
Remote Control 2

NAVODILA ZA UPORABO



2

Dobrodošli

Čestitamo ob nakupu daljinskega upravljalnika ReSound Unite™ 
Remote Control 2.

Daljinski upravljalnik Remote Control 2 vam omogoča upravljanje 
z brezžičnimi ReSound slušnimi aparati. 
Gre za ličen in uporabniku prijazen daljinski upravljalnik in pri-
kazovalnik stanja, ki vam omogoča dostop do brezžičnih funkcij 
vaših slušnih aparatov.

Pozorno preberite navodila za uporabo, da boste lahko povsem 
izkoristili napravo Remote Control 2. 

Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z vašim slušnim 
akustikom.

Za več informacij lahko obiščete tudi spletno stran 
www.resound.com/unite

Za vašo varnost pozorno preberite poglavje “Pomembni podatki” 
na straneh 31– 35.

FCC ID: X26RC-2
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Izjava:

Ta naprava ustreza pravilom 15. poglavja Pravilnika Zvezne komi-
sije za komunikacije (FCC).

Za delovanje veljata dva pogoja: 1.naprava ne sme povzročati 
škodljivih interferenc in 2.naprava mora prenesti vse prejete mo-
tnje, vključno z interferencami, ki bi lahko povzročile neustrezno 
delovanje.

Opomba: Preizkus te opreme je dokazal, da ustreza omejitvam 
za digitalne naprave razreda B, v skladu s 15. členom Pravilnika 
Zvezne komisije za komunikacije (FCC). Omejitve so namenjene 
varovanju pred škodljivimi motnjami med uporabo v bivalnih 
okoljih. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofre-
kvenčno energijo. Če ni nameščena, oziroma se ne uporablja v 
skladu z navodili, lahko povzroča motnje radijskih povezav.

Kljub temu ni zagotovila, da ne bo, tudi ob pravilni namestitvi, v 
nekaterih primerih motenj. Če naprava moti radijski ali televizijski 
sprejem (to je možno ugotoviti z vklopom in izklopom naprave), 
poizkusite odpraviti motnjo z enim izmed načinov:

• preusmerite ali prestavite sprejemno anteno,

• povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom

• ali se posvetuje s prodajalcem oz. serviserjem radijskih in 
televizijskih sprejemnikov.
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Spremembe ali posegi v napravo lahko izničijo uporabnikovo 
upravičenost do njene uporabe.

Predvidena uporaba

Remote Control 2 je namenjen daljinskemu upravljanju slušnih 
aparatov. Osnovna funkcija naprave Remote Control 2 je po-
sredovanje ukazov za upravljanje s programi in glasnostjo  vaših 
slušnih aparatov.

Seznam držav

Naprava je namenjena uporabi v državah Evropske gospodarske 
skupnosti in Švice.

Nacionalne omejitve:

Norveška: Naprave ni dovoljeno uporabljati bližje kot 20 km od 
središča Ny Ålesunda.

Izdelek je skladen z naslednjimi predpisanimi zahtevami:

V EU: Naprava izpolnjuje osnovne pogoje v skladu s Prilogo 1 
Direktive Sveta 93/42/EGS za medicinske pripomočke (MDD) in 
bistvene zahteve ter druge ustrezne določbe Direktive 1999/5/
EC (R&TTE). Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani 
www.resound.com
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V ZDA: S pravilnikom ameriške Zvezne komisije za komunikacije 
(FCC) CFR 47, poglavje 15, člen C.

Z veljavnimi predpisi v državah zunaj EU in ZDA. Upoštevajte 
predpise, ki veljajo v vaši državi.

IC: 6941C-RC2

Ta digitalna naprava razreda B ustreza kanadskemu ICES-003.

Delovanje naprave mora izpolnjevati dva pogoja: 1.naprava ne 
sme povzročati škodljivih motenj in 2.naprava mora prenesti vse 
prejete motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neustrezno 
delovanje.

Japonska: napravi je dodeljena označevalna številka v skladu s 
predpisi Ministrstva za notranje zadeve in komunikacije in potrdilo 
ustreznosti v skladu s Tehničnim pravilnikom za radijsko opremo 

(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則) 
člen 2-1-19.

Naprave ni dovoljeno spreminjati, v tem primeru dodeljena ozna-
ka ne velja več.
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Opis

1 Stikalo VKLOP/IZKLOP

2 Ekran

3 Gumb PRETOK ZVOKA (opcijsko za TV Streamer ali Mini 
Microphone)

4 Funkcija DOMOV

5 Gumb UTIŠAJ mikrofone slušnih aparatov
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6 Gumb + za povečanje glasnosti

7 Gumb – za zmanjšanje glasnosti

8 Gumb < za izbor levega slušnega aparata

9 Gumb > za izbor desnega slušnega aparata

10 Gumb P za preklapljanje programov

11 Gumb SEZNANJANJE naprav
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Kako začeti

Polnjenje baterije

Preden začnete z uporabo vašega Remote 
Control 2, je potrebno povsem napolniti ba-
terijo. Za polnjenje vstavite kabel polnilca v 
napravo, kot prikazuje risba na desni. Nato 
vtaknite polnilec v električno vtičnico. Med 
polnjenjem bodo črtice na prikazovalniku 
za stanje baterije nenehno utripale od ene 
do treh. Ko je baterija polna, naraščanje 
preneha, prikazovalnik pa trajno prikazuje 
vse tri črtice.

