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Než začnete

UPOZORNĚNÍ

Pečlivě si prostudujte celou uživatelskou příručku a 
dodržujte bezpečnostní informace v tomto dokumentu, 
abyste předešli škodám nebo úrazu. 

Úvod

StreamLine Mic používá Bluetooth®* Technologie poskytující 
následující funkce.

* Vlastníkem slovní značky a loga Bluetooth je firma Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití 
těchto značek výrobcem tohoto produktu z hlediska právních norem spadá pod licenční 
ujednání. Ostatní obchodní známky a obchodní názvy jsou ve vlastnictví příslušných 
společností.
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➊ Sluchátka pro chytré telefony 

Zvuky z vašeho chytrého 
telefonu se budou 
prostřednictvím jednotky 
StreamLine Mic přenášet do 
vašich sluchadel.
Váš hlas je snímán jednotkou 
StreamLine Mic a odesílán do 
vašeho chytrého telefonu.

Více se můžete dočíst v kapitole 
„Telefonní hovory“.
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➋ Sluchátka pro hudbu 

Hudba z vašeho chytrého 
telefonu nebo jakéhokoli 
jiného Bluetooth zařízení se 
bude prostřednictvím jednotky 
StreamLine Mic přenášet do 
vašich sluchadel.

Více se můžete dočíst v kapitole 
„Poslech hudby“.
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➌ Vzdálený mikrofon 

Zvuky z vybraného reproduktoru 
se budou bezdrátově přenášet 
z StreamLine Mic do vašich 
sluchadel.
Více se můžete dočíst v kapitole 
„Použití jako vzdálený mikrofon“.
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➍ Dálkové ovládání

Když jednotka StreamLine Mic neprovádí streaming zvuků, 
může se používat jako dálkové ovládání pro vaše sluchadla.
Více se můžete dočíst v kapitole 
„Použití jako dálkové ovládání“.
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Balení obsahuje

➊ StreamLine Mic
➋ Šňůrky (různé délky)
➌ Kapsa
➍ Kabel USB pro nabíjení
➎ Napájecí kabel s USB a napájecí modul  
     (specifický pro danou zemi)

http://
http://
http://
http://
http://
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➍
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Součásti

➊ Mikrofony
➋ Kontrolka napájení 
➌ Signalizace stavu 
➍ Spona (otočná)
➎ Multifunkční tlačítko 
➏ Tlačítka pro nastavení hlasitosti  a 
➐ Port USB pro nabíjení

http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
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➍
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 Začínáme

 Nabíjení

Jednotka StreamLine Mic je při dodávce částečně nabita. 
Před prvním použitím ji plně nabijte. 
Pokud kontrolka napájení  svítí červeně , máte ještě 
přibližně 30 minut zbývající doby pro streaming audiosignálu.
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Kontrolka napájení ukazuje stav nabíjení:

Popis

Baterie je téměř vybitá
Nabíjení (StreamLine Mic svítí)
Nabíjení (StreamLine Mic nesvítí)
Nabíjení je dokončeno (StreamLine Mic svítí)
Nabíjení je dokončeno (StreamLine Mic nesvítí)

Další informace:
● Plné nabití obvykle trvá 2 hodiny.
● Ujistěte se, že vidlice napájecí šňůry je snadno přístupná, 

abyste ji mohli v případě nutnosti vytáhnout ze zásuvky.
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Párování sluchadel

Vaše sluchadla musí být jedenkrát spárována s jednotkou 
StreamLine Mic. Párování je poté ve sluchadlech uloženo a 
při každém zapnutí si je pamatují.
X	Ujistěte se, že je jednotka StreamLine Mic vypnutá: 

Podržte stisknuté tlačítko , dokud kontrolka  
signalizující napájení nezhasne. To trvá přibližně 
6 sekund.

