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Gratulerer med din nye RC-N fjernkontroll. Med fjern-
kontrollen kan du gjøre justeringer på høreapparatene som 
programbytte og volumjusteringer.

Vennligst gjør deg kjent med bruksanvisningen 
før du begynner å bruke fjernkontrollen. Den 
inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og  
informasjon om bruk og vedlikehold.
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Sikkerhetsforskrifter 

Gjør deg godt kjent med sikkerhetsforskriftene før du tar 
i bruk fjernkontrollen.

Advarsler
Fjernkontrollen er ikke et leketøy og må holdes unna 
barn eller andre som kan svelge deler eller på annen 
måte skade seg selv. Vær spesielt forsiktig når det 
gjelder mindre deler slik at man unngår svelging eller 
kvelning. Hvis en del svelges, må lege oppsøkes 
umiddelbart.
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Utsett aldri fjernkontrollen for ekstrem varme som 
å legge den i mikrobølgeovnen, brenne den eller la 
den ligge i sola i bilen. Da kan den eksplodere og 
forårsake alvorlige skader.

Fjernkontrollen skal ikke brukes på flyreiser hvis du 
ikke har fått spesiell tillatelse fra flypersonalet.
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Det er anbefalt å følge produsenter av defibrillatorer 
og pacemakere sine retningslinjer når det gjelder 
bruk av mobiltelefon. Hvis du har implantat skal 
fjernkontrollen ikke være nærmere enn 15 cm fra 
implantatet.

Strømkilden til fjernkontrollen yter for lite energi til 
å forårsake brann under normale omstendigheter. 
RC-N har ikke blitt testet etter internasjonale stan-
darder når det gjelder bruk i eksplosive omgivelser. 
Det er ikke anbefalt å bruke fjernkontrollen i områder 
hvor det er fare for eksplosjoner.
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Det anbefales å rengjøre fjernkontrollen med jevne 
mellomrom. Bruk en tørr eller lett fuktig klut uten 
løsemidler. Fjern kontrollen må ikke utsettes for, eller 
bli rengjort med, kjemikalier eller alkohol. Kjemikalier 
i kosmetikk, hårspray, parfyme, aftershave, oljer og 
solkremer kan skade fjernkontrollen. Legg fjernkon-
trollen til side ved påføring av slike produkter og la 
de tørke før du igjen tar i bruk fjernkontrollen. Du må 
ikke under noen omstendigheter legge fjernkontrol-
len i vann eller andre væsker.
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Ved bruk av håndlenke (snor) må man forsikre seg 
om at den er designet riktig og passer til formålet. 
Bruk aldri halssnor da dette kan føre til kvelning.

Ikke bruk fjernkontrollen i forbindelse med røntgen, 
CT / MR / scanning, elektrosjokk eller operasjoner.

Bruk av fjernkontrollen ved kjøring av bil kan distra-
here deg. Hvis kjøreforhold eller trafikkregler krever 
det, kjør til side og parker bilen før du tar den i bruk.
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Benytt alltid batterier anbefalt av din audiograf. 
Batterier av dårlig kvalitet kan lekke og forårsake 
skade på huden. Et utladet batteri skal erstattes med 
en gang.

Aldri prøv å lade ikke-oppladbare batterier. De kan 
eksplodere. Ikke brenn utladede batterier. Det er 
en viss risiko for at de kan eksplodere og forårsake 
skade.

Hjelp oss å beskytte miljøet ved ikke å kaste batte-
riene i husholdningsavfallet. Resirkuler batteriene 
eller returner de til utsalgsstedet.
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Fjernkontrollen benytter digitalt induktive signaler for 
å overføre kommandoer til høreapparatene. Selv om 
det er lite sannsynlig, råder det en viss bekymring 
for at disse signalene kan påvirke medisinsk utstyr 
som f.eks. pacemakere. For sikkerhets skyld anbe-
faler vi derfor at pasienter som bruker pacemaker 
ikke har fjernkontrollen i brystlommen eller rundt 
halsen.
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Emisjonsstyrken fra fjernkontrollen er under den 
internasjonale utslippsgrensen for menneskelig 
eksponering. Til sammenligning er stråling fra fjern-
kontrollen RC-N mindre enn den elektromagnetiske 
strålingen fra hårfønere, elektriske barbermaskiner, 
etc. Fjernkontrollen RC-N oppfyller de internasjonale 
standardene for elektromagnetisk kompatibilitet.
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Innhold

