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Tebrikler! Artık yeni bir Bernofon Uzaktan Kumanda 
cihazına sahipsiniz. İşitme cihazınızın, ses düzeyini ve 
programlarını kontrol edebilirsiniz.

Lütfen uzaktan kumandayı kullanmadan önce 
kullanım kitapçığını dikkatle okuyunuz. Bu kitapçık 
size uzaktan kumandanın kullanımı hakkında detaylı 
bilgi sağlayacaktır.
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Genel Uyarılar 

RC-N Uzaktan Kumandanızı kullanmadan önce, belirtilen 
uyarıları dikkatle inceleyiniz.

Uyarılar
RC-N Uzaktan kumanda cihazı oyuncak değildir. 
Çocuklardan ya da onları yutabilecek kimselerden 
uzak tutulmalıdır. Aksi takdirde yutulan bu parçalar 
kişiye zarar verebilir. Böyle bir durumda, hemen bir 
doktora başvurul malıdır.



7

RC-N Uzaktan Kumanda cihazınızı hiçbir zaman 
çok yüksek ısıya maruz bırakmayınız (ör:araba içi, 
radyatör yanı gibi) Cihaz patlayabilir ve ciddi yaralan-
malara sebep olabilir.

Özellikle uçuş personeli tarafından izin verilmedikçe 
RC-N uçakta kullanılmamalıdır.
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Kalp pili kullanan kişilerin, üretici tarafından tavsiye 
edildiği gibi telefon kullanılması tavsiye edilir. Eğer 
vücudunuzda aktif bir implant mevcut ise, RC-N 
Uzaktan Kumandayı 15cm’den uzak tutunuz.

RC-N cihazının güç kaynağı, normal kullanım koşul-
larında yangına sebep verebilecek enerjiye sahiptir. 
RC-N patlayıcı ortamlar konusunda, uluslararası 
standartlara uygunluk açısından test edilmemiştir. 
Patlama tehlikesi olan alanlarda RC-N kullanılmaması 
önerilir.
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Çözücü olmadan kuru veya hafif nemli bir bez 
kullanarak, düzenli olarak temizlenmesi tavsiye 
edilir. RC-N kimyasal ve alkollü ürünlere maruz 
bırakılmamalıdır. Kozmetik kimyasallar, saç spreyi, 
parfüm, traş losyonu, güneş kremi gibi ürünler 
uzaktan kumanda cihazına zarar verebilir. Bu ürünleri 
kullanmadan önce RC-N uzak tutulmalı ve kuruması 
için zamana bırakılmalıdır. Su veya diğer sıvılardan 
uzak tutunuz.
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Cihazı kullanmak için askı kullanırsanız, cihaz 
için uygun olup olmadığını kontrol ediniz.Boğma 
riskinden dolayı boyun askısı kullanmayınız.

X-Ray, CT/MR, Elektroterapi veya cerrahi sırasında 
RC-N cihazını kullanmayınız.

Araç kullanırken cihaz sizi rahatsız ediyorsa kullan-
mayınız. Trafik kuralları gereğince, cihazı kullanmadan 
önce aracınızı park ediniz.
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Her zaman işitme uzmanınız tarafından önerilen 
pilleri kullanınız. Düşük kalitedeki piller bedeninize 
zarar verebilir. Pil boşaldıysa, kısa zamanda 
çıkarıl malıdır.

Şarj edilemeyen pilleri, şarj etmeye çalışmayınız. 
Patlamalara ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir. 
Pilleri ateşe atmayınız. Patlama riski taşımaktadır.
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Çevreyi korumak amacıyla lütfen ayrılmamış evsel 
atıkların içine pil atmayınız. Pillerin geri dönüşümü 
veya bertarafı için pil geri dönüşüm kutularını 
kullanınız.

