvindt, stopt de uTV 3 de
testmodus en knippert het lampje groen.
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Gids voor probleemoplossing
Oorzaak

Mogelijke oplossing

Geen van de lampjes is continu blauw gaan branden
De apparaten zijn
uitgeschakeld

Schakel de apparaten in

De apparaten zijn niet
gekoppeld

Herhaal het koppelen

Ik zie een snel knipperend blauw lampje op de uTV 3
De uTV 3 staat
in de Bluetoothkoppelmodus

Ga naar het gedeelte
Koppelen van de
gebruikershandleiding van
uw streamer

Oorzaak

Mogelijke oplossing

Beide lampjes branden continu blauw, maar ik hoor de
televisie niet
De streamer bevindt
zich buiten bereik van
de hoortoestellen

Draag uw streamer op de
juiste manier. Schakel alle
apparaten uit en weer in

De streamer is niet
op de juiste manier
geprogrammeerd voor
uw hoortoestellen

Vraag uw hoorspecialist
om uw streamer en
hoortoestellen opnieuw te
groeperen

Ik hoor het geluid van de televisie niet via de streamer
De apparaten zijn niet
ingeschakeld

Schakel de apparaten in

Er is maar één van de blauwe lampjes continu blauw
gaan branden

De kabels zijn niet
goed ingeplugd

Herhaal stap 2 en 3

Eén van de apparaten
is aan een ander
Bluetooth-apparaat
gekoppeld

Er is geen audiooverdracht naar de
uTV 3, het lampje
knippert groen

Controleer of het geluid van
de televisie niet is gedempt
Selecteer een volumeniveau
van 75% op de televisie
Zorg ervoor dat de
audiokabel op een uitgang is
aangesloten
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Zorg ervoor dat u alle
andere Bluetooth-apparaten
uitschakelt, behalve de
streamer en de uTV 3
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Oorzaak

Mogelijke oplossing

Oorzaak

De uTV 3 staat in de
pauzestand

Wordt aangegeven door
blauw knipperende
statuslampjes op beide
apparaten. Door kort op
de Multi Knop ( ) van de
streamer te drukken, wordt
het streamen hervat

Het volume tijdens streaming is niet prettig (te hard of
te zacht)

De afstand tussen de
streamer en de uTV 3 is
te groot

Breng de apparaten dichter
bij elkaar; 30 m is de
maximale afstand. Hierbij
moeten de apparaten zich op
één zichtlijn bevinden
Ter voorkoming van
onderbrekingen in de
streaming moet u ervoor
zorgen dat u uw streamer op
de juiste manier draagt en
dat u de uTV 3 binnen het
operationele bereik houdt

Sommige televisies
Probeer de televisie of de
verzenden geen
apparaten in de stereomodus
stereogeluid als ze in de te zetten
surroundmodus staan
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Het volume van de
audio verschilt per
audiobron

Mogelijke oplossing

Als de uTV 3 is verbonden
met de RCA/Cinch-, optische
of coaxiale poort van uw
televisie, past u het volume
aan via de volumeknoppen
op de uTV 3
Als de uTV 3 is verbonden
met de koptelefoon-uitgang
van de televisie, kunt u
het volume aanpassen via
de volumeregeling van de
televisie
Het volume van uw
satellietontvanger of
settopbox (STB) aanpassen
Pas het volume aan met
de volumeknoppen op de
streamer

Nadat de uTV 3 is verbonden, wordt de
televisieluidspreker uitgeschakeld
De koptelefoonKies een andere audiouitgang van de televisie uitgang op uw televisie,
is geselecteerd
bijvoorbeeld optisch,
coaxiaal of RCA/Cinch

