Fjärrkontroll 2.0

Bruksanvisning

Avsedd användning

Så här använder du din fjärrkontroll på bästa sätt

Med Fjärrkontroll 2.0 kan du byta program eller justera volymen i
dina trådlösa hörapparater. Den fungerar med Oticons hörapparater
och är speciellt lämplig för hörapparater utan tryckknapp.

I den här bruksanvisningen kan du läsa om hur du använder din fjärrkontroll.

VIKTIGT
Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda fjärrkontrollen. Den innehåller förklaringar och viktig information om användning och skötsel av din fjärrkontroll och batterier.
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Vad finns i förpackningen?
Fjärrkontroll 2.0

Batterier

Produktöversikt
Denna bruksanvisning

Statusindikator

Remote Control 2.0

Höja volymen
Sänka volymen/
Tyst läge

2 x AAAA

Batterilucka

Knapp för
programbyte

Instructions for use

Hål för handrem
Framsida
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Baksida
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Sätta i och byta batterier
Ett uttjänt batteri ska genast tas ut och kasseras enligt gällande
miljöbestämmelser.

Placera batterierna
i batterifacket.
Se till att polerna
är rättvända.

Fjärrkontrollen drivs med två alkaliska AAAA-batterier.
Sätta i nya batterier:
Öppna batteriluckan försiktigt.
Se till att symbolen “+” på batteriet matchar symbolen “+”
i batterifacket.

Sätt tillbaka batteriluckan och tryck
försiktigt tills den
klickar till.

Klick

VIKTIGT
Använd aldrig för mycket kraft för att stänga batteriluckan. Om det är
svårt att stänga batteriluckan, kontrollera att den sitter korrekt och
tryck sedan försiktigt tills det klickar till. Batteritiden varierar beroende
på användning.
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Räckvidd

Beskrivning av statusindikatorns signaler

Med fjärrkontrollen kan du styra dina hörapparater på upp till en
meters avstånd.

Statusindikatorn visar fjärrkontrollens status.
Den blinkar vid varje knapptryckning.

Det behövs inte fri sikt mellan fjärrkontrollen och hörapparaterna.

Statusindikatorn blinkar långsamt (en gång varannan sekund när
batterierna behöver bytas).

Om du har två hörapparater, styr fjärrkontrollen båda hörapparaterna
samtidigt.

Fjärrkontrollen fungerar inte förrän batterierna har bytts ut.
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Så här byter du program

Så här justerar du volymen

Du växlar mellan hörapparaternas program genom att trycka på
“•”-knappen.

Med fjärrkontrollen kan du justera volymen
i hörapparaterna med hjälp av volymknapparna.

Vid varje tryck aktiveras nästa program i cykeln.

Tryck för att ändra

Tryck på “+” för att
höja volymen

Tryck på “-” för att
sänka volymen

För att återgå till ursprungliga program – och volyminställningar,
tryck och håll in “•”-knappen i 3-4 sekunder.
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Aktivera “Tyst läge“ i hörapparaterna*

Inaktivera “Tyst läge“ i örapparaterna
Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen
för att inaktivera “Tyst läge” i hörapparaterna.

Tryck och håll in
“Volym ner”-knappen
i 3-4 sekunder.

VIKTIGT
* Funktionen “Tyst läge” finns endast tillgänglig i Oticons trådlösa hörapparater från år 2013 eller senare.
För mer information, kontakta din audionom.
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”Tyst läge” betyder inte att hörapparaten är avstängd.
Öppna batteriluckan för att stänga av hörapparaten.
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Här hittar du hål för handrem

Skötselråd

Fjärrkontrollen har ett hål i underkant för att fästa handrem.

•V
 id byte av batteri eller rengöring av fjärrkontrollen, håll den över
ett mjukt underlag för att undvika skada om du skulle råka tappa den.
• Rengör fjärrkontrollen regelbundet med en torr tygtrasa eller
pappersduk.
• Låt inte fjärrkontrollen bli blöt.
• Försök inte torka fjärrkontrollen med en hårtork, i en mikrovågsugn
eller med någon annan värmekälla.

Vilken lämplig handrem som helst kan användas.

VIKTIGT
Fjärrkontrollen får inte utsättas för extrem hetta, lämna den t.ex.
inte i en parkerad bil i solen.
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Varningar
Du bör sätta dig in i följande allmänna
varningar för Fjärrkontroll 2.0 och
innehållet i denna bruksanvisning
innan du använder fjärrkontrollen.
Kvävningsrisk
Fjärrkontrollen är inte en leksak och
ska därför förvaras utom räckhåll för
barn och andra som skulle kunna svälja delar eller skada sig på annat sätt.
Var extra försiktig med de minsta delarna för att undvika att barn sväljer
dem och kvävs.
Om en del har svalts, uppsök läkare
omedelbart.
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Batterianvändning
• Använd alltid batterier som
rekommenderas av din audionom.
Batterier av dålig kvalitet kan läcka
och orsaka kroppsskada.
• E
 tt uttjänt batteri ska bytas ut så
snart som möjligt.
• F
 örsök aldrig ladda upp engångsbatterier. De kan explodera och
orsaka allvarlig skada.

