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Knapp för kanalsökning och avstängning
Med FM-mottagarens kanalsökningsknapp kan du byta kanal 
och stänga av mottagaren.
•  Ett kort tryck startar en sökning i den förinställda kanallistan.
•  Ett långt tryck (över två sekunder) stänger av FM-mottaga-

ren. En kort melodi spelas för att meddela att FM-mottaga-
ren stängs av. 

FM-mottagaren söker bara bland kanalerna som finns i 
kanallistan. Om ingen kanal tar emot någon FM-signal återgår 
mottagaren till den ursprungliga kanalen.

Om fler än en kanal i kanallistan tar emot en stark FM-signal 
kommer mottagaren att låsa fast vid den första i kanallistan. 
Om du önskar en annan kanal trycker du bara på knappen 
igen. 

Kanalhantering
Din FM-mottagare innehåller en förinställd kanallista, där 
samtliga kanaler är i funktion. För att anpassa kanallistan 
kan du använda Amigo T30/T31. Dessa enheter kan även 
användas till trådlös kanalsynkronisering med din 
FM-mottagare. 

FM-mottagaren kan programmeras till att aktiveras i den 
senast använda kanalen eller i en förinställd kanal. Om du inte 
använder Amigo T30/T31 kan du byta kanal med hjälp av 
kanalsökningsknappen på din FM-mottagare. 

Viloläge
Din FM-mottagare har en funktion för viloläge. När FM- 
signalen försvinner i mer än 7 sekunder övergår FM- 
mottagaren automatiskt till viloläge för att spara batteri.  
En inbyggd signalsensor detekterar eventuella FM-signaler. 
När signalen återvänder aktiveras din FM-mottagare igen  
och LED-indikatorn tänds. Skulle signalen vara borta i mer än 
90 minuter stängs FM-mottagaren av automatiskt. Därefter 
måste den slås på manuellt. 

I viloläge kommer hörapparaten att inaktivera de båda 
FM-programmen, men om din FM-mottagare detekterar en 
FM-signal blir de automatiskt tillagda igen. 

Amigo T30/T31
Om du använder en FM-sändare av modell Amigo T30/T31 
tillsammans med din FM-mottagare har du tillgång till följande 
funktioner:
• Flerkanal (kan programmeras trådlöst med en  

Amigo T30/T31)
• LED-indikator
• Manuell kanalknapp
• Tilldela till ett namn till mottagaren
• Tilldela till ett öra till mottagaren
• Enbart FM-förstärkning
• FM+M-förstärkning
• Bekräftande ljudsignal

Funktioner

Förbereda FM-systemet
För att installera systemet behöver du en FM-sändare, din 
FM-mottagare och en DAI-kompatibel hörapparat. Anslut din 
FM-mottagare till hörapparaten (se bild 1 och 2) och slå på 
FM-sändaren för att aktivera FM-systemet. FM-mottagaren 
har inget batteri. Den drar en liten mängd ström från 
hörapparatens batteri.

VIKTIG INFORMATION
Se sändarens bruksanvisning för mer information om 
funktionerna i just ditt FM-system.

Ansluta FM-mottagaren till hörapparaten
1.  Öppna batterifacket på hörapparaten och sätt i ett nytt 

batteri. För in FM-mottagaren (den behöver inte tvingas in)
2.  Stäng batterifacket noga.

1 2

VIKTIG INFORMATION
Byt aldrig hörapparatens batteri eller anslut FM-mottagaren 
till hörapparaten i närvaro av spädbarn, småbarn eller 
personer med kognitivt funktionshinder.
Hörapparaten kan utrustas med ett petsäkert batterifack 
(tillval). Kontakta din audionom för mer information. 

 

Användning med hörapparat
När FM-mottagaren är ansluten kommer hörapparaten 
automatiskt att detektera FM-mottagaren och lägga till två 
extra program. Hörapparatens standardprogram är pro- 
grammet för FM + hörapparatens mikrofon. Om du behöver 
ändra inställningen för att lyssna enbart på FM kan du byta  
till nästa program med hörapparatens tryckknapp.

När FM-mottagaren sitter på plats kan du växla fram och 
tillbaka mellan standardprogrammet och de båda FM-pro-
grammen med hörapparatens tryckknapp. 

När hörapparaterna Oticon Opn och Siya är inställda på ett 
FM-program kan flygläge aktiveras för att säkerställa en 
FM-signal av hög kvalitet erhålls.

VIKTIG INFORMATION
Se bruksanvisningen till din hörapparat för mer information 
om funktionerna i just din hörapparat.

