HANDLEIDING
Afstandbediening 2

Welkom

Verklaring:

Gefeliciteerd met uw aankoop van de ReSound UniteTM Afstandbediening 2.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels

Met de Afstandbediening 2 kunt u uw draadloze ReSound hoortoestellen bedienen. Het is een elegante en gebruiksvriendelijke
afstandbediening met een statusdisplay, waarmee u draadloos
toegang heeft tot de functies op uw hoortoestellen.
Met de Afstandbediening 2 kunt u beide hoortoestellen tegelijk
bedienen. U kunt de hoortoestellen ook afzonderlijk bedienen,
zodat u ze perfect kunt afstemmen op een specifieke hoorsituatie.
Lees deze handleiding aandachtig door, zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw Afstandbediening 2. Raadpleeg uw
audicien bij overige vragen.
Ga voor meer informatie naar de website www.resound.nl.
Lees voor uw veiligheid aandachtig het hoofdstuk ‘Belangrijke
informatie’ op pagina 31 - 35 door.
FCC ID: X26RC-2
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Toepassing uitsluitend toegestaan als aan de volgende twee
voorwaarden wordt voldaan: (1) dit apparaat mag geen storende
interferentie veroorzaken en (2) elke vorm van interferentie moet
worden geaccepteerd, inclusief interferentie die leidt tot ongewenste werking.
Let op: Dit apparaat is getest en voldoet aan de eisen die aan een
Klasse B digitaal apparaat worden gesteld, overeenkomstig deel
15 van de FCC-regels. Deze regels zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen storende interferentie wanneer
het apparaat functioneert in een woonomgeving. Dit apparaat
genereert en werkt met radiofrequentie-energie en kan dit ook
uitstralen. Als de installatie en het gebruik van het apparaat niet
volgens de instructies worden uitgevoerd, kan dat leiden tot storende interferentie op radiocommunicatie.
Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij
een individuele installatie. Als dit apparaat storende interferentie
veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, hetgeen te bepalen is
door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te corrigeren met één van de volgende
maatregelen:
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• De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.

Nationale restricties:

• De afstand tussen de ontvanger en het apparaat vergroten.

Noorwegen: Het is niet toegestaan dit product te gebruiken binnen 20 km van het centrum van Ny Ålesund.

• De verkoper of een ervaren radio/televisiemonteur raadplegen.
Veranderingen of modificaties kunnen het recht tot gebruik van
dit apparaat ongeldig maken.
Gebruikersbestemming
De Afstandbediening 2 is bedoeld om een draadloos hoortoestel
van ReSound op afstand te bedienen. De belangrijkste functie
van de Afstandbediening 2 is het zenden van signalen naar een
draadloos ReSound hoortoestel, waarmee het volume en het
programma kan worden aangepast.
Lijst van landen
Producten zijn bedoeld voor verkoop in landen binnen de Europese Economische Gemeenschap en Zwitserland.

Dit product is in overeenstemming met de volgende standaard
reglementen:
In de EU: Het toestel voldoen aan de Essentiële Vereisten conform
- Bijlage I van Richtlijn 93/42/EEC van de Raad voor medische
apparatuur (MDD ) en essentiële vereisten en andere relevante
voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De conformiteitsverklaring kan worden ingezien op www.resound.com.
In de VS: FCC CFR 47 Deel 15, subonderdeel C.
In landen buiten de EU en de VS gelden andere internationale
reglementaire vereisten. Zie voor desbetreffende gebieden de nationaal geldende vereisten.
IC: 6941C-RC2
Dit digitaal apparaat in klasse B voldoet aan de Canadese ICES003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.
Toepassing uitsluitend toegestaan als aan de volgende twee
voorwaarden wordt voldaan: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) elke vorm van interferentie moet wor-
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den geaccepteerd, inclusief interferentie die leidt tot ongewenste
werking.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1)
l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de
l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même
si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
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Van start
Accu opladen
Voor u de Afstandbediening 2 kunt gebruiken, moet u de oplaadbare accu volledig
opladen. Sluit het oplaadsnoer aan zoals
weergegeven op de tekening. Steek daarna
de stekker in het stopcontact. Tijdens het laden worden op de accumeter voortdurend
één, twee of drie balken weergegeven. Als
de accu volledig opgeladen is, worden de
drie balken continu weergegeven.
Uw Afstandbediening 2 in- en uitschakelen
Om uw Afstandbediening 2 AAN te zetten, schuift u de aan/
uit-schakelaar (1 op pagina 8) naar de positie AAN. Een wit
‘I’-streepje wordt zichtbaar onderaan de schakelaar en het
scherm gaat aan.
Om uw Afstandbediening UIT te zetten schakelt u de aan/
uit-schakelaar naar de positie UIT.