VKLOP in IZKLOP naprave Remote Control 2
Za vklop daljinskega upravljalnika Remote Control 2 potisnite sti-
kalo VKLOP/IZKLOP (1 na strani 8) navzdol – v vklopljen položaj. 
Pod stikalom boste opazili bel znak I, prižgal pa se bo tudi ekran 
naprave.

Za izklop naprave potisnite stikalo VKLOP/IZKLOP navzgor – v 
izklopljen položaj. Ekran naprave bo ugasnil.

Ne polnite baterije naprave Remote Control 2 
med tem, ko je pripeta k vašim oblačilom.
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Program 1 ‘Basic’ Program 2 ‘Restaurant’

Spreminjanje programa

Gumb P – program (10 na strani 9) se uporablja za preklaplja-
nje med programi, ki jih je za vaš slušni aparat nastavil slušni 
akustik. Programe, ki se prikazujejo na ekranu, lahko slušni 
akustik poimenuje po vaši želji. Vsakič, ko pritisnete gumb 
P, boste po vrsti preklopili v naslednji program. Po zadnjem 
programu v vrsti se naprava ponovno vrne v prvi program (npr. 
1, 2, 3, 1). Vsako spremembo programa potrdijo toni v obeh 
slušnih aparatih (razen če jih je vaš slušni akustik ob prilago-
ditvi izključil), izbrani program pa bo prikazan na ekranu. Za 
najboljše delovanje priporočamo, da sta oba slušna aparata 
nastavljena na isti program.
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Uravnavanje glasnosti

Uravnavanje glasnosti v obeh slušnih aparatih
   Za uravnavanje glasnosti se uporabljata 
gumba + in – (6 in 7 na strani 9). Glasnost 
lahko uravnavamo v obeh slušnih aparatih 
skupaj ali v vsakem posebej. Praviloma sta 
uravnavanju glasnosti podrejena oba aparata 
– to kažeta puščici < in > ob merilnikih 
glasnosti. Glasnost v obeh slušnih aparatih lahko ojačamo s 
pritiskom na gumb +, zmanjšamo pa s pritiskom na gumb –. 
Vsako spremembo glasnosti pospremi ton v slušnem aparatu 
(razen če ga je vaš slušni akustik ob prilagoditvi izključil) in 
sprememba prikaza glasnosti na pokončnih merilnikih. Običajno 
raven glasnosti označuje zelena vodoravna črtica.

Uravnavanje glasnosti le v levem slušnem aparatu
   Da bi uravnali glasnost le v levem aparatu, pritisnite najprej gumb 
< (8 na strani 9). Sedaj bo aktiven le levi slušni aparat, desni pa 
bo neodziven. To bo na ekranu označevala 
puščica levo <, puščica desno pa bo izginila. 
Tudi merilnik glasnosti desnega aparata bo 
potemnel. Sedaj boste s pritiskom na gumb 
+ ali – uravnavali glasnost samo levega sluš-
nega aparata.
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Uravnavanje glasnosti le v desnem slušnem aparatu
    Da bi uravnali glasnost le v desnem aparatu, pritisnite najprej 
gumb > (9 na strani 9). Sedaj bo aktiven le desni slušni aparat, levi 
pa bo neodziven. To bo na ekranu označevala 
puščica desno >, puščica levo < pa bo iz-
ginila. Tudi merilnik glasnosti levega aparata 
bo potemnel. Sedaj s pritiskom na gumb + ali 
– uravnavate glasnost samo desnega sluš-
nega aparata.

Za vrnitev k sočasnemu uravnavanju glas-
nosti pritiskajte gumb < ali > (8 ali 9 na strani 9), dokler se na 
ekranu ponovno ne pojavita obe puščici in potrdita, da vaše 
ukaze sprejemata oba slušna aparata.

i Opomba: Če je pri vaših slušnih aparatih nastavljeno 
usklajevanje aparatov, lahko pride do samodejne izravnave po-
samične nastavitve glasnosti obeh slušnih aparatov.

Vklop in izklop mikrofona (ni na voljo pri slušnih aparatih Alera).
S pritiskom gumba UTIŠAJ (5 na strani 8) lahko z daljinskim 
upravljalnikom Remote Control 2 vklopite ter izklopite mikrofone 
slušnih aparatov. Mikrofoni se vedno vklopijo ali izklopijo v obeh 
slušnih aparatih hkrati in jih ni mogoče vklopiti ali izklopiti v vsa-
kem aparatu posebej.
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Ko sta mikrofona izklopljena, zamenja znak za mikrofon 
TVTV

znak 
za izklopljen mikrofon , merilnika jakosti zvoka pa potemnita. 
Da bi spet vklopili mikrofone v slušnih aparatih, ponovno pritisnite 
(isti) gumb UTIŠAJ.

