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Grattis till din nya RC-N-fjärrkontroll. Med den 
kan du justera dina hörapparaters volym och 
programinställ ningar.

Vänligen läs hela innehållet innan du använder  
din fjärrkontroll. Här hittar du viktig information  
om handhavande och hantering samt 
säkerhets information.



4

Innehåll
Generella varningar  6
Vad finns i förpackningen 14
Produktöversikt 15
Sätta i och byta batteri 16
Använda tillsammans med dina hörapparater 20
Statuslampa 21
Justera volymen 22
Aktivera tyst läge/Mute 23
Byta program 25
Låsa/Låsa upp fjärrkontrollens knappar 26



5

Hål för rem 29
Skötsel 30
Användarinformation om fjärrkontrollens 
radiokommunikation 31
Internationell garanti 36



6

Generella varningar 

Läs igenom varningarna nedan innan du börjar använda 
fjärrkontrollen.

Säkerhetsföreskrifter
Fjärrkontrollen är ingen leksak och ska förvaras utom 
räckhåll för spädbarn, små barn och alla som riskerar 
svälja delar eller på annat sätt förorsaka sig själva 
skada. Uppsök genast läkare om du svalt någon del.
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Fjärrkontrollen får aldrig utsättas för hög värme. 
Lämna den t.ex. aldrig i en parkerad bil som står i 
solen. Du kan heller inte torka den med en hårtork 
eller i en ugn och liknande värmkällor. Detta kan 
orsaka explosion och allvarliga skador.

Fjärrkontrollen får bara användas ombord på flygplan 
om flygpersonalen uttryckligen godkänt detta.
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Iakta försiktighet och att följ riktlinjerna från 
tillverkare av implanterbara defibrillatorer 
och pace makers när det gäller användning av 
mobiltelefoner. Om du har ett aktivt implantat, 
förvara fjärrkontrollen på minst 15 cm avstånd från 
implantatet.

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.
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Regelbunden rengöring men en fuktig trasa utan 
rengöringsmedel rekommenderas. Fjärrkontrollen 
får inte utsättas för eller rengöras med rengörings-
kemikalier eller alkohol. Kemikalier i kosmetika,
hårspray, parfym, rakvatten, hudlotion och mygg-
medel kan skada fjärrkontrollen. Du ska alltid ta bort 
fjärrkontrollen innan du använder dessa produkter 
och se till att de hunnit torka innan du använder 
fjärrkontrollen.

Om du använder en handrem, kontrollera att den 
lämpar sig för ändamålet. Använd inte en halsrem 
p.g.a. strypningsrisken.
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Använd inte fjärrkontrollen vid röntgen, CT/MR/
PET-skanning, elektroterapi eller kirurgi.

Om du använder fjärrkontrollen under körning kan du 
bli distraherad. Om trafiksituation eller lagar kräver 
det, sväng av och parkera bilen innan du använder 
fjärrkontrollen.

Använd alltid batterier som rekommenderas av din
audionom. Batterier av dålig kvalitet kan läcka och 
orsaka kroppsskada. Ett uttjänt batteri ska tas ut så 
snart som möjligt.
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Försök aldrig ladda engångsbatterier. De kan 
explodera och orsaka allvarlig skada. Kassera aldrig 
batterier genom att bränna dem. Det finns en risk för 
att de kan explodera och orsaka allvarlig skada.

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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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 det är mycket osannolikt. 
Som en extra försiktighetsåtgärd rekommenderar 
vi pacemakeranvändare att inte bära och använda 
fjärrkontrollen i en bröstficka eller runt halsen.
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Störningsvärdena från fjärrkontrollen ligger långt 
under internationella gränsvärden för mänsklig 
exponering. 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 elektro-
magnetisk kompatibilitet.



14

Vad finns i förpackningen

Det här finns i förpackningen tillsammans med 
fjärr kontrollen.

RC-N_ILLU_RemoteControl_Front_BW1

RC-N-fjärrkontroll
Model: RC-2B

AAAA-batterier

RC-N_ILLU_Battery_BW2

Bruksanvisning

Bruksanvisning 

FJÄRRKONTROLL
RC-N

143921_BF_RC-N_IFU_105x74_SE.indd   1 22.06.16   17:36
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Produktöversikt

1 Höja volymen
2 Sänka volymen
3 Knapp för programbyte
4 Statuslampa

5 Batterilucka
6 Handgrepp på batterilucka
7 Hål för rem

RC-N_ILLU_RemoteControl_Front2_BW3

RC-N_ILLU_RemoteControl_Back_BW4

123
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Sätta i och byta batterier

Fjärrkontrollen drivs av 2 alkaliska AAAA-batterier. Följ 
instruktionerna nedan för att sätta i och ta ur batterierna.  

Ta loss batteriluckan
1.  Använd tummen och tryck neråt på batteriluckans 

handgrepp.
2.  Från den motsatta änden av batteriluckan,  

dra luckan i samma riktning som fingergreppet
3.  Lyft batteriluckan
4.  Sätt i batterierna i batterifacket



17RC-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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Sätta tillbaka batteriluckan
1.  Sätt tillbaka batteriluckan ca 6 mm från fjärrkontrollens 

översida.
2. Tryck försiktigt tills det klickar. 