X	Sluchadla vypněte a znovu je zapněte.
Přihrádky baterie otevřete a uzavřete. Pokud sluchadla 
nemají přihrádku baterie, vypněte je a zapněte je tak, jak 
je popsáno v uživatelské příručce pro sluchadla.
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Sluchadla jsou nyní připravena pro párování. 
Na dokončení párování máte 3 minuty. 

X	Jednotku StreamLine Mic zapněte: Podržte stisknuté 
tlačítko , dokud kontrolka  signalizující napájení 
nezačne svítit zeleně . To trvá přibližně 3 sekundy.
Kontrolka  signalizující stav bliká žlutě .

X	Položte obě sluchadla do 
blízkosti jednotky StreamLine Mic 
(maximální vzdálenost 20 cm 
nebo 8 palců). Automaticky se 
spustí proces párování.
Párování je dokončeno, jakmile 
kontrolka signalizující stav začne 
svítit žlutě .
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Párování vašeho chytrého telefonu nebo 
hudebního přehrávače

Je potřeba, aby se jednou uskutečnilo párování vašeho 
chytrého telefonu (nebo hudebního přehrávače) s jednotkou 
StreamLine Mic. Poté je spojení automaticky navazováno, 
kdykoli je přístroj StreamLine Mic zapnutý a nachází se v 
jeho provozním dosahu.
X	Podržte současně stisknutá tlačítka  a , dokud 

kontrolka signalizující stav  nezačne blikat modře . 
To trvá přibližně 6 sekund. 
Jednotka StreamLine Mic je nyní připravena k párování. 
Na dokončení párování máte 3 minuty. 
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X	Na svém chytrém telefonu nebo hudebním přehrávači 
aktivujte funkci „Vyhledávání jiných zařízení s Bluetooth“. 
Viz příručka příslušného zařízení.

X	Na svém chytrém telefonu nebo na hudebním 
přehrávači vyberte v seznamu nalezených zařízení 
„StreamLine Mic“.

X	Až k tomu budete požádáni, zadejte PIN „0000“.
Párování je dokončeno, jakmile kontrolka signalizující stav 

 začne svítit modře .
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Další informace
● StreamLine Mic může být spárována s až osmi 

zařízeními s rozhraním Bluetooth. V daném okamžiku 
může být ale připojeno jen jedno zařízení.

● V případě spárování s několika zařízeními: 
● StreamLine Mic se připojí k prvnímu zařízení,  

které najde.
● Pokud si budete přát přepnout na jiné zařízení, na 

přístroji/přístrojích, které nechcete v dané chvíli 
používat, deaktivujte Bluetooth.
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Vymazání párování

Pokud si přejete vymazat veškerá párování jednotky 
StreamLine Mic s chytrými telefony a hudebními přehrávači, 
postupujte následujícím způsobem:
X	Jednotku StreamLine Mic vypněte: Podržte stisknuté 

tlačítko , dokud kontrolka  signalizující napájení 
nezhasne. To trvá přibližně 6 sekund.

X	Stiskněte současně a podržte stisknuté tlačítko  a 
tlačítko  a tlačítko  po dobu 10 sekund. 

Když jsou párování vymazána, kontrolka signalizující stav 
bliká červeně . Vaše sluchadla zůstávají spárována s 
jednotkou StreamLine Mic.
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Každodenní použití

Zapínání/vypínání

Zapínání:
X	Podržte stisknuté tlačítko , dokud kontrolka  

signalizující napájení nezačne svítit zeleně . To trvá 
přibližně 3 sekundy.
Kontrolka  signalizující stav bliká žlutě , dokud 
nejsou sluchadla připojena.

Vypínání:
X	Podržte stisknuté tlačítko , dokud kontrolka  

signalizující napájení nezhasne. To trvá přibližně 
6 sekund.
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Nastavení hlasitosti

Pokud si přejete nastavit hlasitost, krátce stiskněte tlačítko 
 nebo . 

