BRUKSANVISNING

Välkommen

Information:

Gratulerar till ditt inköp av ReSound UniteTM Fjärrkontroll 2.

Utrustningen överensstämmer med avsnitt 15 i FCC-reglerna.

Med Fjärrkontroll 2 kan du styra dina trådlösa hörapparater från
ReSound. Fjärrkontrollen är både elegant och användarvänlig
och fungerar även som statusavläsare som ger dig åtkomst till
hörapparaternas trådlösa funktioner.

Följande villkor gäller för användning av apparaten: (1) Denna
utrustning orsakar inte skadliga störningar och (2) denna utrustning måste acceptera mottagande störningar, inklusive störning
som kan orsaka oönskad funktion.

Fjärrkontroll 2 kan användas för att ställa in båda dina hörapparater samtidigt. Det går även att styra hörapparaterna individuellt, vilket gör det möjligt att finjustera hörapparaterna för
specifika ljudmiljöer.

Obs! Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma
med gränserna för en klass B digital enhet, i enlighet med avsnitt
15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är avsedda att ge skydd mot
skadliga störningar i bostadsmiljön. Denna utrustning genererar,
använder och kan avge radiosignaler och kan, om den inte installerats och används i enlighet med instruktionerna, orsaka störningar på radiokommunikation.

Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant för att få ut så
mycket som möjligt av Fjärrkontroll 2. Kontakta din audionom
om du har några frågor.
För mer information kan du besöka webbplatsen
www.resound.com
För din egen säkerhet, läs noga igenom kapitlet "Viktig information", s. 31-35.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte inträffar i en viss
installation. Om denna utrustning orsakar störningar på radioeller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen
stängs av och sätts på, rekommenderas användaren att försöka
åtgärda detta genom en eller flera av följande åtgärder:

FCC ID: X26RC-2
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• Rikta om eller flytta mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Denna produkt är framtagen i enlighet med följande bestämmelser:

• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för
hjälp.

I EU: Produkten uppfyller de grundläggande kraven enligt bilaga 1
i direktiv 93/42/EEG för medicintekniska produkter (MDD).

Ändringar eller modifieringar kan upphäva användarens rätt att
handha utrustningen.

Härmed deklarerar GN Hearing A/S att radioutrustningen av
typ(er) RC-2 är i överensstämmelse med radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RE-direktivet).

Avsedd användning

Den fullständiga EU-deklarationen om överensstämmelse finns
att läsa på www.declarations.resound.com

Fjärrkontroll 2 är avsedd att låta användaren fjärrstyra hörapparater. Den grundläggande uppgiften för Fjärrkontroll 2 är att överföra signaler till en trådslös ReSound-hörapparat för justering av
volym och program.

I USA: FCC CFR 47 avsnitt 15, kapitel C.
För övriga länder utanför EU och USA hänvisas till ländernas lokala regler.
IC: 6941C-RC2
Denna digitala klass B-apparat överensstämmer med den
kanadensiska standarden ISED-reglerna.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
ISED du Canada.
Följande villkor gäller för användning av apparaten: (1) Denna
utrustning orsakar inte störningar och (2) denna utrustning måste
acceptera alla störningar, inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion hos utrustningen.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1)
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l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur
de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
I JP:
I Japan har den här enheten tilldelats ett certifieringsnummer av
ministeriet för inrikes affärer och kommunikation i enlighet med
förordningen om certifiering av överensstämmelse med tekniska
krav vad gäller specificerad radioutrustning (特定無線設備の技術
基準適合証明 等に関する規則)Artikel 2-1-19 "Denna enhet får inte
modifieras (detta gör att tilldelat certifieringsnummer blir ogiltigt).”
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Beskrivning
1

På/Av-knapp

6

Öka volymen
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Display
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Minska volymen
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Streama ljud (med TV/Audio Streamer eller MiniMikrofon som
tillval)

8

Välj endast vänster hörapparat
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Välj endast höger hörapparat
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Hem

10 Byt program
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Knapp för avstängning av hörapparatens mikrofon
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Komma igång
Ladda batteriet
Innan du använder Fjärrkontroll 2 måste du
ladda det uppladdningsbara batteriet. Ladda batteriet genom att ansluta laddningskabeln enligt bilden nedan. Anslut den andra
änden till ett vägguttag. Vid laddning bör
laddningsindikatorn kontinuerligt växla mellan ett, två och tre streck. När batteriet är
laddat visas tre streck kontinuerligt.