Vklop pretoka zvoka
    Če uporabljate dodatne ReSound naprave za pretok zvoka, kot 
so TV Streamer 2 ali Mini Microphone, lahko pretok iz teh naprav 
vklopite s pritiskom gumba PRETOK ZVOKA (3 na strani 8). Pre-
berite poglavje “Uporaba dodatne opreme za pretok zvoka”.

Vrnitev k domačim nastavitvam

Domače nastavitve so tiste, ki so nastavljene, ko vklopite svoj 
slušni aparat prvič. 

Te se vklopijo kadarkoli pritisnete gumb DOMOV (4 na strani 8). S 
pritiskom na gumb DOMOV se zgodi naslednje:

a. oba slušna aparata preklopita v 1. program,

b. glasnost v obeh slušnih aparatih se vrne na prednastavljeno 
raven,

c. uravnavanje glasnosti se vrne v sočasni način.

Pritisk na gumb DOMOV bo prekinil tudi morebitne pretoke zvo-
ka iz dodatnih ReSound naprav za pretok zvoka.
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Oznaka za prazno baterijo

Oznaka za izpraznjeno baterijo na Remote Control 2
   Stanje baterije na napravi Remote Control 2 prikazuje merilnik 
s tremi črticami. Ko se baterija sčasoma prazni, bodo črtice na 
merilniku ena za drugo izginile. Ko je baterija izpraznjena, merilnik 
začne utripati ter tako opozarja, da je potrebno baterijo polniti.

Izpraznjena 
baterija na napravi 
Remote Control 2
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Izrabljena baterija 
v levem slušnem 
aparatu.

Izrabljena baterija 
v desnen slušnem 
aparatu.

Pri opozorilu za izrabljeno baterijo pričakujte motnje v delovanju 
Remote Control 2 in drugih brezžičnih naprav. Preostanek časa 
delovanja z izrabljeno baterijo je odvisen od modela slušnega 
aparata in načina delovanja. Baterije je priporočljivo zamenjati, 
čim nas naprava na njihovo izrabljenost začne opozarjati.

Oznaka za izrabljeno baterijo slušnega aparata
Ko delujeta slušna aparata z izrabljeno baterijo, se to vidi tudi 
na merilnikih glasnosti na ekranu naprave Remote Control 2. 
Puščici, ki označujeta levi (<) ali desni (>) slušni aparat, začneta 
izmenično prikazovati pokončni znak za baterijo. Tako opozarjata, 
kateri slušni aparat deluje z izrabljeno baterijo.
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Doseg delovanja

Razdalja za delovanje med napravo Re-
mote Control 2 in slušnima aparatoma 
je približno 1 meter. Če ekran naprave 
Remote Control 2 ne prikazuje stanja, ga 
pridržite pred svojimi prsmi, kot prikazuje 
slika.

Če Remote Control 2 ne more odčitati 
stanja slušnih aparatov, se bo na njego-
vem ekranu pojavil znak za iskanje . 
Pridržite Remote Control 2, kot prikazuje slika zgoraj, in tako
obnovite povezovanje s slušnima aparatoma.

Iskanje obeh slušnih 
aparatov.

Povezava z levim 
slušnim aparatom 
in iskanje desnega.
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Ekran

Da bi varčeval s porabo baterije, uporablja Remote Control 2 
stanje pripravljenosti, ki se vklopi 20 sekund po delovanju. Ekran 
pri tem potemni - da bi ga ponovno prižgali, preprosto pritisnite 
katerikoli gumb naprave in nato zopet lahko izvajate želene ukaze.

Zmogljivost naprave

Remote Control 2 deluje najbolje, ko gumbe pritiskate korak za 
korakom in se izogibate hitrim, povezanim nizom ukazov. Na 
primer: ko uravnavate glasnost, kratko pritisnite gumb, preden 
nadaljujete pa počakajte na odzivni ton*. Ta namig velja za vse 
ukaze, vendar je še posebno koristen pri uravnavanju glasnosti.

*Prosimo preverite, ali so odzivni toni morebiti bili izključeni ob 
prilagoditvi aparatov pri vašem slušnem akustiku.
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Seznanitev i
Opomba! Naslednji podatki so namenjeni predvsem vašemu 
slušnemu akustiku, ki bo izvedel večino opravil, ki so potrebna, 
da lahko začnete uporabljati Remote Control 2 z vašima slušnima 
aparatoma. Vendar pa je postopek preprost, zato ga tudi lahko 
izvede kdorkoli.
Postopek seznanjanja dovoli povezanost izključno med vašima 
slušnima aparatoma in vašim daljinskim upravljalnikom Remote 
Control 2. Slušni akustik lahko postopek izvede pri prilagoditvi 
slušnih aparatov. Lahko pa sledite naslednjim korakom in izvedete 
postopek seznanjanja vaših slušnih aparatov z Remote Control 2 
tudi sami:
1. Prepričajte se, da je baterija povsem polna in da je naprava 

VKLOPLJENA. Vaši slušni aparati morajo biti IZKLOPLJENI – 
odprite predalčke baterij slušnih aparatov.

