
Betjeningsvejledning 
til Unitron 
uMic™



Tak

Tak, fordi du har valgt Unitron uMic™.

Hos Unitron interesserer vi os for mennesker 
med høretab. Vi er i tæt samarbejde med 
høreapparatspecialister med henblik på at 
udvikle avancerede, formålsdrevne løsninger 
til alle. 
Because hearing matters.



Din uMic

Høreapparattilpasser: __________________________

____________________________________________

Telefonnummer: ______________________________

Serienummer for uMic: _________________________

Garanti: _____________________________________

Købsdato: ___________________________________



Oversigt

Tænd Sluk

Opladning af uMic

Bluetooth-tilslutning

Tænd/sluk

power

audio

Anvendelse af uMic

Indikator

Tænde Grøn i 2 sekunder
Slukke Rød i 2 sekunder
Opladning Konstant rød
Advarsel om lavt 
batteriniveau

Ekstra kort rødt blink 
udover almindeligt signal

Streaming Konstant blå
Streaming på pause Blå blink
Sammenkoblingstilstand Hurtige blå blink

op til 20 m
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Din uMic i korte træk

1 Lydstyrke op ( )
2 Lydstyrke ned ( )
3 Tænd/sluk-knap ( )

4 Opladerstik (mini-USB)
5 Mikrofonåbning
6 Statusindikatorlys
7 Øje til nøglesnor

8 Bæreclips

Tilbehør
(Indholdet kan variere afhængigt af land)

Dobbelt mini-USB splitter (1 ind/2 ud)
Nøglesnor
Beskyttelsespose

1

8

2

3

4

5 6 7
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Andet valgfrit udstyr
Unitron-mini-USB-strømforsyning
12 V-adapter til biloplader

  Ud over dit trådløse Unitron-høreapparat 
kræves der en kompatibel streamerløsning. 
I denne brugervejledning vises uDirect™ 2 som 
eksempel. Da uMic-transmitteren er baseret 
på Bluetooth®-teknologi, kan andre Bluetooth-
modtagere være kompatible. uMic er imidlertid 
optimeret for Unitron uDirect 2.

® Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc.
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Kom i gang

Systemet består af tre hovedelementer:

• uMic  
• Unitron-høreapparat  
• uDirect 2

uMic sender talerens stemme trådløst til dit 
høreapparat via uDirect 2-streameren.

Mikrofonlydstyrken i høreapparatet vil 
automatisk blive justeret, mens uMic-signalet 
modtages. Justeringsniveauet indstilles af 
høreapparatspecialisten.

power

audio

høreapparatbruger talende

uMic

op til 20 m

uDirect 2
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Opladning af uMic

Din uMic har et indbygget, genopladeligt batteri, 
som ikke kan tages ud. Når batteriniveauet er 
lavt, blinker indikatorlyset rødt.

Sådan oplader du:

1.  Sæt Unitron-
strømforsyningen, 
som følger 
med uDirect 2, 
i uMic-mini-USB-
stikket.

2.   Sæt strømforsyningen i en stikkontakt.

Den normale opladningstid er 2 timer. 
Opladningen er færdig, når indikatorlyset lyser 
konstant grønt.

  Når du oplader din uMic for første gang, skal du 
lade den oplade i mindst tre timer, også selvom 
batteriindikatoren ikke er tændt eller bliver grøn 
tidligere.
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Brug af én strømforsyning til 2 apparater:

Sæt den dobbelte mini-USB-splitter mellem 
strømforsyningen og apparaterne som vist 
nedenfor.

Med uDirect 2:

Begge apparater kan 
oplades på samme tid.

Med uTV 2:

uMic kan oplades, mens 
uTV™ 2 anvendes.

  Det er sikkert at lade 
uMic være koblet til 
opladeren natten over.
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Sådan tændes og slukkes uMic

Skub tænd/sluk-
knappen ( ) som 
vist for at tænde eller 
slukke uMic.

Slumretilstand

Hvis der ikke efter 30 minutter er fundet en 
streamerenhed, som f.eks. uDirect 2, vil uMic 
lukke ned for at spare på batteriet, også selvom 
tænd/sluk-knappen er i positionen tænd.

