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Witamy

Gratulujemy zakupu ReSound Unite TV.

ReSound Unite TV zapewnia wysoką jakość transmisji dźwięków 
z telewizora, wieży stereo HiFi, komputerów lub podobnych 
urządzeń bezpośrednio do aparatów słuchowych.

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję, aby w pełni wykorzystać 
możliwości ReSound Unite TV. Jeśli pojawią się jakiekolwiek 
pytania prosimy o zgłoszenie się do swojego protetyka słuchu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
www.magnusson.net.pl lub  www.resound.com

Zaleca się uważne przeczytanie rozdziału „Ważne Informacje” na 
stronach 24-25.

FCC ID: X26SAS-2



Komunikat:

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warun-
kom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, 
oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, które 
mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne 
z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częś-
cią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie 
odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w insta-
lacjach domowych. Ten sprzęt generuje, używa i może emitować 
fale radiowe i jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie 
z instrukcją, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. 

Nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej 
instalacji. Jeśli sprzęt ten powoduje zakłócenia odbioru radiowego 
lub telewizyjnego, co można sprawdzić przez włączenie wyłą-
czenie sprzętu, użytkownik może podjąć próbę usunięcia 
zakłóceń poprzez jeden lub klika z następujących środków:
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• Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości między Mini Mikrofonem a odbiorni-

kiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż

ten, w którym podłączony jest odbiornik.
• Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym

technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania
pomocy.

Zmiany lub modyfikacje mogą spowodować niemożność uży-
wania urządzenia.

Przeznaczenie

ReSound Unite TV ma na celu umożliwić użytkownikom aparatów 
słuchowych odbiór dźwięków z telewizji lub innych urządzeń 
audio. Podstawowym zadaniem ReSound Unite TV jest 
transmisja sygnału z telewizora lub innego urządzenia audio do 
aparatów słuchowych.

Lista krajów:

Produkty są przeznaczone do sprzedaży w krajach Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii.

__
__

__

__
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Krajowe ograniczenia:

Norwegia: Nie wolno korzystać z urządzenia w promieniu 20 km 
od centrum Ny Alesund, Norwegia.

Produkt ten jest zgodny z następującymi wymogami prawnymi:
W UE: Urządzenie spełnia zasadnicze wymagania zgodnie 
z załącznikiem I Dyrektywy Rady 93/42/EEC dla urządzeń 
medycznych (MDD) i zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi 
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC (R&TTE). 

Deklaracja zgodności może być skonsultowana na
www.resound.com

W Stanach Zjednoczonych: FCC CFR 47 część 15, C, rozdział 
15.249.

Inne określone zastosowanie  międzynarodowych wymogów 
regulacyjnych w krajach poza UE i Stanami Zjednoczonymi. 
Proszę odnieść się do lokalnych wymogów kraju dla tych 
obszarów.

Produkt ten został sklasyfikowany jako odbiornik klasy 2 zgodnie 
z EN 300 440.
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Opis

1 Mono / Stereo
2 Lewe złącze audio
3 Prawe złącze audio
4 Złącze Mini-USB
5 Przycisk parowania
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6 Zwiększanie głośności
7 Zmniejszanie głośności
8 Wskaźnik kanału
9 Kontrolka zasilania (zielona)
10 Lampka aktywności (bursztynowa)
11 Wtyczka do gniazda zasilania
12 Wtyczka Mini-USB

9

8 9 10
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Pierwsze kroki

Instalacja ReSound Unite TV
W zależności od telewizora, wieży stereo HiFi, komputera lub 
innych urządzeń audio, instalacja ReSound TV może się różnić. 
Następujące kroki poprowadzą Cię przez proces parowania 
i łączenia, który jest łatwy do zrobienia prawie dla każdego. 
Zacznij od podłączenia kabli i zakończ podłączając ReSound 
Unite TV do aparatów słuchowych.

Podłącz kable audio do ReSound Unite TV. Dotyczy TV, sprzętu 
stereo HiFi i komputera

1. Podłącz zasilacz dostarczony przez ReSound do gniazdka
elektrycznego i włóż kabel do gniazda Mini-USB w ReSound 
Unite TV

2. Podłącz czerwony i biały kabel audio do czerwonych i białych
wyjść audio w ReSound Unite TV

3. Podłącz drugi koniec kabla audio do czerwonej i białej
wtyczki wyjścia audio w telewizorze

4. Wyjście audio zazwyczaj oznaczone “L - R” dla lewego i pra-
wego kanału, i zazwyczaj może być znalezione z tyłu 
telewizora. Alternatywnie można podłączyć ten kabel do wie-
ży stereo HiFi.