2. Enkrat pritisnite gumb SEZNANJANJE na 
Remote Control 2 (11 na stani 9). 

3. Tako boste vključili seznanjanje, ki bo tra-
jalo 20 sekund.

4. Ko je naprava v pripravljenosti na sez-
nanjanje, zaprite predalčka baterij na 
slušnih aparatih in se prepričajte, da sta 
sedaj VKLOPLJENA. Iskanje slušnih

aparatov.
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5. Uspešno vzpostavitev povezave bo potrdila melodija v obeh 
slušnih aparatih, prikaz merilnikov glasnosti in naziva prvega 
programa na ekranu Remote Control 2 (slika spodaj). Sedaj je 
vse pripravljeno na uporabo daljinskega upravljalnika Remote 
Control 2.

Vzpostavljena 
povezava slušnih 
aparatov v 1. programu.



21

Uporaba dodatne opreme za pretok zvoka

ReSound  TV Streamer™ 
in Mini Microphone™ sta 
dodatni napravi za pre-
tok zvoka, ki sta na voljo 
za vaš slušni aparat.

Naprava TV Streamer 
omogoča pretok zvoka 
iz televizorja, računalnika 
ali drugih zvočnih virov 
neposredno v vaša slu-
šna aparata.

Mikrofon Mini Microphone pretaka neposredno v slušne apara-
te govor in druge zvoke, ki jih zajame iz okolice.

Za vklop pretoka iz naprave TV Streamer ali Mini Microphone 
pritisnite gumb PRETOK ZVOKA na Remote Control 2 (3 na strani 
8) in slušni aparati bodo začeli iskati prisotne naprave za pretok 
zvoka.

Vklop pretoka iz naprave ReSound Unite™ TV Streamer

Za vklop pretoka zvoka iz vašega televizorja, avdio naprav ali 
drugih zvočnih virov, ki so povezane z napravo TV Streamer, 
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Iskanje televizorja. Povezava s 
televizorjem.

preprosto vklopite napravo, ki jo želite poslušati, in pritisnite 
gumb PRETOK ZVOKA na Remote Control 2 (3 na strani 8). 
Slušni aparati bodo takoj začeli iskati napravo za pretok TV 
Streamer in se z njo povezali.
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Slušna aparata lahko sprejemata pretok zvoka iz treh zvočnih 
virov. Na ekranu daljinskega upravljalnika označuje vsak zvočni 
vir njemu dodeljena črka: A, B ali C. Če je vklopljenih več kot en 
zvočni vir, pritiskajte gumb PRETOK ZVOKA na Remote Control 2 
tako dolgo, dokler ne slišite zvoka želenega zvočnega vira.

Televizor ni bil najden.
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Nastavitev glasnosti pretoka zvoka

V načinu za pretok zvoka se uravnavanje glasnosti odraža v 
slušnih aparatih (levi merilnik glasnosti) in tudi v jakosti pretoka 
zvoka (desni merilnik). To prikazujeta puščici (< in >) ob me-
rilnikih glasnosti na ekranu. Za hkratno uravnavanje glasnosti 
slušnih aparatov in pretoka zvoka pritisnite gumb + ali – (6 ali 7 
na strani 9) na vašem daljinskem upravljalniku Remote Control 2.

Opomba: Če uporabljate dva slušna aparata, bo uravnavanje 
glasnosti sočasno v obeh slušnih aparatih.

Kljub temu je v slušnih aparatih mogoče tudi posamično (ločeno) 
uravnavanje glasnosti v slušnih aparatih in jakosti pretoka zvoka.

Uravnavanje glasnosti samo v slušnih aparatih 
TVZa uravnavanje glasnosti samo v slušnih aparatih pritisnite enkrat 

gumb < na daljinskem upravljalniku (8 na strani 9). Ob merilniku 
glasnosti slušnih aparatov boste opazili dve puščici (< >), merilnik 
jakosti pretoka zvoka pa bo zatemnjen.



TV

TV

25

Pritisnite gumb + ali – (6 ali 7 na strani 9) in 
nastavite glasnost slušnih aparatov.

Za vrnitev v hkratno uravnavanje glasnosti in 
jakosti pretoka pritisnite gumb > (9 na strani 
9), dokler se ne pojavita puščici ob obeh 
merilnikih in potrdita, da je ponovno vključeno 
hkratno uravnavanje na vseh napravah.

Uravnavanje samo jakosti pretoka zvoka 
TVZa uravnavanje samo jakosti pretoka zvoka najprej pritisnite 

gumb > (9 na strani 9). Ob merilniku jakosti pretoka boste opa-
zili dve puščici < >, merilnik glasnosti v slušnih aparatih pa bo 
zatemnjen.

Pritisnite gumb + ali – (6 ali 7 na strani 9) in tako nastavite jakost 
pretoka zvoka.

Za vrnitev v hkratno uravnavanje glasnosti 
in jakosti pretoka pritisnite gumb < (8 na 
strani 9), dokler se ne pojavita puščici ob 
obeh merilnikih jakosti in potrdita, da je po-
novno vključeno hkratno uravnavanje na vseh 
napravah.
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Telefon (dodatna možnost)

Z daljinskim upravljalnikom Remote Control 2 delujeta tudi napravi 
ReSound Unite™ Phone Clip+ ter PhoneNow™. Ko sta v uporabi 
napravi Phone Clip+ ali PhoneNow™, bo to prikazano na ekranu 
daljinskega upravljalnika Remote Control 2.