LED-indikator
En LED-indikator finns på din FM-mottagare.  
När den lyser med ett blinkande sken bekräftar den att:
•  Hörapparatens batteri fungerar
•  FM-mottagaren är PÅ
•  FM-mottagaren tar emot en FM-signal

Programmera LED-indikator
Använd en Amigo T30/T31 FM-sändare för att programmera 
LED-indikatorn på två möjliga sätt:
PÅ: LED-indikator blinkar om en FM-signal detekteras.
AV: LED-indikator är avstängt även om en FM-signal 
detekteras. 

Statusindikator Anslutning för hörapparat

Kanalsökning/av

VIKTIG INFORMATION
Denna bruksanvisning vägleder dig i hur du använder och tar 
hand om din FM-mottagare. Läs noga igenom bruksanvis-
ningen , inklusive avsnittet varningar. Det kommer att hjälpa 
dig att få full nytta av din nya FM-mottagare.

Avsedd användning
FM-mottagaren är avsedd som en trådlös mottagare och 
sändare av ljud mellan hörapparaterna och den omgivande 
miljön, inklusive tal och trådlös elektronisk ljudutrustning. 
FM-mottagaren är avsedd att användas tillsammans med 
hörapparater av barn äldre än 36 månader och av vuxna.  

Introduktion
FM-mottagaren Amigo R12G2 ingår i Oticons produktsorti-
ment Amigo FM, som gör det lättare att till exempel höra 
lärarens röst i skolan och förälderns röst i hemmet. 
Om du har några övriga frågor om FM-mottagarens 
användning rekommenderar vi dig att kontakta din audionom.



Varningar
För personlig säkerhet och korrekt användning ska du läsa  
de allmänna varningstexterna och hela innehållet i denna 
bruksanvisning innan du använder FM-mottagaren. Rådfråga 
din audionom om din FM-mottagare inte fungerar som 
förväntat. 

Kvävningsrisk och risk för att svälja 
batterier eller andra smådelar
FM-mottagaren ska förvaras utom räckhåll för barn och andra 
personer som kan tänkas svälja den eller på annat sätt skada 
sig själva med den.
Om en FM-mottagare har svalts ned, uppsök läkare 
omedelbart.

Användning med hörapparater
Använd FM-mottagare enbart med din egen hörapparat. 
Kontakta din audionom för närmare information. 

Störningar
FM-mottagaren har genomgått grundliga tester för störningar 
enligt de strängaste internationella normerna. Störningar kan 
dock uppstå mellan FM-mottagaren och andra enheter (t.ex. 
vissa mobiltelefoner, CB-enheter, butiksstöldlarm och andra 
trådlösa enheter). Om detta inträffar, öka avståndet mellan 
FM-mottagaren och den störande enheten. 

Värme och kemikalier
FM-mottagaren får aldrig utsättas för hög värme, t.ex. i en  
bil som står parkerad i solen.
FM-mottagaren får inte heller torkas i mikrovågsugn eller 
andra ugnar.
Kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, rakvatten, 
hudlotion, myggmedel och liknande produkter kan skada 
FM-mottagaren. Avlägsna alltid FM-mottagaren innan du 
använder en sådan produkt och låt produkten torka in innan 
du använder FM-mottagaren igen. 

Röntgen/CT/MR/PET-scanning, elektroterapi och kirurgi
Avlägsna FM-mottagaren före röntgen/CT/MR/PET-scanning, 
elektroterapi, kirurgi osv. eftersom den kan skadas av starka 
elektromagnetiska fält. 

Aktivt implantat
Iaktta försiktighet om du har aktiva implantat.
Du ska följa riktlinjerna som tillverkare av implanterbara 
defibrillatorer och pacemakes lämnar för användning 
tillsammans med mobiltelefoner och magneter, eftersom 
hörapparater och dess tillbehör i likhet med mobiltelefoner 
innehåller radiosändare.
Om du har ett aktivt hjärnimplantat ska du kontakta 
implantattillverkaren för att få information om eventuella 
risker.

Eventuella biverkningar
Materialen i FM-mottagaren är normalt inte allergifram- 
kallande, men kan i sällsynta fall orsaka hudirritation eller 
annan biverkan.
Kontakta läkare vid eventuella problem. 

Användning i trafiken
Användning av FM-mottagaren kan distrahera dig. Var upp- 
märksam på omgivningen när du använder FM-mottagaren.
Följ den nationella lagstiftningen gällande användning av 
kommunikationsenheter i trafik. 

Internationell garanti
Din FM-mottagare har en internationell garanti som gäller  
i 12 månader från leveransdatumet. Denna garanti täcker 
tillverknings- och materialfel i själva enheten. Problem som 
uppkommit p.g.a. felaktig/opassande användning eller 
hantering, överanvändning, olyckshändelser, reparationer 
utförda av ej auktoriserad serviceverkstad, eller p.g.a. att 
enheten har utsatts för frätande kemikalier, skada p.g.a. att 
främmande föremål trängt in i den eller felaktiga justeringar, 
täcks INTE av garantin och kan innebära att garantin upphör 
att gälla. Ovanstående garanti påverkar inte den lagliga rätt 
som tillämpas enligt nationell lagstiftning angående 
konsumentvaror. Din audionom kan ha lämnat en garanti som 
sträcker sig utöver denna begränsade garanti. Kontakta din 
audionom för mer information. 

