Unitron
uMic
navodila za uporabo
™

Hvala

Vaš uMic

Hvala ker ste izbrali Unitron uMic .
Pri Unitron si prizadevamo lajšati težave ljudi, ki
trpijo zaradi slušne prizadetosti. Skupaj z
slušnimi akustiki iščemo napredne rešitve po
meri za vsakogar. Ker je sluh pomemben.
™

Slušni akustik: ________________________________
____________________________________________
Telefon: _____________________________________
Serijska številka: ______________________________
Garancija: ___________________________________
Datum nakupa: _______________________________
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Vklop/Izklop

vklop

izklop

Bluetooth povezovanje
Nošenje uMic
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Indikator
Vklop ON
Izklop OFF
Polnjenje
Opozorilo za
prazno baterijo
Oddajanje
Premor oddajanja
Način za povezovanje

Zeleno 2 sekundi
Rdeče 2 sekundi
Polno rdeče
Dodaten kratek rdeč utrip
poleg glavne lučke
Polno modro
Kratek moder utrip
Hitro modro utripanje

Pregled vašega uMic
1 Glasnost zavgor ( )
2 Glasnost navzdol ( )
3 Stikalo za vklop ( )

Ostali možni dodatki
Unitron mini-USB 12V polnilni
adapter za polnjenje v avtomobilu.
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4 Vhod za polnjenje (mini-USB)
5 Odprtina za mikrofon
6 Indikacijska lučka
7 Luknja za vrvico
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Poleg vašega Unitron slušnega aparata z možnostjo
brezžičnega delovanja potrebujete tudi kompatibilno
rešitev oddajanja signala. V teh navodilih za uporabo
je predstavljen primer uporabe uDirect™ 2. Ker
oddajnik uMic temelji na tehnologiji Blutetooth® so z
njim lahko kompatibilni tudi drugi Bluetooth
sprejemniki, vendar je uMic optimiziran in testiran
samo z Unitron uDirect 2 sprejemnikom.

8 Sponka za pritrditev
Dodatki
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(Vsebina je lahko različna glede na državo)

Dvojni mini-USB razdelilnik (1 vhod/ 2 izhod)
Vrvica za okoli vratu
Zaščitna torbica
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® Bluetooth je registrirana znamka Bluetooth SIG Inc.
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Prva uporaba

Polnjenje uMic

Sistem je sestavljen iz treh glavnih elementov:
• uMic
• Unitron slušni aparati
• Unitron uDirect 2
uMic brezžično oddaja glas govorca v vaše slušne
aparate prek uDirect 2 sprejemnika. Glasnost
mikrofona slušni aparatov bo samodejno
prilagojena med sprejemanjem signala iz uMic.
Nivo prilagajanja vam bo nastavil vaš slušni
akustik.

Vaš uMic ima vgrajeno baterijo za polnjenje, ki
je ne morete odstraniti. V primeru prazne
baterije bo indikacijska lučka utripala rdeče.
Polnjenje:
1. Vstavite Unitron
napajalni adapter, ki
je bil priložen z
uDirect 2 v uMic
mini-USB vtičnico.
2. Vklopite napajalni adapter v električno vtičnico.

slušni aparat

govorec

Povprečen čas polnjenja je 2 uri. Polnjenje je
končano, ko indikacijska lučka sveti polno zeleno.
Pri prvem polnjenju uMic pustite, da se ta polni
najmanj tri ure, tudi če indikator za baterijo ne sveti
ali sveti polno zeleno že prej.
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uDirect2
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uMic
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Uporaba napajalnega adapterja na dveh napravah:
Na napajalni adapter nastavite mini-USB razdelilnik in
ga vklopite v napravi, kot je prikazano na sliki spodaj.
Z uDirect 2:
Hkrati lahko polnite obe
napravi.
Z uTV 2:
UMic lahko polnite,
uTV™ 2 pa uporabljate.

Popolnoma varno je, da pustite uMic polniti
čez noč.
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Vklapljanje/izklapljanje uMic
Potisnite stikalno za vklop ( ) kot je prikazano,
da vklopite ali izklopite uMic.
Potisnite stikalo za vklop v
smeri vhoda za polnjenje
za vklop uMic.
Varčevalni način

vklop

izklop

V primeru, da po 30 minutah sprejemnik, kot je
uDirect 2, ni zaznan, se bo uMic samodejno
izklopil, da bi varčeval z baterijo, tudi če je stikalo
za vklop na položaju za vklop.
Za izhod iz varčevalnega načina uMic izklopite in
ga ponovno vklopite.
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Posebni načini uporabe
uMic in televizija

uMic in telefoniranje
Telefonski klici imajo v uMic vedno
prednost.
V primeru, da je uDirect 2 povezan z vašim
telefonom, lahko še vedno sprejemate telefonske klice,
tudi če uporabljate uMic. V primeru dohodnega klica
bo uDirect 2 samodejno ustavil sprejemanje avdio
signala iz uMic in namesto tega poslal avdio signal iz
vašega telefona v vaše slušne aparate.

“klik”

Za doseganje visoke kakovosti
zvoka v stereo načinu, za
gledanje televizije priporočamo
uporabo namenskega uTV 2.

uTV 2
Pri televizijah kjer analogni
avdio izhod ni prisoten, ali ko potujete,
lahko za izboljšanje kvalitete zvoka med
gledanjem televizije uporabite uMic.

Za najboljši rezultat:
1. Poiščite kje se nahaja
zvočnik televizije.
2. Postavite uMic 20cm od
zvočnika.

Za sprejem dohodnega klica pritisnite dostopno
tipko na uDirect2( ), ko bo ste slišali melodijo
zvonjenja vašega telefona. Za prekinitev klica
ponovno pritisnite tipko na uDirect 2.
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3. Med gledanjem televizije
pustite uMic vklopljen v
napajalni adapter.

uMic
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