RC-N işitme komutlarını ileten dijital endüktif 
sinyallerini kullanır. Olası olsa da bu sinyallerin 
cihazlara müdahale edebildiğini gündeme getirmiştir. 
Ek önlem olarak kalp pili kullanıcılarına, cihazı göğüs 
cebinde kullanılmaması tavsiye edilmektedir.
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RC-N emisyon gücü insan mazuriyeti için uluslararası 
emisyon limitlerinin altındadır. RC-N radyasyonu, 
elektromanyetik cihazlara göre daha düşüktür. RC-N, 
uluslararası elektromanyetik standartlarına uygundur.
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İçerik

Kullanım kılavuzunda belirtilen öğeler, RC-N paketi 
içerisinde yer almaktadır:

RC-N_ILLU_RemoteControl_Front_BW1

RC-N Uzaktan Kumanda
Model: RC-2B

AAAA pilleri

RC-N_ILLU_Battery_BW2

Kullanım Kılavuzu 

Kullanma Kılavuzu 

UZAKTAN KUMANDA 
RC-N

•••143940_BF_RC-N_IFU_105x74_TR.indd   1 23.06.16   11:27
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RC-N Genel Bakış

1 Ses düzeyi artırma kontrolü
2 Ses düzeyi azaltma kontrolü
3 Program değiştirme
4 Durum ışığı

5 Pil Kapağı
6 Parmak kavrama
7 Askı delikleri

RC-N_ILLU_RemoteControl_Front2_BW3

RC-N_ILLU_RemoteControl_Back_BW4

123

5

1

4

6

7
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Pil Yerleştime ve Çıkarma 

RC-N cihazında, iki alkali AAAA pilleri kullanılır. Yeni pil 
yerleştirmek için aşağıdaki talimatları uygulayınız. 

Pil kapağını çıkarın. 
1.  Baş parmağınızı kullanarak, parmak kavrama noktasını 

aşağı doğru itin.
2.  Pil kapağın diğer ucundan, parmak kavrama noktası 

yönüne diğer parmağınızla itin.
3.  Pil kapağını tamamen çıkartana kadar kaydırın.
4.  Pil yuvasına pilleri yerleştirin.



17RC-N_ILLU_InsertingBattery_BW8
RC-N_ILLU_RemovingBatteryCover3_BW7

RC-N_ILLU_RemovingBatteryCover1_BW5

1 2

3 4

RC-N_ILLU_RemovingBatteryCover4_BW
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Pil Kapağını yerine takmak
1.  Pil kapağını, RC-N cihazının üst bölümünden yaklaşık  

6 mm aşağıya yerleştirin. 
2.  Klik sesi çıkartana kadar gösterildiği gibi pil kapağını 

kaydırın. 

RC-N_ILLU_PlacingBatteryCover1_BW9
1

RC-N_ILLU_PlacingBatteryCover2_BW10

2
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Pil kapağını açmak ve kapamak için zorlamayınız.  
Kapağı değiştirmek gerekli ise, kolayca yerine 
oturacak şekilde yeniden konumlandırın. Pil ömrü 
kullanım koşullarına bağlı olarak değişecektir. 
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İşitme Cihazınız ile Çalışması

En fazla 1m uzaklıktaki işitme cihazınız ile çalışabilir. 

Tavsiye Edilen Kullanım

RC-N_ILLU_OperationHandHeld_BW11 Elinizde
RC-N_ILLU_OperationPocket_BW12 Cebinizde
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Durum Işığı Göstergesi

RC-N Cihazının 
Çalışması

Durum ışığı, RC-N 
cihazının çalışma 
durumunu gösterir.  
Her tuşa basıldığında bir 
defa yanıp söner.

Düşük Pil Pilin değiştirilmesinin 
gerek olduğu zaman-
larda, durum ışığı yavaş 
yavaş her 2 saniyede bir 
kere yanıp söner.

RC-N Tuş Kilidi RC-N cihazının tuşları 
kilitli iken durum ışığı  
3 kere yanıp söner.

RC-N_ILLU_StatusLightIndication_CMYK
13
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Ses düzeyini 
yükseltme

Ses yükseltme tuşuna 
basınız.

Ses düzeyini 
azaltma

Ses azaltma tuşuna 
basınız.

RC-N_ILLU_VolumeControlAdjustment_BW
14

Ses Düzeyi Kontrol Ayarı

RC-N ile, ses açma ve ses kısma düğmeleri kullanılarak ses 
düzeyini değiştirebilirsiniz.
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İşitme Cihazını 
Sessize Alma

İşitme cihazınızın  
2 – 3 saniye ses 
butonunu aşağıya doğru 
basılı tutun. İşitme 
cihazınız sesli konuma 
geldiğinde, ışık 
sönecektir. 

