Phonak RemoteMic
Bruksanvisning

Innehåll
1. Välkommen

5

2. Lär känna din RemoteMic

6

		2.1 Beskrivning av enheten

7

		2.2 Kommentar om kompatibilitet

8

		2.3 Kommentar avseende överföringsstabilitet

9

3. Komma igång
		3.1 Ladda batteriet

10
10

		3.2 Slå på

12

		3.3 Parkoppla RemoteMic

13

		3.4 Tyda indikatorlamporna

16

4. Daglig användning

18

		4.1 Förbereda streamern

18

		4.2 Ansluta enheter

19

		4.3 Ställa in ljudvolymen

21

		4.4 Bära enheten

22

		4.5 Pausa och starta om

24

		4.6 Stänga av

25

2

5. Speciella användningssituationer

26

		5.1 RemoteMic och telefonsamtal

26

		5.2 RemoteMic och titta på TV

27

		5.3 Överföringsavstånd för RemoteMic

28

		5.4 Användning av halsbandet

29

		5.5 Ta bort alla Bluetooth-kopplingar

30

6. Felsökning

31

7. Service och garanti

36

8. Information om överensstämmelse

38

9. Information och symbolförklaring

42

10. Viktig säkerhetsinformation

47

3

För detaljerad information om ComPilot,
ComPilot II eller ComPilot Air II som till exempel
funktioner, förklaring av indikatorlampor, o.s.v.,
se motsvarande bruksanvisningar.

Jag kommer att använda RemoteMic tillsammans med
följande överföringsenhet:

c ComPilot
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c ComPilot II

c ComPilot Air II

1. Välkommen
RemoteMic är en kvalitetsprodukt som är utvecklad
av Phonak, ett av de världsledande företagen när det
gäller hörselteknik.
Läs användarinstruktionerna noga så att du kan utnyttja
alla möjligheter som dina hörapparater kan erbjuda.
Kontakta din audionom eller gå till www.phonak.se/
remotemic om du har några frågor.
Phonak – livet är nu 		

0678

www.phonak.se

CE-märkt: 2012
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2. Lär känna din RemoteMic
RemoteMic överför talarens röst trådlöst till dina
hörapparater via en streamer från Phonak.
Systemet består av tre huvudkomponenter:
RemoteMic, dina hörapparater från Phonak och
en streamer, som till exempel Phonak ComPilot Air II.
Hörapparat

Talare
Max 20 m

ComPilot Air II *

RemoteMic

* Phonaks streamers ComPilot eller
Compilot II är också kompatibla
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2.1 Beskrivning av enheten
A Volym upp ( )
 Volym ner ( )
 Strömbrytare ( )







Laddningskontakt (mini-USB)
Mikrofonöppning
Indikatorlampa
Hål för trådögla



A



 Clip

Tillbehör
(innehållet kan variera beroende på inköpsland)
J Dubbel mini-USB grensladd (1 in / 2 ut)
J Avtagbart halsband
J Skyddsväska

7

2. Lär känna din RemoteMic
Andra valbara tillbehör
J Phonak mini-USB-strömförsörjning (laddare)
J Adapter för 12V-bilbatteriladdare
2.2 Kommentar om kompatibilitet
Förutom dina trådlösa Phonak-hörapparater behöver
du en kompatibel streamer.

Bluetooth®-symbolen och -logotyperna är registrerade varumärken, som
tillhör Bluetooth SIG, Inc. och bruk av sådan märkning för Phonaks räkning
sker på licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
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2.3 Kommentar avseende överföringsstabilitet
Räckvidden för anslutning via Bluetooth mellan
RemoteMic och din ComPilot kan vara upp till
20 meter.
Räckvidden kan förkortas om signalen blockeras
av hinder, t.ex. väggar eller människokroppen.
Det bästa resultatet erhålls när RemoteMic används
vid fri sikt till ComPilot.
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3. Komma igång
3.1 Byta batteri
RemoteMic har ett inbyggt, ej borttagningsbart men
laddningsbart batteri.
		Låt RemoteMic laddas i minst tre timmar första
gången du laddar den, även om batteriindikatorn
inte lyser eller börjar lysa grönt.
Ladda den så här:
J Använd laddaren till ComPilot.
J Sätt i strömförsörjningskontakten i ett eluttag.
J Sätt i mini-USB-kontakten i mini-USB-uttaget
på RemoteMic.
J Normal laddningstid är två timmar.
J Batteriet är fulladdat när batteriindikatorn
lyser med ett fast, grönt sken.
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Använda en laddare till två enheter
Placera den dubbla mini-USB-förgreningen (splitter)
mellan laddaren och enheterna (se nedan).
Med en överföringsenhet:
Båda enheterna kan
laddas samtidigt.

