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Remote Control 2
Bruksanvisning
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Tusen Takk!
Takk for at du velger remote control 2 som fjernkontroll til dine høreapparater.
I over 60 år har Hansaton med våre høreapparater hjelpet hørselhemmede med rehabiltering av
hørselstap, forbedring av taleforståelse og bedre
livskvalitet.
Bak våre produkter står mange år med utvikling og
produkterfaring, da våt forretningskonsept er rettet
mot folk og folks behov.
Formålet med remote control 2 er at det skal være
enkelt for deg å justere og gjøre endringer på dine
høreapparater.
	remote control 2 må konfigureres til dine
høreapparater av audiograf før du kan benytte
den.
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Din remote control 2
Audiograf:_____________________________

____________________________________
Telefon:_____________________________________
Serienummer:_______________________________
Batteribytte; 1 stk AAA(1,5 volt)
Garanti:_____________________________________
Dato for anskaffelse:__________________________

Batteri størrelse

Bytte av batteri

AAA

Varsel for lavt batteri
Lys indikator endres til
gul eller rød ved svakt
batteri
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AV/PÅ bryter
Lysindikator
+/- Volumknapp
Programvelger
Hjemknapp
Batterilokk

Av/PÅ

PÅ
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Din fjernkontroll på et øyeblikk
1 	AV-PÅ bryter – slå av din fjernkontroll for å
unngå at den sender kommandoer du ikke
ønsker.
2 	Lysindikatoren – den lyser når du slår på
fjernkontrollen og når du trykker på noen av
knappene.
Grønt lys = batteri OK
Gult lys = lite batteri
Rødt lys = veldig lite batteri
3 	+/- knappene er volumknappene, som du
justerer lydstyrken med.
4 	Programendringsknapp – bruker du til å bytte
lytteprogram i høreapparatene dine.
5 	Hjem knapp – setter høreapparatene dine i
oppstartsmodus.
6 	Batterilokk – gir deg mulighet til å bytte batteriet
selv

2
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Slå Av og PÅ din fjernkontroll
Din fjernkontroll har en AV/PÅ bryter plassert på
venstre side av fjernkontrollen.
• For å slå fjernkontrollen på, skyv på bryteren
mot ON til du ser en hvit markering.
• For å slå fjernkontrollen av, skyv bryteren
mot OFF, samtidig som den skjuler den hvite
markeringen. Ved å slå av fjernkontrollen
unngår du å sende utilsiktede kommandoer til
høreapparatene, når den for eksempel ligger i
lommen eller i håndveske.

PÅ

AN

4
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Batteribytte
Batterilokket er plassert på baksiden av
fjernkontrollen.
1. 	Skyv batterilokket i
samme retning som
pilen.
2. 	Fjern det gamle
batteriet med tommel
og pekefinger.
3. 	Sett inn nytt batteri
i batterirommet,
korrekt opp mot +/markeringene. Plasser
minuspolen på
batteriet inn først, det
er lettest.
4. 	Skyv på plass
batterilokket i motsatt
av retning av pilen
	mini USB porten kan ikke brukes for å lade
batteriet. Den brukes av din Audiograf for å
kunne programmere fjernkontrollen.
5
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Batterivarsel
Ved gult eller rødt lys på batteriindikatoren
er batteriet i fjenkontrollen for svakt. Du
vil se dette på lysindikatoren hver gang du
slår på eller bruker noen av knappene på
fjernkontrollen, helt til du bytter batteriet.

Batteristell
Ved å slå av fjernkontrollen når du ikke bruker
den, varer batteriet lengre.
Kast ikke brukte batterier i søpplet, men lever
det inn på godkjent motak.
Oppevar nye batterier på ett mørkt sted i
romtemperatur.