Ko se telefonski klic zaključi, se slušna aparata samodejno vrneta 
v program, ki je bil izbran pred klicem. Prikazan bo na ekranu 
daljinskega upravljalnika. Sprememba glasnosti med klicem ne 

vpliva na nastavitve v programu, ki je bil izbran 
pred tem.

Telefonski klici bodo začasno ustavili pretok 
zvoka iz vaših naprav, vendar se bo ponovno 
vključil, ko zaključite telefoniranje.
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Dodatek: izjeme k običajni uporabi

Priporočljivo je, da sta oba slušna aparata vedno nastavljena na 
isti program. Kljub temu je mogoče uporabljati različna progra-
ma posebej v vsakem slušnem aparatu – na primer 1. program 
v levem in pretok zvoka v desnem. Pri takih nastavitvah deluje 
daljinski upravljalnik Remote Control 2 nekoliko drugače, kot pri-
kazujejo naslednji primeri:

1. primer: Začeli ste s 1. programom v obeh slušnih aparatih, ven-
dar ste na desnem slušnem aparatu s pritiskom gumba vključili 
2. program. Če sedaj na daljinskem upravljalniku Remote Control 
2 pritisnete gumb P – program, bo levi slušni aparat preklopil 
na 2. program in se uskladil z desnim. Nadaljnji pritiski gumba 
P – program bodo preklapljali programa obeh slušnih aparatov in 
ohranjali isti program na obeh straneh.

2. primer: Levi slušni aparat ste nastavili na 1. program, desnega 
pa na 2. program. Če sedaj pritisnete gumb PRETOK ZVOKA, 
bosta oba slušna aparata sprejemala zvok iz istega zvočnega 
vira (npr. televizijskega sprejemnika). Če nato pritisnete gumb P – 
program, bo pretok zvoka prekinjen, slušna aparata pa se bosta 
vrnila na prejšnje programe (npr. 1. program in 2. program).

3. primer: V levem slušnem aparatu deluje 1. program vendar ste 
z dolgim pritiskom na gumb na desnem slušnem aparatu vklopili 
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pretok zvoka. Če sedaj pritisnete gumb P, se bo vaš desni slušni 
aparat vrnil na program, ki je bil izbran pred ukazom za pretok 
zvoka, levi pa se bo preklopil na naslednji program v vrsti pro-
gramov. Šele dodaten pritisk gumba P bo oba slušna aparata 
uskladil na isti program.

Če namesto tega pritisnete gumb PRETOK ZVOKA, se bosta oba 
slušna aparata prestavila na program za pretok zvoka.

4. primer: Oba slušna aparata sta nastavljena na 1. program,  
vendar uporabljate v levem funkcijo PhoneNow. Če med telefoni-
ranjem pritisnete gumb P, bo desni aparat preklopil na 2. program, 
vendar to ne bo prekinilo klica v levem aparatu. Po končanem 
pogovoru bo levi aparat ostal v 1. programu. Če med pogovorom 
namesto tega pritisnete gumb PRETOK ZVOKA, boste vklopili 
pretok samo v desnem slušnem aparatu, telefonski pogovor v 
levem pa se bo nadaljeval nemoteno.

5. primer: Z gumbom PRETOK ZVOKA ste vklopili pretok zvoka 
v obeh slušnih aparatih, v levem aparatu pa uporabljate funkcijo 
PhoneNow. Če med klicem pritisnete gumb P, bo pretok zvoka 
v desnem aparatu prekinjen, vendar to ne bo prekinilo telefon-
skega pogovora. Če med klicem namesto tega pritisnete gumb 
PRETOK ZVOKA, bo samo desni aparat preklopil na naslednji 
program pretoka zvoka, hkrati pa z levim aparatom omogočil 
nemoteno telefoniranje.
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6. primer: Če sta vaša slušna aparata hkrati v različnih programih, 
bo ekran na daljinskem upravljalniku prikazoval le številki progra-
mov, ne pa tudi njunih dodeljenih imen.

7. primer: Če je eden od vaših slušnih aparatov v programu za 
pretok zvoka, drugi pa v enem izmed svojih programov, bo ekran 
prikazoval samo pretok zvoka, številke oz. imena programa sluš-
nega aparata pa ne.
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Pomembni podatki i
Vzdrževanje in nega

• Čistite ReSound Remote Control 2 samo z vlažno krpo. Za 
čiščenje nikoli ne uporabljajte gospodinjskih čistilnih sredstev 
(pralnega praška, mila itd.) ali alkohola.

• Varujte ReSound Remote Control 2 pred preveliko vlago (ko-
panje, plavanje) in vročino (grelna telesa, police v avtomobilih). 
Varujte ga tudi pred udarci in tresljaji.

Splošna opozorila i
• Hranite napravo Remote Control 2 zunaj dosega otrok, ki so 

mlajši od treh let.

• Remote Control 2 uporablja za povezovanje z drugimi brez-
žičnimi napravami nizkonapetostni digitalno kodiran prenos. 
Četudi je malo verjetno, lahko ta vpliva na naprave v bližini. 
V takih primerih povečajte razdaljo med Remote Control 2 in 
moteno napravo.