Aktiva implantat
Iakta försiktighet och att följ riktlinjerna från tillverkare av implanterbara
defibrillatorer och pacemakers när
det gäller användning av mobiltelefon. Om du har ett aktivt implantat,
förvara fjärrkontrollen på minst 15 cm
avstånd från implantatet.

Explosionsrisk
Strömkällan i fjärrkontrollen alstrar
inte tillräckligt med energi för att
orsaka brand vid normal användning.
Fjärrkontrollen har inte testats enligt
överensstämmelse med internationella standarder som gäller för explosiva miljöer. Vi rekommenderar att du
inte använder fjärrkontrollen i miljöer
där explosionsrisk föreligger.

• K
 assera aldrig batterier genom att
bränna dem. Det finns en risk för
att de kan explodera och orsaka
allvarlig skada.
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Varningar
Utsätt inte fjärrkontrollen för hetta
Utsätt inte fjärrkontrollen för hetta
genom att t.ex. placera den i ugnen,
mikrovågsugnen eller genom att
bränna den. Det finns en risk för att
den kan explodera och orsaka allvarlig
skada.
Rengöring och underhåll
Regelbunden rengöring med en torr
trasa utan rengöringsmedel rekommenderas.
Fjärrkontrollen får inte utsättas för
eller rengöras med rengöringskemikalier eller alkohol. Kemikalier
i kosmetika, hårspray, parfym,
rakvatten, hudlotion och myggmedel
kan skada fjärrkontrollen. Du ska
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alltid ta bort fjärrkontrollen innan du
använder dessa produkter och se till
att de hunnit torka innan du använder
fjärrkontrollen.
Sänk inte ner fjärrkontrollen i vatten
eller andra vätskor

Användning av handrem
Om du använder en handrem, kontrollera att den lämpar sig för ändamålet. Använd inte en halsrem pga.
strypningsrisken.
Röntgen, datortomografi och
elektroterapi
Bär inte fjärrkontrollen vid röntgen,
CT/MR/PET-skanning, elektroterapi
eller kirurgi.
Användning i bilar
Om du använder fjärrkontrollen under
bilkörning kan du bli distraherad. Om
trafiksituation eller lagar kräver det,
sväng av och parkera bilen innan du
använder fjärrkontrollen.

Användning på flygplan
Fjärrkontrollen får bara användas ombord på flygplan om flygpersonalen
uttryckligen godkänt detta.
Miljöskydd
Tänk på miljön, kassera inte din fjärrkontroll eller batterier i hushållssoporna. Återvinn fjärrkontrollen och batterier enligt lokala föreskrifter eller lämna
in dem hos din audionom. Kontakta din
audionom för mer information.
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Viktig tilläggsinformation
Fjärrkontrollen använder induktiva
signaler för att överföra kommandon
till hörapparaterna.
Det har förekommit oro för att denna
signal skulle kunna störa medicinska
enheter som exempelvis pacemakers,
även om risken för detta är mycket
liten.
Som en extra försiktighetsåtgärd
rekommenderar vi pacemakeranvändare att inte bära och använda
fjärrkontrollen i en bröstficka eller
runt halsen.
Störningsvärdena från fjärrkontrollen
ligger långt under internationella
gränsvärden för mänsklig exponering.
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Som en jämförelse är strålningen från
fjärrkontrollen lägre än den oönskade
strålning som avges från exempelvis halogenlampor, datorskärmar,
diskmaskiner osv. Fjärrkontrollen är
utformad för att uppfylla de internationella standarderna för elektromagnetisk kompatibilitet.
USA och Kanada
På grund av det begränsade utrymmet på fjärrkontrollen så återfinns
all relevant godkännandemärkning i
detta dokument.
Denna enhet är certifierad enligt:
FCC ID: 2ACAHREMCTR01
IC: 11936A-REMCTR01

Denna enhet efterlever del 15 av
FCC-regelverket samt Industry
Canadas RSS (utan licens).
Användande har följande två
förbehåll:
1. Denna utrustning orsakar ej skadlig
störning.
2. Denna utrustning kan påverkas av
yttre störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad
funktion.
Ändringar eller modifieringar av denna
enhet som ej uttryckligen godkänts
av den part som ansvarar för efterlevnad, kan upphäva användarens befogenhet att använda utrustningen.

Obs: Denna utrustning har testats
och befunnits efterleva gränserna
för en klass B digital enhet i enlighet
med del 15 i FCC-regelverket. Dessa
gränser är utformade för att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadlig
interferens i bostadsmiljö. Denna
utrustning genererar, använder och
kan utstråla radiofrekvent energi
och kan, om den inte installeras och
används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig interferens på
radiokommunikation. Det finns dock
ingen garanti för att interferens inte
kommer att uppstå för en specifik
installation.
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Avfall från all elektronisk
utrustning ska hanteras
enligt lokala föreskrifter.
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