6
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Hvordan bruke din fjernkontroll
Før du skal bruke fjernkontrollen , må
høreapparatene være påslått og i bruk.
Fjernkontrollen er konstruert for å best benyttes
i din hånd på en armlengdes(ca 1 meter) fra
høreapparatene. Hold fjernkontrollen slik at du
ser betjeningsknappene, men du trenger ikke
å peke med den mot høreapparatene. Holder
du fjernkontrollen for nære apparatene vil den
miste noe av effekten.
	mini-USB porten skal kun
brukes av Audiograf for
å kunne programmere
fjernkontrollen.
	Forstyrrelse på medisinsk
utstyr:
Fjernkontrollen benytter svakstrømsignaler,
som er digitalt kodet for å kun virke inn på
dine høreapparater. Til tross for at det er
lite trolig, kan den påvirke for eksempel
pacemaker hvis den holdes for nært brystet.
7
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Hvordan forstå lysindikatoren
Når du slår på fjernkontrollen, vil lysindikatoren
lyse i ca 2 sekunder, som indikerer at den
kan taes i bruk. Den lyser så hver gang du
trykker inn en knapp, og så lenge du holder inn
knappen.
	Hvis lysindikatoren ikke lyser når du trykker inn
en knapp, må fjernkontrollen programmeres
hos en audiograf.

Lysindikatoren vil enten lyse grønt eller rødt,
avhengig av batteristatus.
Grønn: Batteriet er i orden.
Rødt: Mindre enn 10% igjen av batteriet,
		
byttes omgående.

8
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Hvordan justere dine høreapparater
+/– knappene som volumkontroll
Trykk inn +knappen for øke lydstyrken
Trykk inn – knappen for å dempe
lydstyrken
Når du justerer lydstyrke kan høreapparatene
dine avgi varseltoner. Sjekk bruksanvisningen
til høreapparatene for mer informasjon
angående dette.

9
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Programendringsknapp
Press programendringsknappen for å gå
til neste lytteprogram i høreapparatene.
Se i bruksanvisningen til dine høreapparater for
å se hvilke lytteprogram du har, og hvordan de
angis med varseltoner.

Hjemknapp
Trykk på hjemknappen for å returnere til
oppstartsmodus i dine høreapparater. Se
i bruksanvisningen til dine høreapparater hav
som er ditt oppstartsprogram.
Trykk inn og hold knappen inne i 2 sekunder
for å gå dirkete til ditt hovedlytteprogram. Det
programmet er satt av din audiograf.
	Høreapparatene vil avgi varseltoner for å
indikere dine valg.
	Endringer du utfører med fjernkontrollen vil
høres samtidig i begge høreapparatene.

10
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Stell av din fjernkontroll
• Åpne for og ta ut batteriet hvis du ikke skal
•
•

•

•
•

bruke fjernkontrollen for en langre periode.
Ikke bruk fjernkontrollen under vann eller i
ekstremt fuktige omgivelser
Hvis fjernkontrollen blir våt, ikke tørk den
i mikrobølgeovn eller lignende. Trykke på
noen av knappene, men ta ut batteriet og la
fjernkontrollen tørke i romtemperatur i
24 timer.
Fjernkontrollen må ikke utsettes for sterk
varme som for eksempel hårføner. La den
heller ikke ligge i eller ved bilens dashboard
ved en varm sommerdag.
Mist eller slå ikke fjernkontrollen mot harde
overflater
Hvis høreapparatene ikke responderer opp
mot fjernkontrollen pga av forstyrrende
magnetfelt, gå vekk fra området og prøv
igjen.

11
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Rens av din fjernkontroll
Bruk en svakt fuktet klut for å tørke av
utsiden av din fjernkontroll. Bruk ikke sterke
vaskemidler, såpe eller alkohol for å vaske
fjernkontrollen Ikke bruk varmekilder for å tørke
den.

12
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Guide til feilsøking
Se i tabellen nedenfor hvis du opplever feil
med fjernkontrollen. Hvis det er feil med
høreapparatene, se bruksanvisningen som fulgte
med dem.
Feilårsak