V závislosti na typu vašich sluchadel se hlasitost nastavuje 
následujícím způsobem:
● Možnost 1: Když probíhá streaming audiosignálu, 

jsou nastavovány pouze zvuky pocházející z přístroje 
StreamLine Mic (telefonní hovor, mluvené slovo nebo 
hudba). Když je streaming audiosignálu vypnutý, 
nastavuje se hlasitost sluchadel.

● Možnost 2: Hlasitost zvuků z přístroje StreamLine Mic 
(telefonní hovor, mluvené slovo nebo hudba) a hlasitost 
sluchadel se nastavují společně.
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Ztlumení mikrofonů sluchadel

Pokud budete chtít ztlumit mikrofony sluchadel, na dobu 
3 sekundy podržte stisknuté tlačítko . Do vašich 
sluchadel je přehráván pouze zvuk z StreamLine Mic.
V závislosti na typu vašich sluchadel můžete zrušit ztlumení 
mikrofonů sluchadel, a to jedním z následujících způsobů:
● Možnost 1: Na dobu 3 sekundy podržte stisknuté  

tlačítko .
● Možnost 2: Krátce stiskněte tlačítko .
Může se stát, že když se přístroj StreamLine Mic používá 
jako dálkový mikrofon, tato funkce není k dispozici.
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➊ Navazování telefonních hovorů

Předpoklady: Jednotka StreamLine Mic musí být připojena k 
chytrému telefonu a musí být na správném místě.

 Správné nasazení jednotky StreamLine Mic
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Aby bylo zajištěno nejlepší možné chování jednotky 
StreamLine Mic, měla by být nasazena, jak ukazuje 
obrázek. Je důležité, aby byl mikrofon jednotky 
StreamLine Mic obrácen směrem k vašim ústům a aby 
jednotka StreamLine Mic nebyla zakryta např. oblečením. 
Maximální vzdálenost:
● Chytrý telefon — StreamLine Mic: 10 m (33 ft)
● Sluchadla — StreamLine Mic: 2 m (6,5 ft)
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Přijetí hovoru

Ve svých sluchadlech uslyšíte vyzváněcí tón. Kontrolka  
signalizující stav bliká zeleně .
X	Pokud si budete přát přijmout/ukončit hovor, krátce 

stiskněte tlačítko  nebo potvrďte/ukončete hovor 
pomocí svého chytrého telefonu.
V době, kdy hovor probíhá, kontrolka  signalizující stav 
svítí zeleně .

X	Budete-li chtít hovor odmítnout, na dobu přibližně 
3 sekundy podržte stisknuté tlačítko .
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Volání

Pokud někoho voláte pomocí svého připojeného chytrého 
telefonu, hovor se automaticky přenáší do vašich sluchadel. 
V době, kdy hovor probíhá, kontrolka  signalizující stav 
svítí zeleně .
Pokud se jednotka StreamLine Mic používá jako vzdálený 
mikrofon, tato funkce není k dispozici.

Další informace

● Hlasové příkazy: Když je chytrý telefon připojen, dvojitě 
stiskněte tlačítko , aby se aktivovalo hlasové 
vytáčení (jestliže je chytrým telefonem podporováno). 

● Pro tento druh spojení jednotka StreamLine Mic používá 
profil Bluetooth Hands-Free Profile (HFP).
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➋ Poslech hudby

Pokud je jednotka StreamLine Mic připojena k 
přehrávači hudby prostřednictvím Bluetooth, je hudba 
automaticky přehrávána do vašich sluchadel. Na jednotce 
StreamLine Mic není potřeba nic nastavovat.
Když probíhá streaming hudby, stavová kontrolka  svítí 
oranžově .
Maximální vzdálenosti:
● Přehrávač hudby — StreamLine Mic: 10 m (33 ft)
● Sluchadla — StreamLine Mic: 2 m (6,5 ft)
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Spouštění/vypínání hudby

X	Pro spouštění/vypínání hudby používejte svůj chytrý 
telefon nebo hudební přehrávač.
Budete-li chtít vypnout hudbu, můžete také krátce 
stisknout tlačítko  na jednotce StreamLine Mic.