Med TVLinkII
RemoteMic kan laddas
medan TVLink II används.

		Det går att ladda RemoteMic över natten.
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3. Komma igång
3.2 Slå på
Skjut strömbrytaren
för att slå på eller
av RemoteMic.
På

Av

Viloläge
Om det inte går att upptäcka en streamer inom
30 minuter går RemoteMic in i viloläge, även
om den är påslagen.
Slå av RemoteMic och slå på den igen för att återgå
från viloläge.
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3.3 Parkoppla RemoteMic
Innan RemoteMic används första gången tillsammans
med en streamer, måste enheterna först kopplas ihop
med varandra.

		 Om du fick RemoteMic och streamern tillsammans
är de redan parkopplade. Fortsätt till kapitel 3.4

Sätta streamern
i parkopplingsläge
Med ComPilot Air II:
J Slå på och tryck på volym
samtidigt.
upp-knappen

2.
1.

Med ComPilot II:
J Slå på först. Tryck på
och volym
anslutsamtidigt
upp-knapparna
i 2 sekunder.
Den snabbt blinkande blå indikatorlampan bekräftar
att streamern är i parkopplingsläge.
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3. Komma igång
Sätta RemoteMic i parkopplingsläge

		Om RemoteMic aldrig har parkopplats, kommer

den automatiskt att vara i parkopplingsläge
i 30 minuter efter att den slagits på. Detta anges
med en snabbt blinkande blå indikatorlampa.

Gör följande för att starta parkopplingsläget manuellt:
J Slå av RemoteMic.
J Tryck in knappen Volym upp ( ).
J Slå på RemoteMic samtidigt
som du trycker på ( ) -knappen.
J Släpp ( ) -knappen när
1.
indikatorlampan börjar att
blinka snabbt med ett blått sken.
J Se till att ComPilot och RemoteMic
är inom 1 meters räckvidd.
2.

	RemoteMic blir kvar i parkopplingsläget
i två minuter eller tills parkopplingen är klar.
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Slutföra parkoppling
Vänta tills båda indikatorlamporna lyser med ett
fast blått sken. Detta kan ta upp till två minuter,
men normalt tar det bara några sekunder.

		 Du behöver bara koppa ihop enheterna en gång.

De förblir parkopplade och kommer automatiskt
att anslutas när de slås på igen, så som beskrivs
i Steg 4.2.
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3. Komma igång
3.4 Tyda indikatorlamporna
Information under drift
				

eller
audio

RemoteMic
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power

Streamer

Söker efter
parkopplad enhet

Fast grönt sken

Överföring

Fast blått sken

Fast blått sken

Pausläge

Blinkar med
blått sken

Blinkar med
blått sken

Parkopplingsläge

Blinkar med ett
snabbt blått
sken

Blinkar med ett
snabbt blått
sken

Ström- och batteriinformation för RemoteMic
Slå på

Grönt i två sekunder

Slå av

Rött i två sekunder

Laddar

Fast rött sken

Fulladdat medan
laddaren är
ansluten

Fast grönt sken

Batterivarning

Ytterligare röda korta
blinkningar

RemoteMic i
viloläge eller av

Indikatorlampa lyser
inte alls

		 Slå av RemoteMic och slå på den igen för att återgå
från viloläge.
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4. Daglig användning
4.1 Förbereda streamern
J Slå på streamern.
J Bär streamern enligt bilden.
Med ComPilot eller 		
ComPilot II:

Med ComPilot Air II:

En mer detaljerad beskrivning av streamers
finns i bruksanvisningen för dessa.
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4.2 Ansluta enheter
Varje gång enheterna slås på kommer de att anslutas
till varandra automatiskt.
J Se till att streamern och
RemoteMic är inom två meters räckvidd.
J Slå på RemoteMic och streamern.
J Indikatorlamporna lyser med grönt sken.
J Vänta tills båda statuslamporna
lyser med ett fast blått sken.
Detta kan ta upp till 30 sekunder,
men normalt tar det högst fem
sekunder.

