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Tusen Takk!
Takk for at du velger uStream 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 vårt forretningskonsept er rettet
mot mennesker og deres behov.
Hensikten med uStream er for å trådløst kunne
streame lyd fra forskjellige Bluetoothenheter til dine
høreapparater. Feks: mobiltelefoner, MP3 spillere
med mer.
Du kan også streame fra andre enheter hvis du
kobler til uStream med en plugg, feks din PC, Roger
Pen og FM mottakere
uStream kan også brukes som fjernkontroll til dine
høreapparater.
	Sikre deg at din audiograf har konfigurert din
uStream til dine høreapparater, før den kan
benyttes som en fjernkontroll.
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Din uStream
Audiograf:___________________________________
___________________________________________
Telefon:_____________________________________
Serienummer:_______________________________
Garanti:_____________________________________
Dato for anskaffelse:__________________________
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Hurtigguide
Lading av uStream

AV/PÅ

Av

På

Hvordan Bære
uStream
Strømindikator:

Bluetooth Kopplung
2

1
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Rød – lader
Grønn – fulladet
Rød blink – lavt batteri
Ikke lys – tomt batteri
Fast fiolett lys – demonstrasjonslyd
Fast blått lys – Streamer
Korte blå blink – 1 enhet
tilkoblet
Dobbelt blå blink – 2enheter
tilkoblet
Hurtig blå blink – Bluetoothparing pågår
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Din uStream, ett overblikk
6

Betjeningsknapper
1 Svar/programknapp ( )
2	Volum opp/ned (
)
3 Av/på-bryter ( )

3
1
2

Input
4 Mikrofoner
5 Ladeinngang (mini-USB)

Annet

7

4

6 Indikatorlys
7 Feste for snor
8 Klips

8

5
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Tilbehør
9, 10
11-14

Universal strømtilkobling med mini-USB
Adapter for USA, EU, UK og AUS
10

11

12

9

13

14

Inkluderte adaptere for ulike land kan variere fra land til
land.

3
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Montering av lader
Velg det adapteret som passer til landet du
befinner deg i Norge .

US
EU
UK
AUS
1.
1.	Sett den runde enden av
adapteret inn mot den
runde enden i laderen, og
hold den der.
2.
2.	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
inne knappen på laderenheten.
2.
2.	Trekk så forsiktig ut adapteret
1.
fra laderen.
Gjenta punkt 1 under «Montering av lader», hvis
du vil bytte adapter.
4
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Hvordan lade uStream
Din uStream har ett oppladbart batteri, som
ikke kan fjernes.
Hvordan lade:
1.	Plugg ledningen inn i USB–mini kontakten/
porten på uStream .

2.	Plugg så laderen inn i veggkontakt.
Under lading vil strømindikatoren lyse rødt.
Full lading tar ca 90 minutter. Når batteriet er
fulladet, vil strømindikatoren lyse grønt.
Du kan trygt la laderen være tilkoblet uStream
over natta
	Ved første gangs ladning, lad i miniumum 3 timer,
selv om strømindikatoren lyser grønt før det er
gått 3 timer.

5
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	Batteriet fungerer optimalt etter ca 3 tømme/
lade sekvenser
	uTV3 kan også brukes som ladestasjon for
uStream

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

AV

PÅ

6
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Informasjon om lysindikatorer
Lysindikatorene gir deg følgende informasjon:

Strømindikator (power)
Lading

Fast rødt lys

Fulladet batteri

Fast grønt lys

Slå på

Grønt lys i 2 sek

Slå av

Blinker rødt, så fast
rødt lys i 2 sek*

Batteri mer enn
10%, normal
funksjon

Blinker sakte
grønt**

<10% Batteri, krever Korte røde blink**
lading
Dødt batteri, krever Lyser ikke når den
lading i minst
blir slått på
2 timer
Aktivere/
Deaktivere

Korte røde
blink(låst)
eller

Bluetooth
telefon eller
musikkstreaming

Fast blått

7
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En bluetooth-enhet Kort blått blink
tilkoblet
To bluetoothenheter tilkoblet

Blått dobbelblink

Bluetoothparing

Raske blå blink

Demolyd spilles av Fast fiolett

Batteristatus
Fargen på lyset i strømindikatoren informerer
deg om batteristatusen til uStream.
Grønt lys indikerer et batterinivå på mer enn
10%.
Rødt lys indikerer et batterinvå på mindre enn
10%. Mindre enn 1,5 timer med streaming
gjenstår og batteriet må lades i helst mer enn
2 timer.