Mulig Løsning

Lysindikatoren virker ikke
Ikke påslått

Slå fjernkontrollen på

Svakt/Dødt batteri

Skift batteri

Dårlig batterikontakter

Kontakt Audiograf

Batteri er satt inn feil

Sett inn batteriet med
plusspol opp

Indikatorlys er gult eller rødt
Lavt batteri

Skift batteriet

Ikke kontakt med høreapparatene
For stor avstand til
fjernkontrollen

Flytt til kun en armlengdes
avstand

For alle andre mulige årsaker som ikke er opplistet i
guiden, kontakt din Audiograf.
13
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Advarsler
 ennligst les disse advarslene før du tar i
V
bruk din fjernkontroll:
	Oppbevares utilgjengelig for små barn
under 3 år, samt kjæledyr.
	Bruk kun høreapparater som er tilpasset
deg av Audiograf.
	Å endre på, eller modifisere fjernkontrollen
på noen måte er forbudt.
	Denne fjernkontrollen benytter
svakstrømsignaler. Kommunikasjonen
mellom fjernkontrollen og høreapparatene
skjer via digitalt kodede signaler. Det
er derfor lite sannsynlig at signaler fra
fjernkontrollen kan forstyrre medisinsk
utstyr, men for å være på den sikre siden
anbefales pasienter med pacemaker å ikke
holde fjernkontrollen nært brystet, eller å
oppbevare den i brystlommen.

14
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	Kast ikke fjernkontrollen blant vanlig
husholdningsavfall, men leverer den på
egnet mottak.
	Bruk ikke fjernkontrollen i områder hvor
det kan være fare for eksplosjon, dvs i
områder hvor det oppbevares eksplosiver,
petroleumsprodukter, gass m.m
	Eksterne enheter må kun tilkobles hvis de er
testet og godkjent ifht IECXXXXX standarder.
Kun koble til utstyr som er godkjent av
Sonova.
	Hvis du operer store maskiner, pass på
at fjernkontrollen ikke henger seg fast
maskineriet.
	mini USB porten skal kun brukes i
tilpasningsformål.
	Hvis du bruker enheten, ledninger og lader
på en annen måte enn hva som er beskrevet
i bruksanvisningen, kan dette forårsake
personulykke. For eksempel å bære USB
kabel rundt nakken.
15
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Batteri Advarsler
	Oppbevar alltid batteriet og fjernkontrollen
utenfor rekkevidde for små barn og kjæledyr.
	Fjern alltid batteriet, hvis du ikke skal bruke
den over en lengre periode.
	Bytt ikke fjernkontrollen eller batteriet i
munnen. Hvis ett batteri svelges, kontakt
lege umiddelbart.
	Bruk alltid ett alkalisk batteri av høy kvalitet.
Ved batteribytte må det utbyttede batteriet
kastet på en forsvarlig måte. Bruk aldri
oppladbare batterier.

Forhåndsregler
	Bruk kun fjernkontrollen som forevist og
beskrevet av din audiograf.
	Hvis fjernkontrollen ikke virker etter et
batteriskifte, kontakt din audiograf.
	Bruk ikke fjernkontrollen under medisinske
undersøkelser hos lege/tannlege hvor det

16
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benyttes røntgen, som for eksempel CT, MR
og vanlig røntgen. Oppbevar fjernkontrollen
i rommet ved siden av under slike
undersøkelser.
	Ta alltid med både fjernkontrollen og
høreapparatene dine til Audiograf hvis du
har servicetime.
	Fjernkontrollen og dine høreapparater er
kodet opp mot hverandre, med en unik
digital kode. Fjernkontrollen kan derfor ikke
påvirke andre høreapparater brukt av andre.
	Fjernkontrollen er bygget opp med de
mest moderne komponenter for å fungere
optimalt med nesten ingen forstyrrelse
av andre enheter. Det kan allikevel i
enkelte tilfeller oppleves interferens/
forstyrrelse når den benyttes i ekstrem
nærhet av andre enehter som for eksempel
didgitale mobiltelefoner, stasjonær pc
og andre enheter med sterkt magnetfelt.
Det anbefales at fjernkontrollen kan kun
benyttes ca 60 cm fra andre magnetfelt.
17
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	Hvis høreapparatene ikke fungerer opp mot
dine høreapparater pga nærliggende sterkt
magnetfelt, prøv å forflytte deg vekk fra
området.
	Fjernkontrollen må ikke være mere enn
10cm nær en magnet.
	Sterkstrømapparater, større samlinger av
elektronikkenheter og jernkonstruksjoner
kan påvirke rekkevidden til fjernkontrollen.

Merking
Serienummer og produksjonsår kan lese i
batterirommet.
Fyll gjerne ut din kontaktinformasjon på vedlagt
klistremerke og lim dette på innsiden av
batterilokket.

