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Datum: Model:

Garantieperiode:

Serienr.:

Hoorzorg professional

Garantiebewijs



Internationale garantie
De afstandsbediening valt onder een 
internationale beperkte garantie die door de 
fabrikant is afgegeven voor een periode van 24 
maanden na de leverdatum.

Deze beperkte garantie dekt fabricage- en 
materiaalfouten van het apparaat zelf, maar geldt 
niet voor accessoires zoals batterijen, kabels, 
netadapters, enz. Problemen die voortvloeien 
uit oneigenlijk/onjuist gebruik of verzorging, 
overmatig gebruik, ongelukken, reparatie door 
ongeautoriseerde personen, blootstelling aan 
corrosieve omstandigheden, schade veroorzaakt 
door vreemde voorwerpen in het apparaat of 



onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte 
garantie en kunnen de garantie ongeldig maken.

De bovenstaande garantie heeft geen invloed 
op uw eventuele wettelijke rechten volgens 
de van toepassing zijnde nationale wetgeving 
betreffende verkoop van consumentengoederen. 
Uw hoorzorg professional kan een garantie hebben 
afgegeven die verder gaat dan de bepalingen van 
deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorzorg 
professional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig heeft
Bij problemen met uw afstandsbediening kunt u het 
beste naar uw hoorzorg professional gaan. Kleine 
reparaties of aanpassingen kunnen daar vaak ter 
plekke worden verricht.



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 helpt u het 
maximale uit uw nieuwe afstandsbediening te 
halen.

Als u verdere vragen over het gebruik van uw 
afstandsbediening heeft, neem dan contact 
op met uw hoorzorg professional.



Beoogd gebruik 
De afstandsbediening is bedoeld om gebruikers 
van draadloze hoortoestellen te helpen bij het 
bedienen van de functies van hun hooroplossing.

De afstandsbediening is bedoeld voor gebruik door 
kinderen (> 36 maanden) en volwassenen samen 
met hun hooroplossing.
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Inhoud van de verpakking 

Remote Control 2x AAAA- 
batterijen

Dit boekje

RC-N_ILLU_StatusLightIndication_CMYK13
RC-N_ILLU_Battery_BW2

1

Gebruiks-
aanwijzing HEA6001

HearLink
Remote Control

HearLink
Remote Control
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Productoverzicht

1. Volume omhoog
2. Volume omlaag
3. Programma veranderen
4. Statuslampje 

5. Batterijklep
6. Vingergreep
7. Opening voor koord

RC-N_ILLU_RemoteControl_Back_BW4

RC-N_ILLU_RemoteControl_Front2_BW3
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Plaatsen en verwijderen van 
batterijen
De afstandsbediening gebruikt twee AAAA-
alkalinebatterijen. Volg deze instructies 
voor het plaatsen van nieuwe batterijen. De 
levensduur van een batterij hangt af van de 
gebruiksomstandigheden. Bij normaal gebruik 
moeten de batterijen ongeveer eenmaal per 
jaar worden vervangen. Verwijder de gebruikte 
batterijen en gooi ze weg volgens de lokale 
regelgeving.
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Verwijder de batterijklep 
1. Duw de vingergreep met uw duim naar beneden.
2. Duw de batterijklep vanaf de andere kant met uw 

andere duim in de richting van de vingergreep.
3. Haal de batterijklep er helemaal af.
4. Plaats de batterijen in het batterijcompartiment 

waarbij u ervoor moet zorgen dat het + teken op 
de batterij overeenkomt met het + teken in het 
batterijcompartiment.
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RC-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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Plaats de batterijklep terug
1. Plaats de batterijklep terug op ongeveer 6 mm 

vanaf de bovenkant van de afstandsbediening.
2. Schuif de batterijklep tot deze klikt zoals is 

aangegeven.

1 2

RC-N_ILLU_PlacingBatteryCover1_BW9 RC-N_ILLU_PlacingBatteryCover2_BW10
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Belangrijke opmerking 
Forceer de batterijklep niet. Als u kracht nodig 
heeft om de klep terug te plaatsen, controleer 
dan eerst of deze wel goed zit. Plaats de 
batterijklep opnieuw zodat deze zonder moeite 
dichtgemaakt kan worden.
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Koppelen van de afstandsbedie-
ning met uw hoortoestellen
De afstandsbediening is een persoonlijk hulpmiddel 
voor gebruik met één paar hoortoestellen. De 
afstandsbediening kan na het koppelen maximaal 
twee hoortoestellen tegelijkertijd bedienen.