İşitme Cihazı 
Sessiz Konumda

İşitme cihazınızı sessize 
almak için herhangi bir 
butona basın. 

İşitme Cihazı Sesli/Sessiz

RC-N ile, işitme cihazınızın ses butonunu aşağıya doğru 
basarak sesi kısabilirsiniz. 

RC-N_ILLU_ProgramAdjustment_BW
15
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İşitme cihazını sessize aldığınızda işitme cihazı 
kapanmaz. İşitme cihazını kapatmak için kullanma 
kılavuzundaki talimatları uygulayın. 
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Program 
 Değiştirme ve 
Seçme 

İşitme cihazındaki 
programlar arasında 
seçmek için program 
düğmesine basınız. 
Program düğmesine her 
basıldığında bir sonraki 
programa geçiş  
yapacaktır.

RC-N_ILLU_ProgramAdjustment_BW
15

Program Ayarı

RC-N ile, program düğmesini kullanarak işitme program-
larını değiştirebilirsiniz.
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RC-N Tuş Kilidi

RC-N cebinizde iken yanlışlıkla düğmeye basılmasını 
önlemek için tuş kilidi düğmesini kullanınız.

Tuş Kilidi 
1.  Ses azaltma düğmesine ve  

program tuşuna aynı anda,  
3 – 4 saniye basılı tutun.

RC-N_ILLU_LockingandUnlocking_CMYK
16
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2.  Düğmeler kilitli iken durum ışığı 2 kez yanıp söner.

Tuş kilidini doğrulamak için, herhangi bir tuşa basın. 
Durum ışığı onaylamak için 3 kez yanıp söner.  
(Bknz. 21. Sayfa)
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Tuş Kilidini Açma
1.  Ses azaltma düğmesine ve program tuşuna aynı anda, 

3 – 4 saniye basılı tutun.

2.  Tuş kilidi açılana kadar durum ışığı sürekli yanar.
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Askı Kullanma

RC-N cihazını daha kolay taşımak ve sabit tutmak 
amacıyla askı kullanabilmeniz için cihazda delik bulunur. 

1. Pil kapağını çıkarın.  
 (Bknz. 16 ve 17. Sayfa)
2. Askıyı deliklerden geçirin.

RC-N_ILLU_UsingStrapHole_BW17
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Bakım ve Onarım

 · Pil değiştirmek veya RC-N cihazını temizlemek 
amacıyla, cihazın düşmesini engellemek için yumuşak 
bir yüzey üzerinde tutunuz.

 · Kuru bir bezle veya mendille düzenli olarak temizleyiniz.
 · Cihazın ıslanmamasına dikkat ediniz.
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Cihazın Radyo İletişim Bölümüne  
(Radio Communication Part of the Device) 
İlişkin Bilgiler

USA and Canada
Due to the limited size available on the device, many  
of the relevant approval markings are found in this  
document.

This instrument is certified under:
FCC ID: 2ACAHREMCTR01
IC: 11936A-REMCTR01
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The device complies with Part 15 of the FCC rules and 
RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference; and
2.  This device must accept any interference received, 

including interference that may cause undesired 
operation.

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.
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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.
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Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the 
party responsible for compliance could void the user’s 
authority to operate the equipment.

SBO İşitme A/S, uzaktan kumanda kontrolü, temel  
gereksinimler ve diğer Direktif 1999/5/EC ile ilgili  
hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. 
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Mevcut Uygunluk Beyanı:

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka
www.sbohearing.com
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RC-N cihazı, malzeme ve işçilik hatalarını kapsayan sınırlı 
garantiye sahiptir. Yanlış veya kötü bir durum sonucunda 
garanti geçersiz olur. 

Yetkili olmayan personel tarafından tamir edildiğinde 
garanti geçersiz olur. İşitme uzmanınızın garanti kartını 
incelediğinden ve tamamlamış olduğundan emin olunuz.

Uluslararası Garanti
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Tarih: Model:

Garanti Süresi:

Seri No:

İşitme Merkezi:
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Notlar

143940/TR
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Elektronik donanım atıkları 
yerel yönetmeliklere 
uygun olarak işleme tabi 
tutulmalıdır.

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka
www.sbohearing.com
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