
Kullanım kılavuzu TV Adaptörü 2.0



Bu kitapçığa giriş
Bu kitapçık, yeni TV Adaptörünüzün kullanımı ve bakımı konusunda 
size talimatlar sunar. Lütfen Uyarılar bölümü de dahil, kitapçığı dikkatli 
bir biçimde okuyun. Bu sizin yeni TV Adaptörünüzden en iyi şekilde 
yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

TV Adaptörünüzün kullanımı ile ilgili ek sorularınız varsa, lütfen işitme cihazı 
uzmanınıza danışın. 

  Hakkında    Başlangıç    Kullanım    Uyarılar    Daha fazla bilgi  

Size kolaylık olması amacıyla bu kitapçık, farklı bölümlerde kolayca 
gezinmenize yardımcı olmak için bir gezinti çubuğu içerir.

Kullanım amacı
Kullanım amacı TV Adaptörü 2.0, Oticon kablosuz işitme cihazları ve Streamer Pro 

ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
TV Adaptörü 2.0, TV sesini TV Adaptöründen Streamer Pro 
aracılığıyla doğrudan işitme cihazına kablosuz olarak göndererek, 
işitme cihazı kullanıcısının TV'yi dinlemesini sağlar.

Kullanım  
gösterimleri

Kullanıma ilişkin gösterim mevcut değildir.

Hedef kullanıcı Yetişkinler ve 36 aydan büyük çocuklar tarafından kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır.

Kullanıcı ortamı Kapalı mekan.

Kontraendikasyonlar Kontraendikasyon yok.

Klinik yararlar İşitme cihazının klinik faydalarına bakın.
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Instructions for use TV Adapter 2.0
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Hakkında 

Paket içeriği
Ürün kutusu, aşağıdaki öğelerden oluşur:

TV Adaptörü 2.0 Bu kitapçık (Kullanım kılavuzu)

Kutu 1

Kutu 3

Kutu 2

Güç kaynağı

TOSLINK

RCA kablosu Mini jak adaptörü
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TV Adaptörüne genel bakış
Mod Güç göstergesi TV göstergesi
Güç AÇIK, Streamer Pro bağlantısı yok
Eşleştirme modunda
Ses akışı - ses girişi tespit edilmedi
RCA takılı ve akış sağlıyor
TOSLINK takılı ve akış sağlıyor (dijital)
TOSLINK takılı ve akış sağlıyor (geçersiz sinyal)*  
Arıza koşulu **

 Işık yok   Yanıp sönüyor   Sabit

Arka

Güç kaynağı

Ön

TV göstergesi

TOSLINK girişi

TOSLINK çıkışı

RCA sol ve sağ

Güç göstergesi

Daha ayrıntılı bilgi için: www.oticon.global/connectline

SelectMe

* Başka bir giriş bağlantısı deneyin 
** İşitme uzmanınızla irtibata geçin
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Kurulum
TV Adaptörünün ilk kullanımı
Streamer Pro ve işitme cihazlarınızı TV'nizle kullanmadan önce, TV 
Adaptörünüzün bir elektrik prizine takılması, TV'ye bağlanması ve Streamer 
Pro'nuzla eşleştirilmesi gerekir.

Bu kılavuz TV Adaptörünün kurulumunu adım adım tarif eder.

Kurulum için gereken tüm parçalar, pakete dahildir. 

ÖNEMLI NOT
Özel işitme cihazınızın fonksiyonlarının ayrıntıları için lütfen işitme cihazınızın 
kullanım kılavuzuna bakın. 

Başlangıç
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TV Adaptörünüzü yerleştirme
TV Adaptörü iki şekilde yerleştirilebilir: 

1. TV'yi yakın - yatay olarak yerleştirilir (A).
2. Duvara asılı TV'ye yakın veya arkasına (dikey olarak) 

(vidalar dahil değildir) (B).

A

B
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Elektrik prizine bağlama
Kutu no. 1'deki güç kaynağını kullanın.

1. Elektrik kablosunu TV Adaptöründeki "güç" konektörüne (A) takın.

2. Güç kaynağını duvardaki elektrik prizine (B) takın ve düğmeyi açık konuma 
getirin.

3. Birkaç saniye sonra, TV Adaptörünün (C) önündeki güç göstergesi  yeşil 
renkte yanacaktır. 

ÖNEMLI NOT
TV Adaptörünü şarj ederken, ürünle birlikte verilen orijinal güç 
kaynağını (5,0V/1A, CE ve güvenlik işaretli) kullanın. 

