TV-A
TV Adapter

Gebruiksaanwijzing

Inleiding
In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en
het onderhoud van uw nieuwe TV-A. Lees dit
boekje aandachtig door en vergeet daarbij het
hoofdstuk Waarschuwingen niet. Dit zal u helpen
het maximale uit uw nieuwe TV-A te halen.
Voor eventuele vragen over het gebruik van uw
TV-A kunt u contact opnemen met uw audicien.
Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het dubbele D-symbool zijn
geregistreerde handelsmerken van Dolby
Laboratories.

Beoogd gebruik
De TV-A is bestemd als een draadloze zender
van geluid van een televisie, of van andere
elektronische audio-apparaten, naar hoortoestellen.
De TV-A is bedoeld voor gebruik door kinderen
(> 36 maanden) en volwassenen samen met hun
hooroplossing.
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Inhoud van de verpakking
De doos van de TV-A bevat de volgende
onderdelen:

TV-A

Netvoeding

TV-A
TV Adapter

RCAkabel

TOSLINKkabel

Gebruiksaanwijzing

SCARTadapter

Mini-jackadapter

Deze gids
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Overzicht TV-A

Status

Stroomindicatie

Adapter staat aan, niet
gekoppeld met een hoortoestel
Koppeling voltooid
(continu lampje 30 sec.)
Adapter staat aan, ontvangt
geen geluid
RCA aangesloten en ontvangt
geluid
TOSLINK aangesloten en
ontvangt geluid (digitaal)
TOSLINK aangesloten en
ontvangt geluid (ongeldig
signaal)*
Storing **
Geen lampje

Knipperen

Vervagen

Continu

* Probeer andere inputverbinding
** Neem contact op met uw audicien
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TVindicatie

Voorkant

Stroomindicatie

TV-indicatie

Achterkant

POWER

L

R

IN

OUT

Set-up
Netvoeding

RCAaansluiting
linker en
rechter poort

*Status
TOSLINK uit
TOSLINK in

* Gereserveerd voor toekomstig gebruik

9

Installatie
Eerste gebruik van de TV-A
Voordat u uw hoortoestellen met uw televisie kunt
gebruiken, dient de TV-A aangesloten te zijn op het
elektriciteitsnet en de televisie en gekoppeld te zijn
met uw hoortoestellen.
Deze gids begeleidt u stap voor stap bij de
installatie van de TV-A.
Het pakket bevat alle benodigde onderdelen voor
de installatie.
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Plaatsing van de TV-A
Plaats de TV-A in de buurt van de televisie –
horizontaal, in het vizier van de hoortoestellen.
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De TV-A aansluiten op het
elektriciteitsnet
Stop de stekker van de TV-A in een stopcontact.
Gebruik de netadapter uit doos 1
1. Steek het snoer in de "power" aansluiting van de
TV-A (A).
2. Steek de netadapter in het stopcontact (B).
3. Controleer of het apparaat van stroom wordt
voorzien (C), beide indicaties gaan na
enkele seconden blauw vervagen om aan te
geven dat koppeling met uw hoortoestellen
nodig is.
Zie pagina 24.
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1

2

C
Doos 1

B

POWER
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R
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De TV-A aansluiten op de televisie
U kunt de TV-A op vier verschillende manieren op
de televisie aansluiten.
Aansluiting

Pagina

TOSLINK (digitale stereo
PCM of Dolby ® Digital*)

16

RCA audio-output (L+R)

18

Mini-jack-output (meestal hoofdtelefoon
output)

20

SCART audio-output (L+R)

22

* Dolby en het dubbele D-symbool zijn geregistreerde
handelsmerken van Dolby Laboratories.

Wij raden aan TOSLINK te gebruiken.
Raadpleeg de volgende bladzijden voor een
oplossing die bij uw televisie past.
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TOSLINK (p. 16)

RCA (p. 18)

Audio
Out
L
R

Mini-jack (p. 20)

SCART (p. 22)

Audio
Out
L
R
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Aansluiten met TOSLINK
1. Gebruik de TOSLINK-kabel uit doos 3 (A).
2. Verwijder het plastic kapje op de TOSLINK-kabel
(B).
3. Sluit de TOSLINK-kabel aan op de TOSLINKoutput van uw televisie/home cinema-systeem
(C).
4. Sluit de TOSLINK-kabel aan op de roze
TOSLINK-input (D) van de TV-A.
5. De TOSLINK-output (E) kan gebruikt worden om
andere TOSLINK apparaten aan te sluiten zoals
externe Dolby Decoders en surround
geluidssystemen.
6. Raadpleeg pagina 24 voor het koppelen van
de TV-A met uw hoortoestellen.

