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Tusen Takk!
Takk for at du velger uDirect3 som tilbehør til dine
høreapparater.
I over 60 år har Hansaton med våre høreapparater
hjulpet hørselshemmede med rehabilitering av
hørselstap, forbedring av taleforståelse og bedre
livskvalitet.
Bak våre produkter står mange år med utvikling og
produkterfaring, da våt forretningskonsept er rettet
mot folk og folks behov.
Hensikten med uDirect3 er for å trådløst kunne
strømme lyd fra forskjellige Bluetooth enheter til
dine høreapparater. Feks: mobiltelefoner, MP#
spillere med mere
Du kan også strømme fra andre enheter hvis du
kobler til uDirect3 med en plugg, feks din PC, Roger
pen og FM mottakere
Udirect3 kan også brukes som en fjernkontroll til
dine høreapparater.
	Sikre deg at din audiograf har korrekt konfigurert
din uDirect3 til dine høreapparater, før den kan
benyttes som en fjernkontroll.
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Din uDirect3
Audiograf: __________________________________
___________________________________________
Telefon: ____________________________________
Serienummer:_______________________________
Garanti: ____________________________________
Dato for anskaffelse: _________________________
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Hurtigguide
Lading av uDirect 3

AV/PÅ

PÅ

AN

Hvordan Bære uDirect3
Strømindikator:
Rød - lader
Grønn - Full ladet
Rød blink – lavt batteri
Ikke lys – tomt batteri

Blåtann paring
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2 sek
Blått blinkende
lys

Audio/strømme
indikator
Fast oransje lys – strømming
pågår
Fast fiolett lys – demo lyd
Fast blått lys – Full ladet
Korte blå blink – 1 enhet tilkoblet
Dobbelt blå blink – 2 enheter
tilkoplet
Hurtig blå blink – Bluetoothparing pågår
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Din uDirect3 på ett øyeblikk
Betjeningsknapper
1 Tilgangsknapp ( )
2	Lydstyrke(volum) (
3 Hjemknapp (
)
4 Oppkoblingsknapp (
5 AV/PÅ bryter ( )

12

10

)

1

)

2

Tilkoblinger
6
7
8
9

11

5

Mikrofon åpning
Audio Inngang (3,5 mm Jack)
FM inngang (Europlugg)
Ladekontakt(mini USB)

6

13
14

Lysindikatorer
10 Lyd/strømme indikator
11 Strøm(power) indikator

Halsslynge

4

12 Halsslynge kontakter
13 Halsslynge
14 Halsslynge plugger

3
7

8

9

*Må konfigureres av audiograf.
2
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Tilbehør
15, 16
17-20

Universal lader med mini-USB plugg
US, EU og AUS adapter
16

17

18

15

19

20

Tilgjengelig Tilbehør
Ekstern mini mikrofon(jakkeslag-mik)
Kortere halsslynge(51 cm)
uTV3, blåtannsender for TV
Lydkabel(jack) 1,5 m/5 ft
USB kabel, 3 m/10 ft
(Inkluderete nettstrøms adaptere kan variere fra land til
land)
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Montering av lader
1.	Velg det adaptere som passer til landet du
befinner deg i. Norge = EU adapter

US
EU
UK
AUS
2.	Sett den runde enden av
adapteret inn mot den
runde enden i laderen, og
hold den der.
3.	Følg etter med motsatt
ende til du hører ett klikk.
Sjekk at det sitter godt
fast
Hvordan fjerne adaptere fra laderen
1.	Trekk ned knappen og hold
knappen på laderenheten.
2.	Trekk så forsiktig ut adapteret
fra laderen.
3. Gjenta pkt 1 under «Montering
av lader», hvis du vil bytte adapter.

2.

3.

1. 2.

4
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Hvordan lade uDirect3
Din uDirect3 har ett oppladbart batteri, som
ikke kan fjernes.
Hvordan lade:
1.	Plugg ledningen inn i USB – mini kontakten/
porten på uDirect 3(pic1)

2.	Plugg så laderen inn i veggkontakt.
Under ladding vil strømindikatoren lyse rødt.
Full ladding tar ca 90 minutter. Når batteriet er
full ladet, så vil strømindikatoren lyse grønt.
Du kan trygt la laderen være tilkoplet uDirect3
over natta.
	Ved første gangs ladning, lad i miniumum
3 timer, selv om strømindikatoren lyser grønt før
det er godt 3 timer.
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	Batteriet fungerer optimalt etter ca 3 tømme/lade
sekvenser
	uTV3 kan også brukes som ladestasjon for
uDirect3.

Hvordan slå din uDirect 3 AV/PÅ
Skyv AV/PÅ bryteren
( ) som vist på bildet
for å slå uDirect AV
eller på.
på
av
Slå enheten Av når den ikke er i bruk, ved
lagring eller ved lengre transport.

6
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Imformasjon om lysindikatorer
Lysindikatorene gir deg følgende informasjon:

Strømindikator(power)
Ladding
Fulladet batteri
Slå på
Slå av
Batteri mer enn
10%, normal
funksjon
<10% Batteri,
krever ladding
Dødt batteri,
krever ladding i
minst 2 timer
Aktivere/Deaktivere Låsefunkson

Fast rødt lys
Fast grønt lys
Grønt lys i 2 sek
Blinker rødt, så fast rødt
lys i 2 sek*
Blinker sakte grønt**
Korte røde blink**
Lyser ikke når den blir slått
på
Korte røde blink(låst) eller
korte grønne blink(ulåst)

*	Når du slår uDirec3 AV, kan
strømindikatoren blinke rødt, før enheten
har koblet fra alle Blåtann enheter.
**	Hvis halslyngen ikke er tilkoplet uDirect3
vil batterinivå indikeres kun når du slår
på, lader eller når du trykker på en av
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knappene.
	Etter frakopling av halslyngen, vil uDirect3 gå i
sparemodus og strømindikatoren slåes av etter
ca 2 min. Du vil da kun kunne bruke enheten
som en fjernkontroll.

Batteri Status
Fargen på lyset i strømindikatoren informerer
deg om batteristatus.
Grønt lys indikerer ett batterinivå på mere enn
10%.
Rødt lys indikerer ett batterinivå på mindre enn
10%. Mindre enn 1,5 timer med strømming
gjenstår og batteriet må lades i helst mere enn
2 timer.