• Če delovanje Remote Control 2 naprave zmoti elektromagnet-
na interferenca, se oddaljite od njenega izvora.



32

Splošni previdnostni ukrepi i
• Vaš slušni aparat in daljinski upravljalnik Remote Control 2 sta 

ob prilagoditvi sprejela edinstveno šifro za povezovanje. Ta 
zagotavlja, da naprava ne bo vplivala na slušne aparate, ki jih 
uporabljajo drugi.

• Visokonapetostna elektronska oprema, večje električne 
napeljave in kovinski objekti lahko občutno zmanjšajo doseg 
delovanja naprave.

• Uporabljajte samo originalno ReSound dodatno premo.

• Ne poizkušajte spreminjati ali predelati naprave Remote Con-
trol 2.

• Odpiranje napravo Remote Control 2 lahko poškoduje. Če 
naletite na težave, ki jih ne morete odpraviti, prosite za pomoč 
vašega slušnega akustika.

• Remote Control 2 sme popravljati le pooblaščen servis.

• Ne uporabljajte naprave Remote Control 2, kjer velja prepoved 
radiofrekvenčnega prenosa, kot na primer v letalih.

• Remote Control 2 priklapljajte samo na polnilec in kabel, ki je 
temu izrecno namenjen.
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SKRB ZA VGRAJENO BATERIJO: i
  Naprava ima vgrajeno baterijo, zato upoštevajte naslednja                                  

navodila:

• Vašo napravo napaja baterija za polnjenje.

• Baterija doseže polno zmogljivost šele po dveh ali treh ciklih 
polnjenja in praznenja.

• Baterijo lahko napolnimo in izpraznimo večstokrat, vendar se 
prej ko slej le izrabi.

• Ko polnilec ni v uporabi, ga izvlecite iz vtičnice in naprave.

• Četudi naprave ne uporabljate, bo baterija po daljšem času 
izgubila svojo energijo.

• Puščanje naprave na vročih mestih, kot je na primer zaprt 
avtomobil v poletnem času, bo zmanjšalo zmogljivost in ži-
vljenjsko dobo baterije.

• Naprava s hladno baterijo lahko začasno preneha delovati, 
četudi je ta napolnjena. Zmogljivost baterije je še posebej 
zmanjšana  pri temperaturah pod lediščem.
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Opozorila za baterijo! i
• ”Pozor” – neprimerna uporaba baterije v tem izdelku lahko 

predstavlja tveganje požara ali kemične reakcije.

• Ne poizkušajte odpreti izdelka ali zamenjati baterije. Ta je 
vgrajena in je ni mogoče zamenjati. Uporaba drugih baterij 
lahko pomeni tveganje požara ali eksplozije in izniči jamstvo 
za napravo.

• Uporabnik ne more zamenjati baterije v izdelku. Vsak poizkus 
zamenjave je tvegan in lahko povzroči poškodbo naprave.

• Napravo Remote Control 2 polnite samo s polnilcem, ki je bil 
priložen temu izdelku.

• Baterije je treba zavreči v skladu s predpisi in navodili. Prosi-
mo, reciklirajte izdelek, če je to mogoče.

• Baterij ne odvrzite med gospodinjske odpadke ali v ogenj, ker 
lahko eksplodirajo.

• Ob poškodbi lahko baterija eksplodira.
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Skrb za polnilec i
Če je izdelek opremljen s polnilcem, vam svetujemo, da upošte-
vate naslednja navodila:
• Ne poizkušajte polniti vašega izdelka z drugim namesto s pri-

loženim AC polnilcem. Uporaba drugih polnilcev lahko poško-
duje ali uniči napravo in pomeni nevarnost. 

• Uporaba drugih polnilcev lahko izniči jamstvo za izdelek.

• O razpoložljivi in priporočeni dodatni opremi se posvetujte z 
vašim slušnim akustikom.

• Izdelek polnite v skladu z navodili, ki so priložena k tej napravi.

Opozorila za polnilec i
• Ko izvlečete polnilec ali kakšen drug dodatek, vedno primite 

vtikač in ne vlecite kabla.

• Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilcev in kablov.

• Polnilca ne poizkušajte razstaviti, saj se lahko izpostavite 
električnemu udaru.

• Nepravilno ponovno sestavljen polnilec lahko povzroči elek-
trični udar ali požar, ko se ponovno uporabi.

• Izogibajte se polnjenju naprave pri izredno visokih ali nizkih 
temperaturah in v zunanjem ali vlažnem okolju.
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Tehnične specifikacije

Doseg delovanja: do 3 metre

Brezžična frekvenca: 2,4 GHz

Temperatura delovanja:  od 0 do plus 45 °C

Temperatura hrambe: od minus 20 do plus 45 °C

Podatki o preizkusu temperatur, prevoza ter hrambe

Izdelek je prestal različne preizkuse pri temperaturah in vlagi v 
razponu od minus 25 °C do plus 70 °C v skladu z internimi stan-
dardi in merili stroke.
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Jamstvo

Za napravo Remote Control 2 velja omejeno jamstvo, ki ga proi-
zvajalec izda za obdobje 12 mesecev od dneva nakupa. Prosimo, 
upoštevajte, da lahko v vaši državi velja razširjeno jamstvo. Za več 
informacij se oglasite pri vašem slušnem akustiku.