”P”-knappen (10 på sidan 9) används för att växla mellan de program som din audionom har programmerat i dina hörapparater.
Din audionom kan ändra programnamnen som visas. Varje gång
du trycker på ”P”-knappen går du vidare till nästa program i ordningsföljd. Efter det sista programmet återvänder du till det första
(t.ex. 1, 2, 3, 1). Vid varje programändring hörs en ljudsignal i båda
hörapparaterna, såvida din audionom inte har stängt av denna
funktion vid anpassningen. Det aktuella programmet visas på displayen. För optimal prestanda rekommenderar vi att båda hörapparaterna använder samma program.

Slå på och av din Fjärrkontroll 2
Slå på din Fjärrkontroll 2 genom att skjuta På/Av-knappen (1 på
sidan 8) ner till På-läge. Ett vitt "I" blir synligt på knappen och
displayen aktiveras.
Stäng av fjärrkontrollen genom att skjuta På/Av-knappen upp till
Av-läget.

Basic

Program 1 "Standard"

Restaurant

Program 2 "Restaurang"

Ladda inte fjärrkontrollen medan du bär den på
kroppen.
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Justera volymen
Justera volymen på båda hörapparaterna
Använd knapparna ”+” och ”-” för att justera
volymen (6 och 7 på sidan 9). Volymen för båda
Restaurant
hörapparater kan justeras samtidigt eller separat för varje sida. Enligt förval är båda hörapparaterna ”aktiva” vilket indikeras av två pilar
(< och >) intill volymindikatorerna. Du kan öka
volymen på båda hörapparaterna samtidigt genom att trycka på
knappen ”+” eller minska volymen genom att trycka på knappen
”-”. Vid varje volymändring hörs en ljudsignal i båda hörapparaterna, såvida din audionom inte har stängt av denna funktion vid
anpassningen. Volymnivåerna visas på displayen. Standardvolymen anges av ett grönt streck på volymindikatorerna
Justera volymen på endast den vänstra hörapparaten
Justera endast den vänstra sidan genom att först trycka på knappen ”< ” på knappsatsen (8 på sidan 9). När du
gör detta blir den vänstra hörapparaten ”aktiverad” och den högra blir ”inaktiverad”. Detta
Restaurant
läge indikeras av en vänsterpil (<) på displayen.
Högerpilen stängs av och den högra volymindikatorn tonas ned. Nu trycker du på ”+” eller
”-” för att justera volymen på endast vänster
hörapparat.
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Justera volymen på endast den högra hörapparaten
Justera endast den högra sidan genom att först trycka på knappen ”>” på knappsatsen (9 på sidan 9). När du gör detta blir den
högra hörapparaten ”aktiverad” och den vänstra blir ”inaktiverad”. Detta läge indikeras av en
högerpil (>) på displayen. Vänsterpilen stängs
av och den vänstra volymindikatorn tonas ned.
Restaurant
Tryck på ”+” eller ”-” för att justera volymen på
endast den högra hörapparaten.
Återvänd till simultant volymjusteringsläge genom att antingen
trycka på knapparna < eller > (8 eller 9 på sidan 9) på knappsatsen tills båda pilar visas på displayen vilket indikerar att båda
hörapparaterna åter är ”aktiva”.