✻
Het kan nodig zijn dat u uw televisie, dvd-speler of
home cinema-systeem moet configureren zodat de
juiste audio-output beschikbaar is op de output van
de TOSLINK.
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Aansluiten met RCA
1. Gebruik de RCA-kabel uit doos 2 (A).
2. Sluit de RCA-kabel aan op de RCA-output van
uw televisie (B) of home cinema-systeem.
(Meestal gemarkeerd "L – R AUDIO OUT" en te
vinden aan de achterkant van de televisie of het
onderste paneel).
3. Sluit de RCA-kabel aan op de RCA-connectors
(C) van de achterkant van de TV-A.
4. Raadpleeg pagina 24 voor het koppelen van
hoortoestellen met de TV-A.

✻
Het kan nodig zijn dat u uw televisie moet
configureren zodat de juiste audio-output
beschikbaar is op de output van de RCA.
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Aansluiten met de mini-jack adapter
1. Gebruik de mini-jack adapter uit doos 2 (A).
2. Sluit de RCA-kabel aan op de mini-jack adapter
(B1).
3. Sluit de mini-jack aan op de televisie, dit is
meestal de hoofdtelefoon output (B2).
4. Sluit de RCA-connectors aan op de RCA-input
van de TV-A (C).
5. Raadpleeg pagina 24 voor het koppelen van
de TV-A met uw hoortoestellen.

✻
De luidsprekers van de televisie kunnen worden
gedempt wanneer u aansluit op de output van de
hoofdtelefoon. U kunt dan alleen geluid via de
hoortoestellen/TV-A horen.
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Aansluiten met SCART
1. Gebruik de SCART-adapter uit doos 2 (A).
2. Sluit de RCA-kabel aan op de rode en witte
eindpunten van de SCART-adapter (B).
3. Sluit de SCART-adapter aan op de SCARToutput van uw televisie (C).
4. Sluit de RCA-connectors aan op de RCA-input
van de TV-A (D).
5. Raadpleeg pagina 24 voor het koppelen van
de TV-A met uw hoortoestellen.

✻
De audio-output op de SCART-connector kan
afhankelijk zijn van de bron die op de televisie is
geselecteerd. Sommige televisies laten
bijvoorbeeld alleen het televisiegeluid horen via de
SCART-output (d.w.z. geen geluid van bijvoorbeeld
een aangesloten dvd-speler).
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Koppelen van de TV-A met uw
hoortoestellen
Voordat u de TV-A kunt gebruiken, moet deze
worden gekoppeld met uw hoortoestellen.
Het koppelen hoeft slechts één keer gedaan te
worden en duurt ongeveer 20 – 60 seconden.

✻
Deze TV-A kan gekoppeld worden met zoveel
hoortoestellen als u maar wilt. Alle gebruikers
zullen hetzelfde geluid kunnen horen. Zie
pagina 38 voor meer details.
BELANGRIJKE OPMERKING

Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing van uw
hoortoestellen voor details over de functionaliteit
van uw specifieke hooroplossing.
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Zorg ervoor dat de TV-A
aan staat.
Open en sluit de
batterijlade op beide
hoortoestellen.

Plaats beide hoortoestellen in de buurt van of
bovenop de TV-A.
Het koppelen is voltooid wanneer de
stroomindicatie en de TV-indicatie gedurende
30 seconden blauw branden.
TV-A

Beschrijving
Koppeling voltooid
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Het geluid van de televisie aanzetten
met uw hoortoestellen
Als de TV-A eenmaal met uw hoortoestellen
gekoppeld is, is het beschikbaar als een
programma op uw hoortoestellen. Om naar de
televisie te luisteren houd u simpelweg de
programmaschakelaar op uw hoortoestellen
ingedrukt om van programma te veranderen.
De programma-cyclus is afhankelijk van de
programma's die al op uw hoortoestellen zijn
geïnstalleerd.
De indicatie voor het tv-programma – die verschilt
van de indicaties voor hoortoestelprogramma's –
kan worden gehoord zodra het tv-programma is
geselecteerd.

BELANGRIJKE OPMERKING

Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing van uw
hoortoestellen voor details over de functionaliteit
van uw specifieke hooroplossing.
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Het geluid van de televisie uitschakelen
met uw hoortoestellen
Om het geluid van de televisie te stoppen,
verandert u simpelweg het gewenste programma
op uw hoortoestellen.