Følgende deler er inkludert i pakken og vil bli omtalt i 
denne bruksanvisningen:

RC-N_ILLU_RemoteControl_Front_BW1

RC-N fjernkontroll
Modell: RC-2B

AAAA batterier

RC-N_ILLU_Battery_BW2
Bruksanvisning

Bruksanvisning 

FJERNKONTROLL 
RC-N
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RC-N oversikt

1 Volum opp
2 Volum ned
3 Programknapp
4 Statuslys
5 Batteriluke
6 Finger-grep
7 Feste til snor

RC-N_ILLU_RemoteControl_Front2_BW3

RC-N_ILLU_RemoteControl_Back_BW4

123

5

1

4

6

7
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Innsetting og fjerning av batteri

Fjernkontrollen RC-N benytter 2 Alkaline AAAA batterier. 
Følg instruksjonene under for batteribytte.   

Ta av batteridekselet 
1. Bruk tommelfingeren og trykk ned som vist på bildet
2. Skyv batteridekselet i retningen som indikert
3. Løft hele dekselet
4.  Sett batteriene i batteriskuffen og forsikre deg om at 

de ligger riktig vei 

RC-N_ILLU_InsertingBattery_BW8
RC-N_ILLU_RemovingBatteryCover3_BW7

RC-N_ILLU_RemovingBatteryCover1_BW5
RC-N_ILLU_RemovingBatteryCover2_BW6

1 2

3
4
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Innsetting og fjerning av batteri

Fjernkontrollen RC-N benytter 2 Alkaline AAAA batterier. 
Følg instruksjonene under for batteribytte.   

Ta av batteridekselet 
1. Bruk tommelfingeren og trykk ned som vist på bildet
2. Skyv batteridekselet i retningen som indikert
3. Løft hele dekselet
4.  Sett batteriene i batteriskuffen og forsikre deg om at 

de ligger riktig vei 

RC-N_ILLU_InsertingBattery_BW8
RC-N_ILLU_RemovingBatteryCover3_BW7

RC-N_ILLU_RemovingBatteryCover1_BW5
RC-N_ILLU_RemovingBatteryCover2_BW6

1 2

3
4
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Påsetting av batteridekselet
1.  Plasser batteridekselet omtrent 6 mm fra toppen av 

fjernkontrollen 
2. Skyv dekselet som vist til du merker et klikk 

RC-N_ILLU_PlacingBatteryCover1_BW9
1

RC-N_ILLU_PlacingBatteryCover2_BW10

2



19

Ikke tving batteridekselet på plass. Hvis du føler  
at du må bruke makt er det ikke satt i riktig  
posisjon. Start om igjen. Batterilevetiden avhenger 
av hvordan og hvor mye du bruker fjernkontrollen. 
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Betjening av høreapparatene

Med fjernkontrollen kan du betjene høreapparatene 
innenfor en rekkevidde på 1 meter.

Anbefalt bruk

RC-N_ILLU_OperationHandHeld_BW11 Håndholdt
RC-N_ILLU_OperationPocket_BW12 I lommen
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Statuslys

RC-N 
operativ

Statuslyset indikerer at 
fjernkontrollen er 
 operativ. Det vil blinke 
en gang etter hvert 
trykk.

Lavt batterinivå Når batteriet bør byttes 
vil statuslyset blinke 
sakte (hver 2. sekund).

RC-N 
tastelås på

Når tastelåsen er slått på 
vil statuslyset blinke 3 
ganger.