Van programma wisselen
U kunt de knop ‘P’ (10 op pagina 9) gebruiken om te wisselen
tussen de programma’s die uw audicien in uw hoortoestellen geprogrammeerd heeft. De naam van het programma kan door uw
audicien ingesteld worden. Met elke druk op de knop ‘P’ gaat het
programma één stap verder, om aan het eind van de cyclus terug
te keren naar programma 1 (bijv. 1, 2, 3, 1). Iedere keer als u naar
een ander programma schakelt, hoort u een of meer pieptonen
in beide hoortoestellen en wordt het programma dat in gebruik
is op het scherm weergegeven. Uw audicien kan deze functie
ook uitschakelen tijdens de aanpassing. Voor de beste prestaties
wordt aanbevolen beide hoortoestellen in te stellen op hetzelfde
programma.

Basic

Programma 1 ‘Basis’

Restaurant

Programma 2
‘Restaurant’

Laad de Afstandbediening 2 niet op terwijl deze
op het lichaam wordt gedragen.
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Het volume aanpassen
Het volume in beide hoortoestellen aanpassen
U kunt het volume aanpassen met de toetsen
‘+’ en ‘-’ (6 en 7 op pagina 9). Dit kan voor beiRestaurant
de hoortoestellen tegelijk of aan iedere kant afzonderlijk. Standaard zijn beide hoortoestellen
‘actief’. Dit ziet u aan de twee pijltjes (< en >)
naast de volumebalken op het scherm. U kunt
beide hoortoestellen tegelijkertijd harder zetten door op de knop
‘+’ te drukken of zachter door op de knop ‘-’ te drukken. Iedere
aanpassing wordt aangegeven door een pieptoon in beide hoortoestellen, als dit niet is uitgeschakeld door uw audicien tijdens de
aanpassing. Daarnaast wordt de weergave van de volumebalken
op het scherm aangepast. Het standaard volumeniveau wordt
aangegeven door een horizontale groene lijn in de volumebalken.
Alleen het volume in het linkerhoortoestel aanpassen
Om alleen het volume aan de linkerkant aan te passen, drukt u
eerst op de toets ‘< ‘ op het toetsenbord (8 op
pagina 9). Zo wordt de afstandbediening voor
links geactiveerd en voor rechts gedeactiveerd.
Restaurant
Dit wordt aangegeven door een pijltje naar links
(<) in het scherm, en het pijltje naar rechts wordt
inactief. Daarnaast ziet u een gedimde volumebalk aan de rechterkant. Nu drukt u op ‘+’ of ‘-’
om alleen het volume in het linkerhoortoestel aan te passen.
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Alleen het volume in het rechterhoortoestel aanpassen
Om alleen het volume aan de rechterkant aan te passen, drukt
u eerst op de toets ‘>’ op het toetsenbord (9 op pagina 9). Zo
wordt de afstandbediening voor rechts geactiveerd en voor links gedeactiveerd. Dit wordt
aangegeven door een pijltje naar rechts (>) in
het scherm, het pijltje naar links wordt inactief.
Restaurant
Daarnaast ziet u een gedimde volumebalk aan
de linkerkant. Druk nu op ‘+’of ‘-’ om alleen het
volume van het rechterhoortoestel aan te passen.
Om terug te keren naar de aanpassingsmodus voor beide toestellen tegelijk, drukt u op de toets < of > (8 of 9 op pagina 9) op
het toetsenbord, totdat beide pijltjes tegelijkertijd worden weergegeven. Nu is de afstandbediening voor beide hoortoestellen
actief.