Programma
veranderen

P1

P2

TV
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Volumebediening met uw
hoortoestellen
Gebruik de volumetoets op uw hoortoestellen om
het tv-volume in beide hoortoestellen te regelen.
Stel het volume bij door '+' of '–' kort in te drukken.
Druk herhaaldelijk kort op de toets voor verdere
bijstellingen.

Druk de toets van het
RECHTER-hoortoestel kort in
om het volume te verhogen.
Druk de toets van het
LINKER-hoortoestel kort in
om het volume te verlagen.

✻
Het tv-volume in de hoortoestellen wordt niet
beïnvloed door volumebijstellingen met de
afstandsbediening van de televisie.
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BELANGRIJKE OPMERKING

Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing van uw
hoortoestellen voor details over de functionaliteit
van uw specifieke hooroplossing.
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Het geluid van de televisie
aanzetten met de Afstandsbediening
van de hoortoestellen
De RC-A afstandsbediening is een optionele
accessoire bij uw draadloze hoortoestellen.
Als de TV-A eenmaal met uw hoortoestellen
gekoppeld is, is het beschikbaar als een
programma. Om naar de televisie te luisteren,
drukt u gewoon op de programmatoets om het
programma te wijzigen (A).
De programma-cyclus is afhankelijk van de
programma's die al op uw hoortoestellen zijn
geïnstalleerd.
De indicatie voor het tv-programma − die verschilt
van de indicaties voor hoortoestelprogramma's −
kan worden gehoord zodra het tv-programma is
geselecteerd.
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Het geluid van de televisie uitschakelen
met uw afstandsbediening
Om het geluid van de televisie te stoppen,
verandert u simpelweg het gewenste programma
op uw hoortoestellen.

A
Programma
veranderen

13
P1

RC-N_ILLU_StatusLightIndication_CMYK

P2

TV
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Volumebediening met uw RC-A
afstandsbediening
Gebruik de volumetoetsen op uw
Afstandsbediening om het tv-volume in beide
hoortoestellen te regelen.

Stel het volume bij door
'+' of '-' kort in te drukken.
Herhaal het kort indrukken
voor verdere bijstelling.

13

RC-N_ILLU_StatusLightIndication_CMYK

✻
Het tv-volume in de hoortoestellen wordt niet
beïnvloed door volumebijstellingen via de
afstandsbediening van de televisie.
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Dempen met uw RC-A
afstandsbediening
Tijdens het televisiekijken kunt u de microfoons in
uw hoortoestellen uitschakelen, zodat u alleen het
geluid van de televisie kunt horen.

Houd de toets volume lager
ongeveer 3 seconden ingedrukt
totdat het omgevingsgeluid is
gedempt.
Om de demping op te heffen drukt
u de toets volume hoger of lager
kort in.

13

RC-N_ILLU_StatusLightIndication_CMYK

✻
De demp- en volumefuncties zijn optioneel en
kunnen door uw audicien worden aangepast.
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Het geluid van de televisie aanzetten
met de Bernafon EasyControl-A app
De Bernafon EasyControl-A app is een optionele
accessoire bij uw draadloze hoortoestellen. De app
werkt met iPhone®, iPad ®, iPod touch® en
Android™ -apparaten. iPhone, iPad en iPod touch
zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in
de VS en andere landen. Android is een
handelsmerk van Google Inc.

Als de TV-A eenmaal met uw
hoortoestellen gekoppeld is, is het
beschikbaar als een programma op
uw hoortoestellen en zichtbaar als
een bron op de Bernafon
EasyControl-A app. Om naar de
televisie te luisteren selecteert u
de televisiebron op de app.
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Het geluid van de televisie uitschakelen
met de Bernafon EasyControl-A app
Om het geluid van de televisie te stoppen,
verandert u gewoon het gewenste programma op
uw hoortoestellen.
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Volumebediening met
de Bernafon EasyControl-A app
Veeg uw vinger omhoog of omlaag om het volume
te regelen.

0

P1
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Dempen met
de Bernafon EasyControl-A app
Tijdens het televisiekijken kunt u de microfoons in
uw hoortoestellen uitschakelen, zodat u alleen het
geluid van de televisie kunt horen.

