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Din fjärrkontroll
miniPocket är en fjärrkontroll för hörapparater.  
Din audionom informerar dig om vilka modeller den är 
kompatibel till.

VARNING
Läs användarguiden noggrant och fullständigt och 
följ säkerhetsinformationen i detta dokument för att 
undvika materiella skador eller personskador. 
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Komponenter
➊ Statuslysdiod
➋ Volymknappar
➌ Nyckelring
➍ Knapplås
➎ Knapp för programbyte ➎

➍
➋

➊

➌
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Knapplås
X	Skjut knapplåset till låst läge 

för att förhindra oavsiktlig 
funktionsaktivering medan 
fjärrkontrollen ligger i en 
ficka eller väska (röd färg syns).

När knapplåset är aktivt är fjärrkontrollens knappar 
inaktiverade.
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Parkoppla hörapparater
Dina hörapparater måste parkopplas med din fjärrkontroll. 
Efter det sparas parkopplingen i hörapparaterna, som minns 
detta varje gång de slås på.

X	Lås fjärrkontrollen (röd färg syns).
X	Stäng först av hörapparaterna:

Öppna batterifacken. Ifall dina hörapparater inte har 
några batterifack stänger du av dem enligt beskrivningen i 
hörapparaternas bruksanvisning.

X	Starta sedan hörapparaterna:
Stäng batterifacken. Om dina hörapparater inte har 
några batterifack startar du dem enligt beskrivningen i 
hörapparaternas bruksanvisning.
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Hörapparaterna befinner sig nu i parkopplingsläge.  
Du har 3 minuter på dig att slutföra parkopplingen.  
Följ stegen nedan.

X	Sätt in hörapparaterna i dina öron.
X	Håll ner -knappen på fjärrkontrollen medan du skjuter 

knapplåset till olåst läge (grön färg syns).
X	Släpp -knappen.

Fjärrkontrollen befinner sig nu i konfigurationsläge och 
lysdioden är tänd.

Tryck inte på  eller  medan fjärrkontrollen befinner 
sig i konfigurationsläge. Det kan ändra på andra 
inställningar.
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X	Håll ner -knappen tills ljudsignalen för bekräftelse av 
parkoppling spelas upp i hörapparaterna. Det tar cirka 
2 sekunder innan ljudsignalen spelas upp.

X	Förvissa dig om att ljudsignalen hörs i båda 
hörapparaterna. När ljudsignalerna hörs är parkopplingen 
slutförd.

Fjärrkontrollen är kvar i konfigurationsläge ytterligare 
30 sekunder. Ljudsignalen för bekräftelse kan spelas upp 
igen genom att trycka på  under de 30 sekunderna. 
X	För att avsluta fjärrkontrollens konfigurationsläge väntar 

du 30 sekunder eller skjuter knapplåset till låst läge  
(röd färg syns).
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När parkopplingen avslutats är fjärrkontrollen redo att 
användas.
Om parkopplingen av hörapparaterna inte lyckades kan  
du söka information i avsnittet ”Felsökning”.
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Funktionsöversikt

Funktion Beskrivning
Volym  eller 

Tryck en gång för att justera volymen ett 
steg åt gången. Alternativt trycker du och 
håller knappen intryckt tills du nått önskad 
volym.

Lyssnings- 
program

Tryck kort på .
➧ Byter till nästa lyssningsprogram.
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Funktion Beskrivning
Slå på/av 
(standby)

Tryck länge (2 sekunder) på   och .
➧ Slår på eller av dina hörapparater. 

Återställning Tryck länge (2 sekunder) på  .
➧ växlar till lyssningsprogram 1 och ställer  
in standardvolymen. 
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Övrig information

Rengöring

OBSERVERA
X	Lägg inte fjärrkontrollen i vatten! 
X	Rengör inte fjärrkontrollen med alkohol 

eller bensin.
X	Rengör fjärrkontrollen när det behövs med hjälp av en torr 

eller lätt fuktad mjuk duk.
Använd bara destillerat vatten för att fukta duken.

X	Undvik rengöringsmedel.
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Byta ut batteriet
Fjärrkontrollen använder ett knappcellsbatteri av typen 
CR 2450. 
X	Skjut batterifackets 

lock i pilens  
riktning ➊.

X	Ta bort det uttjänta 
batteriet genom 
att dra i den 
för ändamålet 
avsedda fliken ➋.

➊ ➋
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Sätt in batteriet med symbolen ”+” uppåt: 
X	Skjut in batteriet under hållaren och 

tryck sedan ner det.
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X	Sätt tillbaka locket på fjärrkontrollen.
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Fjärrkontrollen minns sin parkopplingsstatus när batteriet 
byts ut. Du behöver inte parkoppla fjärrkontrollen med 
hörapparaterna igen efter batteribytet.

Felsökning
Om enheten inte fungerar:
● Kontrollera att batteriet satts in rätt. Se avsnitt 

”Byta ut batteriet”.
● Kontrollera att knapparna inte är låsta. Se avsnitt 

”Knapplås”.
● Kontrollera att det inte finns något i vägen mellan 

hörapparaterna och fjärrkontrollen.
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● Öka signalstyrkan. Se avsnitt ”Justera signalstyrkan”.
● Para hörapparaterna igen.  

Se avsnitt ”Parkoppla hörapparater”.
● Fråga din audionom om fjärrkontrollen är kompatibel  

med dina hörapparater.
Om det inte går att parkoppla hörapparaterna:
● Öka signalstyrkan. Se avsnitt ”Justera signalstyrkan”.
● Para hörapparaterna igen.  

Se avsnitt ”Parkoppla hörapparater”.
Om lysdioden inte längre aktiveras:
● Kontrollera att knapparna inte är låsta.  

