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Fjernkontroll (RC- P)

Introduksjon

Denne bruksanvisningen beskriver hvordan du kan få 
mest mulig nytte av din nye Bernafon fjernkontroll. 
Vennligst følg instruksjonene for vedlikehold og bruk.
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Batteribytte

A B

Fjernkontrollen bruker batteritype CR2.  
For å sette inn nytt batteri: 
•	Fjern	batterilokket	forsiktig.	(A)
•		Kontroller	at	“+”	tegnet	på	batteriet	og	“+”	tegnet	i	

batteriskuffen peker i samme retning.
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•		Plasser	batteriet	i	batteriskuffen	og	pass	på	at	 
batteriet har kontakt i begge ender. (B)

•	Sett	på	batterilokket.
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Merk:
•		Hvis	batteriet	er	satt	inn	riktig,	skal	det	ikke	være	

nødvendig å bruke makt for å lukke batterilokket.
•		Batterilevetiden	varierer	avhengig	av	bruken.	 
Kontakt	din	audiograf	for	mer	informasjon.
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Betjening med fjernkontroll
Høreapparatene	dine	kan	betjenes	med	knappene	på	
fjernkontrollen. Dersom du har høreapparat på begge 
ørene,	vil	fjernkontrollen	justere	begge	samtidig.
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Med fjernkontrollen kan du betjene høreapparatene 
dine innenfor en rekkevidde på 1 meter. Det er ikke 
nødvendig med direkte sikt mellom fjernkontrollen og 
høreapparatene.

Avstand



A B

Grønn	prikk	er	synlig:	Klar	til	bruk Grønn prikk er skjult: Deaktivert

Lås
Fjernkontrollen din er utstyrt med en lås for å unngå 
 uønsket justering. 
•		Skyv	låsen	slik	at	den	grønne	prikken	er	synlig:	

 Fjernkontrollen er klar for bruk. (A)
•		Skyv	låsen	slik	at	den	grønne	prikken	ikke	er	synlig:	

Fjernkontrollens funksjoner er deaktivert. (B)
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Øk volumet

Reduser volumet

Styrken i høreapparatene dine kan justeres via 
 volumkontrollen.

Volumkontroll

Trykk	på	“+”	for	å	øke	volumet	(sterkere)
Trykk	på	“–”	for	å	redusere	volumet	(svakere)
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For å endre program i høreapparatet med fjernkon-
trollen,	trykk	på	“●”knappen.	Hvert	trykk	gjør	at	
høreapparatet skifter til neste program.

Programvelger

Programvelger
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Fjernkontrollen er utstyrt med en muteknapp. Ved å 
trykke på denne går høreapparatene i muteposisjon.

Trykk	på	“✱”	knappen	for	å	få	tilgang	til	mute-
funksjonen. Ved å trykke på hvilken som helst 
knapp på fjernkontrollen deaktiveres mute-
funksjonen på høreapparatene.

Muteknapp

Muteknapp
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Statuslyset på fjernkontrollen indikerer at fjern-
kontrollen er operativ. Det vil blinke etter hvert trykk. 
To ulike lys kan sees.

Rød  blinking indikerer at fjernkontrollen er låst. For å 
låse	opp,	skyves	låsen	slik	at	den	grønne	prikken	blir	
synlig.

Statuslys



Statuslys

Dersom ikke statuslyset blinker
etter	et	trykk,	må	batteriet	byttes.
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Grønt  blink indikerer at fjernkontrollen er aktiv og at 
kommandoen er sendt til høreapparatene.



Det er mulig å feste fjernkontrollen til en halssnor. 
Dra	ut	ringen	som	finnes	nær	batteriluken	og	tre	
snoren igjennom.

Feste for halssnor
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•		Hold	fjernkontrollen	over	et	bord	når	du	bytter	
 batteri eller rengjør fjernkontrollen. Da unngår du at 
den blir ødelagt hvis du mister den.

•	Rengjør	fjernkontrollen	jevnlig	med	en	tørr	klut.
•	Unngå	at	fjernkontrollen	blir	utsatt	for	fuktighet.
•		Tørk	aldri	fjernkontrollen	med	hårføner,	i	en	mikro-

bølgeovn e.l.
•	Fjernkontrollen	må	aldri	utsettes	for	sterk	varme.