8
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Audio/Strømme Indikator
Halslyngen må være tilkoblet for at uDirect kan
strømme lyd.
Tilkoblet eller FM
strømming

Fast oransje lys

Blåtann telefon eller
musikk strømming

Fast blått lys

En blåtannenhet
oppkoblet

Korte blå blink

To blåtannenheter
oppkoblet

Dobbelt blå blink

Blåtann paring

Hurtige blå blink

Demolyd avspilling

Fast rosa lys

	Blåtann paring vil indikeres også hvis
halslyngen ikke er tilkoblet.
	Med kabeltilkobling eller FM strømming, vil
audioindikatoren forbli oransje uansett blåtann
status

Hton_uDirect3_N.indd 9

9

02.02.17 13:28

Hvordan bære uDirect 3 korrekt
Før mobiltelefon, musikk eller TV lyd kan
strømmes, må uDirect 3 være påslått og hengt
på kroppen som vist nedenfor:
1.	Legg halslyngen rundt
nakken (gjøres lett
ved å koble fra en
ledningsende)
2. 	Sikre deg at begge
pluggene sitter godt
3. Slå uDirect3 PÅ
	Før strømming må alltid
halslyngen være tilkoblet. Når den er koblet fra
vil enheten gå i dvalemodus etter ca 2 minutter.
Lysindikatorene vil slutte og lyse, og alle Blåtann
oppkoblinger vil frakobles for å spare strøm.
For aktiv strømming, må du koble alltid koble til
halslyngen.

10
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Driftsavstand
Hvis du bruker uDirect3 som en
håndholdt fjernkontroll:
• Max avstand 110 cm/43’’
• Hold enheten som vist på
bilde

Lås av knappefunksjoner
Tilgangsknappen ( ) å din uDirect3 kan låses
for å unngå at den utilsiktet trykkes på.
For å låse knappen, trykk inn og hold
oppkoblingsknappen ( ) og hjemknappen
( ) samtidig. Strømindikatoren vil blinke
rødt tre ganger, for å indikere at de har låst
tilgangsknappen.
Gjenta prosedyren for å låse opp
tilgangsknappen igjen
Du kan fremdeles svare innkommende
telefonsamtaler fordi om tilgangsknappen
( ) er låst.
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	Strømindikatoren lyser så lenge du trykker inn
en av betjeningsknappene. Grønt lys bekrefter
god batteristatus, mens rødt lys indikerer at du
må lade din uDirect3.
	To minutter etter at du har koblet fra
halsslyngen, vil lysindikatorene slå seg og
udirect3 kobler fra Blåtannenheter.

Lydtest via uDirect3
1.	Bær uDirect3 korrekt rund halsen
2.	Trykk og hold inn Tilgangsknappen ( ) ,
mens du slår på enheten. Audio/strømme
indikatoren vil lyse rosa.
Høreapparatene vil gå over til strømme modus
og du hører uDirect3 sin lyd demo. Bruk
) for å justere lydstyrken.
volumknappene (
Lyd demonstrasjonen varer i ca 3 minutter, eller
til du trykker inn Tilgangsknappen(A). Justering
av lydstyrken under lyd demoen vil også også
fastsette volumnivået på talebeskjeder fra
uDirect3

12
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Hvis du ikke kan høre lyd demonstrasjonen:
• Sjekk at høreapparatene er riktig plassert i
øret.
• Forsikre deg om at halslyngen er koblet
til korrekt og at den henger korrekt over
nakken.
• Sjekk om enheten er påslått og har
tilstrekkelig med batterikapasitet.
• Sikre deg at du ikke snakker i telefonen via
uDirect3 under demoen.
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Tilgangsknappens funksjoner
Tilgangsknappen har flere
funksjoner:
• Mobiltelefon: Betjener
telefonfunksjoner som å ta imot
og legge på telefon samtaler,
lær mere om dette under «Hvordan bruke
uDirect3 med mobiltelefon».
• Strømming: Med tilgangsknappen kan
du pause og sette i gang igjen streaming
signalet fra den lydkilden du strømmer fra.
• Fjernkontrollmodus kan den brukes som
programvelger.

14
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Talevarsler
Talevarsler gir deg informasjon i form av
tale, for eksempel modus og batteristatus i
uDirect3.
Din audiograf må konfigurere hvilket språk og
hva du skal varsles om.
	Identifisering av oppringer er avhengig av hvilket
nivå Talevarsler er satt til.
	Talevarsler må aktiviseres av din Audiograf.
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Hvordan bruke uDirect3 som
fjernkontroll til dine høreapparater.
	For å få tilgang til å benytte enheten som
fjernkontroll, må denne funksjonen aktiveres av
din Audiograf.

Du kan bruke uDirect3 som fjernkontroll på to
forskjellige måter:
• Halslyngen er tilkoblet og
du bærer den rundt nakken.
Fjernkontroll funksjoen vil da
virke, så fremt du ikke strømmer
lyd.
• Halslyngen er fullstendig fjernet,
og du holder enheten på en
armlengdes avstand. Du har nå
ikke muligheter til lydstrømming.
Forsikre deg at enheten er påslått.

16
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Justering av lydstyrke
Trykk inn (
) knappene for å endre volum/
lydstyrke:
• ( ) øker lydstyrke
• ( ) demper lydstyrke

Programendring
Bruk Tilgangsknappen ( ) til å bytte
lytteprogram i høreapparatene.
Du kan ikke bytte lytteprogram når du
strømmer lyd.
Trykk et kort trykk på Hjemknappen ( )
(>2 sek.) for å gå til ditt favoritt lytteprogram.
Dette må konfigureres av audiograf.
Trykk et kort trykk på Hjemknappen( )
for å gå til ditt favoritt lytteprogram. Dette må
konfigureres av audiograf.
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Mer informasjon om fjernkontrollen
• Høreapparatene dine kan avgi pipetoner

for å indikere at du har trykket på
fjernkontrollen.
• Begge høreapparatene justeres samtidig.
• De tilgjengelige lytteprogrammene og
virkeområdet på volumkontrollen er fastsatt
av din Audiograf.

18
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Hvordan bruke din uDirect3 med
mobiltelefon
Hvis du har en mobiltelefon som er utstyrt
med en Blåtann funksjon(Bluetooth) være seg
Iphone eller android, kan uDirect3 brukes til
å overføre telefonsamtalen trådløst til dine
høreapparater. Via en mikrofon i uDirect3
plukkes din stemme opp og overføres til
mobiltelefonen.
Ved hjelp av tilgangsknappen ( )
kan du benytte deg av en rekke
egenskaper i uDirect3 under
telefonsamtaler.
Etter uDirect3 har blitt paret opp mot din
mobiltelfon anbefales det uDirect3 bæres
med halslyngen rundt nakken, og at den ikke
er tildekket av klær. Hvis du vil bruke uDirect3
under klær, trengs det en ekstern mikrofon
«MC1». Les om den i eget kapittel.
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Oppringers
stemme
hørbar her

Din stemme
Oppringers
stemme
Blåtann (el. Bluetooth)