i

Obs! Om dina hörapparater använder synkronisering mellan
enheterna kan de individuella volyminställningarna automatiskt
justeras mellan hörapparaterna.
Avstängning/aktivering av mikrofon (ej Alera-hörapparater)
Du kan stänga av och slå på hörapparaternas mikrofoner genom att trycka på mikrofonavstängningsknappen (5 på sidan 8)
på Fjärrkontroll 2. Avstängning och påslagning av mikrofonerna
gäller båda hörapparaterna och kan inte väljas separat för vänster
eller höger hörapparat.
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När mikrofonerna är avstängda ändras mikrofonsymbolen
till
en överkryssad mikrofon
och volymindikatorerna tonas ned.
TV
Aktivera mikrofonerna genom att trycka på mikrofonavstängningsknappen igen.
Aktivera streaming
Om du har ett ReSound streaming-tillbehör såsom TV/Audio
Streamer eller MiniMikrofon, kan du aktivera ljudöverföring från
dessa enheter genom att trycka på streaming-knappen (3 på sidan 8). Se även avsnittet Använda enheter för streamat ljud.

Varning vid svagt batteri
Varning vid svagt batteri i Fjärrkontroll 2
Batterispänningen i Fjärrkontroll 2 visas med en indikator med
tre streck. I takt med att batteriet förbrukas försvinner ett streck
i taget. När batteriet nästan är urladdat börjar indikatorn blinka
vilket innebär att batteriet bör laddas.

Svagt batteri i
Fjärrkontroll 2

Återställa standardinställningarna (Hem)
Standardinställningarna, dvs. de inställningar som används när
hörapparaterna slås på, aktiveras genom att trycka på Hemknappen (4 på sidan 8). Vid tryck på Hem-knappen:

Restaurant

a. Program 1 aktiveras i båda hörapparaterna
b. Ändra volymen i båda hörapparaterna till standardvolymen
c. Aktivera simultan volymjustering
Hem-knappen avbryter även streamat ljud från anslutna ReSound streaming-enheter.
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Varning vid svagt batteri i hörapparaten
När hörapparaternas batterier börjar ta slut indikeras detta intill
volymindikatorerna på fjärrkontrollens display. Pilarna som anger
vänster (<) eller höger (>) hörapparat kommer att växla mellan visning av pil/pilar och en vertikal batterisymbol som anger vilken
hörapparat som har svagt batteri.

Restaurant

Svagt batteri i vänster
hörapparat

Restaurant

Trådlös räckvidd
Den
trådlösa
räckvidden
mellan
Fjärrkontroll 2 och hörapparaterna är cirka 100 cm. Om du inte kan se statusen
på Fjärrkontroll 2, ska du hålla fjärrkontrollen framför bröstet enligt bilden.
Om Fjärrkontroll 2 inte kan visa statusen
på hörapparaterna visas söksymboler
på displayen. Håll Fjärrkontroll 2
som visat för att upprätta en anslutning till båda hörapparaterna.

Svagt batteri i höger
hörapparat
Basic

Återstående batteritid är beroende av hörapparatstyp och driftläge och därför rekommenderar vi batteribyte vid batterivarning
för att garantera full funktionalitet.
Sökning efter båda
hörapparaterna

16

Ansluten till vänster hörapparat, sökning efter höger
hörapparat pågår
17
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Display

Parkoppling

För att minska batteriförbrukningen har Fjärrkontroll 2 ett viloläge
som aktiveras efter 20 sekunder när fjärrkontrollen inte används.
Om displayen är släckt trycker du helt enkelt på valfri knapp för
att aktivera displayen och använda önskad funktion.

Obs! Följande information är främst avsedd för din audionom,
som i de flesta fall kommer att slutföra de uppgifter som är nödvändiga innan Fjärrkontroll 2 kan användas med dina hörapparater. Processen är dock utformad att vara enkel och kan utföras
av de allra flesta.

Optimal hantering av Fjärrkontroll 2
Fjärrkontroll 2 fungerar bäst när du trycker på en knapp i taget
i stället för i snabb följd. När du t.ex. justerar volymen bör du invänta tonsignalen* innan du fortsätter. Detta tips gäller för alla
knappar och i synnerhet volymjustering.