Kutu 1

C

B

A
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TV'ye bağlama
TV Adaptörünü TV'ye dört farklı şekilde bağlayabilirsiniz. 

Bağlantı Sayfa
TOSLINK. Dijital stereo (PCM) veya Dolby® Digital * 18
RCA ses çıkışı L+R 20
Mini jak ses çıkışı (genellikle kulaklık çıkışı) 22
SCART ses çıkışı (L+R) 24

* Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in tescilli ticari markalarıdır.

Lütfen uyumluluk için ConnectLine TV Adaptörü 2.0  
(www.oticon.global/connectline) teknik özelliklerine ve TV kılavuzu/teknik 
özelliklerine bakın.

TV'nize uygun bir çözüm bulmak için lütfen aşağıdaki sayfalara bakın.

Daha ayrıntılı bilgi için: www.oticon.global/connectline

RCA (s. 20)

SCART (s. 24)

TOSLink (s. 18)
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TOSLINK'i kullanarak bağlama
1. Kutu no. 3'teki TOSLINK kablosunu (A) kullanın.
2. Plastik kapağını TOSLINK kablosundan sökün. (B)
3. TOSLINK kablosunu TV'nizdeki/ev sineması sisteminizdeki (C) TOSLINK 

çıkışına bağlayın. 
4. TOSLINK kablosunu TV adaptöründeki pembe TOSLINK girişine (D) 

bağlayın.
5. TOSLINK çıkışı (E), harici Dolby® Dekoderleri ve surround ses sistemleri 

gibi diğer TOSLINK cihazlarına bağlanmak için kullanılabilir.
6. Streamer Pro'yu TV Adaptörü ile eşleştirmek için sayfa 26'ya bakın.

Not
TV'nizi, DVD çalarınızı veya ev sineması sisteminizi, TOSLINK çıkışında doğru 
ses çıkışı kullanılabilecek şekilde ayarlamanız gerekebilir.

Daha gelişmiş ve karmaşık kurulumlar için, şu adresteki destek bölümüne 
bakın: www.oticon.global/connectline

Kutu 3
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RCA'yı kullanarak bağlama
1. Kutu no. 2'deki RCA kablosunu kullanın (A).
2. RCA kablosunu TV'nizdeki (B) veya ev sineması sisteminizdeki RCA 

çıkışına bağlayın. (Genellikle "L – R AUDIO OUT" ile işaretlidir ve TV'nin 
arka veya alt panosunda bulunur.)

3. RCA kablosunu TV Adaptörünün arkasındaki RCA konektörlerine (C) 
bağlayın.

4. Streamer Pro'yu TV Adaptörü ile eşleştirmek için sayfa 26'ya bakın.

Not
TV'nizi, RCA çıkışında doğru ses çıkışı kullanılabilecek şekilde ayarlamanız 
gerekebilir.

Daha gelişmiş ve karmaşık kurulumlar için, şu adresteki destek bölümüne 
bakın: www.oticon.global/connectline

Kutu 2
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Mini jak adaptörünü kullanarak bağlama
1. Kutu no. 2'deki (A) mini jak adaptörünü kullanın.
2. RCA kablosunu mini jak adaptörüne (B1) bağlayın.
3. Mini jakı TV'ye bağlayın, bu genellikle kulaklık (B2) çıkışıdır.
4. RCA kablosunu TV Adaptörünün RCA girişine (C) bağlayın.
5. Streamer Pro'yu TV Adaptörü ile eşleştirmek için sayfa 26'ya bakın.

Not
Kulaklık çıkışına bağlanıldığında TV hoparlörleri sessize alınabilir ve ses 
sadece Streamer Pro/TV Adaptörü üzerinden duyulabilir.

Daha gelişmiş ve karmaşık kurulumlar için, şu adresteki destek bölümüne 
bakın: www.oticon.global/connectline

Kutu 2
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SCART'ı kullanarak bağlama
1. Bir SCART Adaptörü* kullanın. (A)
2. RCA kablosunu SCART Adaptöründeki (B) kırmızı ve beyaz uçlara bağlayın.
3. SCART Adaptörünü TV'nizdeki (C) SCART çıkışına bağlayın.
4. RCA konektörlerini TV Adaptörü RCA girişine (D) bağlayın.
5. Streamer Pro'yu TV Adaptörü ile eşleştirmek için sayfa 26'ya bakın.