Trådløst signal

Paring med din mobiltelefon
1.	Aktiver Bluetooth i din mobil sin meny og
innstillinger.
2.	Sikre deg uDirect3 er påslått, at halslyngen
er koblet til og at den bæres korrekt. Trykk
inn oppkoplingsknappen ( ) and the
volume up ( ) buttons at the same time
for two seconds. The audio indicator will
blink blue to indicate pairing mode on the
uDirect 3.
20
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3.	Aktiver Bluetooth paringsmodus i din
mobiltelefon, slik at en ny enhet kan
legges til. Se eventuelt i din mobils
bruksanvisning. Paringskode er «0000».
4.	Hvis det foreslåes, kople gjerne uDirect3
opp mot din telefonbok. Dette for å kunne
bruke stemme oppringing og andre
egenskaper.
5.	Bekreftelse på sikker oppkopling indikeres
ved at lydindikatoren nå stopper å blinke.
Ett hodetelefonsymbol ( ) vil trolig også
dukke opp på mobilskjermen.
Har du paret opp mobiltelefonen en gang
vil den huske og kobler seg opp automatisk
senere.
	Hvis opp paringen med din mobiltelefon ikke lar
seg gjøre, ta kontakt med din audiograf.
	Opp paring trenger ikke halslyngen oppkoblet,
men for å kunne streame fra mobilen er
halslyngen obligatorisk.
	For å motta samtaler via uDirect3 må din
mobiltelefon støtte Bluetooth «Head Set» (HSP),
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eller «Hands Free» (HFP) profiler. Under opp
kobling til mobilen, kan den spørre om hvilken
Bluetooth profil du vil velge. Velg da «Headset»
eller hvis mulig «Stereo Headset».
	For å få tilgang til oppringer ID, må din
mobiltelefon ha en tilgjengelig telefonbok (PBAP
= Phone Book Access Profil)
	Når du har paret opp mobilen med uDirect3,
anbefaler vi at du slår SMS varsling og tastetoner.
	For at du skal få stereolyd under streaming, må
din telefon støtte A2DP/Stereo Headset profile.
	I uDirect3 kan du maksimalt pare opp 8 enheter.
Hvis du vil pare opp en niende enhet, vil den
«overskrive» den enhet som er minst brukt den
siste tiden.
	uDirect3 kan pares opp med 2 mobiltelefoner til
samme tid, men kun ringe med en i gangen.

22
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Forberedelse til telefonsamtaler
Bluetooth rekkevidden (avstand mellom
uDirect3 og mobiltelefonen) er 5 til 10 meter.
Utenfor denne rekkevidden vil du oppleve
pauser i samtalen og lyden noe hakkete.
Outside this range, the connection will be lost
or you will encounter intermittency during a
call.
Under en telefonsamtale, bruk uDirect3 som
vist i figuren nedenfor (fig a).
• In very noisy environments, you may move
the uDirect 3 closer to your mouth (figure b).
• I ekstremt støyende omgivelser, før uDirect3
nærmere munnen (fig b).
• Unngå å dekke til de små
mikrofonåpningene på siden med fingrene
eller klær (fig c), og snakk ikke inn fra fronten
av enheten(fig d)
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a

b

c

d

Noen telefoner er konfigurert for å spille av
tastetoner, SMS varsling og bekreftelsestoner
via din uDirect3.
Hvis dette er påslått vil du kunne høre toner
som forstyrrer for det hører via lydstrømming til
høreapparatene.
Se i bruksanvisningen til din mobiltelefonen for
å lære hvordan du slår av disse tonene.
	Telefonsamtaler vil alltid overstyre lydstrømming
fra andre enheter.
	Det er ikke mulig å skifte lytteprogram i
høreapparatene under en talefonsamtale.
	Du vil høre den du snakker med i mobiltelefonen
i begge ørene.

24
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Telefonsamtaler
Slå inn telefonnummeret på vanlig måte og
trykk inn samtaleknappen på din mobiltelefon.
Når det ringer vil høre at det ringer i
høreapparatene etter ca tre sekunder.
Ved bruk av trådløse fasttelefoner(DECT)
eller eldre telefoner med kun hodetelefon
oppkobling
Hvis din telefon kun støttes av headset
profil(HSP) må dette tilkoples manuellt før du
foretar en oppringing. Dette forekommer ofte
på trådløse fasttelefoner.
	Ved bruk av slike telefoner vil ikke lydindikatoren
lyse, selv om den er paret opp med uDirect3

1.	Slå nummeret du vil ringe eller finn det i
telefonboken.
2.	Trykk kort på tilkoblingsknappen ( ) ,
vent så i fem sekunder.
3.	Oppringingsprossesen vi automatisk starte
og lydindikatoren vil lyse fast blått. Du kan
høre bekreftelsestoner via høreapparatene.
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Innkommende samtaler
uDirect3 må være påslått, og paret opp mot
telefonen på korrekt måte.
Når du mottar en samtale på din telefon vil
lyd indikatoren på din uDirect3 vise et fast
blått lys, og du vil høre ett ringesignal i dine
høreapparater.

Akseptere Innkommende samtale
For å akseptere en innkommende samtale,
trykk kort på tilgangsknappen ( ) på
din uDirect3 når du hører en ringetone i
høreapparatene. Det tar ca 5 sekunder før du
hører ringetonen i høreapparatene.
“click”

Snakk direkte inn i uDirect3, ikke i telefonen
når du utfører samtalen.
	For din egen sikkerhet, vil være dempet for
26
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bakgrunn støy under telefonsamtaler og
lydstrømming.
	Du kan kun foreta en samtale i gangen. En
eventuelt ekstra telefon vil ignoreres når du er i
en samtale. Du må legge på den første telefonen
før du kan svare den andre telefonen

Avslutte en samtale.
For å avslutte en samtale via din uDirect3
trykk kort på tilgangsknappen ( ) . Samtales
avsluttes og dine høreapparater går tilbake til
den modus de var aktive i, før telefonsamtalen.
Du kan også legge på med telefonen.
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Forskjellige ringetoner fra din uDirect3
Ringetoner er avhengig av hvordan din uDirect3
er konfigurert og kapasiteten på din telefon.
Ringetonen tildeles automatisk under den
første paringen med telefonen og kan ikke
endres.
Hvis du parer flere telefoner, vil de andre
telefonen ha andre ringetoner. Disse tildeles
også automatisk.
uDirect3 vil også varsle oppringers navn som
vist på telefonskjermen (navne identifisering
med bruk av tekst til tale teknologi)Navnet
hentes fra din telefonbok.
	Denne egenskapen må støttes av din telefon.
Se i din telefons bruksanvisning for mere
informasjon.
	Standardspråket i uDirect3 er US engelsk. Din
audiograf kan konfigurere om til egnet språk for
riktig utale av navn. Din Audiograf kan også slå
av denne egenskapen hvis du ønsker det.

28
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Avvise en samtale
Hvis du ikke vil svare en innkommende
samtale, trykk inn og hold tilgangsknappen
( ) på uDirect3 i ca to sekunder, helt til
ringetonen opphører. Du kan også avvise med
telefonen.
Trykker du inn Hjemknappen ( ) vil det også
avise samtalen og høreapparatene går tilbake
til oppstarts program.
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Avanserte telefonegenskaper
Din audiograf kan konfigurere flere funksjoner
i din uDirect3. Disse er nevnt nedenfor.Du kan
aktivere disse med ett langt trykk (2 sek) på
tilgangsknappen ( ) eller på oppkoblings
knappen ( ) :
	Din mobiltelefon må støtte disse funksjonene.
Se i telefonens bruksanvisning for detaljer.