i

Opmerking: als synchronisatie tussen apparaten in uw hoortoestellen is ingeschakeld, worden individuele volumeaanpassingen automatisch in het linker- én rechtertoestel gedaan.
Mute/Unmute (niet beschikbaar op Alera hoortoestellen)
U kunt de microfoons van het hoortoestel op stil zetten en weer
inschakelen door op de muteknop (5 op pagina 8) te drukken
op de Afstandbedienig 2. Het op stil zetten of weer inschakelen
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geldt voor beide hoortoestellen tegelijk, en kan niet geselecteerd
worden voor alleen het linker- of rechtertoestel.
Als de microfoons op stil staan, ziet u in plaats van het microfoonicoontje
hetzelfde icoontje met een streep erdoor
en
zijn de volumebalken
gedimd. Druk nogmaals op de muteknop
TV
om de microfoons van het hoortoestel weer in te schakelen.
Streaming activeren
Als u gebruik maakt van een optionele ReSound streamer zoals
de Unite TV of MiniMicrofoon, dan kunt u ze activeren door op de
streamingknop te drukken (3 op pagina 8). Zie ook het hoofdstuk
over het gebruik van optionele streamingapparaten.
Basisinstellingen herstellen

Waarschuwing lage accuspanning
Waarschuwing lage accuspanning Afstandbediening 2
Het accuniveau van de Afstandbediening 2 wordt weergegeven
door een accumeter met drie balken. Als de accu gebruikt wordt,
verdwijnen de balken één voor één bij het leger worden van de
accu. Als de accu bijna leeg is, knippert de accumeter om aan te
geven dat de accu opgeladen moet worden.

Accu bijna leeg
Afstandbediening 2
Restaurant

De instellingen die gelden als de hoortoestellen aangezet worden,
kunt u activeren door op de HOMEknop te drukken (4 op pagina
8):
a. Activeert programma 1 in beide hoortoestellen
b. Zet beide hoortoestellen terug naar standaard volumeinstellingen
Met de knop HOME worden ook alle gestreamde audiosignalen
van de optionele ReSound streamingapparaten beëindigd.
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Waarschuwing lage batterijspanning hoortoestel
Als de hoortoestellen bijna leeg zijn, wordt dit weergegeven in het
scherm van de Afstandbediening 2, naast de volumebalk(en). De
pijltjes voor het linker- (<) of rechter- (>) toestel wisselen tussen
een pijl en een verticale batterijweergave om aan te geven dat het
linker- of rechtertoestel bijna leeg is.

Restaurant

Batterij bijna leeg in
linkerhoortoestel

Restaurant

Het operationeel bereik tussen de Afstandbediening 2 en de hoortoestellen
is ongeveer 1 meter. Als u de status niet
op de Afstandbediening 2 kunt aflezen,
houd hem dan voor uw borst, zoals
weergegeven op de afbeelding.
Als de Afstandbediening 2 de status van
de hoortoestellen niet kan vinden, verop de Afstandbediening 2.
schijnen er zoekpictogrammen
Houd de Afstandbediening 2 vast zoals afgebeeld om contact te
maken met beide hoortoestellen.

Batterij bijna leeg in
rechterhoortoestel

Bij een lage spanning kunnen de Afstandbediening 2 en andere
draadloze apparaten slechter gaan functioneren. De resterende
batterijduur is afhankelijk van het soort hoortoestel en de gebruiksmodus. Om te blijven profiteren van volledige werking, kunt
u het beste direct na de waarschuwing van lage batterijspanning
nieuwe batterijen plaatsen.
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Operationeel bereik

Basic

Verbinding zoeken
voor beide hoortoestellen

Verbonden met linkerhoortoestel en zoeken naar
rechterhoortoestel
17
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Scherm

Pairen

Om de batterij te sparen, beschikt de Afstandbediening 2 over
een standby-functie. Hiermee schakelt de Afstandbediening 2
automatisch in de slaapstand als het scherm 20 seconden niet
gebruikt is. Als het scherm zwart is, druk dan op het toetsenbord
om het scherm te activeren en voer daarna de gewenste handeling uit.

Let op: de volgende informatie is voornamelijk bedoeld voor uw
audicien, die meestal de handelingen uitvoert die nodig zijn om
de ReSound Unite Afstandbediening te laten werken met uw
hoortoestel. Het proces is echter eenvoudig en kan door bijna
iedereen worden uitgevoerd.

Werking Afstandbediening 2
De Afstandbediening 2 werkt het beste als de toetsen één voor
één worden ingedrukt, in plaats van heel snel achter elkaar. Als u
bijvoorbeeld het volume wilt wijzigen, drukt u kort op een knop en
wacht u even op de pieptonen* voordat u weer doorgaat. Deze
tip geldt voor alle toetsen, maar is vooral van toepassing op de
volume-aanpassing.