Další informace

● Pro tento druh spojení jednotka StreamLine Mic používá 
profil Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile 
(A2DP).

● Když je přenášena hudba z vašeho chytrého telefonu, 
jsou příchozí hovory v průběhu přehrávání hudby 
signalizovány.



31 

➌ Použití vzdáleného mikrofonu

Funkce vzdáleného mikrofonu se nespouští automaticky. 
Do režimu vzdáleného mikrofonu musíte přepnout pomocí 
tlačítka .

 Správné nasazení jednotky StreamLine Mic



32  

Aby bylo zajištěno nejlepší možné chování jednotky 
StreamLine Mic, reproduktor by měl být nasazen, jak 
ukazuje obrázek. Je důležité, aby byl mikrofon obrácen 
směrem k ústům mluvčího a aby jednotka StreamLine Mic 
nebyla zakryta např. oblečením. 
Maximální vzdálenost:
● Sluchadla — StreamLine Mic: 20 m (66 ft)

Zapnutí vzdáleného mikrofonu
X	Stiskněte tlačítko  na dobu přibližně 3 sekundy.

Kontrolka signalizující stav  začne svítit fialově .  
Ve vašich sluchadlech se ozve potvrzovací tón. 
Vzdálené mikrofony jsou zapnuté. Mluvené slovo od 
osoby mající nasazenu jednotku StreamLine Mic se 
přenáší přímo do vašich sluchadel.
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Vypnutí vzdáleného mikrofonu

X	Na dobu přibližně 3 sekundy podržte stisknuté  
tlačítko .
Kontrolka signalizující stav  svítí modře   
(připojeno k chytrému telefonu) nebo žlutě  
(nepřipojeno k chytrému telefonu). 

Další informace

● Když jednotku StreamLine Mic používáte jako vzdálený 
mikrofon, spojení s chytrým telefonem je přerušeno. 
Zejména příchozí hovory nejsou nijak signalizovány.

● StreamLine Mic má směrové mikrofony, tzn. mikrofony, 
které zachycují zvuk přicházející z určitého směru.
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➍ Použití dálkového ovládání

Jednotka StreamLine Mic se může používat také jako dálkové 
ovládání pro vaše sluchadla: Můžete nastavovat hlasitost (viz 
kapitola „Nastavování hlasitosti“), můžete ztlumit mikrofony 
sluchadel (viz kapitola „Ztlumení mikrofonů sluchadel“) nebo 
můžete přepnout na další naslouchací program (viz níže).
Maximální vzdálenosti:
● Sluchadla — StreamLine Mic: 2 m (6,5 ft)

Přepnutí na následující naslouchací program

X	Na dobu přibližně 3 sekundy podržte stisknuté tlačítko .
Pokud se jednotka StreamLine Mic používá jako vzdálený 
mikrofon, tato funkce není k dispozici.



35 

Důležité bezpečnostní informace

Bezpečnost osob

VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení!
Váš přístroj obsahuje malé součástky, které je možné 
spolknout.
X	Sluchadla, baterie a příslušenství uchovávejte 

mimo dosah dětí a mentálně postižených osob.
X	Jestliže byly nějaké součástky spolknuty, 

neprodleně vyhledejte lékaře nebo nemocnici.
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VÝSTRAHA

Nebezpečí uškrcení!
X	Zajistěte, aby se nemohlo stát, že se šňůra někde 

zachytí, např. v pohybujících se mechanických 
součástech strojů.

X	Používejte pouze dodávanou šňůru. Pokud se do 
něčeho zaplete, automaticky se odpojí.

X	Šňůru okolo krku nepoužívejte pro děti do dvanácti 
let věku.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
X	Nepoužívejte zařízení, na nichž je zřejmé, že jsou 

poškozená, a vraťte je na místo prodeje.
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VÝSTRAHA
Mějte na paměti, že neoprávněné úpravy produktu 
mohou mít za následek jeho poškození nebo mohou 
způsobit újmu na zdraví.
X	Používejte jedině schválené součásti a příslušenství. 