0

Druk op de volumeregelaar om
de omgevingsgeluiden te
dempen.
Om de demping op te heffen
drukt u weer op de
volumeregelaar of veegt u met
uw vinger omhoog of omlaag
om het volume te regelen.
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Meer dan één gebruiker
Er kan een onbeperkt aantal hoortoestelgebruikers
naar het geluid van één TV-A luisteren.
Koppel de hoortoestellen met de TV-A zoals
beschreven op pagina 24.
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Een gebruiker verwijderen/koppelingen
wissen
Om een gebruiker van de TV-A te verwijderen,
moet u een reset van het systeem uitvoeren en de
gewenste hoortoestellen opnieuw koppelen.
1. Systeem resetten: houd de setup-toets voor
meer dan 5 seconden ingedrukt.
2. De indicaties vervagen blauw om aan te geven
dat er geen koppelingen zijn.
3. Koppel de gewenste toestellen opnieuw
(zie pagina 24).

POWER

L

Set-up

TV-A

R

IN

OUT

Beschrijving

Geen koppelingen
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Reiniging en onderhoud
Gebruik een zachte, droge doek voor het
schoonmaken van de TV-A.

BELANGRIJKE OPMERKING

De TV-A mag nooit ondergedompeld worden in
water of andere vloeistoffen.
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Waarschuwingen
In verband met uw persoonlijke veiligheid en om
zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf
geheel vertrouwd te maken met de volgende
algemene waarschuwingen en de inhoud van dit
boekje voordat u uw TV-A gaat gebruiken.
Raadpleeg uw audicien indien u een onverwachte
werking van uw TV-A of ongewenst voorval
ervaart.
Gevaar van stikken en het inslikken van kleine
onderdelen
·· Uw TV-A en kleine onderdelen daarvan dienen
buiten bereik van kinderen te blijven en van een
ieder die ze zou kunnen inslikken of zich op
andere wijze letsel zou kunnen toebrengen.
Waarschuw onmiddellijk een arts als een klein
onderdeel is ingeslikt.
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Waarschuwingen
Explosieven
·· De stroombron van uw TV-A heeft onvoldoende
energie om onder normale
gebruiksomstandigheden brand te veroorzaken.
De TV-A is niet getest op naleving van de
internationale eisen met betrekking tot
explosieve omgevingen. We raden u aan uw
TV-A niet te gebruiken op plaatsen waar gevaar
op explosie bestaat.
Storing
·· Uw TV-A is grondig getest op interferentie,
volgens de strengste internationale normen. Er
kan echter onvoorziene storing optreden tussen
uw TV-A en andere apparaten (bijv. sommige
mobiele telefoons, zendapparatuur en andere
draadloze apparatuur). Probeer in dat geval de
afstand tussen de TV-A en de storende
apparatuur te vergroten.
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Aansluiting op externe apparatuur
·· De veiligheid van het gebruik van de TV-A
wanneer aangesloten op externe apparatuur (met
een auxiliary ingangskabel, via een USB-kabel of
rechtstreeks) wordt bepaald door de externe
apparatuur. Wanneer aangesloten op externe
apparatuur met netvoeding, moet deze
apparatuur voldoen aan IEC-60065, IEC-60950
of gelijkwaardige veiligheidsvoorschriften.
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Technische informatie
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Modelnaam

TVA3

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur: +5 °C tot +40 °C
Vochtigheid: 15 % tot 93 %

Opslag- en
transportomstandigheden

Temperatuur: –25 °C tot +70 °C
Vochtigheid: 15 % tot 93 %,
niet-condenserend

Afmetingen

124 x 80 x 21 mm; gewicht 107 g

Systeemfuncties

·· Automatisch koppelen:
TV-A koppelt automatisch
met hoortoestellen in de
koppelingsstand
·· Automatisch streamen:
TV-A begint automatisch
met het streamen van audio
wanneer er een audiosignaal
wordt gedetecteerd
·· MultiConnect: TV-A kan worden
aangesloten op een onbeperkt
aantal hoortoestellen

Compatibiliteit

De TV-A werkt met alle versies
Bernafon hoortoestellen
met 2,4 GHz radio-technologie

Input
connectors/
formaat

·· Mini-jack 3,5 mm (L+R) (met
gebruik van meegeleverde kabel
en adapter)
·· SCART (L+R) met gebruik van
meegeleverde adapter en
RCA-kabel
·· RCA (L+R)
·· TOSLINK Digitale Stereo
(PCM)/Dolby Digital ®

Output

TOSLINK (gebufferde output van
TOSLINK-input)