Slå siste nummer
Ett langt trykk på tilgangsknappen ( ) vil ringe
opp siste brukte nummer.

Tale oppringing
Ett langt trykk på oppkoblingsknappen ( )
starter opp Tale oppringings funksjonen, som
gir deg muligheten til å ringe opp en person
ved å si dens navn, istedenfor å slå nummeret.
	Hvis du bruker to telefoner, er det den telefonen
du paret opp sist som du kan bruke til voicemail.

30
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Pause en samtale
Under en telefonsamtale, kan du holde på
samtalen(pause) ved å trykke ett langt trykk
på oppkoblingsknappen ( ) Den du samtaler
med beholder linjen, men det foretas ingen
lyd strømming til apparatene og apparatene
går tilbake til sist brukte lytteprogram. Denne
funksjonen brukes hvis du vil gi en beskjed
til en person ved siden av deg, uten at det
vil høres av den personen du snakker med i
telefonen.

Overfør en samtale
Under en telefonsamtale kan du overføre
samtalen til telefonen fra din uDirect3, ved å
trykke ett langt trykk på tilgangsknappen
( ) i ca 2 sekunder. Du kan da gi telefonen til
en annen person som fortsetter samtalen med
oppringer. Dine høreapparater vil gå tilbake til
sist brukte lytteprogram.
Etter å ha paset eller overført en samtale, vil ett
langt trykk på tilgangsknappen ( ) koble deg
opp til telefonsamtalen igjen via din uDirect3.
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	Hvis du har pauset eller overført en samtale
kan du bruke tilgangsknappen ( ) til å bytte
lytteprogram i apparatene, som vanlig.

Identifisering av oppringer
Din uDirect3 er i stand til å si navnet til den
som ringer deg.
Hvis din telefon har tilgang til telefonbok(PBA/
PBAP), vil uDirect3 prøve å hente opp
informasjon fra telefonboken om oppringer,
hver gang din telefon ringer.
Når telefonen ringer vil da
informasjonen som vises i displayet
Mike
Office
på telefonen, hentes inn av din
uDirect3 og leses opp i telefonen
som følger:
• Det navnet du har lagret i din telefonbok.
Som for eksempel (Se fig) vil du høre «Mike
Office»
• Du vil få lest opp nummeret hvis du ikke har
lagret telefonnummeret i telefonboken.
For å sikre god uttalelse, må din audiograf
konfigurere språkinnstillingene i din uDirect 3.
32
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For å sikre god uttalelse, må din audiograf
konfigurere språkinnstillingene i din Udirect3.
Les i bruksanvisningen til din telefon om det lar
seg gjøre å benytte denne egenskapen.
	Noen høreapparatmodeller støtter ikke
identifisering av oppringer.
	Identifisering av oppringer må aktiviseres av din
audiograf.
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Bruk av den eksterne mikrofon
Vil du bære uDirect3 under klærne, anbefaler
vi at du bruker en ekstern mikrofon av type
«MC1» under telefonsamtaler.
1.	Plugg mikrofonpluggen(3.5 mm) inn i
Audio Inngangen. DE
interne mikrofonene i
uDirect3 kobles da ut.
2.	Bruk klipsen på den
eksterne mikrofonen til
å feste den til klærne,
så nært munnen som
mulig.
3. Heng uDirct3 med
halslyngen rundt halsen og
slå den på.
Klær etc vil nå ikke påvirke den
trådløse oppkoblingen til dine
høreapparater.

34
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Hvordan bruke uDirect3 med uTV3
Hvis du har en uTV™3, kan du:
• Streame lyd fra din TV til dine høreapparat,
opp til 30m.
• Lade din uDirect3 i ladestasjon.

Lading av din uDirect3 i ladestasjon

1.	Forsikre deg om at ladestasjonen har den
riktige innsatsen for lading av uDirect3, se i
bruksanvisningen for uTV3 for detaljer.
2.	SE til at uTV3 er påslått og plasser uDirect3
i ladestasjonen
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3. Lad i minimum 3 timer.

Pare opp uTV3 med uDirect3
1.	Slå først på uDirect3. Trykk samtidig inn
og volumøknings
oppkoblingsknappen
knappen i to sekunder.
2. 	Slå på uTV3 og trykk inn paringsknappen
på baksiden av uTV3. Hoved lysindikatoren
på uTV3 vil nå blinke hurtig blått.
Sikre deg at enheten er innfor rekkevidde,
max 1 meter.
3.	Etter en vellykket opp paring vil de blå
lysene fra indikatorene på begge enhetene
slutte å blinke.

Avspilling av lyd fra din TV
1. Slå på lyden fra TV apparatet.
2.	Reguler lydnivået på din uTV3 til middels
høyt nivå.
3.	Gjør mindre lydkorrigering med
) på din uDirect3.
volumknappene (

36
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Kort stans av lyd streaming
For en kortere pause av lyd streaming, trykker
du inn tilgangsknappen ( ). For å starte
opp strømming igjen gjenta ett trykk på
tilgangsknappen ( ) .

Stoppe lyd streaming
For å stoppe lydstreaming på din uDirect3
og gå til vanlige lytteprogram trykker du inn
tilgangsknappen ( ) i 2 sekunder.
	Det er ikke mulig å bytte lytteprogram under
lydstreaming.
	Kontakt din audiograf hvis du ikke for paret opp
enhetene som beskrevet.
	uDirect3 kan streame lyd i 20 timer, før du
trenger å lade batteriet.

Justering av lydstyrken
Trykk på volumknappene (
) for å endre
lydstyrke.
• Trykk på ( ) knappen for å øke lydstyrke.
• Trykk på ( ) knappen for å dempe
lydstyrke.
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	Justering av lydstyrken via uDirect3 vil ha den
samme effekten som om du justerer lydstyrken
med høreapparatene. Dette vil påvirke
forsterkningen av omgivelseslyder.

Endre lytteprogram
Å skifte lytteprogram er kun mulig når du ikke
streamer fra andre lydkilder.
Trykk inn tilgangsknappen ( ) for å skifte
lytteprogram i høreapparatene.
Trykk inn Hjemknappen ( ) for å gå tilbake
til oppstarts program og vanlig lydnivå i dine
høreapparater.

