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Tusen Takk!
Takk for at du velger uTV3.
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 folk og folks behov.
Hensikten med uTV3 er å koble dine
høreapparater til en TV eller andre lydkilder.
Den sender lydsignaler trådløst til dine
høreapparater via en streamer innen en
rekkevidde av 30 meter. Den fungerer også som
en ladestasjon for din uDirect 2/3 og uStream.

Hton_uTV3_N.indd 2

02.02.17 13:23

Din uTV3
Audiograf: __________________________________
___________________________________________
Telefon:_____________________________________
Serienummer:_______________________________
Garanti: ____________________________________
Dato for anskaffelse: _________________________
Din streamer:
uStream
uDirect 2
uDirect 3
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Innhold i pakken
Den komplette uTV3 består av følgende
elementer:

uTV3 med følgende kabler:
• Strømkabel med mini-USB og adapter for
ulike land.
• Optisk
• Coaxial
• Analog RCA/Cinch
• Analog 3.5 mm
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Beskrivelse av uTV3
uTV3 kobler dine høreapparater trådløst til
din TV eller andre lydkilder via en streamer.
Systemet består av tre hovedelementer: dine
høreapparater, en streamer og uTV3.
høreapparat

uStream*

Opp til 30 meter
uTV 3

*uDirect 2/3 er også kompatibel

2
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uTV3 er koblet til din TV (eller andre lydkilder)
og sender trådløst lydsignal fra din TV til en
streamer innen en rekkevidde på opp til 30
meter. uTV3 fungerer også som en ladestasjon
for din streamer når den ikke er i bruk.
1

2

3

10
4

9

5 6 7 8
1 Volum opp ( ) knapp
2 	Av/på knapp og hovedindikatorlys
3 Volum ned ( ) knapp
4 Pareknapp ( )
5 Strømuttak
6 Digital audio (optisk)
7 Digital audio (coaxial)
8 Analog audio (3.5 mm)
9 Lyd indikatorlys
10 Utbyttbart ladespor
3
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Oppstart
Steg 1: Koble til strøm
Montering av lader
1.	Velg det adaptere som passer til landet du
befinner deg i. Norge = EU adapter (pictures
dont need translation)

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.

2.

3.

4
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Fjerne adapteren:
1.	Hvordan fjerne adaptere fra
laderen (pic 1). Trekk ned
knappen og hold knappen
2.
1.
på laderenheten.
2.	Trekk så forsiktig ut
adapteret fra laderen.
Gjenta pkt 1 under «Montering av lader»,
hvis du vil bytte adapter.
Kobler til strømtilkoblingen
Plasser uTV3 ved siden av din TV.
Plugg strømtilkoblingens mini-USB i
strøminntaket på uTV3. Sett stikkontakten inn i
veggen.

5
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Steg 2: Koble til TV
Audio formater som støttes:
uTV3 kan kobles til hvilken som helst lydkilde
som en TV, PC eller hi-fi-system. Den støtter tre
forskjellige audioinput.

For best resultat, anbefaler vi at du bruker den
optiske eller coacxial tilkoblingen hvis din TV
eller lydkilde har tilgang på dette.
	Info: Forsikre deg om at du alltid kobler uTV3 til
lydutgangen på din enhet.

6
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Prioritering av tilkobling:
Normalt er det nok å koble til en lydkabel. Hvis
det mer enn en kabel kobles til og et signal er til
stede, velger uTV3 den beste inputen i følgende
rekkefølge: optisk, coaxial, analog.
1

2

3

	Info: selv om både det bare er en optisk og
coaxial kabel er signalet stereo.

uTV3 viser det valgte input ved et orange audio
indikatorlys:
Valgt input
Valgt input og
tilgjengelig lyd

Sakte blinkende
orange
Fast orange

7
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Valg 1: koble til via optisk kabel
Hvis en optisk utgang er tilgjengelig:
• Pakk ut kabelen merket «Optical»
• Fjern beskyttelsen fra pluggene
• Koble til den ene enden av den optiske
kabelen til den optiske inngangen på uTV3,
og den andre enden i den optiske utgangen
på din TV.