Bereik

Maximaal 15 meter (in vrij zicht
van TV-A naar de hoortoestellen)

Audio inputs
(formaat)

·· Stereo analoge input (RCA)
·· Stereo/PCM (TOSLINK)
·· Dolby Digital ® (TOSLINK)

Latentie
(TV-A input naar
luidspreker van
hoortoestel)

Analoog: 25 ms
Digitaal: 28 ms
Dolby Digital ®: 45 ms

Lijn
inputgevoeligheid

6 dB Vrms (analoog),
impedantie: 10 KΩ
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Audio
bandbreedte

10 kHz / stereo van input naar
hoortoestellen

Dynamische
zelfaanpassing

AGC (analoge inputs)
(lijn bij benadering tot
0 dB 5 sec)

Statusindicatoren Power en status-LED aan de
voorkant
Kleuren

Donkergrijs

Stroomverbruik

Inactief, ontvangt geen geluid:
0,8 W
ontvangt geluid: 1,5 W

Zendontvanger:
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Werkingsfrequentie

2,402 GHz – 2,480 GHz
(ISM-band)

Aantal kanalen

39

Output power

Max. 17,1 dBm EIRP.
Voldoet aan alle relevante normen.

Bandbreedte
kanaal

1 MHz / 2 MHz

Type modulatie

GFSK / 2GFSK

ITU-indicator

F7E

De TV-A bevat een radiozender die gebruik maakt
van Bluetooth Low Energy (BLE) en een
gepatenteerde kortbereik radiotechnologie die
beide werken op 2,4 GHz. De 2,4 GHz radiozender
is zwak en altijd onder 17,1 dBm EIRP in totale
zendkracht.
De TV-A voldoet aan de internationale normen
betreffende elektromagnetische compatibiliteit en
menselijke blootstelling.
In verband met de beperkte ruimte op de TV-A zijn
alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit
document.
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USA and Canada
This device is certified under:
FCC ID: 2ACAHTVA3
IC: 11936A-TVA3
The device complies with Part 15 of the FCC Rules
and with Industry Canada’s licence-exempt RSSs.
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.
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Changes or modifications not expressly approved
by the party responsible for compliance could void
the user’s authority to operate the equipment.
This Class B digital apparatus complies with
Canadian ICES-003.
Note: This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency energy and,
if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of
the following measures:
·· Reorient or relocate the receiving antenna.
·· Increase the separation between the equipment
and receiver.
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·· Connect the equipment into an outlet on a circuit
different from that to which the receiver is
connected.
·· Consult the manufacturer or an experienced
radio/TV technician for help.
To comply with FCC RF exposure requirements,
the device and the antenna for this device must be
installed to ensure a minimum separation distance
of 20 cm or more from a person’s body. Other
operating configurations should be avoided.
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Internationale garantie
Uw TV-A valt onder een internationale beperkte
garantie die door de fabrikant is afgegeven voor de
eerste twaalf maanden. Deze beperkte garantie
dekt fabricage- en materiaalfouten van het
apparaat zelf, maar geldt niet voor accessoires
zoals bijv. batterijen, kabels, netadapters, enz.
Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of
onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken,
reparatie door ongeautoriseerde personen,
blootstelling aan corrosie veroorzakende
omstandigheden, schade veroorzaakt door
vreemde voorwerpen in het apparaat of onjuiste
aanpassingen vallen NIET onder de beperkte
garantie en kunnen de garantie ongeldig maken.
De bovenstaande garantie heeft geen invloed op
uw eventuele wettelijke rechten volgens de van
toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende
verkoop van consumentengoederen. Uw audicien
kan een garantie hebben afgegeven die verder
gaat dan de bepalingen van deze beperkte
garantie. Raadpleeg uw audicien voor meer
informatie.
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Als u ondersteuning nodig heeft
Bij problemen met uw TV-A kunt u het beste naar
uw audicien gaan. Kleine reparaties of
aanpassingen kunnen daar vaak ter plekke worden
verricht.

Datum:
Garantieperiode:
Serienr.:
Audicien
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Model:

De fabrikant verklaart hierbij dat deze TV-A voldoet
aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn
1999/5/EG.
Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de
fabrikant.

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.sbohearing.com
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regelgeving.
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<>

9,0 mm

<>

< 19 mm
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8,15 mm

< 15 mm
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E2831

0000178178000001

Afval van elektronische
apparatuur dient te worden
afgevoerd volgens de lokale
regelgeving.
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