Du kan afbryde slumretilstand ved at slukke for 
uMic og tænde for den igen.

Tænd Sluk
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Parring af uMic med uDirect 2

Inden du bruger uMic med en streamer for 
første gang, skal apparaterne parres.

  Hvis du ikke bruger uDirect 2, men en anden 
streamer, skal du følge proceduren for 
Bluetooth-tilslutning for det pågældende 
apparat.

Sæt uDirect 2 i parringstilstand:

1. Tænd for uDirect 2 ( ).

2.  Tryk på tilslutnings- ( ) og lydstyrkeknappen 
( ) samtidig, og hold dem inde i 2 sekunder, 
indtil lysindikatoren begynder at blinke 
med hurtige blå blink. uDirect 2 vil forblive 
i sammenkoblingstilstand i to minutter, eller 
indtil sammenkoblingen er gennemført.

2 sek
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Sæt uMic i parringsstilstand:

  Hvis uMic ikke har været parret før, vil 
parringstilstanden automatisk blive slået til, når 
den tændes.

Sådan startes parringstilstand en automatisk:

1. Sluk for uMic.

2.  Tryk på lydstyrkeknappen, og 
hold den inde ( ).

3.  Tænd for uMic, mens du stadig 
trykker på knappen ( ).

4.  Slip knappen ( )  
efter 2 sekunder, når indikatoren 
blinker med hurtige blå blink.

5.  Sørg for, at uMic og uDirect 2 er højst 1 m fra 
hinanden.

uMic vil forblive i parringstilstand i to minutter, 
eller indtil sammenkoblingen er gennemført.
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Sådan fuldføres parring:

Vent til begge indikatorer lyser konstant blåt. 
Dette kan tage op til 2 minutter, men varer 
normalt kun nogle få sekunder.

  uMic kan parres med maksimalt 4 enheder. Hvis 
man forsøger at parre en femte enhed, vil den 
erstatte den første parrede enhed.

  To enheder behøver kun at blive parret én gang. 
De forbliver parrede, efter de er slukket, og vil 
automatisk blive forbundet, når de tændes igen.

Sådan virker statuslyset

Oplysninger under betjening:

uMic uDirect 2
Tænde Grøn i 

2 sekunder
Grøn i 
2 sekunder

Streaming Konstant blå Konstant blå

Streaming på pause Blå blink Blå blink

Parringsstilstand Hurtige blåt blink Hurtige blåt blink

poweraudio
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Oplysninger om strøm og batteri:

Tænde Grøn i 2 sekunder

Slukke Rød 2 sekunder

Opladning Konstant rød

Opladet og fuldt batteri Konstant grøn

Advarsel om lavt 
batteriniveau

Kort rødt blink udover 
almindeligt signal

uMic i slumretilstand 
eller slukket

Indikatoren lyser ikke

  Sluk uMic, og tænd den igen for at aktivere 
apparatet efter slumretilstand.

Hvis den røde indikator for "lavt batteriniveau" 
blinker: 

 Batteriniveauet er <20 %

 Der er mindre end 1,5 timer tilbage til streaming

 Overvej at oplade uMic

 uMic kan også oplades under brug.
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Klargøring af uDirect 2

1. Tænd for uDirect 2.

2. Bær altid uDirect 2 om halsen.

3.  Sørg for, at begge stik sidder godt fast 
i kontakterne til halsslyngen.

  Du finder en mere detaljeret forklaring af 
uDirect 2, i brugervejledningen til uDirect 2.
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Tilslutning af uMic til uDirect 2

Hver gang apparaterne tændes, vil de 
automatisk oprette forbindelse til hinanden.

1.  Sørg for, at uMic og uDirect 2 højst er 2 meter 
fra hinanden.

2. Tænd for uMic.

3. Indikatorlyset vil først blive grønt.

4.  Vent, til indikatorlysene på begge 
apparater lyser konstant blåt. 
Dette kan tage op til 30 sekunder, 
men sker normalt inden for 
5 sekunder.

uDirect 2 vil bekræfte forbindelse med talte 
meddelelser eller bip i dit høreapparat, 
afhængigt af konfigurationen af uDirect 2.