Voordat de afstandsbediening met uw 
hoortoestellen kan worden gebruikt, moeten de 
apparaten worden gekoppeld.
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U kunt ervoor kiezen om de afstandsbediening met 
twee hoortoestellen tegelijk te koppelen of één 
voor één. U moet de koppelingsprocedure herhalen 
als u ervoor kiest uw hoortoestellen één voor één 
te koppelen. De volgende instructies zijn voor het 
koppelen van één paar hoortoestellen met de 
afstandsbediening.
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Afstandsbediening gereed
1. Controleer of de afstandsbediening werkende 

batterijen heeft door op een willekeurige toets 
te drukken. Als de batterijen werken, gaat het 
statuslampje van de afstandsbediening branden 
als de toets wordt ingedrukt.

RC-N_ILLU_StatusLightIndication_CMYK13
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Hoortoestellen gereed
2. Schakel de hoortoestellen uit en weer in om 

de koppelingsmodus te starten. Raadpleeg 
de gebruiksaanwijzing voor uw specifieke 
hoortoestelmodel.
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Binnen bereik
3. Plaats beide hoortoestellen binnen bereik van 

de afstandsbediening (d.w.z. binnen 20 cm).

RC-N_ILLU_RemoteControl_Front2_BW3
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Koppelen
4. Druk op een willekeurige toets op de 

afstandsbediening, waarna deze automatisch 
koppelt met de hoortoestellen binnen bereik.

Als het statuslampje op 
de afstandsbediening 
10 seconden continu 
groen brandt, zijn de 
apparaten succesvol 
gekoppeld.

RC-N_ILLU_StatusLightIndication_CMYK13



23

De afstandsbediening kan direct worden 
gekoppeld met één paar hoortoestellen. Als 
u de afstandsbediening met een ander paar 
hoortoestellen wilt koppelen, dan moet u eerst de 
huidige koppeling succesvol verwijderen.

Koppeling tussen de 
afstandsbediening en de 
hoortoestellen verwijderen
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Om de huidige 
koppeling te wissen, 
houdt u de drie toetsen 
tegelijkertijd 5 seconden 
ingedrukt.

Als het statuslampje op de afstandsbediening 
10 seconden continu groen brandt, is de koppeling 
gewist. Uw afstandsbediening is gereed om weer 
met uw hoortoestellen te worden gekoppeld (zie 
pagina 14).

Ongeveer 5 
seconden 
ingedrukt 
houden om 
de huidige 
koppeling te 
verwijderen

RC-N_ILLU_StatusLightIndication_CMYK13
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Bedieningsafstand
U kunt uw hoortoestellen bedienen met de 
afstandsbediening op een afstand van maximaal 
1,8 meter. Er is geen directe zichtlijn tussen de 
afstandsbediening en de hoortoestellen nodig. 

Als u twee hoortoestellen met de 
afstandsbediening heeft gekoppeld, dan worden 
beide toestellen tegelijkertijd gewijzigd.
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Maximaal 1,8 m
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Bevestigingen
Visuele indicatie
Het statuslampje op de afstandsbediening gaat 
branden als er een toets wordt ingedrukt.

Hoorbare indicatie
U hoort een geluid in 
uw hoortoestellen ter 
bevestiging dat de 
handeling is uitgevoerd.

13 RC-N_ILLU_StatusLightIndication_CMYK
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Batterij bijna leeg
Als de batterijen bijna 
leeg zijn, knippert 
het statuslampje snel 
wanneer er een toets 
wordt ingedrukt. In 
dat geval dient u de 
batterijen zo spoedig 
mogelijk te vervangen. 13 RC-N_ILLU_StatusLightIndication_CMYK
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Programma veranderen
De afstandsbediening kan worden gebruikt voor 
het veranderen van programma als uw hoorzorg 
professional meer dan één programma in uw 
hoortoestel heeft ingesteld.

Druk op de programmatoets op de 
afstandsbediening om door de programma's 
van het hoortoestel te gaan. Bij elke druk gaan 
de hoortoestellen verder naar het volgende 
programma.
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Druk om het 
programma te 
wijzigen

Belangrijke opmerking 
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van 
uw hoortoestellen voor details over de 
functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.

RC-N_ILLU_StatusLightIndication_CMYK13
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Volume wijzigen
U kunt de geluidssterkte van uw hoortoestellen 
aanpassen met behulp van de volumetoetsen op de 
afstandsbediening. 

U hoort een korte bevestiging in uw hoortoestellen 
als u het volume verhoogt of verlaagt.

Om het volume van uw hoortoestellen harder te 
zetten, drukt u op de volume omhoog toets.