Vid parkoppling upprättas exklusiv kommunikation mellan dina
hörapparater och Fjärrkontroll 2. Din audionom kan utföra parkopplingen under anpassningen av hörapparaterna. Alternativt
kan du följa instruktionerna nedan för att parkoppla dina hörapparater med Fjärrkontroll 2:
1. Kontrollera att Fjärrkontroll 2 är laddad och påslagen. Hörapparaterna måste vara avstängda – öppna batteriluckorna.
2. Tryck en gång på parkopplingsknappen på Fjärrkontroll 2 (11
på sidan 9). Detta aktiverar parkopplingsläget som förblir aktivt i 20
sekunder.

*Observera att din audionom kan ha stängt av ljudsignalerna
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3. Medan parkopplingsläget är aktiverat stänger du hörapparaternas batteriluckor och kontrollerar att de är
Sökning efter båda
hörapparaterna
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påslagna. Vid lyckad parkoppling hörs en signal i båda hörapparaterna varefter volymindikatorer och program ”1” visas på
fjärrkontrollens display (se nedan). Du kan nu börja använda
Fjärrkontroll 2!

Basic

Hörapparater i program 1
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Använda tillbehör för streamat ljud
ReSound
TV/Audio
StreamerTM och MiniMikrofonTM är tillbehör
för streamning av ljud
och tal som du kan
ansluta till dina hörapparater.
TV/Audio
Streamer
sänder ljud från din
TV, stereo, dator och
annan utrustning direkt till dina hörapparater.
MiniMikrofonen överför ljud och tal trådlöst direkt till dina hörapparater.
Aktivera ljudstreamingen från TV/Audio Streamer eller MiniMikrofonen genom att trycka på streaming-knappen (3 på sidan 8)
på Fjärrkontroll 2. Hörapparaterna söker då efter enheten som
sänder ljudet.
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Aktivering av streaming från ReSound Unite TM TV/Audio
Streamer
Starta streaming från din TV, stereo eller en annan ljudkälla ansluten till din TV/Audio Streamer genom att helt enkelt slå på ljudenheten och sedan trycka på streaming-knappen (3 på sidan 8).
Hörapparaterna börjar omedelbart söka efter TV/Audio Streamer
och ansluta till den.
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TV

TV

Sökning efter TV

Ansluten till TV

TV

Hittar inte TVn
Du kan ha upp till 3 enheter anslutna för ljudstreaming. Varje
streaming-enhet har en bokstavsbeteckning på displayen: A, B
eller C. Om mer än en streaming-enhet är ansluten trycker du på
streaming-knappen igen tills önskad ljudkälla hörs.
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Justera volymen i streamat ljudläge
(Begränsad funktionalitet för trådlösa ReSound Alera hörapparater. Se avsnittet "Justera volymen på ReSound Alera i streamat
ljudläge").
I streamat ljudläge är volymjustering för båda hörapparaterna
(vänster volymindikator) och streamat ljud (höger volymindikator)
aktiverat som standard. Detta indikeras av två pilar (< och >) intill
volymindikatorerna på displayen. Justera både hörapparat och
streamat ljud samtidigt genom att trycka på knappen ”+” eller ”-”
(6 eller 7 på sidan 9) på fjärrkontrollen.
Obs! Om du har två hörapparater kommer volymjusteringen att
gälla för båda apparaterna.
Det är även möjligt att justera hörapparaternas volym och den
streamade ljudsignalen individuellt.
Justera endast hörapparatens volym
Justera hörapparatens volym genom att trycka
en gång på knapTV
pen ”< ” på knappsatsen (8 på sidan 9). Nu visas två pilar ”< >” intill
hörapparatens volymindikator och volymindikatorn för ”streamat
ljud” bör vara nedtonad.
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Tryck på ”+” eller ”-” (6 eller 7 på sidan 9) för att
justera hörapparatens volym.
Återvänd till simultant volymjusteringsläge genom att trycka på knappen ”>” (9 på sidan 9) på
knappsatsen tills en pil visas intill varje volymindikator på displayen, vilket indikerar att båda
volymnivåerna är ”aktiva”.