Not
SCART konektöründeki ses çıkışı, TV'de seçilen kaynağa bağlı olabilir. 
Örneğin bazı TV'ler, SCART çıkışında sadece TV sesini kullanılabilir hale 
getirir (örn. bağlı bir DVD çalardaki ses).

Daha gelişmiş ve karmaşık kurulumlar için, şu adresteki destek bölümüne 
bakın: www.oticon.global/connectline

SCART Adaptörü, bu paket içeriğinde olmayan bir aksesuardır. Eğer bir SCART Adaptörüne ihtiyacınız olursa, lütfen işitme 
uzmanınızla iletişime geçin.

A

B
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C



2726   Hakkında    Başlangıç    Kullanım    Uyarılar    Daha fazla bilgi  

Streamer Pro'yu TV Adaptörü ile eşleştirme
Streamer Pro'nuzu TV dinlemek için kullanmadan önce, TV Adaptörünüz ile 
eşleştirmeniz gerekir.

Eşleştirme için:
1. TV Adaptörünün açık, yani güç göstergesinin sabit yeşil olduğundan emin 

olun.
2. Mavi ışık yanıp sönmeye (A) başlayıncaya kadar, Streamer Pro'daki (B) 

AÇMA/KAPAMA düğmesini 5-6 saniye basılı tutun.
3. Streamer Pro'yu TV Adaptörünün üzerine veya yakınına yerleştirin – 

eşleştirme işlemi 20–60 saniye sürer. TV Adaptörü otomatik olarak 
eşleştirme işlemini başlatacaktır.

4. TV Adaptöründeki güç göstergesi ve Streamer Pro'daki AÇMA/KAPAMA 
düğmesi kısa süreyle sabit mavi renge, ardından turuncu renge 
döndüğünde eşleştirme işlemi tamamlanmıştır.

Eşleştirme bir defa yapılır ve normalde tekrar edilmesi gerekmez.
A

B
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EŞLEŞTIRME

Streamer Pro
üst durum

Streamer Pro
ön

TV 
Adaptörü

Açıklama

Streamer Pro ve TV Adaptörü AÇIK

Streamer Pro eşleştirme modunda

Eşleştirme tamamlandı

Ses akışı - ses girişi tespit edilmedi

RCA takılı ve akış sağlıyor

TOSLINK takılı ve akış sağlıyor (dijital)

 Sabit   Yanıp sönme

Kullanım
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Ses kontrolü
Her iki işitme cihazında da TV'nin ses seviyesini ayarlamak için, Streamer 
Pro'daki ses seviyesi düğmelerini kullanın. Sesi ayarlamak için aşağı 
veya yukarı kısa bir süre için basın. Diğer ayarlamalar için kısaca basmayı 
tekrarlayın.

Sessiz konum
TV izlerken sadece TV'nin sesinin duyulması için, işitme cihazlarınızdaki 
mikrofonlar kapatılabilir.

Ortam sesi kaybolana kadar, hem yukarı hem de aşağı ses seviyesi 
düğmelerine basın. İşitme cihazlarınızdaki mikrofonlar artık sessize alındığını 
belirten bir onay sinyali duyarsınız. 

Not
İşitme cihazlarındaki TV sesi, TV'nin uzaktan kumandasıyla yapılan ses 
ayarlamalarından normalde etkilenmez.

Sessiz konum
Sesi aç

Sesi kıs

Streamer ProStreamer Pro
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TV'yi dinlemeye başlama
Streamer Pro'yu boyun askısı ile boynunuzun etrafına 
taktığınızdan ve Streamer Pro'nun açık olduğundan emin 
olun. 

TV sesini açma
Streamer Pro'nun ön kısmındaki TV düğmesine kısa süreyle 
basın. Streamer Pro, TV Adaptörüne bağlanır. Birkaç saniye 
sonra, Streamer Pro ve TV Adaptöründe sabit bir turuncu 
ışık görünür. İşitme cihazlarınızda önce bir onay sesi, 
ardından bağlanan TV'den gelen sesi duyarsınız.

