PRZEWODNIK INSTALACYJNY
Krótki przewodnik

TV

Cel tego przewodnika
Informacja wstępna
Zanim twoje aparaty słuchowe będą mogły odbierać dźwięki z telewizora,
Adapter TV musi zostać podłączony do telewizora i gniazdka zasilania.
Ten prosty przewodnik poprowadzi cię krok po kroku przez instalację Adaptera TV.
Wszystkie części potrzebne do instalacji są zawarte w tym pudełku.
Te numery odnoszą się do kolejnych kroków w instalacji.
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Adapter TV
Tył

B
Gniazdo TV

C

Przód

A

Gniazdo mikrofonu
(nie używane)

4

Gniazdo zasilania

WSkaźnik zasilania

Wskaźnik statusu

Światło
Stałe
Brak

Światło
Stałe

Znaczenie
Włączony
Wyłączony

Brak
Migające
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Znaczenie
Podłączony do Streamera,
przesyła dźwięki z TV
Oczekiwanie
Parowanie

Podłączanie zasilania
Zacznij od podłączenia Adaptera TV do gniazdka zasilania.
Użyj zasilacza z pudełka numer 1.
—— Podłącz zasilacz do gniazdka w ścianie lub innego źródła zasilania.
—— Podłącz kabel zasilający do gniazdka zasilania oznaczonego literą A.
—— Sprawdź czy zasilanie jest podłączone i czy pali się stałe zielone
światło na wskaźniku zasilania, znajdującym się z przodu Adaptera TV.
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Podłączanie do TV
Podłącz Adapter TV do telewizora. Użyj kabla TV z pudełka numer 2.
—— Podłącz czarną wtyczkę kabla TV do gniazdka oznaczonego jako B.
—— Podłącz czerwoną i białą wtyczkę do „WYJŚCIA AUDIO” w telewizorze.
(zazwyczaj jest ono oznaczone “L – R” lub “AUDIO OUT” i można je
znaleźć z tyłu telewizora lub na dolnym panelu).

B
Kabel TV
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Jeśli telewizor nie ma wyjścia “L - R” RCA Phono “OUTPUT”, to należy
użyć przejściówki do podłączenia kabla TV. Przejdź do następnej strony.
W innym wypadku przejdź do strony 16 po instrukcję PAROWANIA.

11

Opcjonalne Przejściówki do
podłączenia Telewizora

Opcja 1: podłączenie do gniazda SCART

Adaptery można znaleźć w pudełku numer 3.
(Jeśli instalacja zakończyła się w kroku 2, to pudełko numer 3 nie jest potrzebne!)
POŁĄCZENIE SCART przy użyciu przejściówki SCART.
—— Podłącz kabel Audio do czerwonego i białego gniazdka w przejściówce SCART
i podłącz ją do gniazda SCART w telewizorze.
Jeśli masz DVD lub dekoder satelitarny podłączony do gniazda SCART, to skorzystaj
z opcji 2 (Podłączenie do gniazda słuchawkowego, na następnej stronie).

Przejściówka Scart

Kabel TV
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Opcjonalne Przejściówki do
podłączenia Telewizora

Opcja 2: podłączenie do gniazda słuchawkowego

Podłączenie do GNIAZDA SŁUCHAWKOWEGO przy użyciu przejściówki Jack.
—— Podłącz kabel TV do przejściówki Jack i wsuń go w gniazdo słuchawkowe
w telewizorze.
Gniazdo słuchawkowe można znaleźć z boku lub z przodu telewizora.
Przejściówka Jack

Uwaga: Głośniki telewizora mogą być wyciszane, podczas podłączania do
gniazda słuchawkowego. Dźwięk będzie się wtedy wydostawał tylko
poprzez adapter TV.