8
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Hvordan bære uStream korrekt
Før du kan streame lyd fra telefon, musikk eller
TV må du sette på deg høreapparatene og slå
dem på.
1.	Slå uStream på.
2. 	Fest den godt til klærne dine. For å oppnå
best kvalitet på streaming av lyd, hold
uStream 20 cm fra munnen. Må ikke
overstige en avstand på 40 cm.
	For å forhindre skrapelyder, ikke dekk
til uStream med klær mens du er i en
telefonsamtale.

Driftsavstand
• Optimal avstand 20 cm
• Maksimum avstand 40 cm

9
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Lås av knappefunksjoner
Knappene på din uStream kan låses for å unngå
uønsket trykking. Trykk og hold inne volum opp
) samtidig for å låse eller
og volum ned (
låse opp tastene. Indikatorlyset vil blinke rødt
tre ganger for å vise at tastelås er aktiv.
)
Trykk og hold volum opp og volum ned (
samtidig igjen for å åpne tastelåsen. Indikatorlyset
vil da blinke grønt tre ganger for å vise at tastene er
låst opp.

Når den er låst, blinker lysindikatoren
trippelblink og du kan høre et trippelpip i
høreapparatene hver gang du kommer borti en
tast.
Du vil fortsatt kunne svare på en innkommende
telefonsamtale ved å bruke svarknappen ( )
mens tastelåsen er slått på.
	I låst modus, slutter indikatorlyset å blinke.
Bak på uStream er det et nøkkelsymbol som
minner deg på låsefunksjonen.

10
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Lydtest via uStream
1.	Bær uStream korrekt rundt halsen
2.	Trykk og hold inn Tilgangsknappen ( ),
mens du slår på enheten. Audio/strømme
indikatoren vil lyse rosa.
Høreapparatene vil gå over til streamemodus og
du hører uStream sin demonstrasjonslyd.
) for å justere
Bruk volumknappene (
lydstyrken.
Lyddemonstrasjonen varer i ca 3 minutter, eller
til du trykker inn Tilgangsknappen. Justering
av lydstyrken under lyddemoen vil også også
fastsette volumnivået på talebeskjeder fra
uStream.
Dersom du ikke hører demonstrasjonslyden,
vennligst se feilsøkingsguiden.

11

Hton_uStream_N.indd 11

02.02.17 13:21

Tilgansknappens funksjon
Tilgangsknappen har mange
funksjoner:
• Mobiltelefon: Betjener
telefonfunksjoner som å ta imot
og legge på telefonsamtaler,
lær mer om dette under
«Hvordan bruke uStream med
mobiltelefon».
• Streaming: Med tilgangsknappen
kan du pause og sette i gang igjen
streamingsignalet fra den lydkilden du
streamer fra.
• Fjernkontroll: kan den brukes som
programvelger.

12
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Talevarsler
Talevarsler gir deg informasjon i form av tale, for
eksempel modus og batteristatus i uStream.
Din audiograf må konfigurere hvilket språk som
skal brukes og hva du skal varsles om.
	Identifisering av oppringer er avhengig av
hvilket nivå Talevarsler er satt til.
	Talevarsler må aktiviseres av din Audiograf.

13

Hton_uStream_N.indd 13

02.02.17 13:21

Bruke uStream som fjernkontroll for
ditt høreapparat
	Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen, må
din audiograf aktivere denne.

Hvis uStream blir brukt som en håndholdt
fjernkontroll, er maksimum
avstand til høreapparatene
55 cm.
Hold uStream som vist på
bildet.

Volumkontroll
Trykk (
) på volumknappene på uStream for
å justere volumet i dine høreapparater:
• Trykk ( ) for å øke volumet
• Trykk ( ) for å senke volumet
	Justere volumet med uStream har samme
effekt som om du bruker volumkontrollen på
høreapparatene.

14
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Programbytte
Bruk tilgangsknappen ( ) for å bytte
lytteprogram i høreapparatene.
Dette er kun mulig å gjøre i apparatene når det
ikke pågår streaming.

Ekstra informasjon om
fjernkontrollfunksjonen
• Dine høreapparater kan pipe for å bekrefte

at du har gjort en endring
• Begge høreapparater blir justert samtidig
• Hvilke lytteprogrammer og volumområde du
har, er det audiografen som legger inn.

15
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Hvordan bruke din uStream med
mobiltelefon
Hvis du har en mobiltelefon som er utstyrt med
en bluetooth være seg Iphone eller android, kan
uStream brukes til å overføre telefonsamtalen
trådløst til dine høreapparater. Via en mikrofon i
uStream, plukkes din stemme opp og overføres
til mobiltelefonen.
Ved hjelp av tilgangsknappen ( ) kan du
benytte deg av en rekke egenskaper i uStream
under telefonsamtaler.