8
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Valg 2: koble til via coaxial kabel
Hvis en coaxial utgang er tilgjengelig:
• Pakk ut kabelen merket «coaxial» (oransje
plugger)
• Koble den ene enden av coaxial-kabelen
inn i «Xoaxial» inngangen på uTV3, og den
andre enden inn i den coaxiale (også kjent
som «digital out» eller «S/P DIF») utgangen
på din TV.

9
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Valg 3: koble til via RCA/Cinch kabel
Hvis en RCA utgang (rød/hvit) er tilgjengelig:
• Pakk ut kabelen merket «Analog RCA/
Cinch».
• Koble den 3.5mm pluggen inn i inngangen
merket «Analog» på uTV3. Koble den røde
og hvite pluggen inn i den matchende
utgangen på din TV.

10
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Valg 4: koble til hodetelefonutgangen
• Pakk ut kabelen merket «Analog 3.5 mm».
• Koble stereopluggen inn i den «analoge»
utgangen på uTV3. Plugg den andre enden
inn i utgangen for hodetelefoner på din TV.

11
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	Når du kobler uTV3 til hodetelefonutgangen
på din TV, du kan justere volumet via din
fjernkontroll til TV’en.
	Noen TV’er slår av høyttaleren når man kobler
en jack-kabel til hodetelefonutgangen – da vil
ikke andre kunne høre TV. I slike tilfeller, bruk
Cinch/RCA utgangen som beskrevet under
«Valg 3». For mer informasjon, se på kapittelet
for justering av volum. uTV3 kan også kobles
til hvilken som helst annen lydkilde slik som
MP3-spiller, PC eller hi-fi-anlegg ved å bruke
stereopluggkablene.

Steg 3: Lade din streamer
For å lade streamer, sett den forsiktig opp
i ladesporet på uTV3 som vist på bildene.
Forsikre deg om at den integrerte pluggen er
ført helt inn i streamerens ladespor.
Forsikre deg om at du bruker korrekt ladespor.

12
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Bytte av ladespor for din streamer
uTV3 kommer med to ladespor. Det kan være du
må bytte spor ved bruk av stjerneskrujern.
1.	Fjern USB strømkabel.
2.	Skru ut skruen i bunnen av uTV3. Løft ut
ladesporet for å fjerne det.

3.	Sett nedi det andre sporet. Skru inn skruen i
bunnen igjen og stram til forsiktig.

13
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	Når du bruker din streamer for første gang, lad
den i minst tre timer selv om batteriindikatoren
lyser grønt før dette. Etter førstegangs lading, kan
du la streameren stå i ladesporet i ubegrenset
med tid.

uStream

uDirect 2/3

Ladingen er fullført når
streamerens indikatorlys lyser fast grønt.
uTV3 kan enten være av eller på under lading.
Statusindikatorens lys indikerer ikke hvor langt
den er kommet i ladeprosessen.
Det tar 90 minutter å fullade streamer.
Vi anbefaler at streamer slått av under lading.
	OBS! For sikkerhets grunner, lad kun batteriet
med ladere fra Unitron. Hvis andre ladere
blir brukt må de være USB-sertifisert
(5.0 VDC/500 mA).

14
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Steg 4: Pare uTV3 med din streamer.
	Hvis du har mottatt uTV3 og Unitron-streamer
sammen i et komplett sett, er de allerede paret
og du kan hoppe til steg 7. Hvis de ble tildelt
separat, må de først pares med hverandre.

Først, sett din strimer i paremodus (se i din
streamers bruksanvisning for detaljer).
Deretter, sett uTV3 i paremodus.
For å manuelt starte paremodus på uTV3:
1. Slå på uTV3.
2.	Trykk inn pareknappen på baksiden, og du
vil se at hovedlyset blinker raskt blått.
3.	Hold uTV3 og streamer innen en rekkevidde
av 1 meter fra hverandre.

15
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	uTV3 vil være i paremodus i 2 minutter eller til
paringen er fullført.

Fullføring av paringen
Vent til begge indikatorlysene lyser fast blått.
Dette kan ta opp til to minutter, men det skjer
vanligvis iløpet av noen få sekunder.
	uTV3 basestasjon kan apres til maksimum
4 streamingenheter. En femte paring vil erstatte
det først parede enheten.
	De to enhetene trenger kun å pares en gang.
De forblir paret etter at de blir slått av og vil
automatisk kobles sammen etter at de blir slått
på igjen.

16
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Daglig bruk av uTV3
Steg 1: Bære din streamer
Bær streamer som vist og slå den på.

	For mer detaljert beskrivelse av streameren, se i
streamerens bruksanvisning.
	Etter å ha skrudd på streamer, vil den
automatisk gjenkjenne dine Hansaton trådløse
høreapparater.
	I tilfelle du opplever forstyrrelser med andre
høreapparater, kontakt din audiograf.
	uTV3 kan bare overføre lydsignal til en streamer
om gangen. Streaming til flere mottagende
streamere er ikke mulig

17
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Steg 2: Høre på TV
Du vil høre lyden av TV rett inn i dine
høreapparater.
	Hvis du ikke kan høre lyden fra TV via uTV3,
gjenta steg 1 – 6.
	Hvis ingen lyd er tilgjengelig, stopper uTV3
automatisk Bluetooth lydoverføringen
til streameren etter 5 minutter.
Hovedlysindikatoren blinker grønt.

uTV3 støtter Bluetooth opp til 30 meters
rekkevidde. Det er ikke nødvendig med «lineof.sight» mellom streamer og uTV3. Men,
forstyrrelser/blokkering av vegger mellom
streamer og uTV3 kan redusere signalet og
rekkevidden.
Hvis streameren flyttes ut av rekkevidden
av Utv3 , vil den trådløse lydoverføringen
avsluttes. Hvis streamer kommer innenfor
rekkevidden igjen, vil den automatisk
gjenoppta streamingen til dine høreapparater.

18
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	Det kan ta opptil 10 sekunder til streamingen
gjennopptas. Begge enhetenes indikatorlys for
streaming skal lyse fast blått under streaming.
	Hvis Utv3 statuslys:
• B
 linker grønt, vær sikker på at audioinput i
utv3 er ordentlig koblet ti.
• Er grønt, forsikre deg om at streamer er slått
på, begge endene av halslyngen er plugget
i (for udirect 3 eller udirect2) og enhetene er
paret.
• Blinker blått, du er i pausemodus. Trykk
på tilgangsknappen ( ) på streamer for å
gjenoppta streaming.

19
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Steg 3: Juster volumet på TV-signalet
Først, sett volumet på TV-høyttalerne slik at det
passer andre seere.
Deretter, juster volumet via uTV3 sin volum
kontroll til lyden gjennom høreapparatene er
komfortabelt.

For å finjustere hoved volumet på høreapparatene og uTV3, kan du bruke streamerens
) knapper.
(

20
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Hvis din uTV3 er koblet til hodetelefonutgangen
til din TV, kan du også bruke fjernkontrollen
til TV for å justere volumet vi TV. Se i TV’ens
bruksanvisning for mer informasjon om endring
av volum.
	Hvis din TV er koblet til satellitt mottaker eller
«set-top-box», forsikre deg om at volumet på
disse ekstra enhetene er satt til 75% for best
lydkvalitet.
	Se i bruksanvisningen til streamer for
instruksjoner om paring mellom streamer,
mobiltelefon eller andre underholdnings- eller
kommunikasjonsenheter, slik som radio eller
PC.
	Se i din streamers bruksanvisning for
informasjon om hvordan du bruker streamer for
å pause lydoverføringen etc.

21
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Steg 4: Slå av uTV3 og Streamer
Å slå av enhetene:
For å avslutte overføringen av TV’ens lydsignal,
slå av uTV3 ved å trykk av/på knappen som
vist.

22
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Å forstå indikatorlysene
Slått på

Fast grønt

På, men ingen
lydinput

Kort grønt
blinkende

Paremodus

Raskt blått blinking

Streamingmodus

Fast blått

Pausemodus

Kort blått blinkende

Testmodus

Flerfarget blinking

	For mer detaljert forklaring av streamerens
indikatorlys, vennligst se i bruksanvisningen til
streameren.

23
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Test av lydoverføringen
uTV3 har mulighet til å generere en testlyd for å
kontrollere systemet.
For å starte testmodus:
• Slå på og ha på deg streamer korrekt.
• Slå av uTV3 først, deretter
) og
trykk på volu (
)
powerknappen (
samtidig til statuslyset
begynner å blinke i forskjellige farger.
• Streamer og uTV3 bør kobles sammen nå
(blå/grøn eller blå/orange blink) og du burde
høre en testlyd (melodi) i dine høreapparter.
• Testlyden fortsetter i 2 minutter eller til en av
de tre knappene på uTV3 blir trykket på.
• Bruk streamer sine volumknapper (
)
for å endre volumet på testlyden.
• Hvis du ikke hører noen testlyd, gjenta
pareprosessen.

24
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For å teste kabeltilkoblingene:
Hvis du hører testmelodien fra uTV3, men
ikke lyden fra TV, er det et problem med
kabeltilkoblingen.
• Forsikre deg at lydkabelen er ordentlig
plugget inn.
• Forsikre deg at du har koblet kabelen til en
utgang og ikke en inngang.
• Prøv en annen kabel.
• Prøv en annen utgang på TV’en.
Fargekoder mens testmodus pågår:
Rød:
ingen lydinput på uTV3
Grønn: lydinput oppdaget i uTV3
Orange: leter etter en streamer
Blå:
streaming av testlyd pågår til streamer
	Hvis ingen streamer blir funnet og ingen
lydinput er tilgjengelige, vil uTV3 avslutte
testmodus og lysindikatoren vil blinke grønt.

25
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Feilsøkingsguide
Feil

Løsning

Ingen av indikatorlysene lyser fast blått
Enhetene er slått av

Slå enhetene på.

Enhetene er ikke paret

Gjenta paring.

Jeg ser et raskt blinkende blått lys på uTV3
uTV3 er i Bluetooth
paremodus

Gå til paringsseksjonen i din
streamers bruksanvisning.

Bare ett av de blå indikatorlysene lyser fast blått
En av enhetene er tilkoblet
en annen Bluetooth enhe.

Vær sikker på å slå av alle
andre Bluetooth enheter
unntatt streamer og uTV3.

Begge indikatorlys er fast blå, men jeg kan ikke høre TV.
Streamer ute av rekkevidden for høreapparatene

Bær streamer korrekt. Slå alle
enheter av og så på igjen.

Streamer er ikke riktig
programmert for dine
høreapparater

Spør din audiograf om å
koble sammen streamer og
høreapparat på nytt igjen.

26
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Feil

Løsning

Jeg kan ikke høre lyden fra TV via streamer
Enhetene er ikke slått på

Slå på enhetene.

Kablene er ikke plugget i
korrekt.

Gjenta steg 2 og 3.

en lydinput til uTV3,
indikatorlyset blinker grønt.

Forsikre deg om at TV ikke
er slått på mute. Velg 75%
volumnivå på TV. Forsikre deg
om at lydkabelen står i en
utgangsport.

uTV3 er i pausemodus
vises ved at begge
enhetene blinker blått.

Et kort trykk på streamer
sin tilgangsknapp ( ) vil
gjenoppta streaming.

Avstanden mellom
streamer og uTV3 er for
stor

Før enhetene nærmere
hverandre, 30 meter er
maksimum avstand uten
hindringer imellom.
For å unngå forstyrrelser i
streamingen, forsikre deg at
du bærer streamer korrekt
og holder uTV3 innenfor
rekkevidden.

Noen TV’er kan ikke bruke
stereolyd når den står i
surroundmodus

Prøv å endre TV eller enheten til
stereo output.

27
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Feil

Løsning

Volumet ved streaming er ikke komfortabelt (for høyt eller for
lavt)
TV og lydkilder har ulikt
output-volum

Hvis uTV3 er koblet til via
optisk, coaxial eller RCA/
Cinch-tilkobling på din
TV, justerer du volumet
ved å bruke uTV3 sine
volumknapper.
Hvis uTV3 er koblet til
hodetelefonutgangen på TV,
justerer du volumet ved å
bruke fjernkontrollen til TV.
Juster volumet på din
satellittmottaker eller boks.
Eller juster volumet ved å bruer
streamer sine volumknapper.

Etter at uTV3 er koblet til, er TV’ens høyttalere slått av
Du har da valgt
hodetelefonutgangen som
tilkobling

Velg en annen lydutgang på
din TV, f.eks optisk, coaxial
eller RCA/Cinch

28
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Viktig informasjon
 ennligst les nøye den tilsvarende seksjonen
V
i bruksanvisningen til uDirect 2/3 eller
uStream.
Fare advarsler
	Hold enheten ute av rekkevidden for dyr og
barn under 3 år.
	Bare bruk høreapparater som har blitt
programmert spesielt for deg av din
audiograf.
	Endringer eller modifikasjoner av noen av
enhetene som ikke er godkjent av Unitron er
ikke lov.
	Å åpne uTV3 kan ødelegge den. Hvis
problemer oppstår som ikke kan bli løst
ved hjelp av feilsøkingsguiden i denne
bruksanvisningen, må du kontakte din
audiograf.
	Avhending av elektriske komponenter må
skje i samsvar med de lokale reglene der du
bor.
29
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	Ikke bruk enheten i områder hvor det er fare
for eksplosjon (gruver eller industriområder
eller områder med brennbare kjemikalier blir
behandlet) 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 uTV3 kabler til noe annet enn
de er ment for (f.eks, bruke USB-kabelen
rundt nakken) kan forårsake skade.
	Når du håndterer maskiner, forsikre deg at
ingen deler setter seg fast i maskineriet.
	mini-USB porten skal kun brukes for det den
er ment for.
	Advarsel: elektrisk støt. Ikke sett adapteren
alene inn i strømuttak.

30
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	For sikkerhetsskyld, bruk kun ladere utstedt
av Unitron eller stabiliserte ladere med 5VDC,
minimum 500 mA.
Informasjon om produktsikkerhet
	Når uTV3 ikke er i bruk, slå av enheten.
	Plugg alltid inn halsslyngen i uDIrect3 når du
overfører lyd til dine høreapparater.
	Beskytt enhetens strømtilkobling, plugger
og kontakter fra skitt og støv.
	Beskytt alle enheter fra overdreven fuktighet
(bading eller svømmehaller) og varmekilder
(radioatorer etc). Beskytt enhetene fra
utsatte støt og vibrasjoner.
	Rengjør enhetene ved å bruke en fuktig klut.
Aldri bruk rengjøringsmidler (vaskepulver,
såpe etc) eller alkohol for å rengjøre dem.
Aldri bruk mikrobølgeovn, stekeovn eller
hårføner e.l for å tørke enhetene.
	Den digitalkodede teknologien med induktiv
transmisjon som er brukt i disse enhetene er
ekstremt pålitelige og man opplever omtrent
31
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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, kan det være
nødvendig å være minst 60 cm fra enhetene
som forstyrrer for å oppnå optimalt utbytte
av uTV3 eller streamer.
	Røntgenstråling, CT eller MR-scannere
kan ødelegge eller påvirke funksjonen til
enhetene.
	Høyeffektivt elektronisk utstyr, større
elektroniske installasjoner og metalliske
konstruksjoner kan svekke eller redusere
rekkevidden betraktelig.

32
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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”.
Denne enheten generer, bruker og kan utstråle
radiofrekvensenergi og, hvis ikke installert og brukt i henhold
til instruksjonene, kan den forårsake skadelig interferens
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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 outlet på en krets forskjellig fra den
mottakeren er koblet til .
Kontakt forhandleren av radio/TV apparatet for hjelp.

Legg merke til 4:
FCC/IC RF Exposure Statement
Dette utstyret samsvarer med FCC/Industry Canada RF
strålingsutsettelses grenser satt for ukontrollerte omgivelser.
Dette ustyret bør bli installert og håndtert med minimum 20 cm
avstand mellom radiatoren og kroppen din.
Denne senderen må ikke flyttes eller brukes sammen med andre
antenner eller sendere.
Australia: Supplier Code Number

N15398

New Zealand: Supplier Code Number Z1285
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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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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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