Gebruiksaanwijzing

Afstandsbediening
2.0

Inleiding
In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van
uw nieuwe Afstandsbediening. Lees dit boekje aandachtig door en
vergeet daarbij het hoofdstuk Waarschuwingen niet. Dit zal u helpen
het maximale uit uw Afstandsbediening te halen.
Voor eventuele vragen over het gebruik van uw Afstandsbediening kunt
u contact opnemen met uw hoorzorgprofessional.
Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door
de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.
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Beoogd gebruik
Beoogd gebruik

Met Afstandsbediening 2.0 kunnen hoortoestelgebruikers
het programma wijzigen en het volume aanpassen van
draadloze Oticon hoortoestellen.

Aanwijzingen voor
gebruik

Geen aanwijzingen voor gebruik.

Beoogde gebruiker

Volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden.

Gebruikersomgeving

Binnen / buiten.

Contra-indicaties

Gebruikers van actieve implantaten dienen op te letten bij
gebruik van het apparaat. Lees voor meer informatie het
hoofdstuk Waarschuwingen.

Klinische voordelen

Zie de klinische voordelen van het hoortoestel.
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Inhoud van de verpakking

Productoverzicht

De verpakking bevat de volgende onderdelen:

Afstandsbediening 2.0

Batterijen

Dit boekje
Instructions for use

Statuslampje
Remote Control
2.0

Volume harder
Volume zachter/
dempen
Toets om het
programma te
wijzigen

2 x AAAA

Voorkant
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Opening voor
koord

Achterkant
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Batterijen

Plaatsen van de batterijen

Om de Afstandsbediening te activeren, moet u twee AAAA-batterijen in
de batterijlade plaatsen.

1 Oude batterij verwijderen

De levensduur van een batterij hangt af van het gebruik. Bij normaal
gebruik moeten de batterijen ongeveer eenmaal per jaar worden
vervangen.
Forceer het batterijklepje niet. Als u kracht nodig heeft om het
batterijklepje op zijn plaats te klikken, controleer dan eerst of deze
wel goed zit. Plaats het klepje opnieuw zodat deze zonder kracht op
zijn plaats kan worden geklikt.
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2 Nieuwe batterij
plaatsen

3 Sluiten

Klik

+
Open het batterijklepje
voorzichtig.
Verwijder de gebruikte
batterijen.

Plaats de nieuwe
batterijen in de
batterijlade.
Zorg dat het +-teken
op de batterij
overeenkomt met
het +-teken in het
batterijlade.

Plaats het batterijklepje
terug.
Druk vervolgens
het batterijklepje
voorzichtig omlaag tot
het op zijn plaats klikt.
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Bedieningsafstand

Bevestigingen

Met de Afstandsbediening kunt u uw hoortoestellen op een afstand van
maximaal 1 meter.

Visuele indicaties
Het statuslampje geeft de werking van de Afstandsbediening aan. Het
knippert na elke druk op een toets.

Er is geen directe zichtlijn tussen de Afstandsbediening en de
hoortoestellen nodig.
Als u hoortoestellen in beide oren heeft, past de Afstandsbediening
beide tegelijk aan.

Lage batterijspanning
Het statuslampje knippert langzaam (eens per 2 seconden) wanneer de
batterijen moeten worden vervangen. De Afstandsbediening werkt dan
niet tot de batterijen zijn vervangen. In dat geval dient u de batterijen zo
spoedig mogelijk te vervangen.
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Programma veranderen

Volume wijzigen

U kunt de Afstandsbediening gebruiken van programma te veranderen
als uw hoortoestel meer dan één programma heeft. Druk kort op de
“•”-toets op de Afstandsbediening om door de hoortoestelprogramma’s
te gaan. Elke keer dat u op de toets drukt, gaan de hoortoestellen verder
naar het volgende programma.

U kunt de geluidssterkte van uw hoortoestel aanpassen met de
volumetoetsen op de Afstandsbediening.