38
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Hvordan Bruke uDirect3 med uMic
Hvis du har en uMIc, virker den sammen med
uDirect3, slik at den strømmer lyd fra en person
eller en enhet til dine høreapparater.
høreapparatbruker

taler

Opp til 20 meter
audio

er

pow

uDirect 3

uMic

Paring av uMic og Udirect3
1.	Start med uMic avslått. Trykk og hold inn
( ) volumknappen og slå så på
uMic. Fortsett med å holde inn ( )
volumknappen inntil lyd indikatoren starter
med å blinke blått.
2.	Slå på uDirect3. Trykk inn tilkoblingsknappen ( ) og ( ) volumknappen
samtidig i to sekunder.
3.	Etter en vellykket opp paring vil de blå
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lydindikatorene slutte å blinke på begge
enhetene

Overføring av samtale/lyd fra uMic
1.	Fest uMic på den personen du snakker
med eller legg den nær den lydkilden du vil
overføre.
2.	Juster inn lydstyrken på uMic til middels
nivå.
3.	Etter en vellykket opp paring vil de blå
lydindikatorene slutte å blinke på begge
).
enhetene (

Midlertidig stans av lydoverføring
Hvis du for en kort periode stanse lydoverføringen fra Umic, trykk inn tilgangsknappen
( ). For å starte opp igjen, trykk tilgangsknappen ( ) en gang til.

Stans av lydoverføring fra uMic
For å stanse lydoverføring fra uMic, trykk inn
tilgangsknappen ( ) i to sekunder.
	Du kan ikke bytte lytteprogram på
høreapparatene når du overfører lyd fra uMic.
40
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	Ta kontakt med din audiograf, hvis det ikke
lyktes deg å få paret opp enhetene som
beskrevet.
	uDirect3 kan overføre lyd i opptil 20 timer før du
trenger å lade batteriet.

Hvordan bruke uDirect3 med en
lydenhet via Bluetooth
Hvis du har en avspillingsenhet som for
eksempel en MP3 spiller med Bluetooth, kan
du overføre lyden trådløst til din uDirect3.

Paring med din Bluetooth lydenhet
1.	Slå på din uDirect3 og bær den på korrekt
måte.
2. 	Trykk inn tilgangsknappen ( ) og
volumknappen ( ) samtidig i to sekunder,
helt til lyd indikatoren blinker hurtig blått.
3. 	Start oppsøkings prosessen i din Bluetooth
lydenhet innen ett minutt. Les i enhetens
bruksanvisning hvordan du gjør dette. Hvis
den etterspør kode trykk inn 0000.
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4. Start lydavspilling på din lydenhet.
5.	På noen lydenheter må man trykke «PLAY»
for å starte lydavspilling.
6.	Hvis opp paring av begge enhetene
er vellykket vil det lyse fast blått i
lydindikatoren.

Spille lydoverføring av lydenhet
1. Start avpilling fra din lydenhet.
2.	Juster inn lydstyrken til ett middels høyt
nivå.
3.	Gjør små korrigeringer på lyden med å
) på din
bruke volumknappene (
uDirect3.

Midlertidig stans av lydoverføring fra
lydenhet
Hvis du vil stanse lydoverføringen for en
kortere periode, for å for eksempel høre en
samtale, trykker du på tilgangsknappen ( )
For å gjenoppta lydoverføring, trykker du kort
på tilgangsknappen ( ) igjen.
42
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Stans av lydoverføring fra lydenhet
For å stoppe lydoverføring fra din lydenhet,
slå av enheten eller slå av enhetens Bluetooth
funksjon. Overføringen til din uDirect3 vil ta
stanse.
	NB: Se i bruksanvisningen eller snakk med din
forhandler av lydenheten hvis du ikke for en
vellykket paring med uDirect3.
	NB: uDirect3 kan overføre lyd i opptil 20 timer før
du trenger å lade batteriet
	NB: Du kan ikke bytte lytteprogram i apparatene
når du overfører lyd fra en avspillingsenhet.
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Hvordan bruke uDirect3 med en
lydenhet via Jackplug
For å kunne benytte streamer og fjernkontroll
funksjoner anbefaler vi at du bærer din
uDirect3 rundt halsen.

Streaming av musikk via lydkabel
uDirect3 må være påslått, og bæres på korrekt
måte rundt halsen.
1.	Plugg inn lydkabelen
i hodetelefon
kontakten i din lyd
avspiller, slå den på
og start avspilling.
2.	Plugg inn den andre
enden av kabelen i
audioinngangen på din uDirect3.
Streaming av lyd starter automatisk.
Trykk kort på tilgangsknappen ( ) for å pause
og starte streaming.

44
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Hvordan sette opp uDirect3 med FM
mottaker
uDirect kan brukes med FM utstyr.
1.	Plasser FM senderen nært
lydkilden, og slå lydkilden på.
Slå på FM senderen på hvis
2.	
nødvendig
3.	Slå på uDirect3 og bær den på
korrekt måte.
4.	Plugg FM mottakeren inn i FM
inngangen på din uDirect3
Når FM signalet detekteres, vil du
høre en kvitteringstone for FM i
dine høreapparater. Tonen er tilnærmet likt en
ringetone.
Handling under kvitteringstone for FM signal:
• Akseptere: Trykk kort på tilgangsknappen
( ).
• For å avvente: Trykk inn tilgangsknappen
( ) i to sekunder.
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• Ignorere kvitteringstonen: Etter 20 sekun-

der vil FM streaming bli satt i pausefunksjon, hvis du ikke aksepterer med
tilgangsknappen(.
Trykk kort på tilgangsknappen ( ) for å pause
streaming av FM signalet.
FM input signalet vil automatisk legge
seg i bakgrunn og vil ikke være hørbart i
høreapparatene. Et kort trykk på tilgangsknappen ( ) vil restarte FM streamingen.
	Når du streamer et FM signal, kan du ikke
bytte lytteprogram i høreapparatene dine med
tilgangsknappen ( ) .
	NB: Etter 20 sekunder vil FM signalet imdlertidig
stanse, hvis du ikke har akseptert signalet.
	Hvis din uDirect3 ikke mottar signaler fra
FM inngangen vil du høre en alarm. Denne
alarmen vil du høre hvert kvarter inntil du
stopper streming fra FM inngangen(Europlugg
inngangen).

uDirect3 vil avspille en bekreftelsestone
hver gang FM streaming er aktivert og
lydindikatoren vil lyse orange.
46
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uDirect3 vil avspille et alarmsignal i 45
sekunder hvis det ikke finnes ett FM signal.
Den avspilles deretter hvert kvarter.
Hvis det ikke har vært detektert et FM
signal i løpet av 15 minutter, vil du høre
en bekreftelsestone igjen når FM signalet
detekteres igjen.
For å avslutte FM signal streaming tar du ut FM
mottakeren fra FM inngangen.
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Betjening av flere lydenheter
oppkoblet til uDirect3
Når en lydkilde er
Tidligere aktivt
lytteprogram
koblet til din uDirect3,
vil dine høreapparater 3.5 mm plug Bluetooth
Jack plug
Musikk 1
automatisk bytte til
spesialprogrammer.
FM
Bluetooth
Europlugg
Musikk 2
Det er mulig å ha flere
enheter koblet opp og aktive i din uDirect3
• 2 Bluetooth enheter (for eksempel:
mobiltelefon og uTV3)
• 1 enhet 3,5 m.m Jack plugg.
• 1 enhet via FM inngang(Europlugg)
Tale indikator og lys fra lydindikatoren forteller
dem om status på de oppkoblede enhetene.
En lydenhet er tilkoblet din uDirect3 hvis:
• En lyd plugg er tilkoblet (med eller uten
lydsignal)
• En Fm mottaker er tilkoblet og at den mottar
en fM signal.
48
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• En Bluetooth enhet streamer musikk eller er