Belangrijke informatie
Lees
alstublieft de overeenkomstige sectie in

de gebruikershandleiding van de uDirect 3 of
uStream.
Waarschuwingen
	Houd dit apparaat buiten het bereik van
kinderen onder de 3 jaar en huisdieren.
	Gebruik alleen hoortoestellen die door
uw hoorspecialist speciaal voor u zijn
geprogrammeerd.
	Veranderingen of aanpassingen aan
de apparaten die niet expliciet zijn
goedgekeurd door Unitron zijn niet
toegestaan.
	Door de uTV 3 te openen, kan deze
beschadigd raken. Neem contact op
met uw hoorspecialist als er problemen
optreden die niet kunnen worden opgelost
door de oplossingsrichtlijnen in het
gedeelte Probleemoplossing in deze
gebruikershandleiding te volgen.
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	Verwijder elektrische apparatuur in
overeenstemming met lokale regelgeving.
	Gebruik het apparaat niet in omgevingen
met explosiegevaar (mijnen of
industriegebieden met explosiegevaar,
zuurstofrijke omgevingen of plaatsen
waar met ontvlambare anesthetica wordt
gewerkt) of in omgevingen waar het gebruik
van elektronische apparatuur is verboden.
	Externe apparaten mogen alleen
aangesloten worden als ze zijn getest
volgens de overeenkomstige IECXXXXXnormen. Gebruik alleen door Unitron
goedgekeurde accessoires.
	Het gebruik van uw uTV 3-kabels op een
andere manier van waarvoor deze zijn
bedoeld (bijv. door de USB-kabel rond uw
nek te dragen), kan letsel veroorzaken.
	Zorg ervoor dat als u machines bedient
er geen onderdelen in de machine
terechtkomen.
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	De mini-USB-poort dient uitsluitend voor het
omschreven doeleinde te worden gebruikt.
	Let op: elektrische schokken. Steek de
stekker niet rechtstreeks in het stopcontact.

	Gebruik om veiligheidsredenen alleen
opladers van Unitron of gestabiliseerde
opladers die zijn gecertificeerd voor gebruik
in combinatie met 5 VDC, min. 500 mA.
Informatie over de productveiligheid
	Schakel de uTV 3 uit als u deze niet
gebruikt.
	Sluit altijd het halskoord van de uDirect 3
aan en draag het om uw hals als u signalen
verzendt naar uw hoortoestellen.
	Bescherm de aansluitingen van de
apparaten, stekkers, oplaadpoort en
adapter tegen stof en vuil.
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	Bescherm alle apparaten tegen overmatig
vocht (badkamers of zwembaden) en
warmtebronnen (radiator, bovenkant van
de televisie). Bescherm de apparaten tegen
hevige schokken en trillingen.
	Reinig de apparaten met een vochtige
doek. Reinig ze nooit met huishoudelijke
schoonmaakproducten (waspoeder,
zeep, etc.) of alcohol. Maak de apparaten
nooit droog met een magnetron of andere
verwarmingsapparatuur.
	De digitaal gecodeerde, inductievetransmissietechnologie die in deze
apparaten wordt gebruikt, is uiterst
betrouwbaar en ondervindt vrijwel geen
interferentie van andere apparaten.
Wanneer het systeem echter in de
buurt van computerapparatuur, grotere
elektronische installaties of andere sterke
elektromagnetische velden wordt gebruikt,
kan het noodzakelijk zijn om minimaal 60 cm
afstand van de interferentiebron te houden
om een goede werking te waarborgen.
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	Röntgenstraling, CT-scans of MRI-scans
kunnen de juiste werking van de apparaten
nadelig beïnvloeden of zelfs tenietdoen.
	Elektronische apparaten met een hoog
vermogen, grotere elektronische installaties
en metalen constructies kunnen het
operationele bereik nadelig beïnvloeden en
significant verkleinen.

Informatie over naleving
Conformiteitsverklaring

Unitron verklaart hierbij dat dit Unitron-product voldoet
aan de essentiële vereisten uit de richtlijn voor radio- en
telecommunicatieapparatuur 1999/5/EC. De volledige tekst van
de Conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant of de
plaatselijke vertegenwoordiger van Unitron. Kijk voor de adressen
op www.unitron.com

Kennisgeving 1:

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften en aan
de norm RSS-210 van Industry Canada. De werking is onderworpen
aan de volgende twee voorwaarden:
1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2)	dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren,
inclusief interferentie die ongewenste werking kan
veroorzaken.