TV sesini kapatma
Streamer Pro'nun ön kısmındaki TV düğmesine kısa süreyle 
basın. Hem Streamer Pro hem de TV Adaptöründe turuncu 
ışıklar söner. İşitme cihazlarınızda bir onay sesi duyarsınız.

EŞLEŞTIRME

Streamer Pro
üst durum

Streamer Pro
ön

TV 
Adaptörü

Açıklama

Streamer Pro ve TV Adaptörü AÇIK

Ses akışı - ses girişi tespit edilmedi

RCA takılı ve akış sağlıyor

TOSLINK takılı ve akış sağlıyor (dijital)
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SelectMe, birden fazla TV Adaptörü kullanımı
Streamer Pro 1.1 ve üzeri ile, birden fazla TV Adaptörü kullanabilirsiniz. 
Örneğin bir tane oturma odasında, bir tane yatak odasında.

TV Adaptörleri arasında geçiş yapmak için:
1. Herhangi bir TV Adaptörüne bağlı olmadığınızdan, yani Streamer Pro'nun 

açık ancak aktif olmadığından emin olun.
2. (A)'dan ses duymak istiyorsanız, TV Adaptöründeki SelectMe düğmesine 

kısa süreyle basın.
3. TV Adaptörü otomatik olarak bağlanır. İşitme cihazlarınızda önce bir onay 

bip sesi, ardından bağlanan TV'den gelen sesi duyarsınız.

A
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TV Adaptörünün bakımı
TV Adaptörünü temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

ÖNEMLI NOT
TV Adaptörü asla su veya başka sıvılarla yıkanmamalı veya bunlara 
batırılmamalıdır. 
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Kişisel güvenliğiniz amacıyla ve doğru 
kullandığınızdan emin olmak için, TV 
Adaptörünüzü kullanmadan önce aşağıdaki 
genel uyarıları incelemeniz önerilir. Kullanım 
sırasında veya kullanımdan kaynaklı olarak 
TV Adaptörünüz ile beklenmedik çalışma 
veya ciddi sorunlar yaşamanız durumunda, 
işitme uzmanınıza danışın. Uyumlu olmayan 
aksesuarlar, cihazınızın elektromanyetik 
uyumluluğunun (EMC) azalmasına sebep 
olabilir. 

Yangın tehlikeleri
TV Adaptörünün güç kaynağı, normal kullanım 
koşullarında yangına neden olabilecek 
enerjiye sahip değildir.

Parazit 
TV Adaptörü uluslararası standartların 
en katı kurallarına göre geniş kapsamlı 
parazit testlerine tabi tutulmuştur. Ancak, 
TV Adaptörü ile diğer cihazlar arasında 
parazit meydana gelebilir. Böyle bir durumla 
karşılaştığınızda TV Adaptörünü parazite 
neden olan cihazdan uzaklaştırın. 

Harici ekipmana bağlantı
TV Adaptörünün bir yardımcı giriş kablosuyla 
harici ekipmana bağlandığında güvenliği, 
harici sinyal kaynağı tarafından belirlenir. 
Duvardaki bir prize takılı bir ekipmana 
bağlandığında, bu ekipmanın IEC-62368-1 
veya eşdeğer güvenlik standartlarına uygun 
olması gerekir.
 

Uyumlu olmayan ve tedarik edilmeyen 
aksesuarlar
Sadece üretici tarafından tedarik edilen 
aksesuarları, dönüştürücüleri veya kabloları 
kullanın. Uyumlu olmayan aksesuarlar, 
cihazınız için elektromanyetik uyumluluğun 
(EMC) azalmasına yol açabilir.  

Uyarılar 

Uyarılar
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Teknik bilgi
Model adı BS-F200

TV Adaptörü 2.0, 2,4 GHz'de Bluetooth kullanan bir radyo alıcısı-vericisi içerir. Radyo 
vericisi zayıftır ve her zaman 10 dBm toplam yayılma gücüne eşit 10mW'ın altındadır.

TV Adaptörü, radyo vericileri, elektromanyetik uyumluluk ve insan maruziyeti ile ilgili ulus-
lararası standartlara uygundur. 

TV Adaptörü üzerindeki sınırlı kullanılabilir alan nedeniyle ilgili onay işaretlerinin çoğu bu 
kitapçıkta bulunabilir.