Om het volume van uw hoortoestellen zachter te 
zetten, drukt u op de volume omlaag toets.
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Druk op “+” 
om het volume 
te verhogen 
(harder geluid)

Druk op “–” 
om het volume 
te verlagen 
(zachter 
geluid)

RC-N_ILLU_StatusLightIndication_CMYK13
RC-N_ILLU_StatusLightIndication_CMYK13
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Dempen
Gebruik de dempfunctie om de hoortoestellen 
te dempen terwijl u ze draagt. Houd de volume 
omlaag toets ongeveer 2 seconden ingedrukt tot 
het statuslampje uit gaat om de hoortoestellen te 
dempen.

Dempen opheffen
Druk kort op een willekeurige toets op de 
afstandsbediening om de demping van uw 
hoortoestellen op te heffen.
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Belangrijke opmerking 
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van 
uw hoortoestellen voor details over de 
functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.

Ongeveer 2 seconden 
indrukken om te 
dempen

RC-N_ILLU_StatusLightIndication_CMYK13
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Vergrendelen/ontgrendelen van 
de afstandsbediening
Om per ongeluk indrukken van de toetsen te 
voorkomen als u de afstandsbediening in uw 
zak heeft, kunt u ervoor kiezen om de toetsen te 
vergrendelen.

Vergrendelen van de toetsen op de 
afstandsbediening
1. Houd de volume omlaag toets en de 

programmatoets 3-4 seconden tegelijk ingedrukt.
2. Het statuslampje knippert twee keer als de 

toetsen zijn vergrendeld.
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Ongeveer 3-4  
seconden indrukken  
om te vergrendelen

Om te controleren dat de toetsen zijn vergrendeld, 
drukt u op een willekeurige toets. Het statuslampje 
knippert drie keer ter bevestiging.

Ontgrendelen van de toetsen van de 
afstandsbediening
1. Houd de volume omlaagtoets en de programma-

toets opnieuw 3–4 seconden tegelijk ingedrukt. 
2. Het statuslampje brandt continu tot de toetsen 

zijn ontgrendeld.

RC-N_ILLU_StatusLightIndication_CMYK13
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Opening voor koord
Voor uw gemak heeft de afstandsbediening een 
opening waaraan een dun koord kan worden 
vastgemaakt, zodat u uw afstandsbediening 
gemakkelijker kunt dragen en bij u kunt houden.

1. Verwijder de 
batterijklep (zie pagina 
10 en 11).

2. Steek een dun koordje 
door de opening.

RC-N_ILLU_UsingStrapHole_BW17
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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 beschadiging te 
voorkomen als u de afstandsbediening laat vallen.

Belangrijke opmerking 
Gebruik een zachte, droge doek om de 
afstandsbediening schoon te maken. De 
afstandsbediening mag nooit worden 
ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.
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 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 en de inhoud van dit 
boekje voordat u uw afstandsbediening gebruikt. 
Raadpleeg uw hoorzorg professional als uw 
afstandsbediening niet naar verwachting werkt of 
als u er problemen mee ervaart.
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Verstikkingsgevaar en risico op inslikken van 
batterijen of andere kleine onderdelen
Uw afstandsbediening, de onderdelen daarvan en 
de batterijen dienen buiten bereik van kinderen 
te worden gehouden en eenieder die ze zouden 
kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel mee 
zouden kunnen toebrengen.
 
Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer een 
batterij of ander klein onderdeel is ingeslikt.

 Waarschuwingen



41

Onbevoegd gebruik
• In verband met uw persoonlijke veiligheid en 

om onjuist gebruik te voorkomen, dient uw 
afstandsbediening buiten bereik van kinderen te 
worden gehouden of eenieder die de bediening 
ervan zou kunnen overnemen.

 
Gebruik van een koord
• Als u een handkoord gebruikt, zorg er dan voor 

dat deze ontworpen en geschikt is voor dit 
doeleinde. Gebruik nooit een halskoord vanwege 
het risico op verwurging.
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Batterijgebruik
• Gebruik altijd batterijen die worden aanbevolen 

door uw hoorzorg professional. Batterijen 
van slechte kwaliteit kunnen gaan lekken en 
lichamelijk letsel veroorzaken.

• Probeer uw batterijen nooit opnieuw op te laden 
en verbrand de batterijen nooit. De batterijen 
zouden kunnen exploderen.

 Waarschuwingen
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Actieve implantaten
• De afstandsbediening is grondig getest en 

gekenmerkt voor de menselijke gezondheid 
volgens internationale normen voor menselijke 
blootstelling (Specific Absorption Ratio – SAR), 
opgewekt elektromagnetisch vermogen en 
voltages in het menselijk lichaam. 