imidlertidig stanset.
• En mobiltelefon er paret opp og befinner seg
innenfor rekkevidde.
	En telefonsamtale vil alltid ha prioritet. Du
vil høre ringetonen, uansett om du streamer
musikk, via FM eller benytter en lydenhet koblet
til via kabel. Hvis du avviser telefonsamtalen,
kobles du automatisk tilbake til streaming.
	Det er ikke mulig å bytte lytteprogrammer i
høreapparatene, så lenge en annen lydenhet er
tilkoblet din uDirect3
	Hvis du vil lytte til musikk for eksempel fra din
mobiltelefon, må du starte avspillingen fra
mobilen, da det ikke lar seg gjøre via uDirect3.
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Hvordan velge mellom flere oppkoblede
enheter på din uDirect3
Hvis du har bare en lydenhet oppkoblet (for
eksempel en Bluetooth enhet), kan du stanse
og starte strømmingen med et enkelt trykk på
tilgangsknappen ( ) .
Har du flere lydenheter oppkoblet velger du
mellom disse ved å trykke på tilgangsknappen
( ) . For hvert trykk velger din uDirect3 neste
oppkoblede lydenhet i fast sekvens.
Hvis en lydenhet ikke er påslått/koblet til,
hopper uDirect3 over denne i sekvensen og går
vidrere til neste enhet.
Hver oppkoblede enhet har sin faste plass i
sekvensen, som vist i diagrammet.
	ved å trykke hjemknappen (
) går du
alltid tilbake til oppstart programmet i dine
høreapparater, uansett om du strømmer fra en
lydenhet i sekvensen.

50
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Sletting av Bluetooth- enheter
Hvis du opplever problemer med noen av de
enhetene du har paret opp, eller en het slutter å
streame til din uDirect3, kan du slette paringen
med enheten.
1. Slå på din uDirect3.
2.	Trykk inn og hold ( ) og
( ) knappen i ti sekunder
inntil det blå lyset i lydindikatoren slutter å blinke.
3. 	Slett også uDirect3 i din
smarttelefon, før du starter
ny opp paring.
4. 	Repeter prosedyrene for opp paring for alle
enhetene.
	Når du har slettet enhetene kan de ikke kobles
til uDirect3 før du har foretatt ny opp paring.
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Feilsøkingsguide
Årsak

Foreslått løsning

Ved opp paring av andre lydenheter etterspørres en
kode. Hvilken kode skal jeg slå inn?
Enheten etterspør
en kode for å sikre
den innledende
oppkoblingen
(paringen)

The uDirect 3 pairing code is
“0000” (four zeros)

Jeg hører periodiske kutt i lyden under streaming via
uDirect3
Lydenheten er for langt Ikke overskrid max distanse
unna, eller er tildekket. på 5-10 meter og påse at
lydeneheten er i front av deg.
Udirect3 søker etter
enheter i 2 minutter etter
den er slått på.
En telefon som er koblet
til andre enheter for
eksempel en PC, vil
ikke kunne gi en jevn
streaming med musikk

Etter 2 minutter vil uDirect3
slutte å søke og kutt i lyd vil
opphøre
Hvis du bruker din telefon
som musikk, avspiller, koble
den fra andre enheter som ,
for eksempel en PC

52
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Årsak

Foreslått løsning

Volumet for musikk er for høyt eller for lavt. Volumet for
telefonsamtaler er heller ikke komfortabel (For høyt eller
for lavt)
Forskjellige lydkilder har Reduser volumet på
forskjellige output.
høreapparatene ved å bruke
( ) knappen. Hvis
lydstyrken via telefonen
(eller musikk) nå blir for lav,
kan du øke lydstyrken på
telefonen eller lydkilden.
Still inn den lydstyrken du
foretrekker på alle lydkildene
du streamer fra, og gjør så
små endringer på uDirect3.
Jeg har vansker med å forstå en telefonsamtale i
bakgrunnsstøy.
Under en telefonsamtale Bruk volumknappen på for
er høreapparatene satt å dempe forsterkningen
til en høyere forsterkning. i høreapparatene (ca 2
sekunder), og så øker du
volumet på telefonen.
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Årsak

Foreslått løsning

Den som ringer hører meg, men jeg hører ikke oppringer.
Samtalen ble overført til Forsikre deg at samtalen
din telefon.
blir overført til din uDirect3
via telefonens meny,eller
med et langt trykk på
tilgangsknappen ( ) .
uDirect3 gjenkjennes ikke lenger av telefonen eller andre
Bluetooth enheter som den har blitt paret opp med.
Etter to minutter vil
uDirect3 slutte å søke
etter andre enheter for å
spare strøm.
Det er for stor avstand
mellom enhetene.

Slå av uDirect3 og vent til
lydindikatoren har sluttet å
lyse rødt. Slå så udirect3 på
igjen.
Ikke overskrid avstanden
mellom enhetene mere enn
1 meter.

uDirect3 kan kun
pares opp mot max 8
Bluetooth enheter. Når
det interne minnet er
fullt vil nye paringer
overskrive tidligere
paringer.

Gjenta opp paring med
den enheten som ble
overskrevet.

Paringen er blitt slettet.

Gjenta opp paring med den
enheten som er blitt slettet.

54
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Årsak

Foreslått løsning

Jeg streamer ikke, men høreapparatene veksler mellom
Bluetooth og vanlig lytteprogram.
Mobiltelefonen din
sender lyder til udirect3
når du mottar SMS eller
epost.
Tastetoner på
mobiltelefonen er
aktivert.

Slå av systemlyder for SMS,
alarmer etc i telefonmenyen
din.
Slå av tastetoner i menyen
på din mobiltelefon.

Jeg hører når jeg trykker på mobiltelefonen i
høreapparatene.
Tastetoner er aktivert
Deaktiver tastetoner og
på din mobiltelefon.
bekreftelsestoner på din
mobiltelefon. Se i mobilens
bruksanvisning hvordan
dette gjøres.
EHver gang jeg slår på mobiltelefonen, så starter
musikkavspilling.
For noen telefoner er
Noen mobiler kan
dette vanlig og er ikke
konfigureres om for unnlate
initiert av uDirect3.
at musikkavspilling starter
automatisk. Trykk inn og hold
tilgangsknappen til musikk
streaming stoppes, og så
slå av din musikkavspiller i
mobiltelefonens meny.
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Årsak

Foreslått løsning

Når jeg setter meg i bilen, kan det oppstå feil mellom
udirect3 og mobiltelefonen.
Bilens Bluetooth system Vurder å koble mobilen fra
er koblet opp til mobilen. bilens Bluetooth system.
Jeg godtar en innkommende samtale via mobilen, men
hører ikke samtalen i høreapparatene.
Noen telefoner vil ikke
Aksepter alltid en
benytte uDirect3 når
innkommende samtale via
du har akseptert en
tilgangsknappen ( ) på din
oppringing via mobilen. uDirect3.

