ReSound UniteTM TV2
INSTRUCTIE voor de aanpasser
Pairen (kan al bij de aanpasser plaatsvinden)
 Buiten Aventa 3 om: druk 1, 2 of 3 keer op de pairing-knop (2)
aan de achterzijde van de Unite TV2, die wel aan moet staan.
Het aantal keer hangt af van het kanaal waarop u deze TV2 wilt
zetten in de hoortoestellen. Het oranje indicatielampje gaat
steeds 1, 2 of 3 keer knipperen.
 Open en sluit de batterijlade van de hoortoestellen nu binnen
20 seconden. Na een succesvolle pairing hoort u een melodie
in het hoortoestel. Ook ziet u het oranje indicatielampje even
continu branden. De Unite TV2 staat nu op het gewenste
kanaal.
 Binnen Aventa 3: kies voor ´Unite accessoires´ en voeg de TV
Streamer toe op het gewenste kanaal. n.b. de hoortoestellen
moeten daarbij wel verbonden zijn, het maakt niet uit via
welk programmeerinterface.
 Er kunnen oneindig veel toestellen gepaird worden aan één
Unite TV2. Mits binnen bereik kunnen al die toestellen
tegelijk het geluid ontvangen van dié Unite TV2.
Pairing verbreken (kan alléén bij de aanpasser plaatsvinden)
 Binnen Aventa 3: kies voor ´Unite accessoires´ en verwijder de TV Streamer.
n.b. dit is aan te raden indien er toch géén accessoires geleverd worden.
Installatie (bij de eindgebruiker thuis)
 Sluit de voeding aan op het stopcontact en steek de micro-USB
plug in ingang (1) van de Unite TV2; er gaat dan een groen lampje
branden.
 Sluit de Unite TV2 aan op de audio-uitgangen van de TV of van een
andere audiobron.
 U kunt hiervoor de meegeleverde kabel met de rode en witte
pluggen gebruiken; de mini-jack steekt u in de daarvoor bestemde
ingang van de Unite TV2 (4). Maak indien nodig bij het andere
uiteinde gebruik van de jack-adapter of de scart-adapter.
 U kunt ook gebruik maken van de digitale optische ingang (5) of van de digitale coax ingang (6)
op de Unite TV2. Hiervoor bestemde kabels worden niet meegeleverd.
 Als er een signaal op de ingang staat wordt dat aangegeven door het continu branden van het
oranje indicatielampje.
 Informeer eventueel bij de leverancier van de televisie over welke audio-uitgangen de televisie
beschikt. Voor een optische uitgang is een zgn. Toslink kabel nodig.
 Voor het beste resultaat moet de Unite TV2 verticaal geplaatst worden met een open zichtlijn
naar de kamer.
Gebruik van de Unite TV2
 Activeer Unite TV2 door de knop van het hoortoestel ca. 3 sec. in te drukken of eventueel via de
Unite afstandbediening of één van de ReSound apps (op iPhone of smartphone). Ter bevestiging
volgt een melodietje in de hoortoestellen.
 Unite TV2 zendt het geluid uit tot 10 meter. Wanneer de klant buiten het bereik komt maar
binnen 5 minuten terugkeert maakt de Unite TV weer automatisch contact.
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Bij een monaurale aanpassing kunt u stereo-geluid mono
maken (M/S knop (3) aan achterzijde Unite TV2).
Er kunnen maximaal drie Unite Streamers (TV2 of MiniMic)
gepaird worden aan het hoortoestel. Kies bij het pairen voor
alle drie een verschillend kanaal. Er kan slechts één Unite
Streamer tegelijk beluisterd worden.
In het ‘Streamer’-programma binnen Aventa 3 kunt u de
balans instellen tussen het geluid van de Unite TV2 én van de
hoortoestelmicrofoons.
Het volume van het gestreamde geluid kan aangepast worden op de Unite TV2, (soms) op de
audiobron, via de Unite Afstandbediening, via de Unite Telefoonclip+ en in combinatie hiermee
eventueel via de ReSound Control App (voor iPhone en Android). Bij ReSound LiNX kan het ook
direct vanaf een iPhone geregeld worden, via de ReSound Smart app.
De balans tussen streamer en hoortoestelmicrofoon kan vanaf ReSound Verso geregeld worden
via de Unite Afstandbediening RC2, via de ReSound Control App (in combinatie met de Unite
Telefoonclip+). Bij ReSound LiNX kan de balans ook direct vanaf een iPhone geregeld worden, via
de ReSound Smart app.

Beeld en geluid synchroniseren
 Op de nieuwste TV´s in combinatie met allerlei ontvangers treedt dikwijls een vertraging op
tussen geluid en beeld; het beeld is vertraagd. Om beeld en geluid te synchroniseren kan er op
de Unite TV2 een tijdvertraging ingesteld worden. Dat gaat als volgt:
- De hoortoestellen moeten in streamingmodus staan. De pairing-knop van de TV2 moet 3 sec
ingedrukt worden (het groene lampje gaat 1x per 2 sec knipperen. Het oranje lampje brandt
bij een audiosignaal. Met de + en – knoppen op de TV2 kan nu de vertraging ingesteld
worden in stappen van 10 ms tot max 250 ms. Als beeld en geluid synchroon lopen moet de
pairing-knop weer 3 sec ingedrukt worden, waardoor de vertraging continu wordt
opgeslagen in de TV2; anders gaat de vertraging na 30 minuten verloren.
- Om de vertraging weer op 0 te zetten moet u de pairing-knop indrukken en tegelijkertijd de
TV2 uit- en weer aanzetten.