Pairen is het instellen van een exclusieve communicatie tussen
uw hoortoestellen en uw Afstandbediening 2. Uw audicien kan
deze pairing doen tijdens de aanpassing van uw hoortoestel. U
kunt anders onderstaande stappen volgen om uw hoortoestel te
pairen op de Afstandbediening 2.
1. Zorg dat de Afstandbediening 2 volledig opgeladen en ingeschakeld is. Uw hoortoestellen moeten uitgeschakeld zijn,
open de batterijlades.
2. Druk eenmaal op de pairingknop op
de Afstandbediening 2 (11 op pagina
9). De pairingmodus is nu 20 seconden actief.

* Let erop dat deze tonen uitgeschakeld kunnen zijn door uw audicien tijdens het aanpassen.
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3. Nu de pairingmodus actief is, sluit
u de batterijlade van beide hoorHoortoestellen
zoeken
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toestellen en controleert u of ze aan staan. Een succesvolle
pairing herkent u aan een melodie in beide hoortoestellen en
u ziet op het scherm van de Afstandbediening 2 actieve volumebalken en Programma ‘1’ staan (zie onder). U kunt de
Afstandbediening 2 nu gebruiken!

Basic

Hoortoestellen in
programma 1

Optionele audiostreamers gebruiken
De ReSound Unite TV TM en de MiniMicrofoonTM
zijn
optionele audio- en
spraakstreamingapparaten die werken
in combinatie met
uw hoortoestellen.
De Unite TV verzendt audiosignalen
van uw televisie,
stereo-installatie, computer, etc. rechtstreeks naar uw hoortoestellen.
De MiniMicrofoon streamt spraak- en audiosignalen rechtstreeks
naar uw hoortoestellen.
Om audio te streamen van de TV Streamer of Minimicrofoon,
drukt u op de streamingknop (3 op pagina 8) op de Afstandbediening 2. De hoortoestellen gaan nu uw streamer zoeken.
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Streaming activeren van de ReSound Unite TM TV
Om het streamen van de televisie, stereo of een ander apparaat
te starten dat is aangesloten op de Unite TV, zet u het audioapparaat aan en drukt u op de streamingknop (3 op pagina 8).
De hoortoestellen beginnen direct te zoeken naar de Unite TV en
maken verbinding.

TV

Zoeken naar televisie
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TV

TV

Televisie niet gevonden
U kunt maximaal 3 streamingapparaten verbinden met uw hoortoestellen. Iedere streamer heeft op de Afstandbediening een
eigen letter: A, B of C. Als er meerdere streamingapparaten in
gebruik zijn, druk dan net zo lang op de streamingknop tot u het
gewenste audiosignaal hoort.

Verbonden met de TV
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Volume aanpassen in streamingmodus
(Beperkte functionaliteit voor draadloze ReSound Alera hoortoestellen. Zie de paragraaf ‘Volume aanpassen ReSound Alera
streamingmodus’).
Als de streamingmodus is ingeschakeld, zijn de volumeaanpassingen van beide hoortoestellen (linkervolumebalk) en van de gestreamde audio (rechtervolumebalk) beide standaard ‘actief ‘. Dit
ziet u aan de twee pijltjes (< en >) naast de volumebalken op het
scherm. Om zowel het volume van het hoortoestel als het audiovolume tegelijkertijd aan te passen, drukt u op de toets ‘+’ of ‘-’ (6
of 7 op pagina 9) op de Afstandbediening 2.
Let op: Als u twee hoortoestellen gebruikt wordt iedere volume-aanpassing toegepast op beide hoortoestellen tegelijk.
Het is ook mogelijk om individuele volumeaanpassingen aan de
hoortoestellen en het gestreamde audiosignaal te doen.
Alleen volume hoortoestellen aanpassen
Om het volume van de hoortoestellen aan te TV
passen, drukt u op
de toets ‘<’ op het toetsenbord (8 op pagina 9). Nu ziet u twee
pijltjes ‘< >’ naast de volumebalk van de hoortoestellen: de volumebalk van de gestreamde audio wordt gedimd.
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Druk op ‘+’ of ‘-’ (6 of 7 op pagina 9) om het
volume van de hoortoestellen aan te passen.
Om terug te keren naar de gelijktijdige aanpassingsmodus, drukt u op de toets ‘>’ (9 op
pagina 9) op het toetsenbord tot er één pijltje
naast iedere volumebalk in het scherm staat,
wat aangeeft dat beide volumeniveaus ‘actief’ zijn.