Kaj krije jamstvo?

Vsak električni del, ki se ob pravilni uporabi ter v roku jamstva 
zaradi pomanjkljivosti pri izdelavi ali zasnovi naprave pokvari, bo 
zamenjan ali popravljen brez plačila za dele in opravljeno delo ter 
povrnjen v stanje ob nakupu.

Če se ugotovi, da popravilo ni smiselno, lahko po dogovoru med 
stranko in slušnim akustikom zamenjamo napravo z ustreznim 
enakovrednim izdelkom.
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Česa jamstvo ne krije?

Težave, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe ali hrambe, preti-
rane uporabe, nezgod, popravil, ki jih opravi nepooblaščena ose-
ba ali podjetje, izpostavljanja jedkim snovem in zaradi poškodb 
pri vdoru tujkov v napravo, NISO krite z omejenim jamstvom ter 
ga lahko izničijo. Na pogoje jamstva ne vplivajo pravice, ki veljajo 
z nacionalno zakonodajo, ki urejuje prodajo potrošniških izdelkov. 
Vaš slušni akustik je morda izdal jamstvo, ki presega določila tega 
omejenega jamstva. Za dodatne podatke o jamstvu se posvetujte 
z vašim slušnim akustikom.

Serijska številka:

Datum nakupa:
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NAVODILA ZA ODPRAVO NAPAK

NAPAKA VZROK MOŽNI UKREPI

Ekran se ne prižge kljub 
pritiskanju gumbov na 
Remote Control 2.

Remote Control 2 je izklopljen.

Baterija daljinskega upravljalnika 
Remote Control 2 je izpraznjena.

Vklopite Remote Control 2 tako, da potisnite stikalo VKLOP/
IZKLOP navzdol v vklopljen položaj.

Napolnite baterijo.

Po vklopu naprave 
ekran ne prikaže nobenih 
oznak.

Remote Control 2 še ni vpostavil 
povezave s slušnima aparatoma.

Izvedite postopek seznanjanja naprav.

Pritisnili ste na gumb 
SEZNANITEV naprav, 
vendar se oznaka za 
“iskanje naprav” ne 
spremeni v oznako stanja 
slušnih aparatov.

Remote Control 2 in slušna 
aparata niso v dosegu brezžične 
povezave.

Remote Control 2 ter slušna 
aparata niso bili sočasno v pri-
pravljenosti na povezavo naprav.

Poskrbite, da bodo Remote Control 2 in slušna aparata v do-
segu brezžične povezave ter ponovite postopek seznanjanja.

Ponovite postopek seznanjanja ter poskrbite, da zaprete pre-
dalčke baterij na obeh slušnih aparatih v 20-tih sekundah po 
pritisku gumba SEZNANITEV naprav na Remote Control 2.
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NAPAKA VZROK MOŽNI UKREPI

Ekran se ne prižge kljub 
pritiskanju gumbov na 
Remote Control 2.

Remote Control 2 je izklopljen.

Baterija daljinskega upravljalnika 
Remote Control 2 je izpraznjena.

Vklopite Remote Control 2 tako, da potisnite stikalo VKLOP/
IZKLOP navzdol v vklopljen položaj.

Napolnite baterijo.

Po vklopu naprave 
ekran ne prikaže nobenih 
oznak.

Remote Control 2 še ni vpostavil 
povezave s slušnima aparatoma.

Izvedite postopek seznanjanja naprav.

Pritisnili ste na gumb 
SEZNANITEV naprav, 
vendar se oznaka za 
“iskanje naprav” ne 
spremeni v oznako stanja 
slušnih aparatov.

Remote Control 2 in slušna 
aparata niso v dosegu brezžične 
povezave.

Remote Control 2 ter slušna 
aparata niso bili sočasno v pri-
pravljenosti na povezavo naprav.

Poskrbite, da bodo Remote Control 2 in slušna aparata v do-
segu brezžične povezave ter ponovite postopek seznanjanja.

Ponovite postopek seznanjanja ter poskrbite, da zaprete pre-
dalčke baterij na obeh slušnih aparatih v 20-tih sekundah po 
pritisku gumba SEZNANITEV naprav na Remote Control 2.
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NAPAKA VZROK MOŽNI UKREPI

Ekran daljinskega uprav-
ljalnika Remote Control 2 
nenehno prikazuje znak 
“iskanje naprav”.

Remote Control 2 in slušna 
aparata niso v dosegu brezžične 
povezave.

Slušna aparata nista vklopljena.

Baterija v enem ali obeh slušnih 
aparatih je izrabljena.

Poskrbite, da bodo Remote Control 2 ter slušna aparata v do-
segu brezžične povezave ter ponovite postopek seznanjanja.

Vklopite slušna aparata.

Zamenjajte baterijo v slušnem aparatu z novo.

Ekran daljinskega 
upravljalnika Remote 
Control 2 prikazuje dve 
različni številki ali ikoni 
programov.