RC-N_ILLU_PlacingBatteryCover1_BW9
1

RC-N_ILLU_PlacingBatteryCover2_BW10

2
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Använd aldrig våld mot batteriluckan. Om det är 
svårt att stänga, kontrollera att den är rätt inpassad 
och justera den sedan så att den smidigt klickar på 
plats. Batteritiden varierar beroende på användning.
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Användning tillsammans med dina hörapparater

Du kan använda fjärrkontrollen tillsammans med dina 
hörapparater på ett avstånd upp till 1 meter. 

Rekommenderad användning

RC-N_ILLU_OperationHandHeld_BW11 I handen
RC-N_ILLU_OperationPocket_BW12 I fickan
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Statuslampa

Fjärrkontroll Statuslampan blinkar 
orange efter varje tryck 
på knapparna.

Svagt batteri Statuslampan blinkar 
sakta (2 ggr varannan 
sekund) och indikerar då 
att det är dags att byta 
batteri.

Fjärrkontrollens 
knappar är låsta

Statuslampan blinkar  
3 ggr när knapparna är 
låsta.

RC-N_ILLU_StatusLightIndication_CMYK
13
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Höja volymen  Tryck på plus-knappen 
för att höja volymen i 
dina hörapparater.

Sänka volymen Tryck på minus-knappen 
för att sänka volymen i 
dina hörapparater.

RC-N_ILLU_VolumeControlAdjustment_BW
14

Justera volymen

Med fjärrkontrollen kan du justera volymen på 
hör apparaterna med hjälp av volymknapparna.
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Aktivera tyst 
läge/Mute

Tryck och håll in  
knappen för att sänka 
volymen i 2 – 3 sekunder. 
Statuslampan stängs av 
när tyst läge/Mute är 
aktiverat.

Avaktivera tyst 
läge/Mute

För att avaktivera tyst 
läge/Mute, tryck på 
någon av knapparna

Aktivera tyst läge/Mute

Med fjärrkontrollen kan du aktivera tyst läge/Mute genom 
att använda knappen för att sänka volymen.

RC-N_ILLU_ProgramAdjustment_BW
15
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Tyst läge/Mute ska inte användas för att stänga av 
hörapparaterna. Se användarmanualen för instruk-
tioner hur du stänger av dem.
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Byta/växla 
mellan program 

Du växlar mellan 
hör apparatens program 
genom att trycka på 
knappen under minus-
knappen (rund prick)  
Vid varje tryckning 
aktiveras nästa program 
i cykeln.

RC-N_ILLU_ProgramAdjustment_BW
15

Byta program

Med fjärrkontrollens programknapp kan du växla mellan 
hörapparaternas program.
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Låsa/Låsa upp fjärrkontrollens knappar

För att undvika att komma åt knapparna av misstag, lås 
knapparna när du har den i fickan.

Låsa fjärrkontrollens knappar 
1.  Tryck och håll nere minusknappen  

och program knappen i 3 – 4 sekunder.

RC-N_ILLU_LockingandUnlocking_CMYK
16
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2.  Statuslampan blinkar två gånger när knapparna är 
låsta.

Kontrollera att knapparna är låsta genom att trycka på 
någon av knapparna. Statuslampan blinkar då 3 gånger. 
(se sidan 21).
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Låsa upp fjärrkontrollens knappar
1.  Tryck och håll nere minusknappen och program

knappen i 3 – 4 sekunder.

2.  Statuslamapan lyser med ett fast sken tills knapparna 
är upplåsta.
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Hål för rem

Fjärrkontrollen har ett remuttag. Vilken lämplig rem som 
helst kan användas. 
 
1. Ta bort batteriluckan (se sidorna 16 och 17).
2. Dra en lämplig rem genom hålet.

RC-N_ILLU_UsingStrapHole_BW17
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Skötsel

 · Vid byte av batteri eller rengöring, håll den över ett 
mjukt underlag för att undvika skada om du skulle råka 
tappa den.

 · Rengör fjärrkontrollen regelbundet med en torr trasa 
eller pappersduk.

 · Låt inte fjärrkontrollen bli blöt.
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Användarinformation om fjärrkontrollens 
radiokommunikation

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: 11936AREMCTR01
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The device complies with Part 15 of the FCC rules and 
RSS210 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.

Härmed deklarerar SBO Hearing A/S att denna  
fjärrkontroll överensstämmer med de väsentliga kraven 
samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiven
1999/5/EC. 
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Överensstämmelser finns tillgängliga hos:

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK2765 Smørum
Danmark
www.sbohearing.com
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Fjärrkontrollen omfattas av en begränsad garanti som 
täcker fel och brister i material och utförande.

Garantin är ogiltig om en defekt är en defekt är en följd av 
missbruk eller ovarsam hantering eller om fjärrkontrollen 
har reparerats av ej auktoriserad servicepersonal.

Läs igenom garantin och be din audionom att fylla i  
garantikortet korrekt.

Internationell garanti
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Datum: Modell:

Garantiperiod:

Serienummer:

Hörselklinik
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Anteckningar

143921/SE
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Avfall från all elektronisk
utrustning ska hanteras
enligt lokala föreskrifter.

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK2765 Smørum
Danmark
www.sbohearing.com
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