TV

Alleen volume gestreamde audio aanpassen
Om het volume van de gestreamde audio aan
TV te passen, drukt u
op de toets “>” op het toetsenbord (9 op pagina 9). Nu ziet u twee
pijltjes ‘< >’ naast de volumebalk van de gestreamde audio en het
volume van de ‘hoortoestellen’ wordt gedimd.
Druk op ‘+’ of ‘-’ (6 of 7 op pagina 9) om het volume van de gestreamde audio aan te passen.
Om terug te keren naar de modus voor gelijktijdige aanpassing, drukt u op de toets ‘< ‘
(8 op pagina 9) op het toetsenbord tot er één
pijltje verschijnt naast iedere volumebalk op het
scherm, wat aangeeft dat beide volumeniveaus
‘actief’ zijn.

TV
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Volume aanpassen ReSound Alera streamingmodus
Als u draadloze ReSound Alera hoortoestellen gebruikt, wordt de
volume-aanpassing alleen toegepast op het gestreamde audiosignaal.
Pas indien nodig het volume aan met de toetsen ‘+’ en ‘-’ (6 en 7
op pagina 9). Het volume van het gestreamde audiosignaal kan
ook afzonderlijk worden aangepast voor het linker- of rechtertoestel met de knoppen < of > (8 of 9 op pagina 9).
Om het streamen te stoppen en terug te keren naar het vorige
programma, drukt u op de knop ‘P’ (10 op pagina 9). U kunt ook
op de HOMEknop (4 op pagina 8) drukken, waarmee de hoortoestellen worden ingesteld op standaardinstellingen (zie paragraaf
‘Terug naar standaardinstellingen’).
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Telefoon (optioneel)
ReSound UniteTM Telefoonclip+ en PhoneNow™ werken ook in
combinatie met de Afstandbediening 2. Als u de Telefoonclip+
of PhoneNow gebruikt, wordt dit op het scherm weergegeven.
Als het telefoongesprek beëindigd is, keren de hoortoestellen
weer terug naar het vorige programma. Dat programma wordt
weergegeven op het scherm van de Afstandbediening 2. Volumeaanpassingen die tijdens het telefoongesprek
gedaan worden, worden niet overgenomen in
het vorige programma.
TV

Door een telefoongesprek wordt het streamen
van de streaming-apparaten tijdelijk onderbroken, en dit wordt weer hervat als het telefoongesprek beëindigd is.
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Bijlage: uitzonderingen op normaal gebruik
Wij raden aan om beide toestellen altijd in hetzelfde programma
te zetten. Twee verschillende programma’s is echter wel mogelijk:
bijvoorbeeld programma 1 aan de linkerkant en gestreamde audio aan de rechterkant. In dit geval werkt de Afstandbediening 2
iets anders, zoals te zien is in de volgende voorbeelden.
Situatie 1: u gebruikte eerst in beide oren programma 1, maar
heeft met behulp van de drukknop op het rechtertoestel de rechterkant ingesteld op programma 2. Als u nu op de knop ‘P’ op
de Afstandbediening 2 drukt, schakelt het linkertoestel naar programma 2, net als uw rechtertoestel. Als u nu nog vaker op de
toets ‘P’ drukt, wordt het programma aan beide kanten gelijktijdig
gewijzigd.
Situatie 2: u heeft uw linkerhoortoestel ingesteld op programma 1
en het rechter op programma 2. Als u nu op de knop Streaming
drukt, ontvangen uw beide hoortoestellen gestreamd geluid uit
dezelfde bron (bijvoorbeeld de TV). Als u nu op de knop P drukt,
wordt de streaming aan beide kanten uitgeschakeld en keren uw
beide hoortoestellen terug naar hun vorige programma (programma 1 en programma 2).
Situatie 3: op uw linkerhoortoestel is programma 1 actief maar u
heeft door de knop op uw rechterhoortoestel in te drukken voor
de rechterkant streaming geactiveerd. Als u nu op de knop ‘P’
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druk, keert uw rechterhoortoestel terug naar het programma dat
daarvoor actief was, en uw linkerhoortoestel gaat naar het volgende programma. Door nogmaals op de knop ‘P’ te drukken,
worden beide hoortoestellen weer naar hetzelfde programma
geschakeld.
Als u in plaats daarvan op de knop Streaming drukt, worden uw
beide hoortoestellen ingesteld op hetzelfde gestreamde audioprogramma.
Situatie 4: beide hoortoestellen zijn ingesteld op programma 1,
maar u gebruikt voor uw linkeroor de functie PhoneNow. Als u tijdens het telefoongesprek op de knop ‘P’ drukt, schakelt de rechterkant over op programma 2, wat geen invloed heeft op uw telefoongesprek. Na het gesprek blijft uw linkertoestel in programma
1. Als u in plaats daarvan tijdens het telefoongesprek op de knop
Streaming drukt, wordt alleen aan de rechterkant streaming gestart, zodat u met uw linkertoestel kunt blijven telefoneren.
Situatie 5: u heeft de streaming middels de Streamingknop
geactiveerd voor beide oren, maar gebruikt links de functie
PhoneNow. Als u tijdens het telefoongesprek op de knop ‘P’
drukt, wordt de streaming aan de rechterkant gestopt, wat geen
invloed heeft op uw telefoongesprek. Als u in plaats daarvan tijdens het telefoongesprek op de knop Streaming drukt, schakelt
de streaming aan de rechterkant over op het volgende streamingprogramma, zodat u met uw linkertoestel kunt blijven telefoneren.
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Situatie 6: als uw hoortoestellen in verschillende hoortoestelprogramma’s staan, wordt alleen het programmanummer voor ieder
hoortoestel weergegeven. Er wordt geen programmanaam weergegeven.
Situatie 7: als er één hoortoestel in streamingmodus staat en
de andere in één van de hoortoestelprogramma’s, wordt alleen
de streamingweergave getoond, zonder programmanummer of
-naam.