Se avsnitt ”Knapplås”.
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● Batterinivån kan vara låg. Byt ut det uttjänta batteriet.
Kontakta din audionom om du stöter på fler problem.

Service
Kontakta din audionom för att få hjälp med service om du har 
tekniska problem med enheten. Utför inte någon service eller 
något underhåll på enheten medan du använder den
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Justera signalstyrkan
Fjärrkontrollen fungerar genom att sända ut en högfrekvent 
ljudsignal. Kontrollsignalen har två tillgängliga nivåer 
på signalstyrkan. Med grundinställningen använder 
fjärrkontrollen den högsta signalstyrkan för att säkerställa 
en tillförlitlig anslutning till dina hörapparater. Den lägre 
signalstyrkan kan väljas om kontrollsignalen stör andra 
personer. Du ska vara medveten om att det här kan påverka 
anslutningens tillförlitlighet.
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Så här justerar du signalstyrkan:
X	Lås fjärrkontrollen (röd färg syns).
X	Håll ner -knappen på fjärrkontrollen medan du skjuter 

knapplåset till olåst läge (grön färg syns).
X	Släpp -knappen.

Fjärrkontrollen befinner sig nu i konfigurationsläge, 
lysdioden är tänd och signalstyrkan kan nu ändras.

X	För att växla till den lägsta signalstyrkan trycker du  
på  tills lysdioden blinkar långsamt.
För att växla till den högsta signalstyrkan trycker du  
på  tills lysdioden blinkar snabbt.
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X	För att avsluta fjärrkontrollens konfigurationsläge väntar 
du 30 sekunder eller skjuter knapplåset till låst läge  
(röd färg syns).
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Viktig säkerhetsinformation

Personsäkerhet

FARA
Risk för kvävning!
Din enhet innehåller små delar som kan sväljas.
X	Förvara hörapparaten, batterierna och tillbehören 

utom räckhåll för barn och personer med psykiska 
funktionshinder.

X	Kontakta genast en läkare eller ett sjukhus om en 
del har svalts.
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FARA
Risk för skada!
X	Använd inte uppenbart skadade enheter utan lämna 

tillbaka dem till utprovningsstället.

FARA
Observera att icke godkända ändringar av apparaten 
kan orsaka skador på produkten eller personskador.
X	Använd endast godkända delar och tillbehör.  

Be din audionom om hjälp.
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FARA
Explosionsrisk!
X	Använd inte din fjärrkontroll i explosiva atmosfärer 

(t.ex. i gruvområden).

Produktsäkerhet

OBSERVERA
X	Skydda din enhet från kraftig värme.  

Exponera den inte för direkt solljus.

OBSERVERA
X	Skydda din enhet från hög fuktighet.
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OBSERVERA
X	Torka inte din enhet i en mikrovågsugn.

OBSERVERA
Olika typer av stark strålning, t. ex. röntgen- eller  
MRI-undersökningar av huvudet, kan skada enheten.
X	Använd inte enheten under dessa eller liknande 

procedurer.
Svagare strålning, t.ex. från radioutrustning eller 
flygplatssäkerhet, skadar inte enheten.
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OBSERVERA
X	Din fjärrkontroll har programmerats för att endast 

kommunicera med din hörapparat. Om du upplever 
problem med någon annan persons fjärrkontroll, 
kontakta din audionom.
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Viktig information

Avsedd användning
Fjärrkontrollen är avsedd att styra hörapparater.

Använd fjärrkontrollen endast enligt de anvisningar 
som anges i bruksanvisningen.

Den här enheten är inte avsedd att användas eller handhas 
av barn under 12 år eller personer med en utvecklingsålder 
under 12 år.



29 

Symboler

Symboler som används i den här dokumentationen
Indikerar en situation som kan leda till allvarliga, 
måttliga eller mindre personskador.
Indikerar möjlig produktskada.

Råd och tips om hur du kan använda din enhet på 
bästa sätt.
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Symboler på enhet eller förpackning
Läs och följ instruktionerna i användarguiden.

Etikett med CE-märkning, bekräftar att vissa 
Europeiska direktiv är uppfyllda. 
Se avsnitt "Försäkran om överensstämmelse".
Kasta inte enheten i hushållssoporna. 
Se avsnitt "Återvinningsinformation".
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Drifts-, transport- och förvaringsförhållanden

Driftsförhållanden
Temperatur 0 till 45 °C
Relativ luftfuktighet 5 till 93 %
Vid längre transport- eller förvaringsperioder ska följande 
förhållanden beaktas:

Förvaring Transport
Temperatur 10 till 40 °C -20 till 60 °C
Relativ luftfuktighet 10 till 80 % 5 till 90 %
För andra delar, som batterierna, kan andra villkor gälla.
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Återvinningsinformation
Inom Europeiska unionen omfattas marknadsutrustning 
av "Direktiv 2002/96/EC från EU-parlamentet och rådet 
från 27 januari 2003 beträffande avfall från elektrisk och 
elektronisk utrustning."
Kompletterat genom "Direktiv 2003/108/EC" (WEEE).

OBSERVERA
X	Återvinn hörapparater, tillbehör och emballage  

enligt nationella föreskrifter.
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OBSERVERA
X	För att undvika förorening av miljön, släng inte 

batterierna i hushållssopor.
X	Återvinn eller bortskaffa dem enligt nationella 

bestämmelser.
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Deklaration om överensstämmelse
CE-märkningen visar att produkten överensstämmer  
med de europeiska direktiven:  
93/42/EEC för medicinteknisk utrustning och 
2011/65/EU RoHS för begränsning av farliga ämnen.
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