Slušna aparata ne delujeta v istem 
programu. To se lahko zgodi zara-
di več razlogov – npr.: eden izmed 
slušnih aparatov je bil ob zadnjem 
ukazu z Remote Control 2 zunaj 
dosega brezžične povezave. 

S pritiskom gumba P – program 
ste preklopili v drug program le na 
enem izmed aparatov.

Uskladite programa slušnih aparatov z uporabo gumba P – pro-
gram na Remote Control 2 ali z gumbom na slušnem aparatu.

Opomba: Zaradi notranjega prednostnega reda ta ukaz ne 
vpliva na slušne aparate, ki delujejo v “programu telefon” (ko 
prikazuje ekran na Remote Control 2 znak za telefon).

NAVODILA ZA ODPRAVO NAPAK
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NAPAKA VZROK MOŽNI UKREPI

Ekran daljinskega uprav-
ljalnika Remote Control 2 
nenehno prikazuje znak 
“iskanje naprav”.

Remote Control 2 in slušna 
aparata niso v dosegu brezžične 
povezave.

Slušna aparata nista vklopljena.

Baterija v enem ali obeh slušnih 
aparatih je izrabljena.

Poskrbite, da bodo Remote Control 2 ter slušna aparata v do-
segu brezžične povezave ter ponovite postopek seznanjanja.

Vklopite slušna aparata.

Zamenjajte baterijo v slušnem aparatu z novo.

Ekran daljinskega 
upravljalnika Remote 
Control 2 prikazuje dve 
različni številki ali ikoni 
programov.

Slušna aparata ne delujeta v istem 
programu. To se lahko zgodi zara-
di več razlogov – npr.: eden izmed 
slušnih aparatov je bil ob zadnjem 
ukazu z Remote Control 2 zunaj 
dosega brezžične povezave. 

S pritiskom gumba P – program 
ste preklopili v drug program le na 
enem izmed aparatov.

Uskladite programa slušnih aparatov z uporabo gumba P – pro-
gram na Remote Control 2 ali z gumbom na slušnem aparatu.

Opomba: Zaradi notranjega prednostnega reda ta ukaz ne 
vpliva na slušne aparate, ki delujejo v “programu telefon” (ko 
prikazuje ekran na Remote Control 2 znak za telefon).
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NAPAKA VZROK MOŽNI UKREPI

Ko z Remote Control 2 
uravnavamo glasnost 
slušnih aparatov, se 
naravna samo v enem 
izmed slušnih aparatov.

Uravnavanje glasnosti je izbrano 
samo za enega izmed slušnih 
aparatov (na ekranu daljinskega 
upravljalnika je videti samo eno 
izmed puščic < in >).

Pritisnite gumb za izbor aparata < ali > za ustrezno stran oz. 
za slušni aparat, ki se ne odziva.

NAVODILA ZA ODPRAVO NAPAK
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NAPAKA VZROK MOŽNI UKREPI

Ko z Remote Control 2 
uravnavamo glasnost 
slušnih aparatov, se 
naravna samo v enem 
izmed slušnih aparatov.

Uravnavanje glasnosti je izbrano 
samo za enega izmed slušnih 
aparatov (na ekranu daljinskega 
upravljalnika je videti samo eno 
izmed puščic < in >).

Pritisnite gumb za izbor aparata < ali > za ustrezno stran oz. 
za slušni aparat, ki se ne odziva.
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Zapiski:
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Zapiski:
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Zapiski:
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Zapiski:
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        Bodite pozorni na informacije, ki so označene z znakom 

        za opozorilo.

i  OPOZORILO opozarja na okoliščine, ki lahko 

             povzročijo hude poškodbe,

 PREVIDNOST opozarja na okoliščine, ki lahko 

             povzročijo manjše ali zmerne poškodbe.

i Nasveti in navodila, kako se bolje uporablja vaša 

             ReSound Unite oprema.

Naprava vsebuje radiofrekvenčni oddajnik.

Izdelek je kompatibilen z vmesnikom USB tipa B. 
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Vsa vprašanja v zvezi z Direktivo EU 93/42/EGS o medicinskih 
pripomočkih ali z R&TTE Direktivo 1999/5/EGS naslovite na podjetje 

GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, DK 2750 Ballerup, Danska.

O ustreznem odstranjevanju ReSound Unite opreme 
se posvetujte z vašim slušnim akustikom.



Sedež matične družbe
ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Danska
Tel.: +45 45 75 11 11
www.resound.com
CVR no. 55082715

Združeno kraljestvo
GN ReSound Ltd.
Kirtlington Business Centre
Portway
Kirtlington
Oxon OX5 3JA
Tel.: +44 1869 352 800
resound.com

Avstralija
GN ReSound Pty. Ltd.
Gate C, 19-25 Khartoum Rd
Macquarie Technology Park
Macquarie Park NSW 2113
Tel.: 1800 658 955
www.resound.com

Nova Zelandija
GN ReSound (NZ) Ltd.
Ground Floor, North Entrance
4 Fred Thomas Drive
Takapuna
Auckland, 0622
Tel.: 0800 900 126
www.resound.com
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