__

__

__

__
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Uwaga: Przy tej instalacji, większość telewizorów 
będzie wysyłała dźwięk do obu aparatów słuchowych 
i głośników jednocześnie. W niektórych telewizorach 
można regulować balans pomiędzy wyjściem audio 
i głośnikami – szczegóły można znaleźć w instrukcji 
obsługi TV.
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W opakowaniu znajdziesz śruby do montażu urządzenia na 
ścianie. Zamiast śrub można również przymocować urządzenie 
rzepem do boku TV lub postawić na jego górze. Aby uzyskać 
najlepszą wydajność ReSound Unite TV powinien być 
umieszczony pionowo, na ścianie lub umieszczony w dołączonej 
w opakowaniu podstawce.

Alternatywna instalacja kabli audio:

W przypadku braku możliwości podłączania ReSound Unite TV 
do gniazda audio istnieje alternatywna możliwość instalacji: 
adapter Jack, adapter Scart.

Adapter Jack – dla TV i komputera:
1. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego i podłącz kabel

do gniazda mini-USB w ReSound TV

2. Podłącz czerwony i biały wtyk przewodu audio do czer-
wonych i białych wtyków w ReSound TV

__

__
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3. Podłącz adapter Jack na drugim końcu kabla audio

4. Podłącz adapter Jack do gniazda słuchawkowego w telewi-
zorze ablo do gniazda słuchawkowego w komputerze.

__

__
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Uwaga: Wyjście słuchawkowe zazwyczaj znajduje się na 
boku lub z przodu telewizora. W przypadku korzystania 
z gniazda słuchawkowego, zazwyczaj tylko osoba 
nosząca aparaty słuchowe usłyszy dźwięk, a głośniki TV 
będą wyciszone. Jeśli nie chcesz aby głosniki były 
wyciszone, wróć do pierwszego sposobu instalacji albo 
podłącz urządzenie za pomocą adaptera scart. Tele-
wizor może wspierać głośniki i słuchawki jednocześnie 
– szczegóły znajdują się w instrukcji obsługi TV.

Adapter Scart – dla TV:
1. Podłącz zasilacz do gniazdka

elektrycznego i włóż kabel 
mini-USB do gniazda 
w ReSound Unite TV.

2. Podłącz czerwony i biały wtyk
przewodu do czerwonych
i białych wtyków
w ReSound Unite TV

3. Podłącz adapter kable audio
do złącz w adapterze Scart

4. Podłącz adapter Scart do złącza Scart telewizora

Uwaga: Wyjście Scart zazwyczaj znajduje się z tyłu lub 
z boku telewizora lub DVD. Korzystając z tego złącza, 
port video z telewizora jest zwykle ustawiany jako 
wyjście dla dźwięku. Aby dokonać zman w ustawieniach 
dźwięku w TV należy zapoznać się z instrukcją TV.

__

__

__

__
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Cyfrowo analogowy konwerter audio
Jeżeli w telewizorze znajduje się tylko cyfrowy port audio, 
potrzebny będzie „cyfrowo-analogowy konwerter audio” i Toslink, 
czyli kabel optyczny do podłączenia ReSound Unite TV do 
telewizora. Skonsultuj się z technikiem dla tych 2 pozycji.

1. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego i włóż kabel
mini-USB do gniazda w ReSound Unite TV 

2. Podłącz czerwony i biały wtyk audio do czerwonych i białych
wtyków w ReSound Unite TV

3. Podłącz Cyfrowo-Analogowy Konwerter Audio na drugim
końcu kabla audio.

4. Podłącz źródło zasilania Cyfrowo-Analogowego Konwertera
Audio do gniazdka elektrycznego.

5. Podłącz Cyfrowo-Analogowy Konwerter Audio do telewizora
za pomocą kabla optycznego Toslink. Podłącz jeden koniec 
kabla do przetwornika, a drugi koniec do cyfrowego wyjścia 
audio w telewizorze.

