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Oversikt

Starkey Hearing Technologies fjernkontroll lar 
deg enkelt gjøre spesifikke justeringer på dine 
høreapparater.

Med sin lange batterilevetid, er fjernkontrollen alltid 
klar for deg når du trenger den.

1. Sidevelger

2. Volum opp

3. Volum ned

4. Mute/Unmute

5. Programvalg

6. Favoritt

7. Hjem

8. Tastelås
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Paring

For at Starkey Hearing Technologies fjernkontroll skal 
kunne styre dine høreapparater, må du først pare 
fjernkontrollen med hvert høreapparat. Du trenger 
bare å pare en gang, da de automatisk skal gjenkjenne 
hverandre når begge er slått på og innenfor det 
trådløse virkeområdet.

Du kan pare fjernkontrollen med ett enkelt 
høreapparat eller ett sett med høreapparater.

For å begynne å bruke fjernkontrollen:

1. Skyv tastelåsen fra Låst (høyre) til 
Åpen (venstre) posisjon.

2. Slå av og på dine høreapparat(er), 
og legg dem innenfor 30 cm fra 
fjernkontrollen.

3. Trykk og hold inn HJEM tasten  
i 5 sekunder.

4. Etter 5 sekunder, vil begge LED 
lysene blinke hurtig.

5. For ett sett høreapparater:

•  Hvis venstre LED blir stabilt blå i 2+ sekunder 
og høyre LED blir stabilt rød i 2+ sekunder, er 
paringen vellykket. Hvis ikke, gjenta steg 2 – 5.

For ett enkelt venstre høreapparat

•  Hvis venstre LED blir stabilt blå i 2+ sekunder, er 
paringen vellykket. Hvis ikke, gjenta steg 2 – 5.

For ett enkelt høyre høreapparat

•  Hvis høyre LED blir stabilt rød i 2+ sekunder, er 
paringen vellykket. Hvis ikke, gjenta steg 2 – 5.

6. For å verifisere paringen, trykk på Volum opp 
eller Volum ned tasten. Du skal nå merke en 
endring i høreapparatets lydstyrke.

Vanlig brukVanlig bruk
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Sidevelger

Sidevelgeren bestemmer om endringer skjer på ett 
høreapparat, eller på begge høreapparater samtidig.

Sett med Høreapparater: For å justere begge 
apparater samtidig, sett sidevelgeren i midtposisjon.
For å justere ett apparat i gangen, skyv velgeren til 
riktig side. Høyre (blå) eller venstre (rød). 

Enkelt høreapparat: Sidevelgeren ignoreres, siden 
Starkey Hearing Technologies fjernkontroll alltid 
sender kommandoen til riktig side.

LED

Blå LED blinker når en kommando er sendt til venstre 
høreapparat. Likedan vil rød LED blinke for høyre 
høreapparat.

Volum opp/ned 

  
Kort trykk: Det generelle lydnivået som kommer 
gjennom dine høreapparatmikrofoner endres i valgt 
retning (enten opp eller ned).

Hold inn: Hvis du strømmer lyd fra et Starkey Hearing 
Technologies tilbehør, vil volumet på lydstrømmen 
endres i valgt retning (opp eller ned).

Hjem

 
 

Trykk på Hjem-tasten for å stille høreapparatet tilbake 
til programmerte innstillinger.

Lås/Lås opp
Bruk tastelåsen for å unngå uønsket justering av 
høreapparatet og for å spare batteri. Skyv låsen til 
venstre for å låse opp, skyv den til høyre for å låse. 
(Orange felt synes).

BeggeVenstre Høyre

Låst Åpen

Vanlig brukVanlig bruk
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Mute/Unmute

For å midlertidig slå av lyder som kommer gjennom 
høreapparatmikrofonen, trykk på Mute / Unmute-
tasten. For å slå på høreapparatmikrofonen igjen, trykk 
på tasten en gang til.

 
MERK: Når høreapparatet er dempet, vil du slå på 
høreapparatmikrofonen igjen ved å velge hvilken som helst tast på 
fjernkontrollen, og samtidig utføre funksjonen til den valgte tasten.

Programvalg

Din audiograf kan lagre flere lytteprogrammer i 
høreapparatet. Disse ekstra programmene kan nås ved 
å trykke på Programvalg-tasten, som vil bla igjennom 
de tilgjengelige programmene.

Favoritt-tast

Dine høreapparater har følgende Favoritt-tast 
funksjon:

 { Ingen – Ingenting skjer i høreapparatene når du 
trykker på denne tasten.

 { Stop/Start strømming av lyd – Start eller 
stopp strømming av lyd fra et Starkey Hearing 
Technologies trådløst tilbehør ved å trykke på 
denne tasten.

 { Comfort Boost – Ved å trykke på denne tasten 
reduseres støy, samtidig som lydkvaliteten 
optimaliseres i støyende omgivelser. Trykk en 
gang til for å deaktivere denne funksjonen.