  Hvis statuslyset blinker med hurtige blå blink, 
når uMic er tændt, eller hvis statuslyset ikke 
lyser konstant blåt inden for to minutter, skal du 
gentage parringen.

grøn

blå



14

Funktionstest af uMic

Inden systemet tages i brug, 
skal der gennemføres en hurtig 
funktionstest ved, at man banker 
forsigtigt på mikrofonåbningen.

Du skal tydeligt kunne høre bankelyden i dit 
høreapparat.

  Frit udsyn mellem uMic og streameren 
er normalt ikke nødvendigt. Hvis 
lydtransmissionen afsluttes pludseligt, 
henvises der til fejlfindingsvejledningen.
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Indstilling af uMic-lydstyrken

Sådan ændres uMic-lydstyrken:

1.  Tal ind i uMic fra en afstand på 20 cm.

2.  Brug lydstyrkeknapperne ( ) 
til at indstille uMic-lydstyrken til et 
behageligt niveau.

Hvis høreapparatet samler for meget 
af den omgivende støj op, skal du bruge følgende 
2 trin til at give uMic mere fokus:

1.  Sænk høreapparatets lydstyrke 
ved at trykke på knappen 
uDirect 2 ( ).

2.  Øg derefter uMic-lydstyrken ved at 
trykke på uMic-knappen ( ).

  Indstillingen for uMic-lydstyrken vil 
blive gemt, også efter apparatet er 
slukket.

  Høreapparatspecialisten kan ændre niveauet for 
høreapparatets mikrofoner ved at bruge uMic til 
at justere lydstyrken for lyde omkring dig.
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Sådan bæres uMic korrekt

1.  Tryk forsigtigt for at åbne 
klemmen.

2.  Sørg for, at uMic er sat godt fast 
med klemmen på tøjet som vist 
på billedet.

3.  For at forhindre støj må 
uMic ikke dækkes med tøj 
under brug.

Afstand til den talendes 
mund:

  Det bedste resultat opnås 
med en afstand på 20 cm.

  Undgå en afstand på mere end 50 cm for at få 
en jævn lyd.

  Jo højere den omgivende støj er, jo tættere skal 
uMic være placeret på den talendes mund.

  Undlad at bruge en nøglesnor til at have om 
halsen under streaming. Krattende støj kan 
påvirke lyden negativt.
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Sådan sættes uMic på pause og 
startes igen

Du kan sætte lydtransmissionen fra 
din uMic på pause ved at trykke på 
uDirect 2-adgangsknappen ( ).

Under pause:

  Streamingindikatorerne vil blinke blåt på 
begge apparater.

  Høreapparatet vil skifte tilbage til det seneste 
høreapparatprogram.

  Høreapparatprogrammerne kan ikke ændres 
via uDirect 2-adgangsknappen under 
streaming eller pause.

Du kan sætte lydtransmissionen fra 
din uMic på pause ved at trykke på 
uDirect 2-adgangsknappen ( ).
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Sådan slukkes uMic

Du kan afslutte uMic-
transmissionen helt ved at slukke 
for uMic ved at skyde tænd/sluk-
knappen til positionen Sluk.

  I positionen Sluk kan det hvide mærke ikke ses.

Sluk for uMic, når den ikke er i brug.

  Hvis uMic-forbindelsen til en streamer har 
været mistet i mere end 30 minutter, vil uMic 
gå i slumretilstand for at spare på strømmen. 
Lysindikatoren vil blive slukket, og uMic skal 
genstartes (sluk og tænd igen) for at genoptage 
transmissionen.
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Særlige anvendelser

uMic og telefonopkald

Telefonopkald via Bluetooth vil altid have højere 
prioritet end uMic-streaming.

Hvis uDirect 2 er parret med din mobiltelefon, 
kan du stadig modtage telefonopkald, selv 
når du bruger uMic. Hvis du modtager et 
indgående opkald, stopper uDirect 2 automatisk 
transmissionen af lydsignalet fra uMic og sender 
signalet fra din mobiltelefon til dit høreapparat i 
stedet.