		 Upprepa kapitel 3.3 om indikatorlampan blinkar
snabbt med ett blått sken efter att RemoteMic
slagits på, eller om indikatorlampan inte börjar
lysa med ett fast blått sken inom två minuter.
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4. Daglig användning
Funktionstest
Utför ett snabbt funktionstest
innan systemet används,
genom att försiktigt skrapa
på mikrofonöppningen.
Du ska höra det skrapande ljudet tydligt i dina
hörapparater.

		 Det krävs normalt ingen fri sikt mellan RemoteMic

och streamern. Om ljudet ibland försvinner hänvisas
till felsökningsguiden i Kapitel 6.
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4.3 Ställa in ljudvolymen
Gör följande för att ändra
volyminställningen för RemoteMic:
J Tala in i RemoteMic på 20 cm avstånd.
volymkontrollerna
J Använd för att ställa in ljudvolymen
till en behaglig nivå.
Du kan använda volymknapparna
på streamern för att finjustera
den allmänna ljudvolymen på
hörapparaterna och RemoteMic:
för att höja volymen
J
för att sänka volymen
J
Minska ljud från omgivningen
(2 sek)
J Tryck och håll in
för ytterligare dämpning.
(2 sek)
J Tryck på och håll in
för att återgå till den ursprungliga
hörapparatvolymen.

eller
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4. Daglig användning

		 RemoteMic-volyminställningen kommer att sparas

och finns kvar även efter att RemoteMic stängts av.

		 Om du inte är nöjd, kan din audionom ändra
hörapparatens mikrofoninställning för
RemoteMic-programmet.

4.4 Bära enheten
J Tryck försiktigt för att
öppna clipet.
J Se till att RemoteMic klämts fast
ordentligt på kläderna (se bilden).
J För att förhindra skrapljud ska
inte RemoteMic täckas av kläder
vid användning.
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Avstånd till talarens mun:
J Det bästa resultatet
erhålls vid 20 cm.
J Avståndet 50 cm bör
inte överskridas.
Ju starkare omgivningsbuller, desto närmare
talarens mun bör RemoteMic placeras.
Använd inte en halsslinga under överföring.
Skrapande ljud kan försämra lyssningsupplevelsen.
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4 Daglig användning
4.5 Pausa och starta om
För att pausa
ljudöverföringen från
din streamer
trycker du på
huvudknappen .

eller

Under paus:
J Indikatorlamporna blinkar blått på båda enheterna.
J Dina hörapparater växlar tillbaka till det
lyssningsprogram du använde senast.
J Tryck på streamerns huvudknapp
igen för att återuppta överföringen.
Hörapparatens program kan inte ändras under
överföring eller paus.
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4.6 Stänga av
För att avsluta RemoteMicöverföringen helt, kan du
stänga av RemoteMic genom
att föra strömbrytaren till
läget Av.
Slå av RemoteMic när den inte används.
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5 Speciella användningssituationer
5.1 RemoteMic och telefonsamtal

		 Telefonsamtal via Bluetooth kommer alltid att gå
före RemoteMic-överföringen.

Om streamern har parkopplats med och anslutits till din
mobiltelefon, kan du fortfarande ta emot samtal även
när du använder RemoteMic. Om du får ett inkommande
samtal, stoppar streamern automatiskt överföringen
av ljudsignalen från RemoteMic och sänder signalen
från mobiltelefonen till dina hörapparater istället.

”klick”

eller
”klick”
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Du kan ta emot inkommande samtal genom att trycka
lätt på streamerns huvudknapp när du hör ringsignalen
i dina hörapparater. Tryck på huvudknappen igen för att
avsluta samtalet.
5.2 RemoteMic och titta på TV
Om du vill ha stereoljud
av högsta kvalitet från din
TV eller andra ljudkällor
rekommenderar vi att du
använder Phonaks dedikerade
TVLink II basstation.
Om det inte finns någon
tillgänglig anslutning eller
om du är på en resa, kan
RemoteMic användas för
att förbättra ljudkvaliteten
när du tittar på TV.