__

__

__

__

__
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Parowanie z aparatami słuchowymi

Uwaga! Poniższe informacje są  przeznaczone głównie 
dla protetyka słuchu, który w większości przypadków 
wykona zadania, które są niezbędne aby ReSound 
Unite TV mógł być używany z aparatami słuchowymi. 
Jednak proces ten jest prosty i może go przeprowadzić 
prawie każdy.

Parowanie jest procesem tworzenia wyłącznej komunikacji 
pomiędzy aparatami słuchowymi a ReSound Unite TV.
Protetyk słuchu może sparować Unite TV podczas dopasowania 
aparatów słuchowych. Alternatywnie, można wykonać poniższe 
czynności, aby sparować aparaty słuchowe z ReSound Unite TV 
bez programem do dopasowania aparatów słuchowych:

1. Upewnij się, że ReSound Unite TV jest podłączony do
gniazdka elektrycznego, a zielona lampka zasilania jest 
włączona. Aparaty słuchowe muszą być wyłączone - otwarte 
drzwiczki baterii.

2. Naciśnij jeden raz przycisk parowania w ReSound Unite TV
(5 na stronie 8). Spowoduje to uaktywnienie lampki aktyw-
ności w kolorze bursztynowym (10 na stronie 9), która wska-
zuje, że tryb parowania został aktywowany. Również wskaź-
nik numer kanału 1 (8 na stronie 9) zostanie włączony 
w momencie, gdy przycisk parowania został wciśnięty tylko 
raz. Tryb parowania zostanie aktywowany na 20 sekund.

__

__
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3. Gdy tryb parowania jest aktywny zamknij drzwiczki komory
baterii w obu aparatach słuchowych i upewnij się, że są one 
włączone.  (Jeśli bursztynowa lampka aktywności wyłączy się 
zanim aparaty słuchowe zostaną włączone parowanie nie 
zostanie zakończone). Udane parowanie będzie zasygna-
lizowane melodią słyszaną z obu aparatów słuchowych. Teraz 
jesteś gotów do korzystanie z ReSound Unite TV!

Parowanie z 2gim lub 3cim ReSound Unite TV
Z jedną parą aparatów słuchowych możliwe jest połączenie do 
trzech jednostek ReSound Unite TV. Aby sparować drugi 
ReSound Unite TV naciśnij przycisk parowania na drugim 
urządzeniu dwa razy – zostanie aktywowany wskaźnik kanału 
(8 na stronie 9) z numerem 2, a następnie zamknij drzwiczki 
komory baterii aparatów słuchowych.
Trzeci ReSound Unite TV może być połączony przez naciśnięcie 
przycisku parowania trzy razy i zakończenie procedury tak jak 
opisano powyżej.

__
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Włączanie i wyłączanie transmisji dźwięku

Włącz telewizor, wieżę stereo HiFi, komputer lub inne urządzeniae 
audio, które jest podłączone do ReSound Unite  TV. Upewnij się, 
że aparaty słuchowe również są włączone. Transmisja sygnału 
audio może być włączone na 2 sposoby:
1. Wciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy  przycisk zmiany

programów w każdym aparacie słuchowym. Wykonaj tą 
czynność oddzielnie w obu urządzeniach. Po połączeniu 
ReSound Unite TV z aparatami słuchowymi usłyszysz 
melodię w aparatach, a następnie nastąpi transmisja dźwięku 
do aparatów.

2. Jeśli posiadasz Pilot Unite (opcjonalnie), wystarczy nacisnąć
Przycisk Łączności. Spowoduje to chwilowe wyświetlenie się 
ikony wyszukiwania na wyświetlaczu pilota. Gdy aparaty 
słuchowe połączą się z ReSound Unite TV usłyszysz krótką 
melodię w obu uszach, która potwierdzi transmisję dźwięku a 
na wyświetlaczu pojawi się ikona transmisji strumieniowej. 
Teraz w obu aparatach słuchowym można usłyszeć dźwięk.

Start przekazywania sygnału audio w drugim i trzecim ReSound 
Unite TV
Jeżeli jest dostępny więcej niż jeden ReSound Unite TV można 
nacisnąć Przycisk Łączności na pilocie zdalnego
sterowania 2 razy lub 3 razy, w zależności, z którego urzadzenia 
ReSound Unite TV ma być słyszany sygnał.

