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Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. 
 Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere 
lydstyrken og skifte program på dine høreapparater.

Før RC-N fjernbetjeningen tages i brug, bør du 
læse hele denne brugervejledning. Den indeholder 
instruktioner og vigtig information om RC-N 
fjernbetjeningen samt retningslinjer for sikkerhed.
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Generelle advarsler 

Du bør være fuldt bekendt med de generelle advarsler, 
før du tager RC-N fjernbetjeningen i brug.

Advarsler
RC-N er ikke legetøj og skal holdes uden for 
rækkevidde af børn og andre, der kunne komme til 
at sluge dele eller på anden måde skade dem selv. 
Særlig opmærksomhed bør rettes mod de mindre 
dele. Hvis en del sluges, skal du omgående søge 
lægehjælp.
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Udsæt aldrig RC-N for kraftig varme ved at putte den 
i ovnen, mikroovnen, brænde den eller efterlade den 
i en varm bil parkeret i solen. Der er en risiko for, at 
den kan eksplodere og forårsage alvorlig skade.

RC-N bør ikke anvendes ombord på et fly uden 
specifik tilladelse fra flypersonalet.

Brugere anbefales at følge samme retningslinjer som 
producenter af icd-enhed og pacemaker anbefaler 
vedrørende brugen af mobiltelefoner. Hvis du har et 
aktivt implantat, skal RC-N fjernbetjeningen holdes 
mindst 15 cm fra implantatet.
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RC-N fjernbetjeningen indeholder ikke nok strøm 
til at forårsage brand under normale betingelser. 
RC-N fjernbetjeningen er ikke testet i henhold 
til internationale standarder for omgivelser med 
eksplosionsrisiko. Vi anbefaler, at fjernbetjeningen 
ikke bruges de steder, hvor der er eksplosionsfare.



9

Rengøring anbefales på regelmæssig basis med en 
tør eller let fugtig klud uden opløsningsmidler. RC-N 
fjernbetjeningen må ikke udsættes for eller rengøres 
med rengøringsmidler eller nogen form for alkohol. 
Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, after shave-
lotion, solcreme og myggespray kan ødelægge din 
fjernbetjening. Du bør altid fjerne din fjernbetjening, 
før du anvender disse produkter og give produktet 
tid til at tørre, før du bruger RC-N fjernbetjeningen. 
Nedsænk ikke fjernbetjeningen i vand eller andre 
væsker.
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Hvis du anvender en håndledsrem, skal du sørge 
for, at den er designet og egnet til dette formål. 
Brug aldrig en nakkestrop på grund af risikoen for 
kvælning. 

Brug ikke fjernbetjeningen under røntgen, CT-, MR- 
og PET-scanning, elektroterapi eller operation.

Brug af RC-N fjernbetjeningen under kørsel kan 
distrahere dig. Hvis kørselsforhold eller trafikregler 
kræver det, skal du holde ind til siden og parkere, før 
du bruger fjernbetjeningen.
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Brug altid batterier anbefalet af din høreapparat-
specialist. Batterier af dårlig kvalitet kan være utætte 
og forårsage skader. Et opbrugt batteri skal fjernes 
så hurtigt som muligt.

Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige 
batterier. De kan eksplodere og forårsage alvorlige 
skader. Bortskaf aldrig batterier ved at brænde dem. 
Der er risiko for, at de kan eksplodere og forårsage 
alvorlige skader.
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Hjælp med at beskytte miljøet ved ikke at 
smide fjernbetjeningens batterier i det  usorterede 
 husholdningsaffald. Aflever batterierne på 
 genbrugsstationen eller giv dem til din høreapparat-
specialist, der kan bortskaffe dem. 