Din stemme

Oppringers
stemme
Blåtann (el. Bluetooth)

Oppringers
stemme hørbar
her

Trådløst signal

16
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Pare din mobiltelefon
1.	Aktiver Bluetooth i innstillinger på din
mobiltelefon.
2.	Start med uStream avslått, trykk og hold
inne ( ) knappen og slå på uStream. Blått
lys vil blinke.
3.	Slå på bluetoothparing slik at telefonen din
leter etter ny enhet. Se i din mobiltelefons
instruksjoner for detaljer. Hvis nødvendig,
paringskode er “0000”.
4.	Aksepter at uStream skal ha tilgang til
din telefonliste. Dette er brukt for å ha
muligheten til stemmevarsling av hvem som
ringer.
5.	Etter endt paring, stopper det blå
indikatorlyset å blinke.
Når paringen er utført, skal telefonen og
uStream kobles sammen automatisk.
	Dersom du ikke får paret utstyret, ta kontakt
med din audiograf.

17
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	For å motta samtaler via uStream må din
mobiltelefon støtte Bluetooth «Head Set»
(HSP), eller «Hands Free» (HFP) profiler. Under
oppkobling til mobilen, kan den spørre om
hvilken Bluetoothprofil 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 uStream,
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.

Forberede telefonsamtaler
Når du har en telefonsamtale via uStream,
må telefonen være innenfor en rekkevidde
av 5 - 10 meter for å ha stabil overføring av
bluetoothsignalet. Vær sikker på at uStream er
godt sikret og satt fast til klærne dine og innen
en rekkevidde på 40 cm fra høreapparatene.

18
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Ringe ut
Bruk telefonen for å slå nummeret du skal ringe.
Avhening av hvilken telefon du har, så kan du
høre en summetone i høreapparatene. Snakk
inn i mikrofonen på uStream, ikke telefonen.
I støyende omgivelser, kan du være nødt til å
holde uStream nærmere munnen for at den i
andre enden skal høre deg bedre.
Gjør mindre volumjusteringer med uStream sine
).
volumknapper (

Innkommende samtaler
uStream må være slått på, paret til
mobiltelefonen og bæres korrekt.
Når telefonen ringer, vil uStream lyse fast blått
og du hører ringetonen i høreapparatene dine.

Å svare en innkommende samtale
For å svare når telefonen ringer, trykker
du kort på tilgangsknappen ( ) når du
hører ringetonen i høreapparatene. Det tar

19
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cirka 5 sekunder før du hører ringetonen i
høreapparatene.
“click”

Snakk inn i uStream, ikke i telefonen, når
samtalen er i gang.
	For din sikkerhet, høreapparatmikrofonene vil
være aktive (men noe dempet) mens streaming
av lyd pågår.
	Det er kun mulig med en telefonsamtale i
gangen. En innkommende samtale blir ignorert
hvis du allerede er i en telefonsamtale.

Avslutte samtale
For å avslutte en telefonsamtale via uStream,
trykk kort på tilgangsknappen ( ). Samtalen
vil avsluttes og dine høreapparater vil
automatisk gå tilbake til det programmet eller
lydkilden de var aktive i før samtalen.
Du kan også avslutte samtalen ved å trykke på
20
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telefonen.

Ulike ringetoner for uStream
Ringetoner er avhengig av hvordan din uStream
er konfigurert og mulighetene på din telefon.
Ringetonen tildeles automatisk under den første
paringen med telefonen og kan ikke endres.
Hvis du parer flere telefoner, vil de andre
telefonene ha andre ringetoner. Det er totalt
3 mulige ringetoner, disse aktiveres også
automatisk.
uStream vil også annonsere oppringers
navn som vist på telefonskjermen
(navneidentifisering med bruk av tekst
til taleteknologi). Navnet hentes fra din
telefonbok.
	Denne egnskapen må støttes av din telefon.
Se i din telefons bruksanvisning for mer
informasjon.

Hton_uStream_N.indd 21
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	Standardspråket i uStream er US engelsk. Din
audiograf kan konfigurere om til egnet språk for
riktig uttale av navn. Din audiograf kan også slå
av denne funksjonen hvis du ønsker det.

Avvise telefonsamtale
Hvis du ikke vil svare en innkommende samtale,
trykk inn og hold tilgangsknappen ( ) på
uStream i ca to sekunder, helt til ringetonen
opphører. Du kan også avvise med telefonen.

Avanserte telefonegenskaper
Din audiograf kan konfigurere flere funksjoner
i din uStream. Disse er nevnt nedenfor.Du kan
aktivere disse med ett langt trykk (2 sek) på
tilgangsknappen ( ):
	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.