Kabel TV
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Przygotowanie Streamera
do słuchania Telewizora

Parowanie

Zanim pierwszy raz użyjesz Streamera z Adapterem TV, te dwa urządzenia
muszą zostać ze sobą sparowane.
Parowanie:
1. Podczas parowania urządzenia muszą znajdować się blisko siebie.
Umieść Streamer obok adaptera TV (odległość między urządzeniami nie
może przekraczać 30 cm/1 stopy).
2. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk Connect na Streamerze przez 5 sekund,
aż niebieskie podświetlenie zacznie migać gwałtownie.
3. Urządzenia ustanowią połączenie między sobą. Poczekaj jedną minutę.
4. Po minucie Adapter TV zostanie połączony ze Streamerem i parowanie
jest zakończone. Pomarańczowy wskaźnik STATUS na adapterze
TV zaświeci się.

Odblokowane

Poniżej
30cm/1 stopy

Włącza się,
gdy jest
gotowy!

Przyciśnij 5 sek.

Adapter TV

STATUS

Streamer

Parowanie wykonuje się tylko raz i zazwyczaj nie musi być powtarzane.
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Używanie streamera i pomoc

Gwarancja międzynarodowa

Umieść Adapter TV w wygodnym miejscu blisko telewizora. Aby nauczyć się
korzystać ze Streamera z Adapterem TV, zajrzyj do Instrukcji Obsługi.

Adapter TV objęty jest ograniczoną gwarancją producenta przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
W niektórych krajach obowiązują rozszerzone warunki gwarancji. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat proszę skontaktować się z najbliższym specjalistą.

Wyłączanie Adaptera TV
Adapter TV zużywa bardzo mało prądu, więc nie trzeba go wyłączać.
Zasięg dźwięku TV
Adapter TV ma zasięg około 10 metrów w zależności od umiejscowienia i umeblowania.
Połączenie z przejściówką SCART
Jeśli podłączasz Adapter TV przejściówką SCART będziesz słyszał tylko dźwięki z
tunera telewizyjnego połączonego z Adapterem TV. Dźwięki ze źródeł takich jak DVD,
magnetowid nie będą odtwarzane w aparatach słuchowych. To jest ograniczenie
związane z przejściówką SCART.
Po dalsze wskazówki i pomoc, możesz zajrzeć do informacji o systemie ConnectLine
na stronie www.oticon.com/connectline
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Co pokrywa gwarancja?
Każdy z elektrycznych podzespołów, który na skutek jakości wykonania, wady produkcyjnej lub wady w
projekcie nie działa prawidłowo w normalnych warunkach korzystania z urządzenia przez okres objęty
niniejszą gwarancją, zostanie całkowicie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony pod warunkiem dostarczenia urządzenia do miejsca jego nabycia. Jeżeli zostanie stwierdzone, że naprawa nie jest możliwa, to
całe urządzenie może zostać wymienione na urządzenie równoważne pod warunkiem zawarcia takiego
uzgodnienia pomiędzy klientem i punktem sprzedaży.
Czego nie pokrywa gwarancja?
Problemy powstałe na skutek: nieodpowiedniego postępowania z urządzeniem, braku konserwacji,
nadmier-nego zużycia, uszkodzeń mechanicznych, nieautoryzowanych napraw, narażenia na działanie
czynników szkodliwych lub uszkodzeń spowodowanych dostaniem się do urządzenia obcych ciał NIE
są objęte niniejszą gwarancją, a nawet mogą doprowadzić do jej unieważnienia. Powyższa gwarancja
nie wpływa na jakiekolwiek inne uprawnienia, które mogą wynikać z obowiązującej w poszczególnych
krajach legislatury dotyczącej sprzedaży dóbr konsumpcyjnych. Punkt sprzedaży może wystawić gwarancję wykraczającą poza warunki niniejszej gwarancji. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę
skontaktować się ze specjalistą.
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Środki ostrożności i oznaczenia
Siła emisji Adaptera TV jest mniejsza od międzynarodowych norm emisji dla urządzeń dopuszczonych
do długotrwałego użytku przez ludzi. Urządzenie spełnia wymogi części 15 przepisów FCC.
Korzystanie z urządzenia musi spełniać dwa następujące warunki: (1) urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi działać także w warunkach zakłóceń zewnętrznych, również takich, które mogą powodować występowanie niepożądanych efektów.
UWAGA: Zmiany lub przeróbki dokonane w urządzeniu, na które firma Oticon nie wyrazi jednoznacznej
zgody, mogą doprowadzić do anulowania autoryzacji na korzystanie z urządzenia.
Aby zapewnić spełnienie norm ekspozycji FCC RF, urządzenie i antena do tego urządzenia muszą być
umiesz-czone tak, aby zapewnić minimalną doległość 20 lub więcej centymetrów od ciała człowieka.
Należy unikać innego ustawienia.
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone i stwierdzono jego zgodność z wymogami
dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, stosownie do części 15 przepisów FCC. Wymagania te
określają warunki zabezpieczenia przed wytwarzaniem przez urządzenia zakłóceń w czasie korzystania z nich w miejscach zamieszkania. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować
energię w postaci fal radiowych i, jeżeli nie będzie zainstalowane i wykorzystywane zgodnie z
instrukcją, może wywoływać szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Niezależnie jednak od
spełniania wszelkich wymogów, nigdy nie ma gwarancji, że w pewnych warunkach zakłócenia nie
wystąpią.
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Jeżeli niniejsze urządzenie wywołuje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można
stwierdzić włączając i wyłączając urządzenie, to należy spróbować ograniczyć to zjawisko stosując
jedno lub kilka z poniższych zaleceń:
– Zmienić pozycję lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej.
– Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem i zakłócanymi odbiornikami.
– Przyłączyć zasilacz urządzenia do gniazda w innym obwodzie, niż gniazdo, do którego podłączono
odbiornik.
– Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowotelewizyjnym w celu
uzyskania pomocy.
Firma Oticon deklaruje niniejszym, że Adapter TV, TV 75-01 jest zgodny z podstawowymi wymogami
i wszelkimi innymi zaleceniami Dyrektywy Unii Europejskiej nr 1999/5/EC, która jest do wglądu w:
Oticon Sp. z o.o.
Plac Trzech Krzyży 4/6
oo-499 Warszawa
www.oticon.pl