"klik"

Du kan tage imod et indgående opkald ved at 
trykke kortvarigt på uDirect 2-adgangsknappen 
( ), når du hører ringetonen i dit høreapparat. 
Tryk på adgangsknappen igen for at afslutte 
telefonopkaldet.
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Brug af uMic, når du ser tv

For at sikre lyd af høj kvalitet 
fra tv'et anbefaler vi, at du 
bruger uTV 2.

I tilfælde hvor et analogt 
tv-lydoutput ikke er til 
rådighed, eller når du 
er på rejse, kan uMic bruges til at forbedre 
lydkvaliteten, når du ser tv.

Sådan opnår du det bedste 
resultat:

1.  Prøv at finde 
tv-højttaleren.

2.  Anbring uMic 20 cm fra 
højttaleren.

3.  Overvej at lade opladeren 
være tilsluttet, mens du 
ser tv.

uTV 2

uMic
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uMic-streamingafstand

uMic-transmitteren understøtter brug i en 
afstand på op til 20 m. Der behøver ikke at være 
frit udsyn mellem uDirect 2 og uMic. Interferens 
i omgivelserne på grund af fx vægge og møbler 
kan reducere rækkevidden.

Hvis uMic flyttes ud af uDirects rækkevidde, 
afbrydes den trådløse transmission, enten 
midlertidigt eller permanent. Hvis uMic herefter 
flyttes tilbage til indenfor uDirects rækkevidde, 
vil den automatisk genoptage streamingen til dit 
høreapparat.

Det kan tage op til 10 sekunder, før streamingen 
genoptages.

  Hvis streamingen har været afbrudt i mere end 
30 minutter, kan det være nødvendigt at slukke 
for uMic og tænde den igen.
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Understøttelse af flere uMics

Det er ikke muligt at streame lyd fra to uMics til 
én uDirect 2 på samme tid.

To uMics kan imidlertid parres med 
uDirect 2, og der kan derefter opnås adgang 
til dem skiftevis ved, at man trykker på 
uDirect 2-adgangsknappen. For hvert tryk 
vælger uDirect 2 den næste uMic i en fastlagt 
rækkefølge.

  Hvis der allerede er tilsluttet mobiltelefon til 
uDirect 2, er der kun tilsluttes én uMic.

Brug af nøglesnoren

Til transport kan du 
bruge den aftagelige 
nøglesnor som vist her.
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Sletning af alle Bluetooth-parringer

Hvis du oplever problemer med en af de parrede 
enheder, eller hvis en enhed holder op med at 
oprette forbindelse til din uMic, kan du overveje 
at slette alle parringer fra uMic.

1.  Tænd for uMic ved at trykke på 
knappen ( ) og holde den inde 
i 10 sekunder. Dette sletter alle 
sammenkoblinger.

2.  Slip knappen ( ), når det blå 
indikatorlys bliver grønt.

Sletning af parringer af Bluetooth-
enheder fjerner muligheden for at oprette 
forbindelse til tidligere parrede Bluetooth-
enheder. Du skal foretage parringsprocessen 
igen (se side 8), hvis du vil genoprette 
forbindelse.

  Statuslyset vil blinke hurtigt med blåt lys i 
nogle få sekunder, når tilslutningerne er slettet 
(automatisk parringstilstand).
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Fejlfindingsvejledledning

Mest sandsynlige årsag Løsning

Jeg kan ikke høre lyd fra uMic

Et af eller alle apparaterne 
er slukket

Sørg for, at alle apparater 
(uMic, streamer, høreapparat) 
er tændt og fungerer

uMic er i pausetilstand 
(statusindikatoren blinker 
blåt)

Tryk kortvarigt på 
uDirect 2-adgangsknappen for 
at genoptage streaming

Afstanden mellem 
uDirect 2 og uMic er 
for stor

Flyt apparaterne tættere 
på hinanden. 20 meter er 
maksimumafstanden.
For at undgå afbrydelser 
i streamingen skal du sørge 
for at bære uDirect 2 korrekt 
og holde uMic inden for dens 
rækkevidde