Kabel
TVLink II basstation

27

5 Speciella användningssituationer
Gör följande för att få det
bästa resultatet:
J Identifiera TV:ns högtalare.
J Placera RemoteMic 20 cm
från högtalaren.
J Överväg möjligheten att
låta laddaren sitta i medan
du tittar på TV.
RemoteMic
5.3 Överföringsavstånd för RemoteMic
RemoteMic har en räckvidd på 20 m. Det krävs ingen
fri sikt mellan streamern och RemoteMic. Störningar
i omgivningen som orsakas av väggar, möbler och/eller
människokroppen kan minska räckvidden.
Om RemoteMic placeras utanför streamerns räckvidd,
kommer den trådlösa ljudöverföringen att avbrytas
eller till och med upphöra. Flytta tillbaka RemoteMic
inom streamerns räckvidd för att fortsätta att överföra
ljud till dina hörapparater.
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Det kan ta upp till 10 sekunder innan överföringen
återupptas.

		 Om överföringen avbröts i mer än 30 minuter, kan

det bli nödvändigt att slå av och på RemoteMic igen.

5.4 Användning av halsbandet
Under transport kan du använda det avtagbara
halsbandet så som bilden visar:
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5 Speciella användningssituationer
5.5 Ta bort alla Bluetooth-kopplingar
Om du får problem med någon av de parkopplade
enheterna, eller om en enhet slutar ansluta till
RemoteMic, kan det vara en god idé att ta bort
alla parkopplingar från RemoteMic.
J Slå på RemoteMic medan
du trycker in knappen.
J Släpp -knappen efter
10 sekunder när den blå,
blinkande lampan börjar
lysa med ett grönt sken.
Om du raderar parkopplingen av Bluetooth-enheter,
tar du bort möjligheten att ansluta till tidigare
parkopplade Bluetooth-enheter. Du måste utföra
parkopplingen på nytt (se 3.3) om du vill
ansluta igen.

		Indikatorlampan kommer att börja blinka snabbt med
ett blått sken några sekunder efter att parkopplingen
raderades (automatiskt parkopplingsläge).
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6 Felsökning
Nedan följer en sammanfattning av vanliga frågor
om RemoteMic och svaren på dessa frågor.
Orsaker

Åtgärd

Jag hör inte ljudet från RemoteMic
J En eller alla enheter är
avstängda

J Se till att alla enheter
(RemoteMic, streamer,
hörapparater) är påslagna
och fungerar som de ska

J RemoteMic är i pausläge
(blå blinkande lampa)

J Tryck lätt på streamerns
huvudknapp för att
återuppta överföring

J Avståndet mellan streamern
och RemoteMic är för stort

J Placera enheterna närmare
varandra. 20 meter är
högsta avståndet utomhus
J Kontrollera att du bär
streamern korrekt och att
du har RemoteMic inom
räckvidden för att undvika
att överföringen avbryts.

J Ett föremål hindrar
överföringen.

J Beroende på materialet
(t.ex. människokroppen)
kan fri sikt vara nödvändig
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6. Felsökning
Orsaker

Åtgärd

Jag upplever att det hackar vid ljudöverföring
J RemoteMic är för långt ifrån
J Överskrid inte det högsta
streamern eller skuggas av ett
avståndet och justera
hinder (t.ex. människokroppen)
enheternas orientering
J Efter två minuter slutar
J Streamern söker efter andra
streamern att söka efter
parkopplade enheter i två
andra enheter och det
minuter efter att den slagits på
hackande ljudet upphör
Ljudvolymen under överföringen är olämplig (för låg eller för hög)
JLjudvolymnivåerna är felaktigt
inställda
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J Justera ljudvolymen med
hjälp av RemoteMic och
streamerns volymknappar

Orsaker

Åtgärd

Jag kan inte höra vad talaren säger eftersom bullret är för högt
J Hörapparatens mikrofoner är
inställda på en för hög nivå

J Sänk hörapparaternas
ljudvolym genom att hålla
ner streamerns
-knapp
J Placera RemoteMic närmare
talarens mun (20 cm)
-knappen på
J Tryck på
RemoteMic för att öka
RemoteMic-volyminställningen

J RemoteMic skaver mot
användarens kläder
J Hörapparaternas inställning är
felaktig

J Se till att RemoteMic klämts
fast ordentligt. RemoteMic
ska inte täckas av kläder
J Be din audionom att
finjustera hörapparaterna
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6. Felsökning
Orsaker