__

__
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Przycisk Łączności
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Wyszukiwanie TV Łączenie z TV

Maksymalnie trzy ReSound Unite TV pokazywane są na wyś-
wietlaczu pilota i oznaczone odpowiednio literami A, B lub C, 
a ReSound Unite TV, który jest obecnie w użyciu jest wskazany 
na wyświetlaczu.
Jeśli nie masz Pilota, naciśnij i przytrzymaj  ok. 3 sekund, dwa lub 
trzy razy przycisk zmiany programów w aparacie słuchowym 
(w zależności do którego ReSound Unite TV chcesz uzyskać 
dostęp).



Wyłączanie transmisji

• Krótko naciśnij przycisk zmiany  programów w każdym
aparacie słuchowym. Wyłączy to transmisję dźwięku w obu
urządzeniach.

• Na Pilocie Unite (opcjonalny) wystarczy nacisnąć przycisk „P”
znajdujący się na środku klawiatury. Aparaty powrócą do
ostatnio używanego programu. Można również nacisnąć
przycisk „ Dom” w celu powrotu do ustawień domyślnych.

• Jeśli używasz telefonu z ReSound Unite™ Phone Clip lub
Phone Now, podczas korzystania z ReSound TV transmisja
sygnału z tego urządzenia na czas rozmowy zostanie
wstrzymana, a po zakończeniu rozmowy wznowiona.

Uwaga! Możesz wyjść z zasięgu (> 7m) ReSound Unite 
TV. Jeśli wrócisz w miejsce, które obejmuje zasięg 
ReSound Unite TV w ciągu 5 minut to aparaty słuchowe 
ponownie automatycznie połączą się z ReSound Unite 
TV, a transmisja sygnału audio będzie kontynuowana.

Sterowanie
Regulacja głośności
ReSound Unite TV został zaprojektowany tak, aby zapewnić 
komfortowy poziom użytkowania od momentu jego aktywacji. 
Jednak dla niektórych urządzeń lub środowisk akustycznych 
może być pożądana regulacja głośności co może być zrobione 
różnymi sposobami. 

__

__

__
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Należy pamiętać, że regulacja głośności dźwięku w ReSound 
Unite TV nie zostaje przeniesiona do innych programów 
akustycznych w aparatach.

• Użyj klawiszy “+” i “-” (6 i 7 na stronie 9), aby wyregulować
głośność do komfortowego poziomu. Przed zmianą ustawień 
głośności upewnij się, że aparaty słuchowe są odpowiednio 
wyregulowane. W większości przypadków korekta ta powinna 
być wykonana raz. ReSound Unite TV jest stworzony jako 
urządzenie typu “ustaw i zapomnij”.

• Użyj pilota ReSound Unite TV  (opcjonalny), aby wyregulować
głośność. Aby uzyskać więcej informacji na jego temat, zgłoś 
się do swojego protetyka słuchu. 

• W niektórych przypadkach poziom głośności może być dalej
dopasowany np. poprzez przyciszenie ogólnej głośności TV. 
W wielu przypadkach będzie to regulować głośność zarówno 
dźwięku strumieniowego (bezprzewodowo przekazywanego 
do aparatów słuchowych) oraz niestrumieniowego (dostarcza-
nego do mikrofonów w aparatach słuchowych w normalny 
sposób). Oczywiście taki sposób regulacji wpływa na komfort 
słyszenia dla innych osób w pokoju.

__

__

__
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Sterowanie Mono / Stereo
Dwu-pozycyjny przełącznik suwakowy (1 na stronie 8) może być 
użyty do ustawienia  transmisji sygnału audio w trybie Stereo (dwa 
kanały) lub Mono (jeden kanał). Dla dopasowania obuusznego, 
przełącznik powinien być ustawiony na Stereo. Dla dopasowania 
jednousznego powinien być ustawiony w pozycji Mono.

Ważne informacje
Konserwacja i pielęgnacja
• Czyść ReSound Unite TV za pomocą wilgotnej szmatki. Nigdy

nie należy używać do czyszczenia środków czyszczących
przeznaczonych dla gospodarstw domowych (proszek do
prania, mydło, itp.) lub alkoholu.