Belangrijke informatie
Onderhoud en zorg

i

• Maak de Afstandbediening 2 schoon met een vochtige doek.
Gebruik nooit huishoudelijke reinigingsproducten (waspoeder,
zeep, etc.) of alcohol om het apparaat te reinigen.
• Bescherm de Afstandbediening 2 tegen overmatig vocht
(douchen, zwemmen) en warmte (verwarming, auto, dashboard). Voorkom grote schokken en trillingen.
Algemene waarschuwingen

i

• Houd de Afstandbediening 2 buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.
• De Afstandbediening 2 maakt gebruik van low power digitaal
gecodeerde transmissie om met andere draadloze apparaten
te communiceren. Hoewel onwaarschijnlijk, is het mogelijk
dat elektronische apparaten in de nabije omgeving beïnvloed
worden. Mocht dit gebeuren, zorg dan dat er meer afstand is
tussen de Afstandbediening 2 en desbetreffende apparatuur.
• Wanneer u tijdens gebruik van de Afstandbediening 2 last
heeft van elektromagnetische storing, verwijder u dan van de
bron van de storing.
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Algemene voorzorgsmaatregelen

i

• Uw hoortoestel en de Afstandbediening 2 hebben tijdens de
aanpassing een unieke netwerkcode meegekregen. Dit zorgt
ervoor dat het apparaat geen hoortoestellen van anderen kan
beïnvloeden.
• Hoogspanningsapparatuur, grote elektronische installaties en
metalen constructies kunnen mogelijk het signaal aantasten
en de reikwijdte aanzienlijk verminderen.
• Gebruik alleen originele accessoires van ReSound.
• Doe geen veranderingen of aanpassingen aan de Afstandbediening 2.
• Door de Afstandbediening 2 te openen, kunt u er schade aan
toebrengen. Als er problemen optreden die niet kunnen worden opgelost met behulp van de richtlijnen in deze handleiding, neem dan contact op met uw audicien.
• De Afstandbediening 2 mag alleen gerepareerd worden door
een bevoegd servicecenter.
• Gebruik de Afstandbediening 2 niet in ruimtes waar RF-overdracht verboden is, bijvoorbeeld vliegtuigen, etc.
• Pair de Afstandbediening 2 alleen met apparaten waar hij expliciet voor bedoeld is.
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ONDERHOUD INGEBOUWDE ACCU