Åtgärd

RemoteMic känns inte längre igen av den streamer som den
tidigare parkopplades ihop med
J Streamern slutar söka efter
J Slå av streamern. Vänta tills
enheter efter två minuter, om
den röda batteriindikatorn
ingen enhet har hittats. Det gör har slocknat. Slå sedan på
den för att spara ström.
enheten igen
J Enheterna är för långt ifrån
varandra.
J RemoteMic kan kopplas ihop
med högst fyra olika
Bluetooth-enheter. Om det
interna minnet är fullt, kommer
den femte parkopplingen att
radera den första parkopplingen
J Parkoppling har aldrig utförts
eller har raderats

J Placera enheterna inom en
meters räckvidd och försök
sedan igen.
J Upprepa parkopplingen
mellan enheterna

J Upprepa parkopplingen
mellan enheterna

Indikatorlampan börjar inte lysa med ett fast blått sken
J RemoteMic och streamern har
inte kopplats ihop
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J Slutför parkopplingen enligt
beskrivningen i 3.3

Orsaker

Åtgärd

Jag ser en indikatorlampa på RemoteMic, som blinkar snabbt
med ett blått sken
J RemoteMic har aldrig
parkopplats och är alltid
i parkopplingsläge

J Slutför parkopplingen enligt
beskrivningen i 3.3

Indikatorlampan börjar inte lysa med ett fast blått sken
J RemoteMic och streamern
har inte kopplats ihop
J Streamern har inte
programmerats korrekt
för dina hörapparater

J Bär streamern runt halsen
och fäst halsslingan på rätt
sätt
J Be din audionom att gruppera
om dina hörapparater och
streamern.

Laddningstiden är längre än vanligt
J Enheten används under
laddningen

J Man kan använda enheten
under laddning även om detta
förlänger laddningstiden med
30 %

J Batteriladdaren ger inte
tillräckligt med laddström

J Använd endast laddare som
är godkända av Phonak
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7 Service och garanti
7.1 Nationell garanti
Fråga audionomen där du köpte din streamer och
RemoteMic om de garantivillkor som gäller i ditt land.
7.2 Internationell garanti
Phonak erbjuder ett års begränsad internationell garanti
som gäller från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti
täcker tillverknings- och materialdefekter. Garantin träder
endast i kraft om ett inköpsbevis uppvisas.
Den internationella garantin påverkar inte några av de
rättigheter du har enligt eventuell tillämplig nationell
konsumentköplag.
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7.3 Garantibegränsningar
Garantin täcker inte skador som beror på
felaktigt handhavande eller skötsel, exponering för
kemikalier, vatten eller för stor belastning. Skador,
som orsakats av tredje part eller reparationer utförda
av en ej auktoriserad serviceverkstad, upphäver
Phonakgarantin. Denna garanti gäller inte eventuella
tjänster, som utförts av en audionom på hörcentralen.
Serienummer:

Legitimerad audionom
(stämpel/signatur):

Inköpsdatum:
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8 Information om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse
Härmed deklarerar Phonak AG att denna Phonakprodukt
är i överensstämmelse med de väsentliga kraven i rådets
Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU. Den fullständiga
texten i Överstämmelsedeklarationen kan erhållas från
tillverkaren på www.phonak.se.
Australien/Nya Zeeland:
Anger att enheten efterlever tillämpliga regelverk
hos Radio Spectrum Management (RSM) och
Australian Communications and Media Authority
(ACMA) och får säljas i Nya Zeeland and
Australien.
Efterlevnadsmärkningen R-NZ är för radio
produkter som erbjuds på den Nya Zeeländska
marknaden under konformitetsnivån A1.

38

Anmärkning 1:
Denna enhet uppfyller Del 15 i FCC-reglerna och
RSS-210-reglerna i Industry Canada. Användning
sker under två förutsättningar:
1)	att denna enhet inte orsakar skadliga störningar, och
2)	den här apparaten måste klara av alla störningar,
inklusive sådana störningar som kan orsaka oönskade
effekter.
Anmärkning 2:
Ändringar eller modifieringar, som utförs på denna
enhet och som inte uttryckligen godkänts av Phonak,
kan leda till att FCC-behörigheten att använda denna
enhet blir ogiltig.
Anmärkning 3:
Denna enhet är testad och har befunnits vara
i överensstämmelse med begränsningarna för
digitala enheter i klass B, enligt Del 15 i FCCreglerna och ICES-003 i Industry Canada
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8 Information om överensstämmelse