Obraťte se s prosbou o pomoc na svého foniatra.

VÝSTRAHA
Bezpečnost dobíjení baterií pomocí připojení přes USB 
je dána příslušným externím zařízením.
X	Když je konektor USB spojen s externím zařízením 

zapojeným do síťové zásuvky, mělo by být 
toto zařízení schváleno UL nebo musí splňovat 
požadavky normy IEC 60065, IEC 60950 nebo jiných 
ekvivalentních bezpečnostních norem.
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VÝSTRAHA

Bezpečnost použití tohoto přístroje, když je spojen 
s externím zařízením (prostřednictvím externího 
vstupního kabelu, kabelu USB nebo přímo), je dána 
tímto externím zařízením.
X	Když je spojeno s externím zařízením zapojeným 

do síťové zásuvky, musí toto zařízení splňovat 
požadavky normy IEC 60065, IEC 60950 nebo 
jiných ekvivalentních bezpečnostních norem.
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VÝSTRAHA

V případě, že se s dobíjitelnou baterií zachází 
nesprávně, hrozí nebezpečí výbuchu.
X	Dobíjitelné baterie nesmí být zkratovány, 

proraženy, rozdrceny nebo rozebírány.
X	Neodhazujte je do kamen nebo do ohně.
X	Zařízení nesmí být ponořeno do vody.
X	Dobíjitelnou baterii dobíjejte při teplotě v rozmezí 

0°C až 45°C.
X	Pokud si přejete opravit nebo vyměnit dobíjitelnou 

baterii, vraťte přístroj svému foniatrovi.
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VÝSTRAHA

Aktivní implantáty
X	Ve spojení s aktivními implantáty je nutno dávat 

pozor. Pokud máte aktivní implantát, obraťte se 
na výrobce daného implantovaného zařízení a 
vyžádejte si informace týkající se nebezpečí rušení.

VÝSTRAHA

Toto zařízení může způsobovat rušení měřicích a 
elektronických zařízení.
X	Svůj přístroj nepoužívejte v letadlech nebo v 

oblastech, kde se používají citlivá zařízení nebo 
elektronická zařízení na podporu života.
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VÝSTRAHA

Nebezpečí výbuchu!
X	Své přístroje nepoužívejte v prostorech, kde by se 

mohly vyskytnout výbušné plyny (např. v oblastech 
dolování).

Bezpečnost produktů

POZNÁMKA

X	Chraňte své přístroje před extrémním horkem. 
Nevystavujte je přímému slunečnímu záření.

POZNÁMKA

X	Chraňte své přístroje před vysokou vlhkostí.
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POZNÁMKA

X	Nesušte své přístroje v mikrovlnné troubě.

POZNÁMKA

Různé typy silného záření, např. v průběhu 
rentgenových nebo MRI vyšetření hlavy, mohou 
zařízení poškodit.
X	V průběhu těchto nebo podobných procedur 

přístroje nepoužívejte.
Slabší záření, např. od vysokofrekvenčních 
zařízení nebo bezpečnostních zařízeních na 
letištích, přístroje nepoškozuje.
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V některých zemích existují omezení týkající se 
používání bezdrátových zařízení.
X	Pokud budete potřebovat další informace, obraťte 

se na místní úřady.