En forhindring bremser 
transmission

Afhængigt af materialet kan 
frit udsyn være nødvendig
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Mest sandsynlige årsag Løsning

Jeg hører afbrydelser i lydtransmissionen

uMic er for langt fra 
uDirect 2 eller dækket af 
en genstand

Undlad at overskride 
maksimumafstanden, og flyt 
apparatet

uDirect 2 søger efter 
andre sammenkoblede 
enheder i 2 minutter, efter 
den er blevet tændt. Dette 
kan få lydsignalet til at 
falde ud

Efter 2 minutter vil uDirect 2 
stoppe med at søge efter 
andre enheder, og afbrydelsen 
vil ophøre

Lydstyrken under streaming er ikke passende 
(for lav eller for høj)

Lydstyrkeniveauerne er 
ikke indstillet korrekt

Juster lydstyrken med 
uDirect 2-lydstyrkeknapperne 
( ). Lydstyrken kan også 
justeres med uMic-knapperne 
( )
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Mest sandsynlige årsag Løsning

Der er for meget støj, og jeg kan ikke forstå den, der taler

Mikrofonerne i dit 
høreapparat er indstillet 
for højt

Reducer lydstyrken i 
høreapparatet ved at trykke 
på uDirect 2 ( ) -tasten, 
indtil du når et behageligt 
niveau.
Anbring uMic tættere på den 
talendes mund (20 cm).
Brug uMic ( ) -knappen til at 
øge uMic-lydstyrken

uMic gnider sig op ad 
brugerens tøj

Sørg for, at uMic er sat godt 
fast med klemmen. uMic må 
ikke være dækket af tøj

Indstillingerne for dit 
høreapparat er forkerte

Bed høreapparatspecialisten 
om at finindstille 
høreapparatet
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Mest sandsynlige årsag Løsning

uMic genkendes ikke længere af uDirect 2, som den 
tidligere har været parret sammen med

2 minutter efter at der 
ikke blev fundet en enhed, 
stopper uDirect 2 med at 
søge efter enheder for at 
spare på strømmen

Sluk for uDirect 2. Vent, til den 
røde strømindikator slukkes, 
og tænd derefter apparatet 
igen

Apparaterne er for langt 
fra hinanden

Sæt apparaterne med 
en afstand på 1 meter fra 
hinanden, og prøv igen

uMic kan maksimalt 
parres med 4 forskellige 
Bluetooth-enheder 
(uDirect 2 kan parres 
med 8). Hvis den interne 
hukommelse er fuld, vil 
den femte parring slette 
den første parring

Gentag parringen mellem 
enhederne

Parring er aldrig foretaget, 
eller den er slettet 
manuelt

Gentag parringen mellem 
enhederne

Lysindikatoren lyser ikke konstant blåt

uMic og uDirect 2 er ikke 
parret

Gentag parringen mellem 
enhederne



28

Mest sandsynlige årsag Løsning

Jeg ser et hurtigt blinkende blåt indikatorlys på uMic

uMic er i parringstilstand Fuldfør parringen

Indikatorlyset lyser konstant blåt, men jeg kan ikke høre 
uMic

uDirect 2 er uden for 
høreapparatets område

Bær uDirect 2 rundt om 
halsen, og sæt halsslyngen 
rigtigt fast

uDirect 2 er ikke 
programmeret korrekt til 
dit høreapparat

Bed høreapparatspecialisten 
om at konfigurere din 
uDirect 2 og høreapparatet

Opladningstiden er længere end normalt

Apparatet bruges under 
opladning

Det er muligt at oplade under 
brug, men opladningstiden 
øges med 30 % (>2 timer)

Opladeren giver ikke nok 
strøm

Brug kun opladere, som er 
godkendt af Unitron

Kontakt høreapparatspecialisten, hvis du har problemer, 
som ikke er anført i denne brugervejledning.
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Advarsler

  Læs omhyggeligt det tilhørende afsnit i 
brugervejledningen til Unitron uDirect 2, som 
følger med hver enkelt uDirect 2.

Advarsler om fare

  Hold dette apparat væk fra børn under 3 år.

