
Bruksanvisning Trådlösa
tillbehör

Fjärrkontroll 3.0



Introduktion
I denna bruksanvisning kan du läsa om hur du använder och  
tar hand om din nya fjärrkontroll. Läs noga igenom bruksanvis-
ningen, särskilt avsnittet Varningar. På så sätt kan du få ut mesta 
möjliga av fjärrkontrollen. 

Om du har ytterligare frågor om hur du använder fjärrkontrollen 
rekommenderar vi att du kontaktar din audionom.

Bruksanvisningen har en innehållsförteckning med fem avsnitt så 
att du lätt kan hitta det du söker.
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Avsedd användning
Avsedd användning Fjärrkontroll 3.0 är avsedd att användas för att styra 

funktioner i trådlösa hörapparater.

Indikation för 
användning

Ingen indikation

Avsedda användare Vuxna och barn över 36 månader

Användningsmiljö Inomhus/utomhus

Kontraindikationer Användare av aktiva implantat måste vara särskilt 
uppmärksamma vid användning av apparaten. Se 
varningsavsnittet för mer information.

Kliniska fördelar Se hörapparatens kliniska fördelar.
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Om

 Produktöversikt

Den här bruksanvisningenBatterierFjärrkontroll 3.0

Statusindikator

Volym upp

BatteriluckaVolym ner/
tyst läge

Programbyte

2 x AAAA

Instructions for use Wireless 
accessories

Remote Control 3.0

 Förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller följande:

Hål för halsband
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Klick

1 Ta ut 2 Sätt in 3 Stäng

Sätta i batterier

+

Komma igång

Batterier 
Du aktiverar fjärrkontrollen genom att sätta in två AAAA-batterier i 
batterifacket. 
 
Batteriets livslängd varierar beroende på användning. Vanligtvis 
behöver batterierna bytas ut ungefär en gång om året. 
 
Använd aldrig kraft vid hantering av batteriluckan. Om det är svårt 
att stänga den justerar du den så att den ligger rätt. 
Om den ligger rätt ska den enkelt klicka på plats. Ta försiktigt bort 

batteriluckan.

Ta ut eventuella 
gamla batterier.

Sätt in de nya         
batterierna i    
batterifacket.  
 
Se till att +-symbo-
len på batteriet lig-
ger mot +-symbolen i 
batterifacket.

Sätt tillbaka 
batteriluckan. 

Tryck därefter försik-
tigt på batteriluckan 
tills den klickar på 
plats.
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Parkoppla med hörapparater
Fjärrkontrollen är personlig och avsedd att användas tillsammans 
med hörapparater. Fjärrkontrollen kan styra upp till två hörappara-
ter efter parkoppling. 

Innan fjärrkontrollen kan användas tillsammans med hörapparater 
måste fjärrkontrollen och hörapparaterna parkopplas.

Du kan välja om du vill parkoppla fjärrkontrollen med båda hörappa-
raterna samtidigt eller med en i taget. Du måste upprepa parkopp-
lingen om du väljer att koppla ihop en hörapparat  
åt gången.

På följande sidor visas exempel där en hörapparat parkopplas.
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1.  Förbered för parkoppling 2.  Aktivera parkopplingsläget
på hörapparaterna

Håll alla tre knappar (+), (-) och (o) 
intryckta i fem sekunder. Statuslam-
pan ska blinka grönt två gånger.

När statuslampan lyser grön i tio sek-
under kan fjärrkontrollen parkopplas.

Starta om hörapparaterna för att 
aktivera parkopplingsläget.

Läs bruksanvisningen för hörappa-
raterna om hur du stänger AV och 
sätter PÅ dem igen.

Vänta i ca tio sekunder tills en melodi 
spelas upp som bekräftar att hörap-
paraterna är PÅ. Hörapparaterna för-
blir i parkopplingsläget i tre minuter.

3. Parkoppla med hörapparater

Placera båda hörap-
paraterna inom 20 cm 
avstånd från fjärrkon-
trollen.

Tryck lätt på valfri 
knapp på fjärrkontrol-
len. Den parkopplas 
nu automatiskt med 
hörapparaterna.

När de har parkopplats 
lyser statuslampan 
grön i ungefär tio 
sekunder.
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Bekräftelser 
Visuella indikationer 
Statuslampan tänds när en knapp trycks in.
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Ljudindikationer
Du hör ett ljud i hörapparaterna som bekräftar utförd åtgärd.