Begränsningarna är satta för att ge ett skäligt skydd
mot skadliga störningar när enheten används i en
bostadsmiljö. Enheten genererar, använder och kan
avge radiofrekvensenergi och kan, om den inte
installeras och används enligt bruksanvisningen,
orsaka skadliga störningar på radiokommunikation.
Det går emellertid inte att garantera att det inte
kommer att inträffa störningar i en viss installation.
Om enheten orsakar skadliga störningar på radio- eller
TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att enheten
stängs av och sätts på, bör användaren försöka att
korrigera störningarna på något/några av följande sätt:
J Vrid eller flytta mottagarantennen.
J Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
J Anslut enheten till ett eluttag som hör till en annan
krets än den som mottagaren är ansluten till.
J Kontakta försäljaren eller en erfaren radio-/
TV-tekniker för att få hjälp.
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Anmärkning 4:
FCC/IC-uttalande om radiofrekvensexponering
Denna utrustning uppfyller FCC/IC:s gränsvärden
för radiofrekvensexponering, som gäller för en
okontrollerad miljö. Slutanvändarna måste följa
speciella handhavandeinstruktioner för att tillgodose
RF-exponeringskraven. Denna sändare får inte flyttas
eller användas i kombination med någon annan
antenn eller sändare.
Anmärkning 5:
Överensstämmelse med japansk radiolagstiftning och
japansk lagstiftning om telekomföretag. Den här
enheten är godkänd enligt japansk radiolagstiftning
(電波法) och japansk lagstiftning om telekomföretag
(電気通信事業法).
Enheten får inte modifieras (i vilket fall det tilldelade
identifikationsnumret blir ogiltig)."
Mer information finns i produktdatabladet som kan
laddas ned från www.phonak.se/remotemic
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9. Information och symbolförklaring
CE-märkningen är en bekräftelse
av Phonak AG på att den här
Phonakprodukten uppfyller kraven i
Radioutrustningsdirektivet
2014/53/EU.
Denna symbol anger att det är viktigt
att användaren läser och följer
relevant information som finns i
denna bruksanvisning.
Denna symbol anger att det är viktigt
att användaren iakttar relevanta
varningsmeddelanden som finns i
denna bruksanvisning.
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Viktig information för hantering och
produktsäkerhet.
Användningsföreskrifter