22
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Taleoppringing
Ett langt trykk på tilgangsknappen ( ) starter
opp Taleoppringingsfunksjonen, 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
taleoppringing.

Ringe et foretrukket nummer (favoritt)
Et langt trykk på tilgangsknappen ( ) vil slå et
forhåndsdefinert nummer.

Pause en samtale
Mens du er i en samtale, vil et langt trykk på
tilgangsknappen ( ) sette samtalen på vent.
Oppringeren er fortsatt på linja, men det er
ikke noen lydoverføring og høreapparatene vil
gå tilbake til det forrige lytteprogrammet. Bruk
denne funksjonen til å ha en samtale med noen
ved siden av deg uten at den som er i telefonen
hører dette.

23
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Overføre en samtale
Når du er i en telefonsamtale, vil et langt trykk
på tilgangsknappen ( ) overføre samtalen
til telefonen. Slik at du kan gi telefonen til
noen andre. Høreapparatene vil da gå tilbake
til det programmet de var i før du mottok
telefonsamtalen.
Etter å ha hatt en samtale på pause eller har
overført samtalen til telefonen, et nytt langt
trykk på tilgangsknappen ( )overfører
samtalen tilbake til uStream og høreapparatene.
	Så lenge samtalen er på vent eller er overført,
kan du bruke tilgangsknappen ( ) for å bytte
lytteprogrammer i høreapparatene (kort trykk).

Identifisering av oppringer
Din uStream er i stand til å si navnet til den som
ringer deg.
Hvis din telefon har tilgang til telefonbok
(PBA/PBAP), vil uStream prøve å hente opp
informasjon fra telefonboken om oppringer hver
gang din telefon ringer.
24
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Når telefonen ringer vil da informasjonen som
vises i displayet på telefonen, hentes inn av din
uStream og leses opp i høreapparatene som
følger:
• Det navnet du har lagret i din telefonbok.
Som for eksempel (Se fig 1) 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
Mike
språkinnstillingene i din uStream.
Office
Telefonboken lastes ikke ned i
din uStream, slik at den da også kan brukes til
andre telefoner.
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.
25
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Bruke uStream med en audioenhet
Streame musikk via Bluetooth
Hvis du har en lydavspiller utstyrt med
bluetoothfunksjon (f.eks MP3-spiller eller
datamaskin), kan uStream bli brukt for å
streame lyd trådløst til dine høreapparater.

Pare din lydenhet
1. Slå på Bluetooth på din enhet/mobiltelefon.
2.	Start med uStream avslått, trykk og hold
inne ( ) knappen og slå på uStream (mens
knappen holdes inne). Det vil da blinke blått
lys.
3.	Slå på Bluetoothparingsmodus på enheten
slik at en ny enhet kan legges til. Se
bruksanvisningen til lydenheten for detaljer.
Hvis nødvendig, slå inn parekode “0000”.
4.	Etter endt paring slutter det blå lyset på
uStream og blinke.

26

Hton_uStream_N.indd 26

02.02.17 13:21

Spille av lyd fra din lydenhet
1. Start avspilling på din lydenhet.
2.	Juster volumet på lydenheten til medium/
høyt nivå.
3.	Gjør mindre volumendringer ved hjelp av
).
uStreams volumknapper (

Pause avspilling
Hvis du ønsker å midlertidig stoppe
avspillingen for å høre en samtale, trykk på
tilkoblingsknappen ( ) for å pause. Trykk en
gang til på den samme knappen ( ) for å starte
avspillingen igjen.

Stoppe avspilling
For å stoppe avspillingen å gå tilbake til
vanlig høreapparatprogram, hold inne
tilgangsknappen ( ) i 2 sekunder.
	Info: uStream kan streame 4 timer
sammenhengende med et fulladet batteri.

27
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	Note: uStream streaming time is four hours with
a fully charged battery.
	Info: Når uStream brukes for streaming av lyd
kan den ikke brukes som fjernkontroll. Hold
inne tilgangsknappen ( ) i 2 sekunder for å
stoppe bluetooth-streaming helt.

28
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Bruke uStream med uTV3
Hvis du har uTV3, kan du:
• Streame lyd fra din TV på opptil 30 meters
avstand til dine høreapparater.
• Lad din uStream i ladeenheten

Lading av din uStream i ladestasjon
1.	Forsikre deg om at ladestasjonen har den
riktige innsatsen for lading av uStream, se i
bruksanvisningen for uTV3 for detaljer.
2.	Se til at uTV3 er påslått og plasser uStream i
ladestasjonen.
3. 2 timer tar det til den er fulladet.