 { Hopp til program 4 – Når du trykker på denne 
tasten hopper høreapparatet direkte til program 
4 uavhengig av hvilket lytteprogram som er 
aktivt.

 { Tinnitus Stimulus På/Av — Trykk på denne 
tasten for å starte (eller stoppe) avspilling av en 
tinnitus stimulus i dine høreapparater.

  
MERK: Alle funksjoner er ikke tilgjengelige i alle høreapparater.

Vanlig brukVanlig bruk
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Snor (tilvalg)

1. Tre snoren med løkken først inn i åpningen 
nederst på fjernkontrollen. 

2. Tre snoren gjennom løkken og stram til.

MERK: SNOR (part #90974-000) er tilvalg og kan skaffes via din 
audiograf eller direkte fra Starkey.

Feilsøking

SYMPTOM MULIG ÅRSAK LØSNING

LED lyser ikke opp 
når jeg trykker på 
en tast.

Fjernkontrollen er 
låst.

Skyv tastelåsen fra 
låst (høyre) til åpen 
(venstre) stilling.

LED lyser, men 
høreapparatene 
reagerer ikke på 
en kommando 
(tastetrykk).

Etter at tastelåsen 
er satt i åpen 
stilling, kan det 
ta litt tid før 
fjernkontrollen 
“oppdager” dine 
høreapparater.

Vent et par 
sekunder etter du 
har låst opp, før du 
trykker på en tast.

Høreapparater er 
ikke paret med 
fjernkontrollen.

Se side 4 for paring 
av høreapparat og 
fjernkontroll.

Batterinivået i 
høreapparatet 
støtter ikke lenger 
trådløs aktivitet. 

Skift / lad opp 
batteri.

Settet med 
høreapparater ble 
ikke paret med 
fjernkontrollen.

Kun ett apparat ble 
oppdaget under 
paringsprosessen.

Sørg for at begge 
apparater er 
tilgjengelige ved 
paringsprosessen.

Kun ett 
høreapparat mottar 
kommandoer.

Sidevelgeren står i 
høyre eller venstre 
stilling.

Flytt sidevelgeren 
til midt- (begge) 
stilling.

FeilsøkingVanlig bruk
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Regulatorisk informasjon

Obligatorisk Informasjon 
Avfall fra elektronisk utstyr skal håndteres i henhold til 
lokale bestemmelser.

Regler for avhending av brukt elektronikk 

Starkey Hearing Technologies oppfordrer til, og nasjonale lover 
kan kreve at Starkey Hearing Technologies fjernkontroll avhendes 
via din lokale elektronikk-resirkulerings- / avhendingsprosess.

Følgende instruksjoner er gitt til fordel for avhendings- / 
gjenvinningspersonell. Ta med denne håndboken når du avhender 
din fjernkontroll. 

Kun for avhendings- / gjennvinningspersonell

Dette produktet inneholder et litium ion polymer batteri. For å 
fjerne dette batteriet:

• Press halvdelene fra hverandre med en liten skrutrekker.

• Trekk ut batteriledningene fra kretskortet for å forhindre 
utilsiktet kortslutning.

• Fjern batteriet fra kassen ved hjelp av et bredt, flatt blad.

Bruksområde
Fjernkontrollen er et tilbehør til et trådløst luftlednings- 
høreapparat. Den er ment for at en bruker på avstand skal 
kunne gjøre volum- og programendringer på et luftlednings- 
høreapparat.

Fjernkontrollen er klassifisert som Type B anvendt del under IEC 
60601-1 standard for medisinsk utstyr. 

Fjernkontrollen er designet for å overholde de strengeste 
standarder for internasjonal elektromagnetisk 
kompatibilitet. Det er imidlertid fortsatt mulig at du kan 
oppleve forstyrrelser forårsaket av strømforstyrrelser, 
elektromagnetiske felter fra andre medisinske enheter, 
radiosignaler og elektrostatiske utladninger.

Fjernkontrollen er designet for å rengjøres med en myk klut 
fuktet med såpevann.

Hvis du bruker annet medisinsk utstyr eller bruker 
implanterbare medisinske enheter som defibrillatorer eller 
pacemakere, og er bekymret for at din fjernkontroll kan 
forårsake forstyrrelser av ditt medisinske utstyr, må du 
kontakte legen din eller produsenten av ditt medisinske 
utstyr for å få informasjon om risikoen for forstyrrelse.
Fjernkontrollen skal ikke brukes under en MRI undersøkelse 
eller i et trykkammer Fjernkontrollen er ikke formelt sertifisert 
for bruk i en eksplosiv atmosfære som for eksempel kullminer og 
enkelte kjemiske fabrikker. 

Bruk ombord i fly

Fjernkontrollen skal ikke brukes ombord på fly med mindre det 
spesifikt blir tillatt av flypersonalet.