Rengjøring
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Tenk	på	miljøet,	ikke	kast	batteriene	eller	 
fjernkontrollen sammen med husholdnings-
avfallet. Det vil føre til miljøforurensning.  
Vennligst resirkuler fjernkontrollen og batte-
riene,	eller	returner	dem	til	hørselssentralen	
din.	Kontakt	din	audiograf	for	mer	informasjon.

Beskyttelse av miljøet
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•		Gjør	deg	kjent	med	denne	bruksanvisningen	før	du	
tar den nye fjernkontrollen i bruk.

•	Fjernkontrollen	skal	ikke	brukes	om	bord	i	fly.
•		Et	oppbrukt	batteri	bør	fjernes/erstattes	øye

blikkelig.
•		Brukte	batterier	bør	returneres	til	din	forhandler	

 eller audiograf.
•		Brenn	aldri	batterier,	det	kan	medføre	eksplosjons-

fare.
•		Kast	ikke	batterier	sammen	med	husholdnings

avfall. Det kan føre til miljøforurensning.

Sikkerhetsforskrifter
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•	Prøv	aldri	å	lade	opp	ikkeoppladbare	batterier.
•		Hold	nye	og	brukte	batterier	borte	fra	barn.	Kontakt	
øyeblikkelig	kvalifisert	helsepersonell	hvis	batterier	
svelges!

•		Fjernkontrollen	er	ikke	godkjent	for	bruk	der	det	er	
eksplosjonsfare og må ikke benyttes i slike omgi-
velser.

•		Fjernkontrollen	benytter	digitalt	induktive	signaler	
for å overføre kommandoer til høreapparatene. Selv 
om	det	er	lite	sannsynlig,	råder	det	en	viss	bekym-
ring for at disse signalene kan påvirke medisinsk 
utstyr som f.eks. pacemakere.
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•		For	sikkerhets	skyld	anbefaler	vi	derfor	at	 
pacemakerpasienter ikke har fjernkontrollen i  
brystlommen eller rundt halsen.

•		Advarsel!	Fjernkontrollen	er	ikke	en	leke	og	skal	
ikke under noen omstendigheter overlates til små 
barn.

•		Av	sikkerhetsmessige	grunner	skal	aldri	snorene	
knyttes sammen. Benytt snorlåsen som følger 
med.
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Garantien på Bernafons fjernkontroller dekker  
material- og produksjonsfeil i en periode på 12 mndr 
fra	utleveringsdato.	Garantien	dekker	fjernkontrollen,	
men ikke tilbehør som batterier o.l. og gjelder ikke 
dersom feilen er oppstått pga misbruk eller feilaktig 
bruk.  

Denne garantien er ugyldig dersom fjernkontrollen er 
blitt reparert av uautorisert personell.

Internasjonal garanti
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Bernafon AG erklærer herved at RC-P fjernkontroll er  
i overensstemmelse med grunnleggende krav og 
	relevante	bestemmelser	i	hht	til	Direktiv	1999/5/EC	og	 
Direktiv	93/42/EEC.	En	kopi	av	samsvarserklæringen	
kan fås ved henvendelse til følgende adresse: 

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland

Samsvarserklæring
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FCC	ID:	U6XRCP
IC: 7031A-RCP

RC-P fjernkontroll er godkjent for bruk i følgende land: 
Alle	medlemmer	av	EU,	EFTA,	AU,	CA,	JP,	NZ	og	US.

N14144
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules 
and with 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.	Changes	or	modifications	not	
expressly approved by the party responsible for com-
pliance could void the user’s authority to operate the 
equipment.
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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. 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	harm-
ful	interference	to	radio	communications.	However,	
there is no guarantee that interference will not occur 
in a particular installation.
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If this equipment does cause harmful interference to 
radio	or	television	reception,	which	can	be	determi-
ned	by	turning	the	equipment	off	and	on,	the	user	is	
encouraged to try to correct the interference by one 
or more of the following measures:

–	Reorient	or	relocate	the	receiving	antenna.
–		Increase	the	separation	between	the	equipment	

and receiver.
–		Connect	the	equipment	into	an	outlet	on	a	 

circuit different from that to which the receiver is 
connected.
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–		Consult	the	dealer	or	an	experienced	radio/TV	
 technician for help.

This Class B digital apparatus complies with 
	Canadian	ICES003.

This device emits according to following standard:
ETSI	EN	300	330	–	1	V1.5.1



32

Notater
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Notater
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Notater
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Manufacturer

Switzerland
Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Phone	+41	31	998	15	15
Fax	+41	31	998	15	90
www.bernafon.com