Service
Ta vid behov med dig FM-mottagaren till din audionom,  
som kan hjälpa dig med mindre problem och justeringar. 

Teknisk information
FM-mottagaren innehåller en radiosändare som använder 
kortvågsteknik med magnetisk induktion vid 3,714 MHz.
Sändarens magnetfält är mycket svagt och ligger alltid under 
15 nW (vanligtvis under -15 dBuA/m på 10 meters avstånd).
FM-mottagaren följer internationella standarder gällande 
radiosändare, elektromagnetisk kompatibilitet och mänsklig 
exponering.
På grund av det begränsade utrymmet på FM-mottagaren 
återfinns all relevant godkännandemärkning i detta 
dokument.
Ytterligare information finns i produktdatabladet på  
www.oticon.global.
Tillverkaren deklarerar att FM-mottagaren överensstämmer 
med standardkraven samt övriga relevanta bestämmelser 
enligt direktiv 2014/53/EC.
Deklaration gällande överensstämmelse finns att tillgå från 
tillverkaren.

Avfall från all elektronisk utrustning 
ska hanteras enligt lokala 
föreskrifter.

Beskrivning av märkningen 
som finns på förpackningen
Ska hållas torr 
Indikerar en medicinteknisk produkt som 
måste skyddas från fukt.
Försiktighet 
Läs igenom bruksanvisningens varningar 
och försiktighetsuppmaningar.
Katalognummer 
Indikerar tillverkarens katalognummer 
för identifiering av den medicintekniska 
produkten.
Serienummer 
Indikerar tillverkarens serienummer för 
identifiering av den medicintekniska 
produkten.

Tillverkad av:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.oticon.global
2018

Felsökningsguide

Problem
Inget ljud/ingen FM-mottagning. 

Lösning
•  Kontrollera att hörapparatens batteri är ordentligt insatt. 
•  Kontrollera att FM-mottagaren är påslagen och korrekt 

ansluten.
•  Kontrollera att sändaren är påslagen.
•  Tryck på kanalsökningsknappen igen.

Problem
FM-mottagaren kan inte synkroniseras.

Lösning
 Synkronisering sker trådlöst och om FM-mottagaren inte 
bekräftar (LED-indikatorn blinkar tre gånger) ska du försöka 
flytta sändaren närmare, längre bort eller en aning åt sidan. 
Tryck sedan på sändarens SYNC-knapp igen. 

För mer hjälp ber vi dig kontakta din audionom.

Rengöring
Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra FM-mottagaren.

VIKTIG INFORMATION
FM-mottagaren får aldrig tvättas eller sänkas ner i vatten 
eller andra vätskor.
Bär inte FM-mottagaren när du t.ex. duschar eller utövar 
vattenaktiviteter. 

 

Hanteringsanvisning
Driftsförhållanden Temperatur: +1 till +40 °C 

Relativ luftfuktighet: 5 till 93 %, 
utan kondens

Förvarings-  
och transport- 
förhållanden

Temperatur och luftfuktighet får 
inte överstiga nedan angivna 
gränser under längre perioder vid 
transport och förvaring: 
 
Temperatur: -25 till +60 °C 
Relativ luftfuktighet: 5 till 93 %, 
utan kondens

Beskrivning av symbolerna i bruksanvisningen
Varningar
Text som markerats med en varningssymbol 
måste läsas innan produkten används.
Tillverkare
Produkten tillverkas av den tillverkare 
vars namn och adress återfinns bredvid 
symbolen. Indikerar tillverkaren av 
medicinska produkter, enligt definition i 
EU-direktiven 90/385/EEG, 93/42/EEG och 
98/79/EG.
CE-märkning 
Produkten uppfyller kraven enligt direktiv 
93/42/EEG om medicintekniska produkter. 
Elavfall (WEEE) 
Återvinn hörapparater, tillbehör 
och batterier i enlighet med lokala 
bestämmelser.
Som hörapparatanvändare kan du även 
returnera elektroniskt avfall till din 
audionom för kassering. Elektronisk 
utrustning som omfattas av direktiv 
2012/19/EU om avfall som utgörs av 
eller innehåller elektrisk och elektronisk 
utrustning (WEEE).
Överensstämmelsemärkning (RCM) 
Enheten överensstämmer med kraven på 
elsäkerhet, EMC och radiospektrum för 
produkter som tillhandahålls i Australien 
och Nya Zeeland.