Denna enhet är konstruerad för att
fungera felfritt utan begränsningar
vid avsedd användning, om inget
annat anges i denna bruksanvisning.
Temperatur vid transport och
förvaring:
–20° till +60° Celsius
Drifttemperatur:
-20° till 55° Celsius.
Förvaras torrt.
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9. Information och symbolförklaring
Fuktighet under transport: Upp
till 90 % (icke-kondenserande).
Fuktnivå vid förvaring 0 - 70 %
om apparaten inte används.
Lufttryck mellan 200 hPa och
1500 hPa.
Anger tillverkaren av enheten, enligt
EU-direktiv 93/42/EEC.
Japansk märkning för certifierad
radioutrustning.
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Symbolen med en överkorsad
soptunna betyder att denna produkt
inte ska behandlas som hushållsavfall.
Lämna in dina gamla eller obegagnade
enheter på återvinningscentralen
för elektroniskt avfall, eller återlämna
din enhet till audionomen, när
du inte har bruk för den längre.
Rätt avfallshantering skyddar
miljön och hälsan.
		Den här produkten har ett inbyggt
batteri som inte kan bytas.
Försök inte öppna produkten
eller avlägsna batteriet, då detta
kan orsaka personskada och/eller
skada produkten.
Kontakta närmaste återvinningsstation
för borttagning av batteriet.
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9. Information och symbolförklaring
Bluetooth®-symbolen och
-logotyperna är registrerade
varumärken, som tillhör Bluetooth SIG
Inc., och varje användning av sådana
märken av Phonak sker på licens.
Övriga varumärken och varunamn
tillhör respektive ägare.
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10 Viktig säkerhetsinformation
Följande sidor innehåller viktig säkerhetsinformation.
Varningar
Förvara utom räckhåll för barn, personer med
begåvningshandikapp och husdjur.
Phonak-enheter kan skapa magnetfält. Tester
utförda av Phonak har visat att inga störningar
orsakats på implanterbara enheter (t.ex. pacemakers,
defibrillatorer, osv.) som skulle påverka en säker och
effektiv användning av de implanterbara enheterna.
Personer som använder implanterbara enheter bör
kontakta sin läkare och/eller enhetens tillverkare
före dem börjar använda en Phonak-enhet. Sluta
använda Phonak-enheten om du upplever att
Phonak-enheten påverkar den implanterbara
enheten. Kontakta sedan tillverkaren av den
implanterbara enheten för rådgivning.
Använd endast hörapparater som programmerats
speciellt för dig av en audionom.
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10. Viktig säkerhetsinformation
Använd av säkerhetsskäl endast laddare som
levereras av Phonak eller stabiliserade laddare
med 5 V likströmseffekt, min. 250 mA.
Ladda inte RemoteMic från en persondators
eller en bärbar dators USB-port. Detta kan
skada utrustningen.
Det är inte tillåtet att utföra ändringar eller
modifieringar på någon av enheterna, om dessa
ändringar inte uttryckligen godkänts av Phonak.
Externa enheter får bara anslutas om de har testats
enligt motsvarande IECXXXXX-standarder. Använd
bara tillbehör som är godkända av Phonak AG för
att undvika elektriska stötar.
Mini-USB-porten ska endast användas i angivet
syfte.
Den här produkten har ett inbyggt batteri som
inte kan bytas. Försök inte öppna produkten
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eller avlägsna batteriet, då detta kan orsaka
personskada och/eller skada produkten.
Det finns risk för skador om du använder sladdar
på ett vis som inte anses vara avsedd användning
(t.ex. bära telefonsladdar runt halsen).
Kassera elektronikavfall i enlighet med lokala
bestämmelse från Phonak AG.
Använd inte enheten i explosiva områden (gruvor eller
industriområden med risk för explosioner, syrerika
miljöer eller områden där brandfarliga ämnen
hanteras) eller där användning av elektronisk
utrustning är förbjuden.
Produktsäkerhetsinformation
När enheten inte används ska den stängas av och
förvaras på en säker plats.
Skydda enhetens kopplingsdetaljer, kontakter,
laddningsuttag
och strömförsörjning från smuts.
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10. Viktig säkerhetsinformation
Skydda enheten från fukt (bad, simning), värme
(element, bilens instrumentbräda) eller direktkontakt
med huden när du svettas (träning, sportutövande).
Tappa inte enheten. Om enheten faller på ett hårt
underlag, kan den skadas.
Rengör enheterna med en fuktig trasa. Använd
aldrig rengöringsmedel (tvättmedel, tvål osv.)
eller alkohol för att rengöra dem. Använd aldrig
en mikrovågsugn eller någon annan värmeapparat
för att torka någon av enheterna.
Den digitalt kodade, induktiva sändningsteknologin
som används i de här enheterna, är extremt
tillförlitlig och är inte känslig för störningar från
andra enheter. Observera dock, att när hörapparaten
är i närheten av en datorutrustning, större
elektroniska installationer eller andra starka
elektromagnetiska fält, kan man behöva vara minst
60 cm bort för att garantera fullgod funktion.
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Särskild medicinsk eller dental undersökning som
inbegriper strålning enligt beskrivningen nedan kan
påverka enhetens funktion negativt. Ta av den och
lämna den utanför undersökningsrummet/-området
innan:
J	Medicinsk eller dental undersökning med röntgen
(även datortomografi).
J	Medicinska undersökningar med magnetisk
resonanstomografi/nukleär magnetisk
resonanstomografi, som genererar magnetfält
Låt inte enheten komma inom 10 cm avstånd från
alla typer av magneter.
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10. Viktig säkerhetsinformation
Annan viktig information
J RemoteMic är en Bluetooth 2.1-kompatibel enhet.
Den trådlösa överföringsteknologin är inte begränsad
till Phonaks streamer, utan optimerad för denna.
J Användning av RemoteMic med streamers från en
annan tillverkare stöds inte av Phonak.
J Kraftfull elektronisk utrustning, större elektroniska
installationer och metallstrukturer kan påverka och
signifikant reducera räckvidden.
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Anmärkningar
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Anmärkningar
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