56
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Årsak

Foreslått løsning

Telefonen ringer, men det lyd indikatoren lyser IKKE blått,
og det er ikke ringesignal i høreapparatene.
Bluetooth er avslått på
mobilen.

Slå på Bluetooth i menyen til
mobilen.

uDirect3 og din mobil er
ikke koblet sammen.

1. S
 lå av og på Bluetooth i din
mobil.
2. Restart uDirect3 ved å slå
den av og på. Bluetooth
funksjonen vil automatisk
aktiveres.
3. Aktiver uDirect3 i mobilens
meny.
4. R
 eduser avstanden
mellom uDirect3 og
mobiltelefonen.

uDirect3 er ikke paret
med mobiltelefonen.

Følg instruksene for
opp paring i denne
bruksanvisningen.
Bær uDirect3 rundt halsen
og ikke overskrid anbefalt
avstand på 5 meter.

For stor avstand
mellom uDirect3 og
mobiltelefonen.
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Årsak

Foreslått løsning

Mobiltelefonen ringer, lysindikatoren lyser blått, men
det er ikke ringesignal i høreapparatene.
uDirect3 har for
stor avstand til
høreapparatene.

Bær uDirect3 korrekt
rundt halsen og sjekk at
halslyngen er koblet korrekt
til.

Mobilen er satt i
vibrasjonsmodus og
ringetonen er avslått.
Hvis du allerede er i en
telefonsamtale, vil ikke
en annen oppringing bli
akseptert.

Slå på ringetonen i mobilen.
Legg på for den første
samtalen, da vil du kunne
godta den andre samtalen.

Telefonen ringer, men jeg for ikke lest opp navnet til
oppringer via uDirect3.
Identifisering av
oppringer er ikke
tilgjengelig eller er
avslått på din mobil.

Sjekk bruksanvisningen til
din mobil om den har denne
egenskapen.

Det er koblet opp 2
eller flere mobiler til din
uDirect3.

Hvis det er koblet opp to eller
flere mobiler til uDirect3, er
identifisering av oppringer
kun mulig fra den mobilen
som sist ble paret opp.
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Årsak

Foreslått løsning

Identifisering av
oppringer kan være
avslått i uDirect3.

Be din audiograf om å slå
på denne egenskapen i
uDirect3.

Under en telefonsamtale har den jeg prater med vansker
for å høre meg.
Mikrofonen til uDirect3 orsikre deg om at ikke
kan være tildekket.
mikrofonen er tildekket av
klær, kropp eller støv og
skitt.
uDirect3 blir ikke riktig
brukt.

Forslag til løsning: Ikke snu
uDirect3 sideveis og sikre
deg pluggene til halslyngen
vender mot munnen når du
snakker.

uDirect3 skrubber mot
klær.

Unngå bevegelser når du
snakker og se til at pluggene
til halslyngen vender mot
munnen din.
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Årsak

Foreslått løsning

Bakgrunnsstøyen er
for høy.

Til tross for at uDirect3 har
støydempings teknologi,
må ekstrem bakgrunnsstøy
unngås. Foreslå for den du
prater med om å sette opp
lyden på sin telefon og du
kan holde udirect3 nærmere
munnen.

uDirect3 responderer ikke og ingen lys i lydindikatoren
lyser.
uDirect3 kan være totalt Lad enheten i minimum en
utladet.
time.
Det kan være
programvarefeil.

Koble fra alle tilkoblede
enheter og slå uDirect3 av og
på. Vurder å resette uDirect3.

Virketiden på uDirect3 er vesentlig mindre.
Batteriet trenger flere
lange ladesykluser for å
oppnå full effekt.

Lad i minst 3 timer første
gangen du lader uDirect3. la
den lade seg helt ut 3 ganger
og gjennomfør lading fullt ut
for hver gang.

60
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Årsak

Foreslått løsning

Jeg har forstyrrelser ved aktiv lyd streaming.
Det er for stor avstand til Bær uDirect3 festet til
høreapparatene under
kroppen med maks 40 cm
streaming.
avstand til høreapparatene.
Bluetooth signal is
out of range

Keep the Bluetooth device
within the operating range

Jeg hører ikke demo lydene.
Høreapparatene blir ikke Sjekk at du har satt på deg
brukt korrekt.
høreapparatene riktig.
uDirect3 bæres ikke
korrekt eller den er
avslått.

Bær uDirect3 korrekt, fest
den til klærne max 40 cm fra
høreapparatene. Se til at den
er oppladet og påslått.

For andre problemer som ikke er nevnt her i
bruksanvisingen, ta kontakt med din audiograf som vil
hjelpe deg.
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Advarsler
 ennligst les informasjonen på de neste
V
sidene før du begynner å bruke uDirect3.

Fare advarsler
	Hold enheten utenfor rekkevidde for
kjæledyr og barn under tre år.
Bruk kun høreapparater som er spesiellt
programmert for deg og av en audiograf
Det er ikke tillatt å selv endre eller
modifisere enheten
For personer med medisinske implantater
som (for eksempel pacemaker, defibrilliator,
etc), anbefaler vi at disse tar kontakt med sin
lege.
Bær ikke uDirect3 rundt nakken, hvis den
er koblet til andre enheter med kabel.
	Koble fra halsslyngen i begge ender, og
event. andre kabler før du benytter uDirect3
som en ren fjernkontroll.
62
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	Ikke åpne uDirect3, da dette kan føre til
ytterligere feil. Hvis du opplever feil som
ikke kan løses ved hjelp av de tips vi har
listet opp i Feilsøkingsguiden i denne
bruksanvisningen, ta kontakt med din
audiograf.
	Produktet har montert ett oppladbart
batteri, som ikke skal fjernes. Ikke prøv å
åpne uDirect3 for å bytte batteri, da dette
kan gjøre skade på produktet.
	Kast ikke produktet i restavfall, men lever
det inn på godkjent mottak.
	Bruk ikke produktet i området med
eksplosjonsfare, eller i andre områder hvor
det ikke er tillatt å bruke elektronisk utstyr.
	Eksterne enheter må kun kobles til når de er
testet og godkjent etter IECXXXXX standard.
Bruk kun tilbehør som er godkjent av
Unitron.
	Bruk av medfølgende kabler til uDirect3 til
andre formål enn de skal brukes til kan føre
til skade.
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	Hvis du opererer store maskiner, sikre
deg at enheten ikke blir hengende fast i
bevegelige deler.
	mini USB inngangen må kun brukes
til de formål som er beskrevet i
bruksanvisningen.
	Koble ikke til vegg adapter alene til
strømuttaket. Kable må være montert.