Upp till 1,8 m

Daglig användning

Räckvidd
Med fjärrkontrollen kan du styra hörapparaterna på upp till  
1,8 meters avstånd. Det behöver inte vara fri sikt mellan fjärrkon-
trollen och hörapparaterna. Om du har parkopplat två hörapparater 
med fjärrkontrollen styrs båda hörapparaterna samtidigt.
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Byta program
Om dina hörapparater har fler än ett program kan du 
byta program med fjärrkontrollen.
 
När du trycker på knappen • på fjärrkontrollen väx-
lar du mellan hörapparatsprogrammen. Varje gång 
du trycker på knappen går du till nästa 
program i ordningen. 

VIKTIGT!
Se bruksanvisningen till hörapparaterna för information om funktioner-
na i just dina hörapparater.

Byt program med 
den här knappen

Svagt batteri 
Om batterierna börjar bli svaga blinkar statuslampan snabbt när du 
trycker på en knapp. Byt batterierna så snabbt som möjligt. 
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Justera volym
Med fjärrkontrollen kan du justera volymen i hörapparaterna med 
hjälp av volymknapparna.

När du höjer eller sänker volymen kommer du att höra en kort be-
kräftelse.

Tryck på "+" för att 
höja volymen

Tryck på "-" för att 
sänka volymen

VIKTIGT!
Se bruksanvisningen till hörapparaterna för information om funktioner-
na i just dina hörapparater.

Tyst läge
Du kan aktivera "tyst läge" om du vill stänga av ljudet medan du bär 
hörapparaterna. Du stänger av ljudet i hörapparaterna genom att 
hålla minusknappen intryckt i ca två sekunder tills statuslampan 
stängs av.

Du aktiverar ljudet i hörapparaterna 
igen genom att trycka på valfri 
knapp på fjärrkontrollen.

Håll intryckt  
i ca 
två sekunder
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VIKTIGT!
Rengör fjärrkontrollen med en mjuk, torr trasa. Den får aldrig tvättas 
eller sänkas ner i vatten eller andra vätskor. 

Skötsel av fjärrkontrollen
När du byter batterier eller rengör fjärrkontrollen bör du hålla den 
över ett mjukt underlag så att den inte går sönder om du skulle råka 
tappa den. 

Hål för handrem
Fjärrkontrollen har ett hål för en handrem i det nedre vänstra hör-
net
 
Vilken lämplig handrem som helst kan användas.
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Användning av handrem
Om du använder handrem 
bör du kontrollera att den lämpar 
sig för ändamålet. Använd inte en 
nyckelrem pga. strypningsrisken.

Batterianvändning
Använd alltid batterier som rekom-
menderas av din hörselklinik. Bat-
terier av dålig kvalitet kan läcka och 
orsaka kroppsskada. 

Försök aldrig ladda upp batterier 
och kassera dem aldrig genom att 
bränna dem. Det finns risk för att 
batterierna kan explodera.

Aktiva implantat 
Fjärrkontrollen har testats noggrant 
och godkänts för människors hälsa 
enligt internationella normer för 
exponering för människor (Specific 
Absorption Ratio, SAR), 
inducerad elektromagnetisk kraft och 
spänning i människokroppen. 

Exponeringsvärdena ligger långt 
under internationellt accepterade 
säkerhetsgränser för SAR, inducerad 
elektromagnetisk kraft och spänning 
i människokroppen som definieras i 
standarderna för människors hälsa 
och samexistens med aktiva medicin-
ska implantat som pacemakers och 
hjärtfibrillatorer.

Varningar 

Varningar

För din personliga säkerhets skull och 
för att säkerställa att du använder 
fjärrkontrollen på rätt sätt bör du 
bekanta dig med följande allmänna 
varningar innan du använder fjärr-
kontrollen. Kontakta din hörselklinik 
om du får oväntade resultat eller all-
varliga incidenter med fjärrkontrollen 
när du använder den, eller på grund 
av att du använder den. Din hörsel-
klinik kan hjälpa dig med problem och 
anmäla eventuella fel till tillverkaren 
och/eller nationella myndigheter.

Kvävningsrisk och risk för 
att batterierna eller andra 
små delar sväljs
Fjärrkontrollen, de olika delarna på 
den samt batterierna bör förvaras 
utom räckhåll för barn och andra per-
soner som riskerar att svälja dem eller 
som på annat sätt kan skada  
sig själva.