Pare opp uTV3 med uStream
1.	Slå på uTV3 og trykk inn paringsknappen på
baksiden av uTV3. Hovedlysindikatoren på
uTV3 vil nå blinke hurtig blått. Sikre deg at
enheten er innfor rekkevidde, maksimum 1
meter.
2.	Ha uStream avslått, trykk og hold inne ( )
knappen mens du slår uStream på. Det blå
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lyset blinker.
3.	Etter en vellykket 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 lydkorrigeringer med
) på din uStream.
volumknappene (

30
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Kort stans av lydstreaming
For en kortere pause av lydstreaming, trykker
du inn tilgangsknappen ( ). For å starte
opp streaming igjen gjenta ett trykk på
tilgangsknappen ( ).

Stoppe lydstreaming
For å stoppe lydstreaming på din uStream
og gå til vanlige lytteprogram holder du inne
tilgangsknappen ( ) i 2 sekunder.
	Det er ikke mulig å bytte lytteprogram under
lydstreaming.
	Kontakt din audiograf hvis du ikke får paret opp
enhetene som beskrevet.
	For å høre på musikk i stereo fra din enhet, må
den støtte profilen A2DP/ «Stereo Headset».
	uStream kan streame lyd i 4 timer, før du trenger
å lade batteriet
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Hvordan bruke uStream med uMic
Hvis du har en uMic, virker den sammen med
uStream, slik at den streamer lyd fra en person
eller en enhet til dine høreapparater.

Paring av uMic og uStream
1.	Start med uMic avslått. Trykk og hold inn
( ) volumknappen og slå så på uMic.
Fortsett med å holde inn ( ) volumknappen
inntil lysindikatoren starter med å blinke
blått.
2.	tart med uStream avslått. Trykk og hold
inne ( ) button and turn the uStream on.
nappen mens du slår på uStream. Når det
blå lyset starter å blinke slipper du ( )
knappen.
3.	Etter en vellykket paring vil de blå
lysindikatorene 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
32
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overføre.
2.	Juster inn lydstyrken på uMic til middels
nivå.
3.	Gjør mindre lydkorrigeringer med uStream
).
sine volumknapper (
høreapparatbruker

taler

til 20 meter
audio

er

pow

uStream

uMic

Midlertidig stans av lydoverføring
Hvis du for en kort periode ønsker å
stanse lydoverføringen fra uMic, trykk inn
tilgangsknappen ( ). For å starte opp igjen,
trykk tilgangsknappen ( ) en gang til.
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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.
	Ta kontakt med din audiograf, hvis det ikke
lykkes deg å få paret opp enhetene som
beskrevet.
	uStream kan streame opp til 4 timer med et
fulladet batteri.

34

Hton_uStream_N.indd 34

02.02.17 13:21

Håndtere flere lydenheter med
uStream
Når en lydkilde er koblet til via uStream, vil dine
høreapparater automatisk bytte til det aktuelle
streamingprogrammet.
Det er mulig å ha to bluetooth lydkilder tilkoblet.
Talesignal og indikatorlys vil varsle deg om
hvilke lydkilder som er koblet til.
	En telefonsamtale har alltid førsteprioritet.
Du hører ringetonen selv om du hører på
andre lydkilder. Hvis du avviser eller avslutter
telefonsamtalen går høreapparat og uStream
over til streaming av annen lyd igjen (hvis du
hørte på musikk f.eks).
	Det er ikke mulig å bytte lytteprogram med
tilgangsknappen ( ) så lenge en lydkilde er
koblet til og streamer fra uStream.
	Hvis du vil høre på musikk fra mobiltelefonen,
må du starte musikken på telefonen, den kan
ikke bli startet fra uStream.
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Å velge mellom flere input ved bruk av
uStream
Med bare en lydkilde, vil hvert trykk på
tilgangsknappen ( ) pause eller gjenoppta
streamingen fra lydkilden. Du kan stoppe
avspillingen ved å trykke og holde inne
tilgangsknappen ( ) i 2 sekunder. Den må bli
restartet på musikkspilleren.
Har du flere lydkilder (bluetoothenheter)
tilkoblet uStream kan disse bli tilgjengelige
ved å trykke på tilgangsknappen ( ). For hvert
trykk, velger uStream den neste tilkoblede
kilden i en fast sekvens.
Hvis en kilde ikke er tilkoblet vil uStream hoppe
over denne og fortsette til neste enhet, som vist
i diagrammet.
Tidligere aktivt
lytteprogram
Bluetooth
Musikk 2