Druk op “+” om
het volume te
verhogen (harder)

Druk om het programma
te veranderen

Om terug te keren naar programma 1 en de oorspronkelijke volumeinstellingen, houdt u de “•”-toets 3-4 seconden ingedrukt.
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Druk op “-” om
het volume te
verlagen
(zachter)

BELANGRIJKE OPMERKING
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen voor details over de
functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.
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Dempen*

Opening voor koord

U kunt de dempfunctie gebruiken om de hoortoestellen uit te zetten
terwijl u ze draagt.

De Afstandsbediening heeft rechts onderaan een opening voor een
koord.
Alle geschikte polskoorden kunnen gebruikt worden.

Houd de volume
zachter 3-4 seconden
ingedrukt.

Druk op een willekeurige toets op de Afstandsbediening om de demping
van uw hoortoestellen op te heffen.
*De dempfunctie is alleen beschikbaar in combinatie met bepaalde typen draadloze hoortoestellen. Neem voor
meer informatie contact op met uw hoorzorgprofessional.
Opmerking: De dempfunctie schakelt de hoortoestellen niet uit. Open de batterijlade van de hoortoestellen om
ze uit te schakelen.
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Onderhoud van uw Afstandsbediening
Als u de batterijen vervangt of de Afstandsbediening schoonmaakt, doe
dat dan boven een zacht oppervlak om schade te voorkomen als u de
Afstandsbediening laat vallen.

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 voordat u uw
Afstandsbediening gaat gebruiken.
Raadpleeg uw hoorzorgprofessional
als u een onverwachte werking of
ernstige incidenten ervaart met uw
Afstandsbediening tijdens of door het
gebruik ervan. Uw hoorzorgprofessional
zal u ondersteunen bij het oplossen van
het probleem en, indien nodig, melding
doen bij de fabrikant en/of de nationale
autoriteiten.

BELANGRIJKE OPMERKING
Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van de
Afstandsbediening. Het hoortoestel mag nooit ondergedompeld worden
in water of andere vloeistoffen.
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Batterijgebruik
Gebruik altijd batterijen die zijn aanbevolen
door uw hoorzorgprofessional. Batterijen
van slechte kwaliteit kunnen lekken en
lichamelijk letsel veroorzaken.

Probeer nooit om de batterijen opnieuw
op te laden en gooi ze niet weg door ze
te verbranden. Er is een risico dat de
batterijen ontploffen.
Koordbevestiging
Als u een polskoord gebruikt, zorg er dan
voor dat deze ontworpen en geschikt is
voor gebruik met de Afstandbediening.
Gebruik nooit een lanyard vanwege het
risico op verstikking.
Gevaar van stikken en het inslikken van
batterijen of andere kleine onderdelen
Uw Afstandsbediening, onderdelen
daarvan en batterijen 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 bij
inslikken van een batterij, hoortoestel of
kleine onderdelen.
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Waarschuwingen
Onbevoegd gebruik
In verband met uw persoonlijke veiligheid
en om zeker te zijn van een correct gebruik,
dient uw Afstandsbediening buiten bereik
van kinderen te blijven of ieder ander
die de bediening ervan over zou kunnen
nemen.
Mogelijke bijwerkingen
De anti-allergene materialen in uw
Afstandsbediening kunnen in zeldzame
gevallen huidirritatie of andere
bijwerkingen veroorzaken.
Raadpleeg een arts als één van deze
bijwerkingen optreedt.
Actieve implantaten
De Afstandsbediening is grondig getest
en gekenmerkt voor de menselijke
gezondheid volgens internationale
normen voor menselijke blootstelling
(specifiek absorptietempo - SAR),
opgewekt elektromagnetisch vermogen
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en spanningen in het menselijk lichaam.
De blootstellingswaarden bevinden zich
ruim onder de internationaal aanvaarde
veiligheidslimieten voor SAR, opgewekt
elektromagnetisch vermogen en
spanningen in het menselijk lichaam die
zijn gedefinieerd in de normen voor de
menselijke gezondheid en gelijktijdige
aanwezigheid van actieve medische
implantaten zoals pacemakers en
hartdefibrillatoren.
Röntgenfoto's, CT-, MRI- en PET-scans,
elektrotherapie en operaties
Verwijder uw Afstandsbediening
voorafgaand aan het maken van
een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en
PET-scans, elektrotherapie of een
operatie. De Afstandbediening kan
beschadigen bij blootstelling aan sterke
elektromagnetische velden.