• Gdy ReSound Unite TV nie jest używany znajduje się w trybie
czuwania. Nie musisz go wyłączyć lub wyjmować baterii

Ogólne ostrzeżenia
• Trzymaj ReSound Unite TV poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat.
• ReSound Unite TV wykorzystuje zakodowaną cyfrowo

transmisję o małej mocy w celu komunikacji z innymi
urządzeniami bezprzewodowymi. Choć mało prawdopodob-
ne, w pobliżu urządzeń elektronicznych transmisja może być
ograniczona. W takim przypadku odsuń się od urządzeń
zakłócających.

• Używaj ReSound Unite TV tylko z zasilaczem, który został
dołączony do produktu.

__

__

__
__

__



• Kiedy podczas korzystania z ReSound Unite TV jego praca
zostanie zakłócona przez urządzenia emitujące pole 
elektromagnetyczne, należy przenieść urządzenie dalej od 
źródła zakłóceń.

Ogólne środki ostrożności
• W trakcie dopasowania aparaty słuchowe i ReSound Unite™

otrzymują unikalny kod łączności. Gwarantuje to, że ReSound 
Unite TV nie będzie miał wpływu na aparaty słuchowe 
noszone przez innych ludzi.

• Wysokiej mocy urządzenia elektroniczne, większe instalacje
elektroniczne i metalowe konstrukcje mogą przeszkadzać
i znacznie zmniejszyć zasięg działania.

• Używaj tylko oryginalnych akcesoriów słuchowych ReSound.
• Nie wolno dokonywać żadnych zmian lub modyfikacji

ReSound Unite TV.
• Otwarcie ReSound Unite TV doprowadzić do jego

uszkodzenia. Jeśli wystąpią problemy, których nie można
rozwiązać, stosując się do wytycznych w niniejszej instrukcji
obsługi, w dziale rozwiązywanie problemów, należy
skontaktować się z protetykiem słuchu.

• ReSound Unite TV może być naprawiany tylko przez
autoryzowany serwis.

• Nie używaj ReSound Unite TV w miejscach, w których
transmisja radiowa jest zabroniona, np. samoloty itp.

• Podłączaj ReSound Unite TV tylko do źródeł, które są
wyraźnie do tego przeznaczone.

__

__

__

__
__

__

__

__

__
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Specyfikacja techniczna
Zakres pracy: do 7 metrów
Zasilanie: Zewnętrzny adapter ścienny
Łączność bezprzewodowa:      2,4 GHz

oTemperatura pracy: od 0 do 55 C
oTemperatura przechowywania: od -20 do 60 C

Badanie termiczne, transport i przechowywanie
Produkt był przedmiotem badań temperatury i cyklów ogrzewania 

o ow zakresie od -25 C do +70 C, zgodnie z wewnętrznymi 
normami i normami przemysłu.

Gwarancja
ReSound Unite TV jest objęty ograniczoną gwarancją wydaną 
przez producenta na okres 12 miesięcy od dnia zakupu. Proszę 
zauważyć, że w niektórych krajach mogą być stosowane 
rozszerzone warunki gwarancji. Proszę skontaktować się z pro-
tetykiem słuchu, aby uzyskać więcej informacji.

Co obejmuje gwarancja?
Jeśli urządzenie elektryczne lub jego elementy nie działają z po-
wodu wadliwego wykonania, wytworzenia lub wad konstrukcji 
w czasie trwania gwarancji to zostaną one naprawione lub 
wymieniona bez dodatkowych opłat za materiały lub samą 
naprawę (pod warunkiem oddania ich do punktu zakupu).



Jeśli okaże się, że naprawa nie jest możliwa, całe urządzenie 
może zostać zastąpione równoważnym sprzętem za obopólną 
zgodą protetyka słuchu i klienta.

Czego nie obejmuje gwarancja?

Problemy wynikające z niewłaściwej obsługi lub konserwacji, 
niestosowania się do instrukcji obsługi, wypadki losowe, naprawy
wykonane przez nieautoryzowane podmioty, narażenie na 
działanie szkodliwych substancji lub szkody spowodowane 
ciałami obcymi wprowadzanymi do urządzenia nie są objęte 
gwarancją i mogą spowodować jej utratę. Powyższa gwarancja 
nie narusza żadnych praw, które obowiązują w kraju zakupu 
urządzenia. Protetyk słuchu może wydać gwarancję, która 
wykracza poza klauzulę niniejszej gwarancji. Prosimy skonsul-
tować się ze specjalistą celem uzyskania dalszych informacji.