Sök omedelbart läkarhjälp om ett 
batteri, en hörapparat eller liten del 
har svalts.

Felaktig användning
För att säkerställa din personliga 
säkerhet och undvika felaktig använd-
ning bör fjärrkontrollen förvaras utom 
räckhåll för barn eller andra som skulle 
kunna styra funktioner med den.
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Om du har ett aktivt hjärnimplantat 
bör du kontakta implantattillverkaren 
för information om eventuella risker.

Röntgen/CT/MR/PET-skanning, 
elektroterapi och kirurgi
Fjärrkontrollen får inte tas med vid 
röntgen/CT/MR/PET-skanning, elek-
troterapi eller kirurgi och liknande ef-
tersom den kan skadas om den utsätts 
för starka elektromagnetiska fält.

Eventuella biverkningar
Det normalt icke allergiframkallande 
materialet i fjärrkontrollen kan i un-
dantagsfall orsaka hudirritation eller 
annan åkomma.

Kontakta läkare vid eventuella  
problem.

Värme och kemikalier
Fjärrkontrollen får aldrig utsättas för 
hög värme. Lämna den t.ex. aldrig i en 
parkerad bil som står i solen.

Fjärrkontrollen får heller inte torkas i 
mikrovågsugn eller vanlig ugn.

Kemikalier i kosmetika, hårspray, 
parfym, rakvatten, hudlotion och 
myggmedel kan skada fjärrkontrollen. 
Ha inte fjärrkontrollen i närheten 
när du använder den här typen av 
produkter och se till att produkterna 
har hunnit torka innan du använder 
fjärrkontrollen igen. 

Användning i trafik
Om du använder fjärrkontrollen kan 
du bli distraherad. Var uppmärksam 
på din omgivning när du använder 
fjärrkontrollen. 

Följ den nationella lagstiftningen 
gällande användning av kommunika-
tionsenheter i trafik.

Användning på flygplan
Fjärrkontrollen innehåller Bluetooth. 
Fjärrkontrollen får bara användas om-
bord på flygplan om flygpersonalen 
uttryckligen har godkänt det. 

Störningar
Fjärrkontrollen har genomgått grund-
liga tester för störningar enligt de 
strängaste internationella normerna. 
Men störningar mellan fjärrkontrol-
len och andra enheter (t.ex. vissa 
mobiltelefoner, radioutrustning för 
privatradio, butiksstöldlarm och an-
dra trådlösa enheter) kan förekomma. 
Om detta inträffar ökar du avståndet 
mellan fjärrkontrollen och den stö-
rande enheten. 

Varningar 

  Om    Komma igång    Daglig användning    Varningar    Övrig information  



26 27  Om    Komma igång    Daglig användning    Varningar    Övrig information  

Övrig information

Internationell garanti
Fjärrkontrollen har en begränsad 
internationell garanti som gäller i tolv 
månader från inköpsdatum. Denna 
begränsade garanti omfattar tillverk-
ningsfel och materiella defekter på 
själva enheten, men inte tillbehör 
som t.ex. batterier, sladdar, strömen-
heter osv. Problem som uppkommit 
pga. felaktigt/olämpligt handhavan-
de, åverkan, slitage, olyckshändelser, 
reparationer utförda av ej auktorise-
rad serviceverkstad eller om enheten 
har utsatts för frätande kemikalier, 
täcks INTE av garantin och garantin 
upphör då att gälla. Ovanstående 
garanti påverkar inte den lagliga rätt 
som gäller enligt nationell lagstift-
ning angående konsumentvaror. Din 
hörselklinik kan ha utfärdat en 

garanti som går utöver villkoren i den 
här begränsade garantin. Kontakta 
din hörselklinik för mer information. 

Service 
Ta med din fjärrkontroll till din hörsel-
klinik vid behov. Där kan du få hjälp 
med mindre problem och justeringar.