Waarschuwingen

Aanvullende informatie

Gebruik in het verkeer
Het gebruik van de Afstandbediening
kan u afleiden. Let op uw omgeving
wanneer u de Afstandsbediening gebruikt.
Raadpleeg de nationale verkeerswetgeving
met betrekking tot het gebruik van
communicatieapparatuur terwijl u zich in
het verkeer bevindt.
Hitte en chemicaliën
Stel uw Afstandsbediening nooit bloot aan
extreme hitte, bijvoorbeeld door het te
laten liggen in een in de zon geparkeerde
auto.

Storing
Uw Afstandsbediening is grondig getest op
storing volgens de strengste internationale
normen.
Er kan echter onvoorziene storing optreden
tussen uw Afstandsbediening en andere
apparaten (bijvoorbeeld sommige mobiele
telefoons, zendapparatuur, alarmsystemen
in winkels en andere draadloze apparaten).
Probeer in dat geval de afstand tussen
de Afstandsbediening en de storende
apparatuur te vergroten.

Uw Afstandsbediening mag niet worden
gedroogd in een magnetron of oven.
Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum,
aftershave lotion, zonnebrandcrème
en insectenspray kunnen de
Afstandsbediening beschadigen. Verwijder
daarom altijd uw Afstandsbediening
voordat u dergelijke producten aanbrengt
en geef deze de tijd om te drogen.
19

Internationale garantie

Gebruiksomstandigheden
Gebruiksomstandigheden

Temperatuur: +10°C tot +45°C
Vochtigheid: < 85% relatieve luchtvochtigheid:,
niet-condenserend
Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Transport- en
opslagomstandigheden

De temperatuur en luchtvochtigheid mogen niet
voor een langere periode boven onderstaande
limieten uitkomen tijdens transport en opslag:
Temperatuur: -20°C tot +70°C
Vochtigheid: < 85% relatieve luchtvochtigheid:,
niet-condenserend
Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa
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Uw apparaat valt onder een internationale beperkte garantie afgegeven
door de fabrikant voor een periode van
12 maanden na levering aan uw. 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. Onder deze garantie
kiest de fabrikant naar eigen goeddunken of het apparaat moet worden
gerepareerd of vervangen door een

gelijkwaardig model. De bovenstaande
garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van
toepassing zijnde nationale wetgeving
betreffende verkoop van consumentengoederen. Uw hoorzorgprofessional
heeft mogelijk een garantie afgegeven
die verder strekt dan de bepalingen
van deze beperkte garantie. Raadpleeg
uw hoorzorgprofessional voor meer
informatie.
Als u ondersteuning nodig heeft
Breng uw apparaat naar uw hoorzorgprofessional. Kleine reparaties of
aanpassingen kunnen vaak ter plekke
worden verricht. Uw hoorzorgprofessional kan u helpen bij het verkrijgen
van garantieservice van de fabrikant.
Hoorzorgprofessionals kunnen kosten in
rekening brengen voor hun diensten.
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Technische informatie
Naam van het model

VS en Canada
Dit apparaat is gecertificeerd volgens:

RC-2A

De Afstandsbediening bevat een
radiozendontvanger die gebruikmaakt
van kortbereik magnetische
inductietechnologie op 3,84 MHz. De
magnetische veldsterkte van de zender
is zeer zwak en altijd lager dan 15 nW
(gewoonlijk lager dan -15 dBμA/m op
een afstand van 10 meter).