Ek bilgileri www.oticon.global adresindeki Teknik veriler sayfasında (TD) bulabilirsiniz

Kullanım Koşulları
Çalıştırma koşulları Sıcaklık: +5°C ila +40°C

Nem: %15 ila %93 bağıl nem, yoğuşmasız 
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında

Saklama ve taşıma koşulları Sıcaklık ve nem, uzun süreli taşıma ve saklama  sırasında 
aşağıdaki sınırları aşmamalıdır:
Sıcaklık: -25 °C ila +70 °C
Nem: %15 ila %93 bağıl nem, yoğuşmasız
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında

Daha fazla bilgi
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ABD ve Kanada
Bu cihaz, aşağıdaki sertifika kimlik 
numaralarına sahip olan bir radyo modülü 
içerir: 

FCC Kimliği: U28TVBOX03
IC: 1350B-TVBOX03

Cihaz, FCC kuralların 15. bölümüne ve 
Kanada Endüstrisinin lisanstan muaf RSSs 
standartlarına uygundur. 

Uygulama aşağıdaki iki koşula bağlıdır: 

(1) bu cihaz zararlı çakışma 
oluşturmayabilir ve 

(2) bu cihaz istenmeyen uygulamalardan 
kaynaklanan parazitler de dahil tüm 
parazitleri almalıdır.

Dikkat: Uyumdan sorumlu tarafın 
onaylamadığı değişiklikler ya da 
modifikasyonlar kullanıcının bu ürünü 
kullanma hakkını geçersiz kılar.

Bu B sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 
standardına uygundur. 

Bu donanım, FCC Kuralları, kısım 15'e 
uygun olarak test edilmiş ve B Sınıfı 
dijital aygıt sınırlamalarına uygun olduğu 
belirlenmiştir. Bu sınırlar, bir konut 
tesisatındaki zararlı çakışmalara karşı 
makul bir korunma sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı 
enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve 
talimatlara uygun bir şekilde kurulup 
kullanılmadığında, radyo iletişiminde 
zararlı çakışmalara neden olabilir. Ancak 
belli bir tesisatta çakışma oluşmayacağının 
hiçbir garantisi yoktur.

Bu ekipman, alınan telsiz veya televizyon 
dalgalarında herhangi bir zararlı çakışmaya 
neden olmadığı takdirde (bunu, ekipmanı 
kapayıp tekrar açarak tespit edebilirsiniz), 
kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir 
veya daha fazlasıyla çakışmayı gidermesi 
tavsiye edilir:

• Alıcı anteninin yerini değiştirin.
• Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi 

artırın.
• Cihazı, alıcının bağlı bulunduğu devreden 

farklı bir devredeki bir çıkışa bağlayın.
• Yardım için üreticiye veya deneyimli bir 

radyo/TV tamircisine başvurun.
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Elektronik ekipman-
lara ait atıklar yerel 
düzenlemelere göre 
atılmalıdır.

Bu vesile ile üretici, bu TV Adaptörü 2.0'ın 
(BS-F200) temel gereksinimlerine ve 
2014/53/EU Direktifinde yer alan diğer 
hükümlere uyumlu olduğunu ilan eder.  
Uygunluk beyanı, üreticiden temin  
edilebilir. 

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka
www.oticon.global

Uluslararası garanti
Cihazınız, teslimat tarihinden itibaren 12 
aylık bir dönem için üreticisi tarafından 
sağlanan uluslararası bir sınırlı garanti 
kapsamındadır. Bu sınırlı garanti sadece 
cihazın kendisinde bulunan üretim 
ve malzeme hatalarını kapsar, ancak 
örneğin pil, kablo, güç kaynağı vs. gibi 
aksesuarları kapsamaz. İşitme cihazının 
yanlış kullanım ve bakımı, aşırı kullanımı, 
kazalar, yetkisiz servislerce onarılması, 
paslandırıcı koşullara maruz kalması, 
cihazın içine yabancı madde girişine bağlı 
hasar veya yanlış ayarlardan kaynaklanan 
sorunlar, sınırlı garanti kapsamının DIŞINDA 
olup, onu geçersiz kılabilir. Bu garanti 
kapsamında, cihazın tamir edilmesi veya 
muadil bir modelle değiştirilmesi tamamen 
üreticinin inisiyatifindedir.