  Påvirkning af medicinsk udstyr. Disse 
Unitron-apparater anvender en digitalt kodet 
lavstrømstransmission til at kommunikere til 
dit høreapparat. Selvom det er usandsynligt, 
kan der opstå interferens med medicinsk 
udstyr, f.eks. pacemakere. Derfor må 
personer, der bruger medicinsk udstyr som 
f.eks. pacemakere, ikke bruge dette apparat.

  Brug kun høreapparater, som er specielt  
programmeret til dig af 
høreapparatspecialister.

  Af sikkerhedsgrunde må du kun oplade med 
opladere, som er leveret af Unitron, eller 
stabiliserede opladere 5 V jævnstrøm, min. 
250 mA. 
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Vigtige oplysninger

  Undlad at oplade uMic fra en USB-port på 
en pc eller en bærbar computer. Dette kan 
beskadige dit udstyr.

  Det er ikke tilladt at foretage ændringer 
eller tilpasninger af enhederne, som ikke er 
godkendt af Unitron.

  Eksterne enheder må kun tilsluttes, hvis de 
er blevet testet i henhold til de tilsvarende 
IECXXXXX-standarder. Brug kun tilbehør, 
som er godkendt af Unitron.

  Batteriet må kun udskiftes af autoriseret 
personale. Forsøg ikke at åbne produktet 
eller tage batteriet ud, da det kan medføre 
personskade eller beskadigelse af 
produktet.

  Bortskaf elektriske komponenter i henhold 
til lokale bestemmelser.

  Mini-USB-porten er kun beregnet til brug til 
det beskrevne formål.
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Oplysninger om produktsikkerhed

 Sluk for uMic, når den ikke er i brug.

  Tilslut altid uDirect 2 til halsslyngen, og bær den 
rundt om halsen, når der sendes signaler til dit 
høreapparat.

  Beskyt apparatets stikforbindelser, stik, 
opladeråbning og strømforsyning mod snavs.

  Beskyt alle apparater mod store mængder fugt 
(bade- eller svømmeområder) og varmekilder 
(radiator, tv-top). Beskyt apparaterne mod 
ekstreme stød og vibration.

  Rengør apparaterne med en fugtig klud. Brug 
aldrig rengøringsmidler til husholdningsbrug 
(vaskepulver, sæbe osv.) eller alkohol til at 
rengøre dem med. Apparaterne må ikke tørres 
i mikroovn eller andre opvarmningsapparater.

  Den digitalt kodede induktive 
transmissionsteknologi, der anvendes i disse 
apparater, er meget pålidelig og modtager 
næsten ingen interferens fra andre enheder. Det 
skal imidlertid bemærkes, at systemet anvendes 
i nærheden af computerudstyr, en større 
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elektronisk installation eller stærke magnetfelter, 
kan det være nødvendigt at være mindst 60 cm 
væk fra den interfererende enhed for at sikre 
korrekt funktion.

  Røntgenstråling, CT- og MRI-scanninger kan 
ødelægge eller påvirke apparaternes funktion 
negativt.

  Disse apparater må ikke bruges i områder, hvor 
elektronisk udstyr er forbudt.

Andre vigtige oplysninger

  uMic er en Bluetooth 2.1-kompatibel enhed. 
Dens trådløse transmissionsteknologi er ikke 
begrænset til, men optimeret for Unitron-
streamerenheder, som f.eks. uDirect 2.

  Anvendelsen af uMic med streamere, som 
ikke kommer fra Unitron, understøttes ikke 
af Unitron.
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Overensstemmelsesoplysninger

Overensstemmelseserklæring
Unitron erklærer herved, at dette Unitron-produkt 
overholder de væsentlige krav i Retningslinjerne for radio- og 
teleterminaludstyr 1999/5/EC. Den fuldstændige tekst til 
overensstemmelseserklæringen kan fås fra producenten eller den 
lokale Unitron-repræsentant, som du kan finde adressen på på 
www.unitron.com (verdensomspændende liste).

Bemærkning 1:
Denne enhed overholder del 15 i FCC reglerne og RSS-210 reglerne 
i Industry Canada. Betjening er underlagt følgende to betingelser:

1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og

2)  denne enhed skal acceptere eventuel modtaget interferens, 
herunder interferens, der kan forårsage uønskede funktioner.