Hanteringsanvisning

Driftsförhållanden Temperatur: +5° C till +40° C
Luftfuktighet: 15 % till 93 % relativ fuktighet,  
ej kondenserande
Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa

Förvaring och transport Temperatur och fuktighet får inte överstiga nedan angiv-
na gränser under längre perioder vid transport  
och förvaring:
Temperatur: -25 °C till +70 °C
Luftfuktighet: 15 % till 93 % relativ fuktighet,  
ej kondenserande
Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa
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Teknisk information
Modell RC-3A
Mekaniska mått 75,3 x 35 x 12 mm, vikt 32,7 g (inkl. batterier)
Kompatibilitet Oticons hörapparater med 2,4 GHz-radioteknik
Batterityp 2 x AAAA
Batteritid vid normal  
användning

12 månader

Typisk överföringsräckvidd Upp till 1,8 m
Statusindikator Grön LED-lampa
Frekvens Licensfri 2,4 GHz (ISM-band)
Emission Max. 10 dBm EIRP

I fjärrkontrollen finns en radiomot-
tagare med Bluetooth Low Energy 
(BLE). Radiosändaren är svag och ver-
kar alltid under 10 mW, vilket är lika 
med 10 dBm i total utstrålad effekt.

Fjärrkontrollen uppfyller interna-
tionella standarder gällande elek-
tromagnetisk kompatibilitet och 
mänsklig exponering. 

På grund av det begränsade utrym-
met på fjärrkontrollen finns all 
godkännandemärkning i det här 
dokumentet.

Ytterligare information finns i pro-
duktinformationsbladen på  
www.oticon.global.

USA och Kanada
Denna enhet är certifierad med 
 
FCC-ID: 2ACAHREMCTR03
IC: 11936A-REMCTR03

Enheten uppfyller del 15 i FCC-regel-
verket samt Industry 
Canadas RSS (utan licens). 

Användande har följande två förbe-
håll: 

1. Enheten orsakar ej skadlig interfe-
rens, och 

2. Enheten kan påverkas av 
yttre störningar, inklusive stör-
ningar som kan orsaka 
oönskad funktion.
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Tillverkaren försäkrar att fjärrkon-
trollen överensstämmer med de vä-
sentliga kraven samt övriga relevanta 
bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. 
Försäkran om överensstämmelse kan 
fås från tillverkaren.

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.sbohearing.com

Avfall från all elektro-
nisk utrustning ska 
hanteras enligt lokala 
föreskrifter.

Beskrivning av symboler som används i denna bruksanvisning
Varningar
Text markerad med en varningssymbol måste läsas innan enheten används.
Tillverkare
Enheten är tillverkad av tillverkaren vars namn och adress anges bredvid 
symbolen. Anger tillverkaren av den medicintekniska produkten enligt 
EU:s direktiv 90/385/EEG, 93/42/EEG och 98/79/EG.
CE-märkning 
Enheten överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. 
Elektroniskt avfall (WEEE) 
Hörapparater, tillbehör eller batterier ska återvinnas enligt lokala föreskrifter.
Hörapparatanvändare kan också returnera elektroniskt avfall till sin hörselklinik 
för kassering. Elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 
2012/19/EU om avfall och elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
Regulatory Compliance Mark (RCM) 
Enheten uppfyller kraven för elsäkerhet, EMC och radiospektrum för enheter 
avsedda för Australien och Nya Zeeland.
Logotyp för Bluetooth
Registrerat varumärke för Bluetooth SIG, Inc. som endast får användas med licens.
TwinLink 2.4 GHz
Enheten innehåller Bluetooth Low Energy (BLE) 2,4 GHz radioteknologi som 
stöder trådlös överföring till Oticon-hörapparater med en 2,4 GHz-mottagare.
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IMDA-märkning för Singapore
Visar att enheten uppfyller standarderna och specifikationerna från Info-
Communications Media Development Authority (IMDA) och att den kan användas 
med det publika telenätet i Singapore och att den inte orsakar radiostörningar i 
andra godkända radiokommunikationsnät.

 
ICASA-märkning för Sydafrika
Visar att apparaten har licens för att säljas i Sydafrika.
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Beskrivning av andra symboler på etiketterna

Förvara torrt 
Indikerar en medicinsk enhet som ska skyddas mot fukt.

Varningssymbol 
Se bruksanvisningen för beskrivning av varningar och försiktighetsåtgärder.

Serienummer 
Anger tillverkarens serienummer för att den medicinsktekniska produkten lätt 
ska kunna identifieras.
Katalognummer 
Anger tillverkarens katalognummer så att den medicintekniska produkten 
lätt kan identifieras.
Medicinteknisk produkt
Enheten är en medicinteknisk produkt.
Batteri 
Visar typ av batteri och hur batterierna sätts i.
TELEC-symbol för Japan
Märkning för godkänd radioutrustning.
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