• De blootstellingswaarden bevinden zich ver onder 
de internationaal aanvaarde veiligheidslimieten 
voor SAR, opgewekt elektromagnetisch vermogen 
en voltages in het menselijk lichaam gedefinieerd 
in de normen voor menselijke gezondheid en 
co-existentie met actieve medische implantaten 
zoals pacemakers en hartdefibrillatoren.
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• Als u een actief hersenimplantaat heeft, 
neem dan contact op met de fabrikant van uw 
implantaat voor informatie over het storingsrisico. 

Röntgenfoto’s, CT-/MRI-/PET-scans, 
elektrotherapie en operaties
• Verwijder uw afstandsbediening voorafgaand 

aan het maken van een röntgenfoto, bij CT-/
MRI-/PET-scans, elektrotherapie, operaties 
etc. De afstandsbediening kan beschadigen bij 
blootstelling aan sterke elektromagnetische 
velden. 

 Waarschuwingen
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Mogelijke bijwerkingen
• De non-allergene materialen in uw 

afstandsbediening kunnen in zeldzame gevallen 
huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.

Raadpleeg een arts als deze bijwerkingen optreden.
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Hitte en chemicaliën
• Stel uw afstandsbediening nooit bloot aan 

extreme hitte, bijvoorbeeld door het te laten 
liggen in een in de zon geparkeerde auto.

• Uw afstandsbediening mag niet worden gedroogd 
in een magnetron of oven.

• Chemicaliën in cosmetica, haarspray, parfum, 
aftershave, zonnebrandcrème of insectenwerende 
middelen kunnen uw afstandsbediening 
beschadigen. Verwijder daarom altijd uw 
afstandsbediening voordat u deze producten 
aanbrengt en laat ze drogen, voordat u uw 
afstandsbediening weer gebruikt.

 Waarschuwingen
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Gebruik in het verkeer
• Het gebruik van de afstandsbediening tijdens het 

autorijden kan afleiden. Raadpleeg de nationale 
verkeerswetgeving met betrekking tot het gebruik 
van communicatieapparatuur terwijl u zich in het 
verkeer bevindt.

Gebruik in vliegtuigen
• Uw afstandsbediening is voorzien van Bluetooth®. 

De afstandsbediening mag niet aan boord van 
een vliegtuig worden gebruikt, tenzij hiervoor 
uitdrukkelijk toestemming is gegeven door het 
cabinepersoneel.
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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.

 Waarschuwingen
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Explosieven
De batterijen van uw afstandsbediening 
hebben onvoldoende energie om onder normale 
gebruiksomstandigheden brand te veroorzaken. 
De afstandsbediening is niet getest op naleving 
van de internationale eisen met betrekking tot 
explosieve omgevingen. We raden aan dat u uw 
afstandsbediening niet gebruikt op plaatsen met 
explosiegevaar.
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Technische informatie

Model RC-3B

Gebruiksomstandig-
heden

Temperatuur: +5°C tot +40°C
Luchtvochtigheid: 15 % – 93 %,  
niet-condenserend
Atmosferische druk tijdens gebruik:  
700 hPa tot 1060 hPa

Opslag- en trans-
portomstandigheden

Temperatuur: -25 °C tot +70 °C
Luchtvochtigheid: 15 % – 93 %,  
niet-condenserend

Mechanische  
afmetingen 

75,3 x 35 x 11,8 mm; gewicht 32,7 g 
(incl. batterijen)
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Compatibiliteit Philips hoortoestellen met 2,4 GHz 
radiotechnologie

Batterijtype 2 x AAAA

Levensduur batterij 
bij normaal gebruik

12 maanden

Gemiddeld 
transmissiebereik 

Maximaal 1,8 m

Statusindicator Groene LED
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Zendontvanger:

Bedrijfs- 
frequentie

2,402 GHz - 2,480 GHz 
(ISM-band)

Aantal kanalen 39

Zendvermogen < 10 mW, gelijk aan < 10 dBm EIRP

Bandbreedte kanaal 1 MHz

Modulatietype GFSK

ITU-indicator F7D
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De afstandsbediening bevat een 
radiozendontvanger die gebruikmaakt van 
Bluetooth® Low Energy (BLE) en een propriëtaire 
radiotechnologie voor kort bereik die beide werken 
op 2,4 GHz. De 2,4 GHz radiozender is zwak en 
altijd onder 10 mW of 10 dBm EIRP aan totaal 
uitgestraald vermogen. De afstandsbediening 
voldoet aan de internationale normen betreffende 
elektromagnetische compatibiliteit en menselijke 
blootstelling.