RC-N_ILLU_StatusLightIndication_CMYK
13
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Øke volumet Trykk på volum  
opp-knappen

Redusere 
 volumet

Trykk på volum  
ned-knappen

RC-N_ILLU_VolumeControlAdjustment_BW
14

Justering av volum

Med RC-N fjernkontroll kan du justere volumet i  
høreapparatene opp og ned.
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Slå av lyden på 
høreapparatet 
ditt

Trykk og hold volum 
ned-knappen inne i  
2 – 3 sekunder. 
Statuslyset vil slukke når 
lyden på høreapparatet 
er slått av.

Slå på lyden på
høreapparatet
ditt

Trykk på hvilken som 
helst knapp for å slå på 
lyden igjen.

Mute-funksjon

Med RC-N kan du slå av lyden (mute) på høreapparatet ditt 
ved å bruke volum ned-knappen.

RC-N_ILLU_ProgramAdjustment_BW
15
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Du slår ikke av høreapparatet ved å bruke 
mute-funksjonen. For å slå av høreapparatet, se i 
bruksanvisningen som fulgte med høreapparatet.
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Velge / bytte 
program 

Trykk på programknap-
pen for å bytte program 
i høreapparatene. Hvert 
trykk tar deg til neste 
program i program-
rekken.

RC-N_ILLU_ProgramAdjustment_BW
15

Bytte program

Med RC-N fjernkontroll kan du navigere mellom de ulike 
lytteprogrammene med programknappen.
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Tastelås

For å hindre ufrivillige justeringer mens fjernkontrollen 
ligger i lommen, kan du aktivere tastelåsen.

Aktivere tastelås 
1.  Trykk og hold inne volum ned- og programknappen i  

3 – 4 sekunder

RC-N_ILLU_LockingandUnlocking_CMYK
16
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2. Statuslyset vil blinke to ganger når knappene er låst.

For å forsikre deg om at tastelåsen er på, trykker du på 
hvilken som helst knapp. Statuslyset vil blinke tre ganger 
for å bekrefte at tastelåsen er slått på (se side 21).
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Deaktivere tastelås
1.  Trykk og hold inne volum ned- og programknappen i 

3 – 4 sekunder

2.  Statuslyset vil lyse stabilt til tastelåsen er deaktivert.
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Bruk av snor

RC-N fjernkontroll er utstyrt med et feste der du kan 
montere en snor slik at den blir lettere å frakte med seg. 
  
1. Fjern batteridekselet (se side 16 og 17)
2. Tre en tynn snor gjennom hullene

RC-N_ILLU_UsingStrapHole_BW17
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Bruk og vedlikehold

 · Hold RC-N fjernkontroll over et mykt underlag når du 
bytter batterier eller rengjør den i tilfelle du skulle være 
uheldig å miste den

 · Rengjør fjernkontrollen regelmessig med en tørr eller 
lett fuktet klut

 · Unngå at fjernkontrollen blir våt
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Informasjon til brukeren om 
radiokommunikasjon – gjelder USA og 
Canada

USA and Canada
Due to the limited size available on the device, many  
of the relevant approval markings are found in this 
document.

This instrument is certified under:
FCC ID: 2ACAHREMCTR01
IC: 11936A-REMCTR01
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The device complies with Part 15 of the FCC rules and 
RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference; and
2.  This device must accept any interference received, 

including interference that may cause undesired 
operation.

Note:
This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC Rules.
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These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and 
used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation.
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Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the 
party responsible for compliance could void the user’s 
authority to operate the equipment.

SBO Hearing A/S hereby declares that this remote 
control is in compliance with the essential requirements 
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 
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Samsvarserklæring er tilgjenglig hos:

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.sbohearing.com
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RC-N fjernkontroll har en garanti som dekker feil i 
 materialer og utførelse. Denne garantien gjelder ikke 
dersom defektene er et resultat av feilaktig eller 
 uforsiktig bruk. 

Denne garantien gjelder heller ikke dersom uautorisert 
personell har reparert RC-N. Gå igjennom garantikortet med 
din audiograf og forsikre deg om at det er riktig utfylt.

Internasjonal garanti
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Dato: Modell:

Garantiperiode:

Serienummer:

Høresentral / klinikk



38

Notater
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Notater
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