TV

Justera endast volymen på streamat ljud
Justera volym på streamat ljud genomTVatt trycka en gång på
knappen ”>” på knappsatsen (9 på sidan 9). Nu visas två pilar ” <
>” intill volymindikatorn för streamat ljud och volymindikatorn för
”hörapparat” bör vara nedtonad.
Tryck på ”+” eller ”-” (6 eller 7 på sidan 9) för att justera volymen
på streamat ljud.
Återvänd till simultant volymjusteringsläge genom att trycka på knappen ”<” (8 på sidan 9) på
knappsatsen tills en pil visas intill varje volymindikator på displayen, vilket indikerar att båda
volymnivåerna är ”aktiva”.

TV
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Justera volymen på ReSound Alera i streamat ljudläge
Om du använder ReSound Alera trådlösa hörapparater kommer
volymjusteringen endast att påverka den streamade ljudsignalen.
Justera volymen med knapparna ”+” och ”-” (6 eller 7 på sidan 9).
Volymen på den streamade ljudsignalen kan även justeras individuellt för vänster och höger hörapparat genom att trycka på <
eller > (8 eller 9 på sidan 9).
Avbryt streaming och återvänd till föregående program genom att
trycka på knappen ”P” (10 på sidan 9). Alternativt kan du trycka
på Hem-knappen (4 på sidan 8), vilket återställer hörapparaterna
till standardinställningarna (se avsnittet “Återställa standardinställningarna (Hem)”) och återställ även Fjärrkontroll 2 till simultant
justeringsläge.
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Telefon (tillval)
ReSound UniteTM TelefonClip+ och AutoTelefon™ fungerar med
Fjärrkontroll 2. När du använder TelefonClip+ eller AutoTelefon indikeras detta på displayen:
När telefonsamtalet har avslutats återvänder hörapparaterna
till det tidigare programmet. Det aktuella programmet visas på
fjärrkontrollens display. Volymjusteringar som har gjorts under
telefonsamtalet kommer inte att överföras till
det tidigare programmet.
TV

Telefonsamtal kommer att tillfälligt avbryta
streamat ljud från anslutna enheter, men återupptas när samtalet har avslutats.
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Bilaga: undantag för normal drift
Vi rekommenderar att båda hörapparaterna alltid använder
samma program. Det är dock möjligt att använda olika program
i hörapparaterna, t.ex. program 1 på vänster sida och streamat
ljud på höger. Under dessa förhållanden fungerar Fjärrkontroll lite
annorlunda vilket följande exempel visar.
Situation nr 1: Du hade ursprungligen program 1 på båda sidorna
men bytte till program 2 på höger med hjälp av tryckknappen
på den högra hörapparaten. Om du nu trycker "P"-knappen på
fjärrkontrollen går den vänstra hörapparaten vidare till program
2, dvs. samma program som den högra hörapparaten använder.
Ytterligare tryckningar på ”P”-knappen går vidare till nästa program på båda hörapparaterna vilket innebär att samma program
används på höger och vänster sida.
Situation nr 2: Du har valt program 1 på vänster och program 2
på höger. Om du nu trycker på streaming-knappen kommer båda
hörapparaterna att ta emot streamat ljud från samma källa (t.ex.
TV). Om du nu trycker på ”P”-knappen kommer streamat ljud att
avbrytas på båda sidorna och hörapparaterna återgår till sina ursprungliga program (program 1 och program 2).
Situation nr 3: Du har program 1 på vänster sida men har aktiverat
streamat ljud på höger sida genom en lång knapptryckning på
den högra hörapparaten. Om du nu trycker ”P”-knappen kommer
28