Kennisgeving 2:

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk
zijn goedgekeurd door Unitron leiden mogelijk tot het vervallen
van de FCC-toestemming om dit apparaat te bedienen.

Kennisgeving 3:

Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de
beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, conform Deel
15 van de FCC-voorschriften en de norm ICES-003 van Industry
Canada.
Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming
te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.
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Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en
kan deze uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt in
overeenstemming met de instructies, kan dit apparaat schadelijke
interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er wordt echter
geen garantie geboden dat er geen interferentie zal optreden in
een bepaalde installatie. Als dit apparaat hinderlijke interferentie
op radio- of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden
vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen,
wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te
verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:
Richt of verplaats de ontvangstantenne.
Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
	Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander
circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten
	Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-reparateur.

Kennisgeving 4:

FCC/IC RF Verklaring inzake blootstelling aan straling.
Deze apparatuur voldoet aan de limieten van FCC/
IC inzake blootstelling aan straling, bepaald voor een
ongeregelde omgeving. Eindgebruikers moeten de specifieke
bedieningsinstructies volgen om te voldoen aan de RF-richtlijn
met betrekking tot blootstelling. Deze zender mag niet samen met
een andere zender of antenne worden gebruikt of hierbij in de
buurt worden geplaatst.
Meer informatie vindt u in het informatieblad dat u kunt
downloaden via www.unitron.com.
Australia: Leverancierscode

N15398

New Zealand: Leverancierscode Z1285
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Informatie over en uitleg van symbolen
xxxx

Het CE-symbool is een bevestiging van Unitron dat
dit Unitron-product voldoet aan de eisen van de
R&TTE-richtlijn 1999/5/EC inzake eindapparatuur voor
radio- en telecommunicatie. De getallen achter het
CE-symbool zijn de getallen van de geraadpleegde
officiële instanties onder bovengenoemde richtlijnen.
Het waarschuwingssymbool betekent dat er mogelijk in
een of meerdere EU-lidstaten beperkingen gelden voor
het gebruik.
Dit apparaat behoort tot klasse 2 en kan in alle EUlidstaten zonder beperkingen binnenshuis worden
gebruikt. In Frankrijk mag het apparaat niet buiten
worden gebruikt.
Dit symbool geeft aan dat het voor de gebruiker
belangrijk is om de relevante informatie in deze
gebruikershandleiding te lezen en te benutten.
Dit symbool geeft aan dat de in deze
bedieningsinstructies beschreven producten voldoen
aan de eisen voor een applicatiedeel van type B van EN
60601-1.
Belangrijke informatie over de omgang met het product
en de productveiligheid.
Australisch conformiteitslabel EMC en
Radiocommunicatie.
Aan dit symbool moeten de naam en het adres van de
bevoegde vertegenwoordiger binnen de Europese Unie
zijn toegevoegd.
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Aan dit symbool moeten de naam en het adres van de
fabrikant (die het apparaat op de markt brengt) zijn
toegevoegd.

Gebruiksomstandigheden:
Dit apparaat is zodanig ontworpen dat het zonder problemen
of beperkingen functioneert zoals bedoeld, tenzij anders
aangegeven in deze gebruikershandleidingen. 0° tot 45° Celsius
en een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 95% (nietcondenserend).

Voorwaarden transport en opslag:
Tijdens transport en opslag dient de temperatuur gedurende een
lange periode tussen -20° en 60° Celsius te liggen en de relatieve
luchtvochtigheid niet boven de 90%. De luchtdruk dient te liggen
tussen 500 en 1100 hPa.
Het symbool van een vuilnisbak met een kruis moet
u erop attenderen dat dit apparaat niet mag worden
verwijderd als gewoon huishoudelijk afval. Deponeer
oude of ongebruikte apparaten op stortplaatsen voor
elektronisch afval of overhandig het apparaat aan uw
hoorspecialist voor verwijdering. Een juiste manier van
verwijderen beschermt het milieu en de gezondheid.
Het Bluetooth®-woordmerk en de logo’s zijn
geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG,
Inc. en worden door Unitron onder licentie gebruikt.
Overige handelsmerken en handelsnamen behoren toe
aan de betreffende eigenaars.
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