RC-N anvender digitale signaler til at transmittere 
kommandoer til høreapparatet. Selvom det er højst 
usandsynligt, har der været rejst mistanke om, at 
dette signal kan forstyrre medicinske apparater, 
såsom pacemakere. Som en ekstra sikkerheds-
foranstaltning, anbefaler vi brugere af pacemaker 
at undlade at bære og bruge fjernbetjeningen i 
brystlommer eller om halsen.
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Fjernbetjeningens sendestyrke ligger under de 
internationale emissionsgrænser for eksponering, 
der er tilladt for mennesker. Til sammenligning 
er fjernbetjeningens stråling lavere end utilsigtet, 
elektromagnetisk stråling fra hårtørrere, elektriske 
barbermaskiner osv. RC-N fjernbetjeningen opfylder 
internationale standarder for elektromagnetisk 
kompatibilitet.
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Indledning

Nedenstående dele er inkluderet i din RC-N kasse og vil 
blive beskrevet i denne brugervejledning:

RC-N_ILLU_RemoteControl_Front_BW1

RC-N fjernbetjening
Model: RC-2B

AAAA batterier

RC-N_ILLU_Battery_BW2
Brugervejledning

Brugervejledning 

FJERNBETJENING
RC-N
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RC-N oversigt

1 Volumen op
2 Volumen ned
3 Programskift
4 Statuslys
5 Batteridæksel
6 Fingergreb
7 Huller til halssnor

RC-N_ILLU_RemoteControl_Front2_BW3

RC-N_ILLU_RemoteControl_Back_BW4

123

5

1

4

6

7
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Sådan isættes og udskiftes batterierne

RC-N fjernbetjeningen bruger to Alkaline AAAA batterier. 
Isæt nye batterier ifølge nedenstående anvisninger.  

Sådan fjernes batteridækslet
1.  Tryk ned på fingergrebet med tommelfingeren.
2.  Skub batteridækslet i retningen som vist på 

 illu strationen.
3.  Tag batteridækslet helt af. 
4.  Sæt batterierne i batteriskuffen og sørg for, de er 

korrekt placeret i begge ender.

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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Sådan isættes og udskiftes batterierne

RC-N fjernbetjeningen bruger to Alkaline AAAA batterier. 
Isæt nye batterier ifølge nedenstående anvisninger.  

Sådan fjernes batteridækslet
1.  Tryk ned på fingergrebet med tommelfingeren.
2.  Skub batteridækslet i retningen som vist på 

 illu strationen.
3.  Tag batteridækslet helt af. 
4.  Sæt batterierne i batteriskuffen og sørg for, de er 

korrekt placeret i begge ender.

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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Sådan sættes batteridækslet på igen
1.  Anbring batteridækslet ca. 6 mm fra toppen af 

 fjernbetjeningen. 
2. Skub batteridækslet som vist, indtil der lyder et klik.

RC-N_ILLU_PlacingBatteryCover1_BW9
1

RC-N_ILLU_PlacingBatteryCover2_BW10

2
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Batteridækslet må aldrig tvinges op eller i. Hvis det 
er nødvendigt at bruge kraft til at lukke dækslet, 
skal du flytte det en smule, så det klikker nemt 
på plads. Batteriets levetid varierer afhængigt af 
 anvendelsen. 
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Betjening sammen med dine høreapparater

Dit høreapparat kan betjenes med RC-N fjernbetjeningen 
fra en afstand på op til 1 meter.

Anbefalet brug

RC-N_ILLU_OperationHandHeld_BW11 Håndholdt
RC-N_ILLU_OperationPocket_BW12 I lommen
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Statuslys

Betjening af 
RC-N fjern- 
betjeningen 

Statuslyset viser, at 
fjernbetjeningen er i 
drift. Det vil blinke en 
gang efter hvert tryk på 
en knap.

Lavt batteri- 
niveau 

Statuslyset vil blinke 
langsomt (hvert 
2.  sekund), når batteri-
erne skal udskiftes.

RC-N fjern- 
betjeningens 
knapper er låste

Statuslyset vil blinke 
3 gange, når fjern-
betjeningens knapper er 
låste.

RC-N_ILLU_StatusLightIndication_CMYK
13
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Sådan øges 
lydstyrken

Tryk på volumen op 
knappen for at øge 
lydstyrken i dine høre-
apparater.