18
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Symbolforklaringer
xxxx

Med dette CE symbolet bekrefter Sonova at dette er
ett produkt med tilbehør som oppfyller de krav som
er nødvendig innenfor de krav for medisinsk utstyr.
Medical Devices Directive 93/42/EEC samt R&TTE
Directive 2014/53/EC for radio og telekommunikasjon
sendere. Nummeret etter CE symbolet indikerer
kodene til de instanser som har skrevet
kravspesifikasjonene nevnt ovenfor.
Dette symbolet understreker viktigheten at brukeren
leser bruksanvisningen nøye.
Dette symbolet understreker viktigheten at bruker har
satt seg nøye inn i enhetens advarsel ved bruk.
Viktig informasjon om bruk og produktsikkerhet.
Australske EMC og Radiokommunikasjon samsvars
merke.
Dette symbolet indikerer at produktet som er beskrevet
i denne bruksanvisningen holder kravene innenfor
søknadsdel Type B av EN 60601-1. Det er enhetens
overflatebehandling det er søkt om i del Type B.
Dette symbolet indikerer navn og adresse for autorisert
medlemskap innenfor EU
Dette symbolet indikerer nvn og adresse på fabrikanten
av produktet.

19
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Driftsforhold:
Denne enheten er konstruert slik at den vil fungere uten
problemer eller restriksjoner, såfremt den brukes som beskrevet
i bruksanvisningen. Unntak for bruk er også beskrevet i
bruksanvisningen.
-10 til +55 grader Celsius med en luftfuktighet på mindre enn 95%

Transport og Lagringsforhold:
Under transport og lagring bør ikke temperaturene overstige
angitte grenser på -20 til +60 grader celsius, samt en relativ
luftfuktighet på over 90% for lengre perioder. Ett lufttrykk på
mellom 500 og 1100 hPA er passende under lagring.
Symbolet med en overkrysset søppelkasse
indikerer at du ikke må kaste denne fjernkontrollen
i vanlig husholdningsavfall. Hvis den skal kastes
må den leveres på dedikerete avfallsmottak for
elektroprodukter, eller leveres inn hos nærmeste
Audiograf. Dette for å sikre miljø og helse.

20
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Samsvarsinformasjon
Erklæring om samsvarsforhold
Med dette erklærer Sonova at dette produktet er i samsvar
med de essiensielle krav som etterspørs i Radio og
Telekommunikasjon direktiv 2014/53/EC. Denne kan skaffes og
leses hos importøren av Hansaton produkter. Kontakt info på
www.sonova.com

Legg merke til 1:
Dette produktet er i samsvar med del 15 av reglene fra FCC Regler
g med RSS-210 of Industry Canada. Bruken er underlagt følgende
regler:
1) Denne enheten skal ikke kunne avgi ødeleggende interferens,
og
2) denne enheten må kunne akseptere interferens, selv det kan
virke ødeleggende for bruken.

Legg merke til 2:
Endringer eller modifikasjoner som ikke er godkjent av Hansaton
på dette produktet, kan gjøre att FCC fjerner autorisasjonene på
produktene.

21
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Legg merke til 3:
Denne enheten er blitt testet og er i samsvar med de
begrensningene for et klasse B digitalt instrument, ihht Part 15
of the FCC Rules og ICES -003 of Industry of Canada. Dette er
begrensninger gitt for å unngå interferens/støy i andre enheter
som bruker radiokommunikasjon i nærtliggnde områder. Denne
enheten kan avgi og ta imot radiobølger, og kan ved feil bruk
virke forstyrrende på andre radioenheter. Ved riktig bruk kan
det heller ikke garanteres at interferens overfor nærliggende
radioenheter kan oppstå. Hvis dette oppstår prøv følgende tiltak:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Prøv å vri eller endre på antenne posisjonen.
•	Øke avstanden mellom enheten og mottaker. Koble enheten
til en annen krets forskjellig fra den mottakeren er koblet til.
•	Kontakt en radio/tv reperatør.
Australia: Supplier Code Number

N15398

New Zealand: Supplier Code Number Z1285

22
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Unitron Hearing
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada
Unitron Hearing GmbH
Max-Eyth-Straße 20, 70736
Fellbach-Oeffingen, Germany
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BF-SP

Distribueres av :
Hansaton Akustik GmbH • Sachsenkamp 5 • 20097 Hamburg
Telefon: 040 29 80 11 110 • Fax: 040 29 80 11 850
E-Mail: info@hansaton.de • Internet: www.hansaton.com
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