i

Neem s.v.p. het onderstaande in acht

• Uw apparaat wordt gevoed door een oplaadbare accu.
• Optimale prestaties van een nieuwe accu worden pas bereikt
nadat deze twee of drie keer volledig opgeladen en weer ontladen is.
• De accu kan honderden keren opgeladen en ontladen worden, maar uiteindelijk zal hij ‘opraken’.
• Koppel de oplader los van de wandcontactdoos en van de
Afstandbediening 2 als hij niet in gebruik is.
• Als hij niet gebruikt wordt zal een volledig opgeladen accu
langzamerhand zijn lading verliezen.
• Als u het product op hete plekken achterlaat, zoals een afgesloten auto in de zomer, verlaagt dit de capaciteit en levensduur van de accu.
• Een apparaat met een koude accu werkt mogelijk tijdelijk niet,
ook al is de accu volledig opgeladen. De prestaties van de
accu zijn met name beperkt in temperaturen ruim onder het
vriespunt.
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Waarschuwing accu

i

• Let op: de batterij die voor dit product gebruikt wordt, kan bij
verkeerd gebruik een risico tot brand of chemische brandwonden vormen.
• Probeer het apparaat niet te openen of de accu te vervangen.
• Deze is ingebouwd en niet vervangbaar. Gebruik van andere
accu’s geeft een risico op brand of ontploffing en de garantie
is in dat geval niet meer geldig.
• De accu in uw apparaat mag niet verwijderd of vervangen
worden door de gebruiker. Iedere poging om dit wel te doen
is gevaarlijk en kan leiden tot beschadiging van het product.
• Laad de Afstandbediening 2 alleen op met een lader die samen met het product geleverd is.
• Ruim de accu s.v.p. op in overeenstemming met de lokale reglementen. Recycle waar mogelijk.
• Gooi de accu niet als huishoudelijk afval weg, en gooi hem niet
in een vuur, omdat hij kan exploderen.
• Accu’s kunnen exploderen als ze beschadigd zijn.

i

Onderhoud oplader
Neem s.v.p. het onderstaande in acht als er een oplader wordt
geleverd bij het apparaat.
• Probeer uw product niet te laden met andere producten dan
de meegeleverde AC-adapter. Gebruik van andere opladers
kan het apparaat beschadigen of vernielen en kan gevaarlijk
zijn.
• Door het gebruik van andere laders kan een goedkeuring of
garantie ongeldig worden.
• Voor beschikbaarheid van goedgekeurde uitbreidingen vraagt
u advies aan uw audicien.
• Laad het apparaat op volgens de meegeleverde instructies.

i

Waarschuwing oplader

• Als u de stroomkabel of adapter uit het stopcontact haalt, trek
dan altijd aan de stekker, nooit aan de kabel.
• Gebruik nooit een beschadigde oplader.
• Probeer de oplader nooit uit elkaar te halen omdat u zich dan
blootstelt aan het gevaar van een elektrische schok.
• Het incorrect weer in elkaar zetten kan tijdens het gebruik een
elektrische schok of zelfs brand veroorzaken.
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• Vermijd het opladen in extreem hoge of lage temperaturen en
gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimtes.
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Garantie

Technische specificaties
Operationeel bereik:

tot 3 meter

Draadloos:

2,4 GHz

Bedrijfstemperatuur:

0 tot 55 °C

Bewaartemperatuur:

-20 tot 60 °C

Temperatuurtest, transport en opslaginformatie
Dit product is onderworpen aan diverse temperatuur- en vochttesten in verwarmingscycli tussen -25°C en +70°C conform interne- en industriestandaarden.

De ReSound UniteTM Afstandbediening 2 heeft een beperkte fabrieksgarantie van 12 maanden vanaf de dag van aankoop. Houd
er rekening mee dat er in uw land mogelijk andere garanties gelden. Neem contact op met uw audicien voor meer informatie.
Wat dekt deze garantie?
Een elektrisch apparaat dat door defecten in werkzaamheden,
productie of ontwerp niet correct functioneert bij normaal gebruik, worden onderdelen gratis vervangen of gerepareerd als het
geretourneerd wordt naar de winkel waar het gekocht is.
Als bepaald wordt dat reparatie niet haalbaar is, kan, na wederzijdse instemming tussen de audicien en de klant, het gehele product vervangen worden door een vergelijkbaar product.
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Wat is niet gedekt door de garantie?
Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onderhoud,
ongelukken, reparaties door onbevoegde partijen, blootstelling
aan corroderende omstandigheden of schade door vreemde
objecten die in het apparaat gestopt zijn, worden NIET gedekt
door de beperkte garantie en kunnen de garantie ongeldig maken. Bovenstaande garantie heeft geen invloed op alle juridische
rechten die u zou kunnen hebben onder de van toepassing zijnde
nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentenproducten. Uw audicien kan een garantie afgegeven hebben die
verder gaat dan de clausules in deze beperkte garantie. Neem
contact op met uw audicien voor meer informatie.
Serienummer:
Datum van aankoop:
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OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
PROBLEEM