POZNÁMKA

Vaše zařízení jsou konstruována tak, aby 
vyhovovala mezinárodním normám, jež se týkají 
elektromagnetické slučitelnosti; přesto by se však 
mohlo vyskytnout rušení elektronických přístrojů v 
jejich blízkosti. V takovém případě se musíte vzdálit 
od zdrojů rušení.
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Důležité informace

Předpokládané použití

Toto zařízení má sloužit jako bezdrátový přijímač (receiver) 
a vysílač zvuku mezi sluchadly a okolním prostředím, včetně 
mluveného slova a bezdrátových audiozařízení.  
Toto zařízení umožňuje uživateli bezdrátových sluchadel 
také ovládat jejich funkce. 
Je konstruováno tak, aby mohlo být používáno dětmi 
(> 36 měsíců) a dospělými ve spojení s jejich sluchadly.
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 Přehled stavů a signálů kontrolky napájení

 Signalizace stavu

Popis

Bliká žlutě
Vyhledávání sluchadel.
Žlutá
Režim bez aktivity Připojeno ke sluchadlům. 
Nepřipojeno k chytrému telefonu nebo jinému 
zařízení.
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Popis

Bliká modře
StreamLine Mic je viditelný pro chytrý telefon pro 
účely párování.
Modrá
Režim telefonu: Připojeno k chytrému telefonu.
Bliká zeleně
Příchozí hovor.
Zelená
Probíhající hovor.
Oranžová
Streaming hudby.
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Popis

Fialová
Režim vzdáleného mikrofonu.
Bliká fialově
Opětovné připojování vzdáleného mikrofonu.

 Kontrolka napájení

Popis

Červená
Baterie je téměř vybitá.
Bliká zeleně
Nabíjení, když je jednotka zapnutá.
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Popis

Slábnoucí zelená
Nabíjení je dokončeno a jednotka StreamLine Mic 
je zapnutá.
Zelená
Zapnuto, nenabíjí se.
Bliká oranžově
Nabíjení, když je jednotka vypnutá.
Oranžová
Nabíjení je dokončeno a jednotka StreamLine Mic 
je vypnutá.
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 Vysvětlení symbolů

Symboly použité v tomto dokumentu

Poukazuje na situaci, která by mohla mít za následek 
vážná, střední nebo lehká ublížení na zdraví.
Upozorňuje na hrozící hmotné škody.

Rady a tipy, jak se zařízením zacházet co možno 
nejlépe.

Symboly na sluchadle nebo na obalu

Štítek o shodě s CE, potvrzuje shodu s 
určitými evropskými směrnicemi, viz kapitola 
„Informace o shodě“.
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Symboly na sluchadle nebo na obalu

Štítek s údaji o EMC a o splnění požadavků pro 
vysokofrekvenční komunikaci pro Austrálii, viz 
kapitola „Informace o shodě“.
Označení výrobce přístroje z hlediska právních 
norem.
Nelikvidujte přístroj v rámci směsného 
komunálního odpadu. Více se můžete dočíst v 
kapitole: „Informace týkající se likvidace“.

Prostudujte si pokyny v této uživatelské příručce 
a postupujte podle nich.
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 Údržba a péče

POZNÁMKA

X	Vaše zařízení se nesmí dostat 
do vody!

X	Pro čištění svého zařízení 
nepoužívejte alkohol ani benzín.

X	 Kdykoli je potřeba, jednotku očistěte měkkým hadříkem.
X	Nepoužívejte abrazivní čistící kapaliny s přísadami, jako 

je kyselina citrónová, čpavek atd.
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Technické informace

Kompatibilní sluchadla

StreamLine Mic pracuje s našimi specifickými bezdrátovými 
sluchadly. Informace o kompatibilních modelech vám 
poskytne váš foniatr.

Podmínky pro provoz, přepravu a skladování

Provozní podmínky

Teplota 5 až 40°C (41 až 104°F)
Relativní vlhkost 15 až 93%, bez kondenzace
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V průběhu déletrvajících časových intervalů pro přepravu a 
skladování dodržujte prosím následující podmínky:

Přeprava a skladování

Teplota -20 až 70°C (-4 až 158°F)

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu, požáru nebo výbuchu  
během přepravy.
X	Při přepravě StreamLine Mic si počínejte v souladu 

s místními předpisy.
Na jiné součásti, jako jsou baterie, se mohou vztahovat jiné 
podmínky.
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Technické údaje týkající se napájení