Sådan dæmpes 
lydstyrken

Tryk på volumen ned 
knappen for at dæmpe 
lydstyrken i dine høre-
apparater.

RC-N_ILLU_VolumeControlAdjustment_BW
14

Sådan justeres lydstyrken

Du kan justere høreapparaternes lydstyrke med fjern-
betjeningens volumen op og volumen ned knapper.
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Sæt høre-
apparatet på 
lydløs tilstand

Tryk og hold volumen  
ned knappen inde i  
2 – 3 sekunder. Statuslyset 
vil slukke, når høreapparatet 
er på lydløs tilstand.

Vend tilbage  
til normal  
indstilling

Tryk på en vilkårlig knap på 
høreapparatet for at vende 
tilbage til normal indstilling.

Sådan sættes høreapparatet på lydløs 
tilstand
Med RC-N kan du sætte dit høreapparat på lydløs tilstand 
ved at benytte volumen ned knappen.

RC-N_ILLU_ProgramAdjustment_BW
15
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Høreapparatets lydløse tilstand slukker ikke for 
høreapparatet. Læs venligst i høreapparatets 
brugervejledning for information om, hvordan 
høreapparatet slukkes.
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Programvalg- 
eller skift

Tryk på knappen til 
programskift for at 
bladre gennem høre-
apparatets programmer. 
Hver gang der trykkes 
på knappen til program-
skift, skiftes der til det 
næste program.

RC-N_ILLU_ProgramAdjustment_BW
15

Sådan skiftes program

Med RC-N fjernbetjeningens knap til programskift kan du 
bladre gennem høreapparaternes programmer.
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Lås/lås RC-N fjernbetjeningens knapper op

For at undgå ved et uheld at trykke på fjernbetjeningens 
knapper, mens den ligger i din lomme, kan du låse 
knapperne. 

Sådan låses fjernbetjeningens knapper 
1.  Tryk og hold volumen ned 

 knappen og knappen til 
programskift inde samtidig i 
3 – 4 sekunder.

RC-N_ILLU_LockingandUnlocking_CMYK
16
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2.  Statuslyset vil blinke 2 gange, når knapperne er låste.

Tryk på en vilkårlig tast for at sikre dig, at knapperne 
er låste. Statuslyset vil blinke tre gange for at bekræfte 
(se side 21).
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Sådan låses fjernbetjeningens knapper op
1.  Tryk og hold igen volumen ned knappen og knappen 

til programskift inde samtidig i 3 – 4 sekunder.

2.  Statuslyset vil lyse konstant, indtil tasterne er låst op.
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Sådan bruges strophullet

RC-N fjernbetjeningen har et strophul, hvori der kan 
sættes en lille strop, så den er lettere at bære og passe 
på. 
  
1. Tag batteridækslet af (se side 16 og 17).
2. Træk en lille strop gennem strophullerne.

RC-N_ILLU_UsingStrapHole_BW17
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Vedligeholdelse

 · Når der skiftes batteri, og når fjernbetjeningen 
 rengøres, skal den holdes over en blød overflade, så 
den ikke går i stykker, hvis du ved et uheld taber den.

 · Fjernbetjeningen bør på jævnlig basis rengøres med 
en tør eller let fugtig klud.

 · Undgå at fjernbetjeningen bliver våd.
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Brugerinformation vedr. enhedens 
radiokommunikationsdel

USA og 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 erklærer hermed, at denne fjern- 
betjening er i overensstemmelse med grundlæggende 
krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 
1999/5/EC. 



35

Overensstemmelseserklæring fås her:

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.sbohearing.com
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RC-N fjernbetjeningen er omfattet af en begrænset garanti, 
der dækker materialedefekter og den håndværksmæssige 
udførelse.

Denne garanti falder bort, hvis RC-N er blevet repareret af 
uautoriseret servicepersonale.

International garanti
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Dato: Model:

Garantiperiode:

Serienr.:

Høreapparatspecialist
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Noter

143920/DK
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