Voor gebruik op het lichaam
voldoet dit apparaat aan de RFblootstellingslimieten van de FCC
en IC en is getest in contact met het
menselijk lichaam. Het apparaat mag
niet worden geplaatst naast of gebruikt
in combinatie met een andere antenne
of zender.

De Afstandsbediening voldoet aan
internationale normen betreffende
radiozenders, elektromagnetische
compatibiliteit en menselijke
blootstelling.

Aanvullende informatie is te vinden in
de technische gegevensbladen op
www.oticon.global
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Opmerking
Het apparaat voldoet aan Deel 15 van
de FCC-regels en de RSS-normen voor
vergunningsvrijstelling van Industry
Canada.
Gebruik is onderhevig aan de
volgende twee voorwaarden
1. Dit toestel mag geen schadelijke
storing veroorzaken.

In verband met de beperkte ruimte op
de Afstandsbediening zijn alle relevante
goedkeuringen opgenomen in dit
boekje.
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FCC ID: 2ACAHREMCTR01
IC: 11936A-REMCTR01

Opmerking
Veranderingen of modificaties die
niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
door de partij die verantwoordelijk is
voor naleving, kunnen het recht doen
vervallen om dit toestel te gebruiken.

2. Dit toestel moet alle ontvangen
storing accepteren, waaronder
storing die een ongewenste werking
kan veroorzaken.
Aanvullende informatie
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De fabrikant verklaart hierbij dat deze
Afstandsbediening 2.0 (RC-2A) voldoet
aan de essentiële eisen en bepalingen
van Richtlijn 2014/53/EU.

Een conformiteitsverklaring is
verkrijgbaar bij de fabrikant.

Dit medische hulpmiddel voldoet aan
Verordening (EU) 2017/745 inzake
medische hulpmiddelen.

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken

Beschrijving van in dit boekje gebruikte symbolen
Waarschuwingen
Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het
toestel wordt gebruikt.
Fabrikant
Het apparaat is geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het symbool
staan vermeld. Geeft de fabrikant van medische hulpmiddelen aan zoals gedefinieerd in
EU-verordening 2017/745 en 2017/746.
CE-markering
Het apparaat voldoet aan alle vereiste EU-verordeningen en -richtlijnen.
Elektronisch afval (AEEA)
Recycle hoortoestellen, accessoires en batterij volgens de lokale regelgeving.
Hoortoestelgebruikers kunnen elektronisch afval ook inleveren bij hun
hoorzorgprofessional. Elektronische apparatuur die valt onder Richtlijn 2012/19/EU
betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
Regulatory Compliance Mark (RCM)
Het apparaat voldoet aan de voorschriften betreffende elektrische veiligheid,
elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum voor apparaten bestemd voor de
Australische of Nieuw-Zeelandse markt.
IMDA-label Singapore
Geeft aan dat het apparaat voldoet aan de normen en specificaties gepubliceerd door
Info-Communications Media Development Authority (IMDA) en compatibel is met de
publieke telecommunicatienetwerken in Singapore en geen radiofrequente storing
produceert voor andere bevoegde radiocommunicatienetwerken.

Afval van elektronische
apparatuur dient te
worden weggegooid
volgens de lokale
voorschriften.
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Beschrijving van aanvullende symbolen op labels
Droog houden
Geeft een medisch hulpmiddel aan dat tegen vocht moet worden beschermd.
Waarschuwingssymbool
Raadpleeg de gebruiksinstructies voor waarschuwingen.

Medisch hulpmiddel
Het apparaat is een medisch hulpmiddel.
Batterij
Geeft het type batterij en wijze van plaatsing aan.
Brazil ANATEL-label
Geeft aan dat het apparaat gecertificeerd en goedgekeurd is in Brazilië.
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Serienummer
Geeft het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medische hulpmiddel
kan worden geïdentificeerd.

219962NL / 2020.03.20 / v1

Catalogusnummer
Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische hulpmiddel kan
worden geïdentificeerd.
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