OORZAAK

MOGELIJKE OPLOSSING

Het scherm blijft uit als
ik op een toets op de
Afstandbediening 2 druk

De Afstandbediening 2 is uitgeschakeld

Zet de Afstandbediening 2 aan door de Aan/uit-schakelaar
naar AAN te schuiven

De accu in de Afstandbediening 2
is leeg

Laad de accu opnieuw op

Er wordt geen informatie
weergegeven op het
scherm als ik het activeer
door op een toets op
de afstandbediening te
drukken

De Afstandbediening 2 en de
hoortoestellen zijn niet gepaird

Voer de pairingprocedure uit

Ik druk de pairingknop
op de Afstandbediening
2 in, maar het pictogram
‘zoeken’ op het scherm
wordt niet vervangen
door de status van het
hoortoestel

De Afstandbediening 2 en het
hoortoestel bevinden zich niet binnen hun draadloze bereik

Verzeker u ervan dat de Afstandbediening 2 en de hoortoestellen zich binnen hun draadloos bereik bevinden en herhaal het
pairingproces.

De Afstandbediening 2 en hoortoestellen stonden niet tegelijkertijd in pairingmodus

Herhaal het pairingproces en verzeker u ervan dat de batterijlades van beide hoortoestellen gesloten worden binnen 20
seconden nadat de pairingknop op de Afstandbediening 2 ingedrukt is.

40

41

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
PROBLEEM

OORZAAK

MOGELIJKE OPLOSSING

Het pictogram ‘zoeken’
wordt voortdurend weergegeven op het scherm
van de Afstandbediening
2

De Afstandbediening 2 en de
hoortoestellen zijn niet binnen hun
draadloos bereik

Controleer of de Afstandbediening 2 en de hoortoestellen binnen hun draadloos bereik zijn

Het hoortoestel staat niet aan

Zet het hoortoestel aan

De batterij in het hoortoestel is
leeg

Vervang de batterij in het hoortoestel

De twee hoortoestellen staan niet
in hetzelfde programma. Dit kan
bijvoorbeeld komen doordat een
van de hoortoestellen niet binnen
het draadloze bereik was toen er
een commando gegeven werd
vanaf de Afstandbediening 2. Of
omdat u het programma op een
van de hoortoestellen veranderd
hebt door op de programmaknop
te drukken.

Stel dezelfde programma’s op de hoortoestellen in met behulp
van de Afstandbediening 2 of de programmaknop op het hoortoestel

Er worden twee verschillende programmanummers of icoontjes op het
scherm weergegeven
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Let op: Door interne prioriteiten heeft dit commando geen effect op een hoortoestel dat in het telefoonprogramma staat
(herkenbaar door het telefoonicoontje dat op het scherm van
de Afstandbediening 2 wordt weergegeven)
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OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
PROBLEEM

OORZAAK

MOGELIJKE OPLOSSING

Als ik het volume op de
hoortoestellen
aanpas
met de toets ‘+’ of ‘-’, verandert het volume niet

De volumeregeling is slechts voor
één hoortoestel geactiveerd (er
wordt slechts een van de pijltjes
‘<’ of ‘>’ op het scherm van de
Afstandbediening 2 weergegeven)

Druk op de toets ‘<’ of ‘>’ om de volumeregeling ook voor het
andere oor te activeren
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Notities:
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Notities:
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Notities:
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Notities:
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Lees informatie met een waarschuwingssymbool zorgvuldig door

i

WAARSCHUWING wijst op een situatie die kan leiden
tot ernstige verwondingen.
VOORZORGSMAATREGEL wijst op een situatie die
kan leiden tot kleine verwondingen.

i

Advies en tips over hoe beter om te gaan met uw ReSound Unite accessoire.

Apparatuur maakt gebruik van RF-overdracht
Vraag uw audicien naar het afvoeren van uw
ReSound accessoire

Dit product valt onder Type B contactonderdelen

Vragen met betrekking tot de EU Richtlijn Medische
Apparatuur 93/42/EEC en Richtlijn R&TTE 1999/5/EEC
dienen gericht te worden aan GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, DK 2750 Ballerup, Denemarken
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