Bluetooth
Musikk 1
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Sletting av Bluetooth - enheter
Hvis det oppstår problemer med en av dine
parede enheter, eller hvis en enhet slutter å
koble seg til uStream, kan du slette paringen
med uStream.
1.	Slå på uStream mens du holder inne ( )
knappen.
2.	Slipp ( ) knappen etter 10 sekunder når det
blå, blinkende lyset blir grønt.
3. 	Slett også uStream-paringen på din
mobiltelefon før du parer enhetene på nytt.
4. Gjenta paringsprosedyren.
	Ved å slette bluetoothparingen fjerner du
muligheten til å koble til disse enhetene. Du er
nødt til å gjøre pareprosessen på nytt hvis du
ønsker å koble til igjen.
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Feilsøkingsguide
Feil

Mulig løsning

Under paring med bluetooth, spør min andre enhet om
en kode, hva må jeg skrive?
Paringskode er pålagt for uStream sin paringskode er
din førstegangs tilkobling “0000”.
med uStream og din
bluetooth-enhet.
Jeg hører forstyrrelser når jeg streamer lyd via uStream
Bluetoothenheten er
Ikke overstig maksimum
for langt unna, eller er
distanse som er 5 - 10 meter
tildekket med klær.
og hold bluetoothenheten
foran deg.
uStream søker for kjente Etter 2 minutter, uStream
enheter 2 minutter etter at stopper å lete og
den blir slått på
forstyrrelsen stopper.
En telefon som er tilkoblet Når du bruker din telefon
andre enheter, f.eks en
med bluetooth som
PC, kan ikke strømme
musikkspiller, koble den
musikk kontinuerlig
da fra andre enheter, som
en PC.
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Feil

Mulig løsning

Volumet på musikken eller telefonen er for høy eller for
lav
Ulike audioinput har
For å endre volumet på
forskjellig output.
telefonen eller en annen
lydkilde til uStream, må du
først bruke volumkontrollen
på den eksterne enheten,
deretter gjøre mindre
justeringer med uStream
Jeg har problemer med å høre telefonsamtalen i
støyende omgivelser
Dine høreapparatReduser omgivelsesstøy
mikrofoner er stilt for
ved å holde inn volum ned
høyt når du er i en
(-) knappen i 2 sekunder og
samtale.
deretter bruk telefonens
volumkontroll for å øke
lyden fra telefonen.
Den som ringer hører meg, men jeg hører ikke han/
henne
Samtalen ble overført til Vær sikker på at samtalen
din telefon.
overføres tilbake til
uStream via telefonmenyen
eller et langt trykk på
tilgangsknappen ( )
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Feil

Mulig løsning

Noen telefoner, når man
svarer en oppringning via
telefonen, kobles den ikke
opp til uStream.

Du må alltid svare en
samtale ved å trykke på
tilgangsknappen ( )
dersom du vil bruke
uStream og høreapparatene
for å motta en
telefonsamtale.
uStream blir ikke lenger gjenkjent av telefonen eller
noen av mine andre bluetoothenheter som den tidligere
har vært paret med.
To minutter etter at ingen Slå uStream av, vent til det
enhet er funnet, slutter
røde indikatorlyset slås av,
uStream å søke for å spare slå så på enheten igjen.
strøm.
Enhetene er for langt fra Legg enhetene innen en
hverandre.
meters rekkevidde fra
hverandre og prøv igjen.
Gjenta paringen
uStream kan bli paret
mellom uStream og den
til maksimum 6 ulike
bluetoothenheten som ble
bluetoothenheter. Hvis
internminnet er fullt, nye overskrevet.
paringer kan overskrive
tidligere paringer
Paringen ble slettet.
Gjenta pareprosessen
mellom uStream og den
bluetoothenheten som ble
slettet.
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Feil

Mulig løsning

Jeg streamer ikke lyd, men høreapparatene bytter
mellom streaming og vanlig høreapparatprogram.
Din telefon sender lyder til Dekativer systemlydene for
uSteram pga påminnelser, påminnelser, inkommende
innkommende SMS etc
SMS eller eposter etc
Tastelyder på tlf er skrudd Slå av tastelyder vi din
på
telefonmeny.
Jeg hører telefonens tastelyd i høreapparatene mine.
Tastelydene kan være
Deaktiver tastelydene og
aktivert i din tlf.
bekreftelsestonene på din
telefon.
Hver gang jeg slår på telefonen, starter
musikkavspillingen.
For noen telefoner er
Noen telefoner kan
dette normalt og blir ikke konfiguerers til å
aktivert av uStream.
starte musikkspilleren
automatisk. Trykk og hold
tilgangsknappen
( ) for å stoppe streaming.
Eller, stop musikkspilleren
via telefonen etter at
telefonen er tilkoblet
uStream.
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Feil