Bruk i utlandet

Fjernkontrollen er godkjent for å bruke radiofrekvenser 
som er spesifikke for ditt land eller din region, og er ikke 
nødvendigvis godkjent for bruk utenfor ditt land eller din region.
Vær oppmerksom på at bruk på reise i utlandet kan forårsake 
forstyrrelser for andre elektroniske enheter, eller andre elektroniske 
enheter kan forstyrre din fjernkontroll.

Regulatorisk informasjonRegulatorisk informasjon
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Batteriet i din fjernkontroll er ikke utskiftbart. Ikke forsøk å bytte 
batteriet selv.

Fjernkontrollen er utformet for bruk innenfor følgende 
temperaturområder:

 • Bruk: -20°C til +60°C, fuktighet < 95% ikke-kondenserende

 • Oppbevaring: -40°C til +60°C 

Ulike forskrifter krever at vi oppgir følgende advarsler:

ADVARSEL: Bruk av fjernkontrollen rett ved siden av annet 
elektronisk utstyr bør unngås, fordi det kan føre til feil ytelse. Hvis slik 
bruk er nødvendig, vær oppmerksom på om høreapparatene og annet 
utstyr fungerer normalt.

ADVARSEL: Bruk av tilbehør, komponenter eller andre deler enn 
de som leveres av produsenten av din fjernkontroll, kan føre til økt 
elektromagnetiske stråling og redusert elektromagnetisk immunitet og 
kunne føre til forringelse av ytelsen.

ADVARSEL: Hvis bærbart radiofrekvens kommunikasjonsutstyr 
brukes mer enn 30 cm fra fjernkontrollen, kan det oppstå forringelse 
av høreapparatets ytelse. Hvis dette skjer, flytt deg bort fra 
kommunikasjonsutstyret.

Trådløs teknisk beskrivelse
Fjernkontrollen opererer i 2,4- 2,4835 GHz-båndet 
med en maksimal effektiv utstrålt effekt på 3 dBm med 
transmisjonsmodulasjonstype 1M06F1W. Mottakerseksjonen av 
radioen har en båndbredde på 2 MHz.

Fjernkontrollen har blitt prøvet etter, og har bestått, følgende 
utslipps- og immunitetstester:

• IEC 60601-1-2 radiated emissions requirements for a 
Group 1 Class B device as stated in CISPR 11.

• RF radiated immunity at a field level of 10 V/m between 
80 MHz and 2.7 GHz as well as higher field levels from 
communications devices as stated in Table 9 of IEC 
60601-1-2.

• Immunity to power frequency magnetic fields at a field 
level of 30 A/m.

• Immunity to ESD levels of +/- 8 kV conducted discharge 
and +/- 15 kV air discharge.

Fjernkontrollen har graderingen IP 5X per IEC 60529. Dette betyr 
at fjernkontrollen er beskyttet mot inntrenging av støv. 

Fjernkontrollen inneholder ikke deler som kan repareres av 
brukeren. Ikke åpne eller modifiser denne enheten.

Ikke koble fjernkontrollen til en ekstern enhet.

Den forventede levetiden til fjernkontrollen er 3 år.

Regulatorisk informasjonRegulatorisk informasjon
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FCC/IC Information

FCC ID: EOA-24WR 
IC: 6903A-24WR (Model 610)

FCC/IC Notice
This device complies with part 15 of the FCC rules and with 
Industry Canada’s license-exempt RSS standard(s). 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 of the device. 

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or 
TV interference caused by unauthorized modifications to this 
equipment. Such modifications could void the user’s authority  
to operate the equipment.

Note FCC/IC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC 
et avec les normes RSS de licence d’Industrie Canada. Le 
fonctionnement est soumis à deux conditions: (1) Cet appareil ne 
doit pas causer d’interférences nuisibles et (2) cet appareil doit 
accepter toute interference reçue, y compris les interférences qui 
peuvent causer des fonctionnements du dispositif. 

NOTE: Le manufacturier n’est pas responsable de l’interférence 
créée par la modification de cet équipement lors de l’écoute 
du téléviseur ou de la radio. De telles modifications pourraient 
entrainer la révocation de l’autorité de l’utilisateur à opérer  
cet équipement. 

Med dette erklærer Starkey Hearing Technologies at Starkey 
Hearing Technologies fjernkontroll er i samsvar med de 
vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i 
direktiv 2014/53 / EU. En kopi av samsvarserklæringen 
kan fås fra adressene nedenfor og fra docs.
starkeyhearingtechnologies.com

Starkey Hearing Technologies 
6700 Washington Ave. South 
Eden Prairie, MN 55344 USA   

 

Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park 
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX 
United Kingdom

Avhend på riktig måte.

Følgende symboler brukes i dette dokumentet og på 
fjernkontrollen::

Produserer og mottar radiofrekvensenergi. Forstyrrelser 
kan forekomme i nærheten av utstyr merket med 
følgende symbol:

Starkey Norway 
AS Postboks 74 
Sentrum 4001 
Stavanger 

Regulatorisk informasjonRegulatorisk informasjon
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