Numer seryjny:

Data zakupu:
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OBJAWY PRZYCZYNA

Przycisk Łączności na Pilocie
 jest wciskany ale nie ma 
żadnego efektu

Przycisk zmiany programów 
w aparacie słuchowym został 
wcisnięty na dłużej niż 3 sekun-
dy ale nie ma żadnego efektu

Naciskam przycisk parowania 
na Unite TV ale melodia paro-
wania nie jest odtwarzana 
w aparacie słuchowym

ReSound Unite TV i aparaty 
słuchowe nie zostały sparowane

Pilot Unite i aparaty słuchowe 
nie są w zasięgu transmisji 
bezprzewodowej

ReSound Unite TV i aparaty 
słuchowe nie zostały sparowane

ReSound Unite TV i aparaty 
słuchowe nie są w zasięgu 
transmisji bezprzewodowej

ReSound Unite TV i aparaty 
słuchowe nie znajdowały się 
równocześnie w trybie 
parowania

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



29

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Przeprowadź proces parowania

Upewnij się, że Pilot Unite i aparaty słuchowe są w zasięgu 
transmisji a następnie ponownie uruchom transmisję.

Przeprowadź proces parowania

Upewnij się, że ReSound Unite TV i aparaty słuchowe są 
w zasięgu transmisji a następnie powtórz proces parowania

Powtórz proces parowania i upewnij się, że komory baterii w obu 
aparatach słuchowych są zamknięte w ciągu 20 sekund 
po naciśnięciu przycisku parowania na ReSound Unite TV
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OBJAWY PRZYCZYNA

Przycisk Łączności na Pilocie 
Unite jest wciśnięty jednak 
żaden dźwięk nie jest transmi-
towany mimo wyszukiwania 
źródła (na ekranie pokazuje 
się ikona „X”)

Brak dźwięku w aparatach 
pomimo włączonego programu 
transmisji dźwięku

Dźwięk z Unite TV jest 
zniekształcony

ReSound Unite TV i aparaty 
słuchowe nie są w zasięgu 
transmisji bezprzewodowej

ReSound Unite TV nie jest 
prawidłowo podłączony 
do telewizora

ReSound Unite TV jest 
wyłączony albo dźwięk 
w telewizorze został wyciszony

ReSound Unite TV i aparaty 
słuchowe nie są w zasięgu 
transmisji bezprzewodowej

Telewizor może być wyłączony 
lub dźwięk z telewizora został 
wyciszony

Poziom dźwięku audio 
z telewizora jest zbyt wysoki

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Upewnij się, że Unite TV i aparaty słuchowe są w zasięgu 
transmisji i ponownie  aktywuj transmisję

Podłącz poprawnie kabel do Unite TV i ponownie aktywuj 
transmisję sygnału audio

Włącz lub pogłośnij telewizor i aktywuj transmisję sygnału audio

Upewnij się, że Unite TV i aparaty słuchowe są w zasięgu 
transmisji bezprzewodowej 

Włącz telewizor lub pogłośnij go

Wyreguluj głośność za pomocą przycisku na Unite TV aż dźwięk 
przestanie być zniekształcony
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OBJAWY PRZYCZYNA

Poziom głośności z ReSound 
Unite TV jest bardzo niski

Dźwięk z Unite TV jest 
zniekształcony lub od czasu 
do czasu przerywany

Dźwięk z Unite TV nie jest 
zsynchronizowany z obrazem 
z telewizji

Dźwięk z ReSound Unite TV  
nie jest zsynchroziowany 
z dźwiękiem z głośników
Telewizora

Poziom głośności z telewizorze 
jest zbyt niski

Unite TV i aparaty słuchowe 
znajdują się na skraju zasięgu 
transmisji bezprzewodowej

Unite TV i aparaty słuchowe 
nie są w odpowiednim położeniu

Twój telewizor nie jest w stanie
zsynchronizować dźwięku 
z wybranym wyjściem audio 
i obrazem

Twój telewizor nie jest w stanie
zsynchronizować dźwięku 
z wybranego wyjścia audio 
z dźwiękiem z głośników 
telewizora

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Wyreguluj głośność za pomocą klawiszy “+” i “-” na Unite TV 
aż dźwięk stanie się wystarczająco głośny