Mulig løsning

Når jeg setter meg inn i bilen, uStream-tilkoblingen til
telefonen oppfører seg uventet.
Bilens bluetoothsystem
Vurder og deaktiver bilens
kobler seg til din
bluetoothtilbkobling til
mobiltelefon.
mobiltelefonen.
Jeg svarte en innkommende telefonsamtale, men hører
ikke samtalen i høreapparatene.
Noen telefoner bruker ikke Alltid svare innkommende
uStream når du svarer
samtale ved å trykke på
innkommende samtale
tilgangsknappen ( ) å
ved å trykke på telefonen. uStream.
Telefonen ringer, men indikatorlyset lyser ikke fast blått
og det er ingen ringetone i høreapparatene.
Bluetooth er avslått på
Forsikre deg om at
telefonen.
bluetooth er aktivert
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Feil

Mulig løsning

uStream og din telefon er 1. S
 lå Bluetooth av og på
ikke koblet sammen.
igjen på telefonen din.
2. Restart uStream ved å
slå den av og på igjen.
uStream Bluetooth
funksjonen vil automatisk
aktiveres.
3. A
 ktiver uStream ved å
velge den i telefonens
meny over dine
bluetoothenheter.
4. R
 eduser avstanden
mellom uStream og
telefonen.
uStream er ikke paret til Følg bluetoothparingsmobiltelefonen.
instruksjonen i denne
bruksanvisningen.
Avstanden er for stor
Ha uStream festet til klærne
mellom uStream og
dine. Hold avstanden
telefonen.
mellom denne og telefonen
innen 10 meter.
Telefonen ringer, indikatorlyset lyser fast blått, men det
er ikke noe ringesignal i høreapparatene.
uStream er utenfor
Ha uStream korrekt
rekkevidde av
festet på klærne med
høreapparatene.
maksimum 40 cm avstand
til høreapparatene.
43

Hton_uStream_N.indd 43

02.02.17 13:21

Feil

Mulig løsning

Telefonen står på lydløs
Avstanden er for stor
mellom uStream og
telefonen.

Slå lyden på på telefonen.
Ha uStream festet til klærne
dine. Hold avstanden
mellom denne og telefonen
innen 10 meter.

Telefonen ringer, indikatorlyset lyser fast blått, men det
er ikke noe ringesignal i høreapparatene.
uStream er utenfor
Please refer to the phone’s
rekkevidde av
user guide to check the
høreapparatene.
availability of this feature
Two phones are connected If two phones are
to your uStream
connected, caller
identification is only
available on the phone that
was last paired to uStream
Caller identification
Please ask your hearing
may be switched off
healthcare professional to
enable caller identification
on your uStream
During a phone call the other party has difficulty
hearing me
uStream microphone
Make sure the microphone
opening may be covered openings are not covered by
part of your body, clothing
or dirt and debris
44

Hton_uStream_N.indd 44

02.02.17 13:21

Feil

Mulig løsning

uStream may not be
worn correctly

Make sure your uStream
is clipped securely to your
clothing and within a 40 cm
(16”) distance to your
hearing aids
uStream may rub against Reduce movement while
clothing
you speak
The surrounding noise
Bring uStream closer to
may be too loud
your mouth. Suggest to your
callers that they increase
their phone volume
uStream is unresponsive or there is no indicator light
when switching on
uStream may be
Charge your uStream for at
completely discharged
least one hour
It may indicate a
Switch uStream off, wait
software problem
30 seconds, then switch on
again
The operating time of your uStream is reduced
substantially
The battery typically
Charge for at least three
needs several charging
hours the first time you
cycles to achieve full
charge uStream. Let a
performance
new uStream discharge
completely three times
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Feil

Mulig løsning

I have interruptions while my audio streaming is active
uStream is too far away
Wear uStream clipped
from the hearing aids
to your clothing with a
while streaming
maximum 40 cm (16”)
distance to the hearing aids
Bluetooth signal is
Keep the Bluetooth device
out of range
within the operating range
I cannot hear the demo sound
Hearing aids are not
Make sure your hearing aids
worn correctly
are inserted correctly
uStream is not worn
Wear uStream clipped
correctly or switched
to your clothing with a
off
maximum 40 cm (16”)
distance to the hearing
aids. Make sure uStream is
charged and switched on
For any problems not listed in this user guide, please
contact your hearing healthcare professional.
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Advarsler
Vennligst
les informasjonen på de neste

sidene før du tar i bruk din Unitron uStream.