In verband met de beperkte ruimte op 
de afstandsbediening zijn alle relevante 
goedkeuringen opgenomen in dit boekje.
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VS en Canada
Dit apparaat is gecertificeerd onder:
FCC ID: 2ACAHREMCTR03
IC: 11936A-REMCTR03

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels 
en aan de RSS-normen voor licentievrijstelling van 
Industry Canada.
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Gebruik is onderworpen aan de volgende twee 
voorwaarden:
1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing 

veroorzaken en
2. Dit apparaat moet alle ontvangen storing 

accepteren, waaronder storing die een mogelijk 
ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking:
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk 
zijn goedgekeurd door de voor naleving 
verantwoordelijke partij kunnen de bevoegdheid van 
de gebruiker om de apparatuur te bedienen doen 
vervallen.
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De fabrikant verklaart dat deze afstandsbediening 
voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante 
bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

De conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de 
fabrikant:

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.hearingsolutions.philips.com
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Waarschuwingen
Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet 
worden gelezen voordat het product wordt gebruikt.

Fabrikant
Het product is geproduceerd door de fabrikant 
waarvan de naam en het adres naast het symbool 
vermeld staan. Dit geeft aan wie de fabrikant van 
een medisch apparaat is, zoals vastgelegd in EU-
voorschriften 90/385/EEC, 93/42/EEC en 98/79/EC.

CE-markering
Dit product voldoet aan de Medical Device Directive 
93/42/EEC. 

Waarschuwingssymbool
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor 
waarschuwingen en adviezen.

Beschrijving van symbolen die in dit boekje of op de 
verpakking gebruikt worden
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Elektronisch afval (WEEE)
Recycle uw hoortoestellen, accessoires of 
batterijen volgens lokale regelgeving of lever 
ze als afval in bij uw hoorzorg professional.
Elektronische apparatuur valt onder Richtlijn 
2012/19/EU betreffende afval en elektronische 
apparatuur (waste and electrical equipment, 
WEEE).

E2105

Regulatory Compliance Mark (RCM)
Dit product voldoet aan de eisen voor 
elektrische veiligheid, EMC en radiospectrum 
voor producten bestemd voor de Australische 
of Nieuw-Zeelandse markt.

Bluetooth®-logo
Geregistreerd handelsmerk van Bluetooth® 
SIG, Inc. Gebruik daarvan vereist een licentie.
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Droog houden
Geeft aan dat het een medisch apparaat 
betreft dat vrij van vocht moet blijven.

Voldoet aan 
de IMDA-
normen 

DA103820

IMDA-label Singapore
Geeft aan dat het apparaat voldoet aan de 
normen en specificaties gepubliceerd door 
de Info-Communications Media Development 
Authority (IMDA) en compatibel is met de 
openbare telecommunicatienetwerken 
in Singapore en geen radiofrequente 
storing veroorzaakt bij andere bevoegde 
radiocommunicatienetwerken.

R

[R] 201-160123

TELEC-label Japan
“R” geeft een certificeringsmarkering voor 
radioapparatuur aan.
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TA-2016/1771 

ICASA-label Zuid-Afrika
Geeft aan dat er een vergunning is voor het 
apparaat om te worden verkocht in Zuid-
Afrika.

REF
Catalogusnummer
Geeft het catalogusnummer van de 
fabrikant aan zodat het medisch apparaat 
geïdentificeerd kan worden.

SN
Serienummer
Geeft het serienummer van de fabrikant 
aan zodat een specifiek medisch apparaat 
geïdentificeerd kan worden.

CTN
CTN
CTN is een uniek onderdeelnummer voor 
verkopers en klanten om elk product met de 
Philips-merknaam te identificeren.
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REACH Verklaring:
REACH vereist Philips Hearing Solutions om 
informatie te verstrekken over de chemische inhoud 
voor zeer risicovolle stoffen (SVHC, Substances 
of Very High Concern) indien deze in meer dan 
0,1% van het productgewicht aanwezig zijn. In dit 
HearLink product zijn geen stoffen aanwezig van de 
REACH SVHC-lijst die op het moment van productie 
van toepassing is.  
Recentere informatie is te vinden op de website  
www.hearingsolutions.philips.com/REACH.

E2831

Afval van elektronische 
apparatuur moet volgens de 
lokale regelgeving worden 
verwijderd.
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Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde 
handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden 
onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door 
of voor en wordt verkocht onder verantwoordelijkheid 
van SBO Hearing A/S, en SBO Hearing A/S is de 
garantiegever met betrekking tot dit product.
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