Przesuń się odrobinę bliżej Unite TV

Upewnij się, że Unite TV został umieszczony w odpowiedniej 
pozycji i że znajdujesz się w zasięgu działania a na drodze 
przekazywania sygnału nie ma większych przeszkód

Jeśli to możliwe spróbuj użyć innego wyjścia audio z telewizora,
jeśli to nie pomoże, należy skontaktować się ze sprzedawcą TV.
Unite TV praktycznie nie ma opóźnień i nie przyczynia się 
do powstawania dyssynchronizacji obrazu i dźwięku

Jeśli to możliwe, spróbuj użyć innego wyjścia audio z TV a jeśli 
to nie pomoże, należy skontaktować się ze sprzedawcą TV.
Unite TV praktycznie nie ma opóźnień i nie przyczynia się 
do powstawania jakiegokolwiek pogłosu



OBJAWY PRZYCZYNA

Dźwięk z aparatów słuchowych 
jest zbyt cichy lub zbyt głośny

Aparat słuchowy wyłączył się 
z programu transmisji dźwięku

Nie słychać dźwięku w apara-
tach słuchowych pomimo 
sparowania ich z ReSound 
Unite TV

Poziom wejścia audio nie jest 
odpowiedni do słuchania

Unite TV i aparaty słuchowe 
były poza zasięgiem dłużej niż 
5 minut

Bateria w aparacie słuchowym 
jest na wyczerpaniu i nie obsłu-
guje już bezprzewodowej trans-
misji dźwięku

Możesz użyć bezpośredniego 
wejścia audio z TV

Telewizor obsługuje tylko 
“Wyjście Audio” lub głośniki, 
ale nie oba jednocześnie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Wyreguluj głośność za pomocą klawiszy“+” i “-” na Unite TV, 
aż dźwięk stanie się odpowiednio głośny

Alternatywnie aby wyregulować głośność należy użyć klawiszy 
“+” i “-” na Pilocie Unite.

Upewnij się, że Unite TV i aparaty słuchowe są w zasięgu 
transmisji bezprzewodowej i ponownie aktywuj transmisję audio.

Włóż nową baterię do aparatu słuchowego

Podłącz czerwone i białe kable audio bezpośrednio do telewizora

Może być konieczne podłączenie zewnętrznego odbiornika 
lub wzmacniacza do telewizora a następnie podłączenie ReSound 
Unite  TV do tego urządzenia.
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Notatki
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Notatki



Zwróć uwagę na informacje oznaczone symbolem ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE wskazuje na sytuację, która może pro-
wadzić do poważnych obrażeń,
UWAGA wskazuje na sytuację, która może prowadzić 
do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń.

Porady i wskazówki jak lepiej sobie radzić z akcesoriami 
ReSound Unite™.

Wyposażenie obejmuje nadajnik radiowy.

Zastosowane w produkcie części są typu B
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Wszelkie kwestie dotyczące Urządzeń Medycznych EU Dyrektywa 
93/42/EEC, lub dyrektywy Rady 1999/5/EE C powinny być 
kierowane do GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, DK 2750 Ballerup, 
Denmark (Dania)

Prosimy pytać swojego protetyka słuchu 
w sprawie utylizowania akcesoriów ReSound Unite™.
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Dystrybutor w Polsce
GNP Magnusson 
Aparatura Medyczna Sp. z o.o.
Al. Obrońców Tobruku 1/1
10-092 Olsztyn
biuro@magnusson.net.pl
www.magnusson.net.pl

Siedziba główna
ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com

Wielka Brytania
GN ReSound Ltd.
Kirtlington Business Centre
Portway
Kirtlington
Oxon OX5 3JA
Tel.: +44 1869 352 800
Fax: +44 1869 343 466
www.gnresound.co.uk

Australia
GN ReSound Pty. Ltd.
Unit R1 Regents Park Estate
391 Park Road
Regents Park NSW 2143
Tel.: (free) 1800 658 955
Fax: +61 2 9743 7472
www.gnresound.com.au

Nowa Zelandia
GN ReSound (NZ) Ltd.
12 Parkway Drive
Mairangi Bay
Auckland
Tel.: (free) 0800 900 126
Fax: (free) 0800 007 695
www.gnresound.co.nz

17358900-GB-10.08 Rev.C
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