Fare
	Hold enheten utenfor rekkevidde av dyr og
barn under 3 år.
	Bare bruk høreapparater som er tilpasset
deg av din audiograf.
	Endringer eller modifiseringer til noen av
enhetene, som ikke er godkjent av Unitron,
er ikke tillatt.
	For personer med aktivt implantert
medisinsk utstyr (f.eks pacemaker etc) kan
ikke bruke dette trådløse utstyret. Spør din
audiograf om detaljer.
	Å åpne uStream kan ødelegge den. Hvis
det oppstår problemer som ikke lar seg
løse ved å følge feilsøkingsguideni denne
bruksanvisningen, forhør deg med din
audiograf.
	Dette produktet har et innebygget batteri
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som ikke kan byttes. Ikke prøv å åpne
produktet eller fjerne batteriet da dette kan
skade enheten.
	Kast av elektriske komponenter skal gjøres i
henhold til reglene der du bor.
	Ikke bruk enheten i områder hvor det
er eksplosjonsfare (f.eks gruver eller
industriområder med fare for eksplosjoner,
oksygenrike miljøer eller områder hvor det er
bruk av brennbare anestesimidler) eller hvor
elektronisk utstyr er forbudt.
	Eksterne enheter kan kun kobles til hvis de
har blitt testet i samsvar med samsvarende
IECXXXXX standarder. Bruk bare tilbehør
godkjent av Unitron.
	Å bruke dine uStream kabler til noe annet
enn de er ment for (f.eks, bruke USBkabelen rundt nakken) kan forårsake skade.
	Når du håndterer maskiner, forsikre deg om
at ingen deler setter seg fast i maskineriet.
	mini-USB porten skal kun brukes for det den
er ment for.
48

Hton_uStream_N.indd 48

02.02.17 13:21

	Advarsel: elektrisk støt. Ikke sett adapteren
alene inn i strømuttak.

	For sikkerhetsskyld, bruk kun ladere utstedt
av Unitron eller stabiliserte ladere med
5VDC, minimum 500 mA.

Informasjon om produktsikkerhet
	Sjekk med din audiograf om høreapparatene
er kompatible med dette tilleggsutstyret.
	Beskytt uStream fra overdreven fuktighet
(bading eller svømmehaller) og varmekilder
(radioatorer etc) og hudkontakt når du
svetter (trening etc). Beskytt enheten fra
utsatte støt og vibrasjoner.
	Ikke slipp enheten. Å miste den ned på en
hard flate kan skade uStream.
	Utvidede medisinske eller tannlegeundersøkelser inkluderet stråling beskrevet
49
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under, kan påvirke funksjonene i din
uStream, alvorlig. Ta av utstyret og legg
det igjen utenfor undersøkelsesrommet
før du skal ta røngten (også CT) eller andre
medisinske undersøkelser med MRskanning som genererer magnetiske felt.
	Beskytt enheten, ladeåpninger og
strøminntak for smuss og støv.
	Rengjør uStream med en fuktig klut.
Aldri bruk husoldningsrengjøringsmidler
(vaskepulver, såpe etc), eller alkohol til å
rengjøre uStream.
	Aldri bruk mikrobølgeovn, hårføner etc for å
tørke uStream.
	Den digitalkodede, induktive
overføringsteknologien som er brukt i disse
enhetene er ekstremt pålitelig og man
opplever omtrent ingen forstyrrelser fra
andre enheter. Det bør gjøres oppmerksom
på at når man bruker systemet nær
datautstyr, større elektroniske installasjoner
eller andre sterke elektromagnetiske felt,
50
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kan det være nødvendig å være minst 60
cm fra enhetene som forstyrrer for å oppnå
optimalt utbytte av streamer.
	Hold enheten minst 10 cm unna magneter.
	For sikkerhetsskyld, bruk kun ladere utstedt
av Unitron eller USB-sertifiserte ladere med
minimum 500 mA.
	Ikke koble en USB eller audiokabel lengre
enn 3 meter i lengde til uStream.
	Når uStream ikke er i bruk, slå den av og
lagre den på et trygg sted.

Annen viktig informasjon
	Høyeffektivt elektronisk utstyr, større
elektroniske installasjoner og metalliske
konstruksjoner kan svekke eller redusere
rekkevidden betraktelig.
	Hvis høreapparatene ikke respoderer på
uStream på grunn av en uvanlig forstyrrelse
i omgivelsene, beveg deg bort fra
forstyrrelsen.
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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.
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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.
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

54

Hton_uStream_N.indd 54

02.02.17 13:21

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
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

Hton_uStream_N.indd 60

02.02.17 13:21