Yukarıdaki garanti size tüketici mallarının 
satışına ilişkin ulusal mevzuat kapsamında 
sahip olabileceği her türlü yasal haklarını 
etkilemez. İşitme uzmanınız, bu sınırlı 
garantinin şartlarını aşan bir garanti vermiş 
olabilir. Lütfen daha ayrıntılı bilgiler için 
ona başvurun.

Servis gerektiğinde
Cihazınızı ufak sorun ve ayarlarını hemen 
halledebilecek olan işitme uzmanınıza 
götürün. İşitme uzmanınız, üreticiden 
garanti hizmeti almanız konusunda size 
yardımcı olabilir.  İşitme uzmanınız, bu tür 
hizmetler için ücret talebinde bulunabilir. 



4746   Hakkında    Başlangıç    Kullanım    Uyarılar    Daha fazla bilgi  

Bu kitapçıkta kullanılan simgelerin açıklaması
Uyarılar
Uyarı simgesi ile işaretlenen metin, cihaz kullanılmadan önce mutlaka okunmalıdır.
Üretici
Cihaz, adı ve adresi simgenin yanında belirtilen üretici tarafından üretilir. AB Yönetmeliği 
90/385/AET, 93/42/AET ve 98/79/AT’de tanımlandığı gibi, tıbbi cihaz üreticisini belirtir.
AT işareti 
Cihaz, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/AET’ye uygundur. 
Elektronik atık (WEEE) 
İşitme cihazlarını, aksesuarları veya bataryaları yerel yönetmeliklere göre geri dönüştürün.
İşitme cihazı kullanıcıları aynı zamanda, atık elektrikli ve elektronik cihazlarını imha edilmesi 
için işitme uzmanına geri verebilirler. Atık elektrikli ve elektronik cihazlar (WEEE) hakkındaki 
2012/19/AB yönetmeliğinin kapsadığı elektronik cihazlar.
Mevzuata Uygunluk İşareti (RCM) 
Bu cihaz, Avustralya veya Yeni Zelanda piyasası için sunulan cihazlar için elektriksel güvenlik, 
EMC ve radyo frekansı gereksinimlerini karşılamaktadır.
Çift yalıtım 
Ürünün güç kaynağının çift yalıtımlı olduğunu gösterir. Bu, tekli arıza riskinin düşük olduğu, yani 
tekli arızaların meydana gelmeyeceği anlamına gelir.

Kapalı alanda kullanım 
Ürünün kapalı alanda kullanıma uygun olduğunu gösterir.

Singapur IMDA etiketi
Cihazın Info-Communications Media Development Authority (IMDA) tarafından yayımlanan 
standartlar ve şartnamelere ve Singapur'da bulunan halka açık iletişim ağlarına uyumlu 
olduğunu ve yetkilendirilmiş diğer radyo iletişim ağlarıyla frekans girişimine neden olmadığını 
belirtir.

Etiketlerde kullanılan diğer simgelerin açıklaması

Kuru tutun 
Tıbbi cihazın nemden korunması gerektiğini belirtir.

Dikkat işareti 
Uyarlar ve dikkatler için talimatlara başvurun.

Katalog numarası 
Üreticinin katalog numarasını belirtir, böylece 
tıbbi cihazın 
kimliği belirlenebilir.
Seri numarası 
Üreticinin seri numarasını belirtir, böylece belirli 
bir tıbbi cihazın 
kimliği belirlenebilir.
Tıbbi Cihaz
Bu cihaz, bir tıbbi cihazdır.

5,0V    

200mA

Güç kaynağı çıkışı 
Güç kaynağından cihazınıza gönderilen gücün oranını belirtir.
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Etiketlerde kullanılan diğer simgelerin açıklaması
Güney Afrika ICASA etiketi
Bu cihazın Güney Afrika'da satılmak üzere lisansa sahip olduğunu belirtir.

Japon TELEC sembolü
Sertifikalı radyo ekipmanı için işareti belirtir.

Brezilya ANATEL etiketi
Bu cihazın Brezilya'da satılmak üzere onaylı ve doğrulanmış olduğunu belirtir.
Kore Sertifikasyonu İşareti (KC)
Bu cihaz, elektrikli ve elektronik ekipmanlar için Kore ürün güvenliği gereksinimleri ile 
uyumludur.
NCC sembolü
İletişim bilgi ekipmanı Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) sertifikasyonu.
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