den högra apparaten att återgå till det ursprungliga programmet
och den vänstra går vidare till nästa program. Ytterligare ett tryck
på ”P”-knappen ställer in hörapparaterna på samma program.
Om du i stället trycker på streaming-knappen kommer båda
hörapparaterna ställas in på samma streamande ljudprogram.
Situation nr 4: Båda hörapparaterna har program 1 men använder AutoTelefon på vänster sida. Om du trycker på ”P”-knappen
under telefonsamtal kommer den högra hörapparaten att gå vidare till program 2 utan att störa telefonsamtalet. Efter samtalet
kommer den vänstra hörapparaten att använda program 1. Om
du trycker på streaming-knappen under telefonsamtalet, kommer
streamat ljud endast att aktiveras på höger sida vilket innebär att
samtalet kan fortsätta på den vänstra hörapparaten.
Situation nr 5: Streaming-knappen har använts för att aktivera
streamat ljud på båda sidorna men du använder AutoTelefonfunktionen på den vänstra sidan. Om du trycker på ”P”-knappen
under samtal kommer streamat ljud på den högra hörapparaten
att avbrytas utan att störa telefonsamtalet. Om du trycker på
streaming-knappen under samtalet, kommer den högra sidan
att gå vidare till nästa streaming-program i ordningsföljd vilket innebär att samtalet kan fortsätta på den vänstra hörapparaten.
Situation nr 6: Om hörapparaterna använder olika hörprogram visas enbart programnumret för respektive hörapparat. Ingen pro29
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grambeteckning eller namn visas.

Viktig information

Situation nr 7: Om en hörapparat är i streamingläge och den andra i ett hörprogram kommer displayen endast att visa streamingläge och ingen information om vilket hörprogram som är aktivt.

Skötsel och underhåll

• Rengör Fjärrkontroll 2 med en fuktig trasa. Använd aldrig
rengöringsmedel (tvättpulver, tvål osv.) eller alkohol för att
rengöra enheten.
• Skydda Fjärrkontroll 2 mot fukt (bad, simning) och värme (element, bilens instrumentbräda). Skydda den mot kraftiga stötar
och vibrationer.
Allmänna varningar

i

• Håll Fjärrkontroll 2 utom räckhåll för barn under 3 år.
• Fjärrkontroll 2 kommunicerar trådlöst med andra apparater via
en kodad digital signal med låg effekt. Även om det är osannolikt kan elektroniska enheter i närheten störas. Flytta i så fall
bort Fjärrkontroll 2 från enheten som påverkas.
• Flytta bort från källan om Fjärrkontroll 2 påverkas av elektromagnetiska störningar när du använder enheten.
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Allmänna försiktighetsåtgärder

i

• Dina hörapparater och Fjärrkontroll 2 har fått en unik kommunikationskod vid anpassningen. Detta säkerställer att
Fjärrkontroll 2 inte kommer att påverka hörapparater som bärs
av andra.
• Kraftfull elektronisk utrustning, större elektroniska installationer och stålkonstruktioner kan hämma och avsevärt reducera
räckvidden.
• Använd endast originaltillbehör från ReSound.
• Gör inga ändringar eller modifieringar av Fjärrkontroll 2.
• Fjärrkontroll 2 kan skadas om den öppnas. Om du inte kan
åtgärda eventuella problem med hjälp av felsökningsguiden i
denna handbok bör du kontakta din audionom.
• Fjärrkontroll 2 får endast repareras av ett auktoriserat servicecenter.
• Använd inte Fjärrkontroll 2 i områden där radiovågor inte får
utsändas, t.ex. i flygplan osv.
• Anslut endast Fjärrkontroll 2 till anslutningar som den är
avsedd för.
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HANTERING AV DET INBYGGDA BATTERIET:

i

Observera följande då produkten innehåller ett batteri
• Din produkt drivs av ett laddningsbart batteri.
• Ett nytt batteri fungerar bäst först efter två eller tre fullständiga
laddningar och urladdningar.
• Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men
småningom har det tjänat ut.
• Koppla bort laddaren från eluttaget och produkten när den
inte används.
• Om det lämnas oanvänt kommer ett fulladdat batteri som inte
används så småningom laddas ur.
• Om du lämnar produkten på varma ställen, t.ex. i en stängd
bil på sommaren, minskar batteriets kapacitet och livslängden
förkortas.
• En produkt med ett kallt batteri kan tillfälligt upphöra att
fungera, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda
är begränsat i temperaturer långt under fryspunkten.
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Batterivarning