Bemærkning 2:
Ændringer eller modifikation af denne enhed, som ikke er 
udtrykkeligt godkendt af Unitron, kan ophæve FCC-godkendelsen 
til betjening af denne enhed.

Bemærkning 3:
Denne enhed er testet, og den overholder grænserne for digitale 
enheder i klasse B i henhold til kapitel 15 i de amerikanske 
FCC-regler (Federal Communications Commission) og 
ICES-003-kravene (Interference-Causing Equipment Standard), 
fremsat af Industry Canada. Disse begrænsninger er udarbejdet 
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for at give en form for beskyttelse mod skadelig interferens i 
installationer til privat brug. Denne enhed genererer, anvender og 
kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og 
anvendes i henhold til vejledningen, kan den forårsage skadelig 
interferens til radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at 
der opstår interferens i en bestemt installation. Hvis denne enhed 
forårsager skadelig interferens til radio- eller tv-modtagelse, 
hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke udstyret, opfordres 
brugeren til at prøve at korrigere interferensen med en eller flere af 
følgende metoder:

 Drej eller omplacer modtagerantennen.

  Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.  
Slut enheden til en stikkontakt, der er forbundet med et andet 
kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.

  Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at 
få hjælp.

Bemærkning 4:
FCC/IC-erklæring og eksponering for RF-strålingDette udstyr 
overholder FCC/IC-grænserne for eksponering for stråling, 
som er angivet for et ukontrolleret miljø. Slutbrugere skal 
følge de specifikke betjeningsinstruktioner for at overholde 
RF-eksponeringskravene. Denne transmitter må ikke placeres 
sammen med eller anvendes sammen med en anden antenne 
eller transmitter.

Australien: Leverandørkodenummer N15398

New Zealand: Leverandørkodenummer Z1285
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Oplysninger om og forklaring af 
symboler

xxxx
CE-symbolet er en bekræftelse fra Unitron af, at dette 
Unitron-produkt overholder kravene i R&TTE-direktivet 1999/5/EC 
vedrørende radio- og teleterminaludstyr. Tallene efter CE-symbolet 
er antallet af konsulterede certificerede organer i henhold til 
ovennævnte direktiver.

Dette symbol angiver, at det er vigtigt, at brugeren læser og tager 
hensyn til de relevante oplysninger i denne brugervejledning.

Dette symbol angiver, at det er vigtigt, at brugere er opmærksomme 
på de relevante advarsler i denne brugervejledning.

Vigtige oplysninger om håndtering og produktsikkerhed.

Overensstemmelsesmærkat for Australian EMC and 
Radiocommunications.
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Driftsbetingelser:
Denne enhed er konstrueret på en måde, så den fungerer uden 
problemer eller begrænsninger, hvis den bruges efter hensigten, 
medmindre andet er bemærket i disse vejledninger.

0° til 55 °C og en relativ luftfugtighed på <95 % (ikke-
kondenserende).

Transport- og opbevaringsbetingelser:
Temperatur: –20° til +60 °C. Fugtighed ved transport: Op til 
90 % (ikke-kondenserende). Fugtighed ved opbevaring: 0 % til 
70 %, hvis apparatet ikke er i brug. Atmosfærisk tryk: 200 hPA til 
1500 hPa.

Symbolet med den overstregede affaldscontainer skal gøre 
opmærksom på, at denne enhed ikke må smides væk som 
normalt husholdningsaffald. Bortskaf gamle eller ubrugte 
enheder på genbrugspladser til elektronisk affald, eller lad 
sundhedspersonalet med hørelse som område bortskaffe 
enheden. Korrekt bortskaffelse beskytter miljøet og helbredet.

Dette produkt har et indbygget batteri, som ikke kan udskiftes. 
Forsøg ikke at åbne produktet eller tage batteriet ud, da det kan 
medføre personskade og beskadige produktet.

Kontakt den lokale genbrugsstation med henblik på fjernelse af 
batteriet.
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Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der 
ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af 
Unitron sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne 
tilhører deres respektive ejere.
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