	For sikkerhetsgrunner bruk kun ladere
levert fra Unitron, eller stabile ladere på
5VDC, min 500mA.

Information om produktsikkerhet.
	Påse at dine høreapparater er kompatibel
med uDirect3, snakk med din audiograf.
	Beskytt uDirect3 fra fuktighet og sterk
varme.
64
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	Bruk ikke uDirect3 under medisinske
undersøkelser, hvor det brukes
røntgenstråler. Sterke magnetfelt som for
eksempel ved en MR undersøkelse kan
ødelegge produktet. TA av deg enheten
og oppbevar den utenfor undersøkelses
rommet.
	Mist ikke uDriect på harde overflater.
	Beskytt produktet fra slag og sterke
vibrasjoner.
	Bruk ikke unødvendig makt hvis du skal
koble kabler til enheten.
	Bruk ikke unødvendig makt hvis du skal
koble kabler til enheten.
	Beskytt alle åpninger fra skitt og støv
	Ikke bruk mikrobølgeovn for å prøve å tørke
produktet.
	Udirect3 sender digitalt kodede signaler
via induksjon, og er veldig stabil mtp
interferens fra andre enheter. Alikevel kan
det oppleves forstyrrelser hvis du sitter for
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nært en PC med diverse utstyr eller i rm
med sterke magnetfelt. Hold en avstand på
minst 60 cm fra forstyrrende elementer og
minst 10 cm fra magneter.
	Koble ikke fra halslyngen når uDirect3
streamer signal til dine høreapparater.
	For sikkerhetsgrunner lad kun uDirect3
medfølgende lader, eller med godkjente
USB ladere >500mA
	Koble ikke til USB- eller lydkabler lengre enn
3 meter til uDirect3.
	Når uDirect3 ikke er i bruk, slå den av og
sørg for trygg lagring.

Øvrig Viktig informasjon
	Kraftig elektronisk utstyr, større elektriske
installasjoner og store metallflater kan
påvirke driftsområdet.
	Hvis ikke høreapparatene oppnår kontakt
med uDirect3 pga uvanlige forstyrrelser, gå
bort fra området hvor det forstyrres.
66
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	Dine høreapparater og uDirect3 har fått
en unik kommunikasjons kode under
tilpasningen. Dette sikrer at enheten ikke vil
bli påvirket av andre høreapparatbrukere.
	Hvis du bruker en FM sender, vær
oppmerksom på at det radiosignalet kan
taes opp og høres av andre.
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Informasjon og symbolforklaring
xxxx

CE-symbolet er bekreftelsen til Unitron på at dette
Unitron-produktet møter kravene til Medical Devices
Directive 93/42/EEC i tillegg til R&TTE Directive
2014/53/EC på radio og telekommunikasjonsutstyr.
Dette symbolet indikerer at det er viktig for brukeren å
lese og ta i betrakning den relevante informasjonen i
denne bruksanvisningen
Dette symbolet indikerer at det er viktig for brukeren
å legge merke til den relevante advarslene i denne
bruksanvisningen.
Viktig informasjon om håndtering og produktsikkerhet.
Austrian EMC og Radiocommunications compliance
label.
Dette symbolet skal stå sammen med navnet og
adressen til den autoriserte representaten for
“European Community”.
Dette symbolet skal stå sammen med navnet og
adressen til produsenten.

68
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Driftstilstander:

Denne enheten er designet slik at den fungerer uten problemer
og restriksjoner hvis den blir brukt slik den er ment, med mindre
noe annet står i denne bruksanvisningen.

0 - 45 grader celsius og relativ humiditet på <95% (ikkekondenserende).

Transport og lagringsforhold:
I løpet av lagring eller transport, bør ikke temperaturen overstige
grenseverdiene - -20/60 grader celsius og relativ humiditet på
90% over en lengre periode. Passende lufttrykk er mellom 500 og
1100 hPa.
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Symbolet med et kryss over ei søppelkasse skal gjøre
deg oppmerksom på at du ikke kan kaste dette utstyret
i vanlig søppel. Vennligst kvitt deg med brukt eller
ubrukt utstyr på sorterings stasjoner med eget avfall
for elektronikk eller lever det tilbake til din audiograf.
Korrekt avhending av elektronisk avfall beskytter
miljøet.
Bluetooth-merket og logo er registrert varemerke eid
av Bluetooth SIG, inc.og all bruk av dette av Unitron er
under lisens. Andre varemerker og navn tilhører sine
eiere.
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Samsvarsinformasjon
Konformitetserklæring

Med dette erklærer Unitron at dette Unitron produktet
er i samsvar med nødvendige krav satt av “Radio and
Telecommunications Terminal Equipment Directive 2014/53/EC.
Den fullstendige teksten av konformitetserklæringen kan du få fra
forhandleren eller den lokale Unitron forhandler.

Legg merke til 1:

Denne enheten samsvarer med Del 15 o “the FCC Rules” og
“RSS210 of Industry Canada”. Bruk er underlagt følgende to
forhold:
1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og
2)	denne enheten må akseptere hvilken som helst interferens,
inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Legg merke til 2:

Endringer eller modifiseringer gjort på denne enheten som ikke er
godkjent av Unitron kan avvike fra “the FCC”autorisasjonen for å
operere denne enheten.

Legg merke til 3:

Denne enheten har blitt testet og funnet at den samsvarer med
grensene for et Class B digitalt utstyr, medhold til del 15 i “FCC
Rules and ICES-003 of Industry of Canada”. Disse grensene er
laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en
boliginstallasjon. Denne enheten generer, bruker og kan utstråle
radiofrekvensenergi og, hvis ikke installert og brukt i henhold
til instruksjonene, kan den forårsake skadelig interferens
70
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til radiokommunikasjon. Derimot, er det ingen garanti for at
interferens ikke vil oppstå i en spesiell installasjon. Hvis enheten
forårsaker skadelig interferens til radio eller TV-mottak, noe
som kan fastslås ved å slå utstyret av og på. Brukeren kan bli
oppfordret til å prøve å justere interferensen ved å prøve en eller
flere av følgende målinger:
Reorienter eller replassere mottakerantennen.
Øke avstanden mellom enheten og mottaker. Koble enheten
til en annen krets forskjellig fra den mottakeren er koblet til.
	Kontakt forhandleren av radio/TV apparatet for hjelp.
Australia: Supplier Code Number

N15398

New Zealand: Supplier Code Number Z1285
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Unitron Hearing
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada
Unitron Hearing GmbH
Max-Eyth-Straße 20, 70736
Fellbach-Oeffingen, Germany
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BF-SP

Distribueres av
Hansaton Akustik GmbH • Sachsenkamp 5 • 20097 Hamburg
Telefon: 040 29 80 11 110 • Fax: 040 29 80 11 850
E-Mail: info@hansaton.de • Internet: www.hansaton.com
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