i

• "Varning" - Det batteri som används i denna produkt kan medföra risk för brand eller kemiska brännskador om det hanteras
felaktigt.
• Försök inte öppna produkten eller byta ut batteriet.
• Det är inbyggt och kan inte bytas. Användning av andra batterier kan medföra risk för brand eller explosion och garantin
upphör att gälla.
• Batteriet produkten kan inte tas bort eller ersättas av användaren. Varje försök att göra detta är riskfyllt och kan resultera
i skador av produkten.
• Ladda endast Fjärrkontroll 2 med laddaren som medföljer
produkten.
• Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Vänligen
återvinn om möjligt.
• Släng inte batteriet med hushållsavfallet eller i öppen eld eftersom det kan explodera.
• Batterier kan explodera.

i

Hantering av laddare
Observera följande om produkten levereras med en laddare
• Försök inte att ladda produkten med något annat än den
medföljande nätadaptern. Användning av andra tillbehör kan
skada eller förstöra produkten och kan vara farlig.
• Användning av andra laddare kan att garantin upphör.
• kontrollera med din audionom vilka tillbehör som är godkända.
• Ladda produkt enligt de instruktioner som medföljer produkten.
Laddningsvarning!

i

• När du kopplar ur nätsladden eller något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.
• Använd aldrig en laddare som är skadad.
• Försök inte montera isär laddaren eftersom det kan utsätta dig
för farliga elektriska stötar.
• Felaktig montering kan orsaka elstötar eller brand när produkten sedan används.
• Undvik att ladda din produkt i extremt höga eller låga temperaturer och använd inte laddaren utomhus eller i fuktiga
utrymmen.
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Tekniska specifikationer

Garanti

Räckvidd:

upp till 3 meter

Trådlöst:

2,4 GHz

Drifttemperatur:

0 till 45 °C

Förvaringstemperatur:

-20 till 45 °C

Temperaturtest, transport och förvaringsinformation
Produkten har genomgått olika temperaturtester och fukttester
mellan -25° C och +70 °C enligt intern och industriell standard.

ReSound Unite ™ Fjärrkontroll 2 täcks av en begränsad garanti
som utfärdats av tillverkaren för en period av 12 månader från
den ursprungliga inköpsdagen. Observera att garantin kan vara
utökad i ditt land. Kontakta din audionom för mer information.
Vad täcks av garanti?
Elektriska komponenter som på grund av tillverknings- eller konstruktionsfel slutar fungera vid normal användning under garantitiden, byts ut eller repareras utan kostnad om produkten återlämnas till inköpsstället.
Om det beslutas att reparation inte är möjlig, kan hela enheten
ersättas med en motsvarande enhet i samförstånd mellan audionom och användare.
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Vad täcks inte av garanti?
Fel som beror på felaktig hantering och användning, olyckor eller
fel som uppstått vid service genom en icke-auktoriserad reparatör samt om MiniMikrofonen utsatts för miljöer med mycket
fukt. Kontakta din audionom för mer information. Ovanstående
garanti påverkar inte några lagliga rättigheter som du kan ha enligt nationell lagstiftning som reglerar försäljning av konsumentprodukter. Din audionom kan ha utfärdat en garanti som sträcker
sig utöver denna begränsade garanti. Kontakta din audionom för
ytterligare information.
Serienummer
Datum för inköp:
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Felsökningsguide
SYMPTOM