Vstupní napětí: 100-240 V~
Vstupní proud: max. 0,2 A při 100 V~
Vstupní frekvence: 47-63 Hz
Výstupní napětí: 5 V=
Výstupní proud: max. 1 A

Informace týkající se likvidace

Přístroje, příslušenství a obaly recyklujte s souladu s 
předpisy platnými v místě použití.
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Informace o shodě

Značka CE znamená, že je zařízení ve shodě s 
následujícími evropskými směrnicemi:
● 93/42/EEC týkající se zdravotnických prostředků
● 2014/53/EU RED týkající se vysokofrekvenčních zařízení
● 2011/65/EU RoHS týkající se omezení nebezpečných 

látek
Plné znění prohlášení o shodě si můžete stáhnout na 
stránkách www.signia-hearing.com/doc.

Bezdrátové ovládání

Tento přístroj obsahuje vysokofrekvenční transceiver 
využívající Bluetooth EDR, Bluetooth low energy (BLE) a 
patentovanou vysokofrekvenční technologii krátkého dosahu 
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pracující v pásmu 2,4 GHz. 2,4 GHz radiový vysílač je slabý 
a jeho celkový ekvivalentní izotropický vyzařovaný výkon 
(e.i.r.p.) je vždy nižší než 17 dBm.
Tento přístroj vyhovuje požadavkům mezinárodních 
norem týkajících se vysokofrekvenčních vysílačů, 
elektromagnetické slučitelnosti a expozice osob.
Informace o vyhovění požadavkům FCC a ISED je možné 
najít na zadní straně přístroje.

Značka ACMA  potvrzuje, že zařízení vyhovuje 
požadavkům norem na elektromagnetické rušení, které 
jsou vydány Australským úřadem pro komunikace a média 
(ACMA).
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Přístroje se značkou FCC vyhovují požadavkům norem FCC 
týkajících se elektromagnetického rušení.

Tento digitální přístroj třídy B vyhovuje kanadské normě 
ICES-003.
Tento přístroj vyhovuje požadavkům uvedeným v části 15 
předpisů FCC a RSS, na které se nevztahuje licence ISED.
Při provozu je nutné dodržet následující dvě podmínky:
● Toto zařízení nesmí vyvolávat rušení.
● Toto zařízení se musí být schopno vyrovnat s jakýmkoli 

rušením včetně rušení, které může vyvolat nežádoucí 
provozní stavy.



58  

Toto zařízení bylo podrobeno zkouškám a bylo shledáno, 
že ve shodě s částí 15 předpisů FCC vyhovuje mezním 
hodnotám pro digitální zařízení třídy B. Tyto mezní 
hodnoty jsou navrženy tak, aby poskytovaly smysluplnou 
ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v prostorech 
používaných pro obytné účely. Toto zařízení generuje, 
využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, 
a pokud není instalováno a používáno v souladu s 
instrukcemi, může způsobovat škodlivé rušení radiové 
komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že se v určité 
konkrétní instalaci nemůže vyskytnout rušení. Jestliže toto 
zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo 
televizního příjmu, což může být odhaleno zapnutím a 
vypnutím zařízení, je uživatel oprávněn pokusit se rušení 
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odstranit pomocí jednoho nebo i více z následujících opatření:
● Změňte orientaci a umístění přijímající antény.
● Zvětšete oddělovací vzdálenost mezi zařízením a 

přijímačem.
● Připojte zařízení do zásuvky, která je zapojena na jiný 

síťový okruh, než je ten, k němuž je zapojen přijímač.
● Obraťte se s prosbou o pomoc na svého prodejce nebo  

na zkušeného technika v oboru radiového/TV příjmu.
Upozornění FCC: Veškeré změny nebo úpravy provedené 
bez výslovného schválení stranou odpovídající za to, 
že zařízení splňuje požadované normy, by mohly mít za 
následek, že se oprávnění uživatele provozovat toto  
zařízení stane neplatným.
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