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.com

0678
Waste from electronic
equipment must be
handled according to
local regulations.

Należy używać następującego zasilacza impulsowego: Fuhua, Model No. UE10W-050020SPC,
Wejście: 100-240V AC 150mA 50-60Hz, Wyjście: 5V DC 200mA
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Ostrzeżenia
Adapter TV nie jest zabawką i z tego powodu należy trzymać go z dala od dzieci i innych osób,
które mogłyby połknąć jego elementy lub w inny sposób narazić swoje zdrowie lub życie.
Szczególną uwagę należy zwrócić na małe elementy i składniki urządzenia, aby w ten sposób
ustrzec dzieci od połknięcia ich i zadławienia się.

Bezpieczeństwo korzystania z Adaptera TV z przewodowo przyłączonym urządzeniem zewnętrznym jest zależne od rodzaju tego urządzenia. Gdy Adapter TV jest połączony z urządzeniem zasilanym prądem z instalacji elektrycznej, to takie urządzenie musi spełniać wymagania
norm IEC-60065, IEC-60601 lub równoważnych im norm bezpieczeństwa.
Adapter TV został zaprojektowany tak, aby spełniał najbardziej surowe międzynarodowe
normy kompatybilności elektromagnetycznej. Mimo to może się zdarzyć, że Adapter ten będzie
wywoływał interferencję z innymi urządzeniami medycznymi. W celu uzyskania informacji
na temat ewentualnego ryzyka powstania zakłóceń należy skontaktować się z producentem
wszczepionych urządzeń. Zakłócenia mogą być także wywołane przez linie wysokiego napięcia, pola elektromagnetyczne wytwarzane przez inne urządzenia medyczne, sygnały radiowe
i wyładowania elektrostatyczne. Adaptera TV nie należy myć ani zanurzać w wodzie i innych
płynach.
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Jeżeli jakaś część zostanie połknięta, należy natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza.

People First to nasza obietnica,
by dawać ludziom możliwość
swobodnej komunikacji,
naturalnych kontaktów
i aktywnego uczestnictwa.
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People First