ORSAK

MÖJLIGA ÅTGÄRDER

Displayen förblir avstängd
när du trycker på någon
knapp på Fjärrkontroll 2

Fjärrkontroll 2 är avstängd

Slå på Fjärrkontroll 2 genom att skjuta På/Av-knappen till läget
PÅ

Fjärrkontrollens batteri är urladdat

Ladda batteriet

Ingen information visas
på displayen när den har
aktiverats

Fjärrkontroll 2 och hörapparaterna
har inte parkopplats

Utför parkoppling

Du har tryckt på
fjärrkontrollens parkopplingsknapp men ”sök”symbolen på displayen
ersätts inte av hörapparatens status

Fjärrkontrollen och hörapparaten
är inte inom trådlös räckvidd

Kontrollera att Fjärrkontroll 2 och hörapparaten är inom trådlös
räckvidd och upprepa parkopplingsprocessen

Fjärrkontroll 2 och hörapparaterna
har inte varit i parkopplingsläge
samtidigt

Upprepa parkopplingsprocessen och se till att batteriluckorna
på hörapparaterna stängs inom 20 sekunder från det att parkopplingsknappen har tryckts in på Fjärrkontroll 2
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Felsökningsguide
SYMPTOM

ORSAK

MÖJLIGA ÅTGÄRDER

”Sök”-symbolen på
fjärrkontrollens display
visas kontinuerligt

Fjärrkontroll 2 och hörapparaten är
inte inom trådlös räckvidd

Kontrollera att Fjärrkontroll 2 och hörapparaten är inom trådlös
räckvidd

Hörapparaten är inte påslagen

Slå på hörapparaten

Hörapparatens batteri är urladdat

Byt batteri i hörapparaten

De två hörapparaterna använder
inte samma program. Detta kan
bero på flera orsaker, t.ex. att den
ena hörapparaten inte var inom
trådlös räckvidd när kommandot
sändes från Fjärrkontroll 2, eller
det kan bero på att du har ändrat
program på en av hörapparaterna
genom att trycka på knappen på
hörapparaten

Obs! På grund av inbyggda prioriteringsregler påverkar detta
kommando hörapparaten när telefonprogrammet används
(dvs. när en telefonsymbol visas på fjärrkontrollens display)

Två olika programnummer eller symboler visas
på displayen
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Felsökningsguide
SYMPTOM

ORSAK

MÖJLIGA ÅTGÄRDER

Vid volymjustering med
knapparna ”+” eller ”-” ändras inte volymen på en
av hörapparaterna.

Volymkontroll aktiveras endast för
en av hörapparaterna (dvs. endast
en av pilarna ”<” och ”>” visas på
fjärrkontrollens display)

Tryck på ”<” eller ”>” för att aktivera volymkontroll för den andra
hörapparaten
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Anteckningar
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Anteckningar
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Anteckningar
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Anteckningar

49

Var uppmärksam på information märkt enligt nedan:

i

VARNING visar på information som kan leda till allvarliga
skador,
VARNING visar på situationer som kan leda till mindre
eller måttliga skador

i

Råd och tips om hur du hanterar ditt ReSound Unitetillbehör bättre.

Utrustningen innehåller radiosändare.
Nominell RF-uteffekt vid sändning är 3,4 dBm.

Fråga din audionom om var du ska lämna in ett
ReSound-tillbehör som inte längre används

Produkten är klassad som "Type B applied part".
© 2018 GN Hearing A/S. Med ensamrätt. ReSound är ett
varumärke som tillhör GN Hearing A/S.
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Huvudkontor
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark
T: +45 4575 1111
resound.com

Sverige
GN Hearing Sverige AB
Box 21075
SE-200 21 Malmö
T: +46 31 800 150
info-se@gnhearing.com
gnhearing.se

CVR no. 55082715
Finland
GN Hearing Finland Oy/Ab
Pihatörmä 1 A 21
FI-02211 Espoo
Puh.: +358 9 4777 9700
kuulo@gnresound.com
resound.com

Alla frågor som rör EU Medicintekniska
direktivet 93/42/EEG eller EU direktivet för
Radioutrustning 2014/53/EU skall hänvisas
till GN Hearing A/S.

400244007SE-18.05-Rev.D

Tillverkare enligt EU:s medicintekniska direktiv 93/42/EEG:

