
Vejledning til Smart
Control-fjernbetjening



Tak

Tak, fordi du har valgt Unitron Smart Control-
fjernbetjening til dit Unitron-høreapparat.

Hos Unitron interesserer vi os for mennesker
med høretab. Vi er i tæt samarbejde med
dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,
formålsdrevne løsninger til alle. Because
hearing matters.



Din Smart Control-fjernbetjening

Høreapparattilpasser:________________________

__________________________________________

Telefon: ___________________________________

Model: ____________________________________

Serienummer: ______________________________

Udskiftningsbatterier: Et AAA (1,5 volt), standard
eller genopladeligt

Garanti: ___________________________________

Købsdato: _________________________________



Hurtig oversigt

Lav batteriadvarsel
venstre og højre
indikatorlys blinker
skiftevis i 2
minutter

Batteristørrelse

AAA

Udskiftning af batterier

Tænd/sluk

R L

R L

Sluk
Tænd

R L

1 Tænd/sluk-knap
2 Venstre/begge/højre-knap
3 Venstre (blå) indikatorlys
4 Højre (rød) indikatorlys
5 Rullehjul
6 +/–-knapper
7 Hjem-knap
8 Telefon (eller program)-knap
9 Skift program-knap
10 LearnNow™-knap
11 Batterirum
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Overblik over din Smart Control

1 TTæænndd//sslluukk--kknnaapp – tænd, eller sluk din fjernbetjening,
og lås den også for at undgå at sende uønskede
kommandoer

2 VVeennssttrree//bbeeggggee//hhøøjjrree--kknnaapp – giver dig mulighed for at
vælge det høreapparat, du vil justere 

3 VVeennssttrree  ((bbllåå))  iinnddiikkaattoorrllyyss – lyser, når dit venstre
høreapparat bliver justeret

4 HHøøjjrree  ((rrøødd))  iinnddiikkaattoorrllyyss – lyser, når dit højre
høreapparat bliver justeret

5 RRuulllleehhjjuull** – giver dig mulighed for at styre niveauerne
for tale og baggrundsstøj i dit høreapparat

6 VVoolluummeennkkoonnttrroollkknnaappppeerr** – justerer lydstyrken i dit
høreapparat

7 HHjjeemm--kknnaapp – går tilbage til høreapparatets
startprogram

8 TTeelleeffoonn  ((eelllleerr  pprrooggrraamm))--kknnaapp – skifter til
telefonprogrammet i dine høreapparater

9 PPrrooggrraammsskkiifftt--kknnaapp – går videre til høreapparatets
næste høreprogram

10 LLeeaarrnnNNooww™™--kknnaapp  – lærer dit høreapparat dine
ønskede indstillinger for forskellige høreprogrammer

11 BBaatttteerriirruumm – giver mulighed for at udskifte batteriet

* Smart Control kan blive tilpasset af din høreapparatstilpasser,
så funktionerne 5 og 6 muligvis byttes om.
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Overblik over din Smart Control
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Sådan tænder/slukker du din
Smart Control
Din Smart Control har en tænd/sluk (eller
rejselås)-knap på venstre side af
fjernbetjeningen.
Du tænder fjernbetjeningen ved at skubbe
knappen over i Tænd eller den ulåste position .
Du slukker fjernbetjeningen ved at skubbe
knappen over i Sluk eller den låste position .
Ved at skubbe knappen over i Sluk-positionen
undgår du, at der bliver sendt uønskede
kommandoer til dit høreapparat (hvis din
fjernbetjening fx ligger i din taske eller lomme).
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Sådan udskiftes batteriet

Batterirummet er placeret på bagsiden af din
Smart Control.

1. Skub batteridækslet i pilens retning.

2. Tag fat i det gamle batteri med din tommel-
og pegefinger, og fjern det.

3. Indsæt det nye batteri i batterirummet i
den rigtige +/—position med minussiden
først.

4. Skub batteridækslet i den modsatte
retning af pilen.
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Lav batteriadvarsel
Når venstre og højre indikatorlys blinker
skiftevis i to sekunder, er det din Smart
Control, der advarer dig om, at
batteriniveauet er lavt. Advarslen vises, hver
gang du tænder din Smart Control eller
sender en kommando til dit høreapparat,
indtil du skifter batteri, eller batteriet dør.

Pleje af batterier
Kassér altid batterierne på en forsvarlig og
miljørigtig måde

Du forlænger batteriets levetid ved at huske
at slukke din fjernbetjening, når den ikke
bruges
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Betjeningsinstruktioner

Før du bruger din Smart Control, skal du
tænde dit høreapparat for at sikre, at det kan
modtage kommandoerne fra Smart Control.

Smart Control er designet, så den er
behagelig at have i hånden på maksimum   en
armlængdes afstand. Det er ikke nødvendigt
at pege fjernbetjeningen mod dit
høreapparat. Hvis du placerer
fjernbetjeningen ved siden af eller for tæt på
dit høreapparat, kan det forringe
fjernbetjeningens effekt.

Sådan vælger du, hvilket høreapparat der
skal justeres
På toppen af fjernbetjeningen er der en
vveennssttrree//bbeeggggee//hhøøjjrree-knap. Knappen giver dig
mulighed for at vælge det høreapparat, som
du vil justere.

Skub knappen mod venstre for kun at justere
dit venstre høreapparat . Det venstre (blå)R L
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indikatorlys lyser, når du justerer dit venstre
høreapparat. 

Skub knappen mod højre for kun at justere
dit højre høreapparat . Det højre (blå)
indikatorlys lyser, når du justerer dit højre
høreapparat. 

Skub knappen til midterpositionen for at
justere begge dine høreapparater . Begge
indikatorlys lyser, når højre og venstre
høreapparat bliver justeret samtidig.

Sådan justerer du dit høreapparat med
Smart Control

Din Smart Control lyser op, når den tændes
første gang, og hver gang der trykkes på en
knap, så du kan se knapperne i svagt belyste
omgivelser.

Indstilling for rullehjul med komfort-
klarhed-balance
(Kan bruges til høreapparaterne Quantum™ 20 og

R L

R L
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12, Moxi™ 20 og 12, Passport™, Latitude™ 16, Yuu™

og Next™ 16)

Rullehjulet giver dig mulighed for at
styre niveauerne for tale og
baggrundsstøj i dit høreapparat og

giver yderligere mulighed for finjustering ud
over almindelig volumenkontrol.

Rul hjulet langsomt opad for at forbedre
lydenes tydelighed som fx tale.

Rul hjulet langsomt nedad for at forbedre
komforten under støjende høresituationer.

Dit høreapparat bipper muligvis, når der
justeres med hjulet. Se din
høreapparatvejledning for at få flere
oplysninger om din kontrolfunktion.

Knapper til volumenkontrol

Tryk på +-knappen på din Smart Control for at
skrue op for lydstyrken i dit høreapparat.
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Tryk på –-knappen på din Smart Control for
at skrue ned for lydstyrken i dit høreapparat.

Dit høreapparat bipper muligvis, når
lydstyrken justeres. Se din
høreapparatvejledning for at få flere
oplysninger om lydstyrken for biplydene på
dit høreapparat.

Bemærk: Din høreapparattilpasser 
konfigurerer muligvis rullehjulet til at være din
volumenkontrol og dine +/–-knapper til at være
balancen mellem komfort og tydelighed.

Telefon (eller program)-knap
Tryk på TTeelleeffoonn-knappen for at skifte til
telefonprogrammet. Telefonknappen

kan også indstilles til at give dig direkte
adgang til et andet høreprogram, som din
høreapparattilpasser har valgt til dig. Kontakt
din høreapparatstilpasser for at finde ud af,
hvordan din telefonknap er konfigureret.

Tryk på HHjjeemm-knappen for at lukke
telefonprogrammet.
10



Telefonknap med Binaural Telefon
(Binaural Telefon fås kun til de trådløse versioner
af høreapparaterne Quantum 20 og 12, Moxi 20 og
12 såvel som Passport og Latitude 16)

Tryk på TTeelleeffoonn-knappen en enkelt
gang for at skifte til programmet

Binaural Telefon. Dette giver dig mulighed for
automatisk at høre samtalen i begge
høreapparater. Tryk på TTeelleeffoonn-knappen igen
for kun at høre telefonsamtalen i ét øre. Tryk
på HHjjeemm-knappen for at lukke programmet
Binaural Telefon.

Skift program-knap
Tryk på SSkkiifftt  pprrooggrraamm-knappen for at
skifte det nuværende høreprogram i dit

høreapparat. Høreapparatet vil gå videre til
det næste høreprogram. Se din
høreapparatvejledning for at fastslå, hvilke
programmer der er tilgængelige for dig, og
deres biplydsmeddelelser.
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LearnNow™-knap
(Kan bruges til høreapparaterne Quantum 20,
Moxi 20, Passport og Yuu)

LLeeaarrnnNNooww™™-knappen lærer dit
høreapparat, hvilken lydstyrke og

balance mellem komfort og tydelighed du
foretrækker i forskellige høreomgivelser. Når
du trykker på LLeeaarrnnNNooww-knappen, sender
Smart control en kommando til dit høreapparat
for hurtigere at lære dine nuværende
indstillinger. Ved at lære dit høreapparat dette
gør du dine indstillinger for lydstyrke og
balance mellem komfort og tydelighed
personlige og derved minimere behovet for at
justere, når du engang i fremtiden befinder dig
i lignende høreomgivelser.

Bemærk: LearnNow-knappen bør bruges, efter
at du har justeret indstillingerne for lydstyrke og
balance mellem komfort og tydelig, så de er
tilpasset dig. Efter du har brugt LearnNow-
knappen, vil dit høreapparat bippe, hvis
kommandoen blev modtaget med succes. 
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Bemærk: LearnNow-knappen på din Smart
Control deaktiveres muligvis af din
høreapparatstilpasser og kan derfor være
inaktiv.

Bemærk: På Passport og Yuu virker LearnNow-
knappen kun, når dit høreapparat er indstillet til
det automatiske program.

Hjem-knap
HHjjeemm-knappen går tilbage til
startprogrammet for begge

høreapparater svarende til, når du tænder dit
høreapparat for første gang. Denne knap kan
være nyttig, hvis du uafhængigt af positionen
for venstre/begge/ højre-knappen vil gå
tilbage til høreapparatets startprogram og
indstillingerne for lydstyrke og balance
mellem komfort og tydelighed, når
høreapparatet tændes for første gang. Se i
høreapparatvejledningen, hvilket program der
er dit startprogram.
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Tilbehør

Du kan bruge en nøglesnor til din Smart
Control, så du kan bære fjernbetjeningen
rundt om halsen eller håndleddet. Fastgør
nøglesnoren til fjernbetjeningen som vist
nedenfor.
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Sådan passer du på din Smart Control

Åbn batterirummet og fjern batteriet, hvis
fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere
perioder.

Du må ikke bruge Smart Control i badet eller
putte den i vand.

Hvis din Smart Control bliver våd, må du ikke
forsøge at tørre den i ovnen eller mikroovnen.
Du må ikke trykke på knapperne. Åbn
batterirummet, og fjern batteriet, så din
fjernbetjening kan lufttørre i 24 timer. 

Beskyt din fjernbetjening mod ekstrem varme
(hårtørrer, handskerum eller instrumentbræt).

Undgå at tabe fjernbetjeningen eller slå det
mod hårde overflader.
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Sådan rengører du Smart Control

Du må ikke anvende alkohol til rengøring af
fjernbetjeningen. Brug en fugtig klud til at
rense fjernbetjeningens yderside.
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Fejlfindingsvejledning
Se fejlfindingspanelet nedenfor, hvis du har problemer med
din Smart Control. Se din høreapparatvejledning, hvis du har
problemer med dit høreapparat.

Årsag Mulig løsning

Indikatorlys lyser ikke
Ikke tændt
Lavt batteriniveau/
dødt batteri
Dårlig batterikontakt

Batteriet vender
på hovedet
Indikatorlys blinker hurtigt
Lavt batteri 
Høreapparat modtager ikke kommandoerne fra
Smart Control
Fjernbetjeningen holdes
for langt væk

Fjernbetjeningen holdes
for tæt på 

Kontakt din høreapparattilpasser, hvis du har et problem, 
der ikke optræder i vejledningen. Hvis du ikke har en
høreapparattilpasser, bedes du kontakte det nærmeste
kontor anført på bagsiden af denne brochure.

Tænd
Udskift batteri

Kontakt din
høreapparattilpasser
Indsæt batteri med plussiden
(+) opad

Udskift batteri

Flyt fjernbetjeningen
tættere på dig

Flyt fjernbetjeningen til en
maksimal afstand på en
armlængde
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Advarsler

Smart Control bør kun anvendes, som din
høreapparattilpasser har sagt.

Smart Control anvender en digitalt kodet,
induktiv lavstrømstransmission til at
kommunikere til dit høreapparat. Selvom
det er usandsynligt, er det muligt, at der
kan opstå interferens med medicinske
anordninger så som pacemakere. Der
burde ikke opstå interferens ved normal
brug, hvor fjernbetjeningen holdes roligt i
hånden med en afstand på 10 cm eller
mere fra kroppen. Derfor anbefales det, at
folk med pacemakere ikke opbevarer
fjernbetjeningen i en brystlomme.

Du må ikke bruge Smart Control i områder
med eksplosionsfare.

Du skal ikke bruge Smart Control på
steder, hvor det er forbudt at bruge
elektroniske apparater som fx i en
flyvemaskine.



19

Opbevar din Smart Control et sikkert sted
ved CT- og MRI-scanninger eller ved andre
elektromagnetiske behandlinger.

Ændringer eller modifikationer foretaget af
Smart Control, som ikke er udtrykkeligt
godkendt af Unitron Hearing, kan gøre
brugerens bemyndigelse til at anvende
udstyret ugyldig.

Batteriadvarsler
Efterlad aldrig din fjernbetjening eller
batterier et sted, hvor små børn eller dyr
kan nå dem.

Put aldrig din fjernbetjening eller batterier i
munden. Hvis et batteri sluges, skal du
straks kontakte din læge.

Forholdsregler
Kontakt din høreapparatstilpasser, hvis din
Smart Control ikke fungerer, efter at du har
isat nye batterier. Medbring altid din Smart
Control og dit høreapparat, hvis du har
spørgsmål om dem.
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Din Smart Control og dit høreapparat
bærer en unik kommunikationskode.
Denne kode gør, at din Smart Control ikke
påvirker andres høreapparater.

Der er brugt de allernyeste komponenter til
din Smart Control, så du får en særdeles
pålidelig oplevelse i forbindelse med
brugen af produktet med praktisk talt
ingen interferens fra andre apparater. Når
du bruger Smart Control i nærheden af en
computerterminal eller et
kommunikationsapparat så som en digital
mobiltelefon eller andet med et stærkt
elektromagnetisk felt, kan det dog være
nødvendigt at holde en afstand på
minimum 60 cm for at sikre, at den
fungerer korrekt. Hvis høreapparatet ikke
har forbindelse til Smart Control på grund
af en unormal elektromagnetisk
forstyrrelse, skal du bevæge dig væk fra
det forstyrrende felt.
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Mærkning
Serienummeret og produktionsåret står inde i
batterirummet.

Udfyld klistermærket med
kontaktoplysninger, som
fulgte med din nye Smart
Control, og som findes inde
i batterirummet.
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Overensstemmelseserklæring
Unitron Hearing erklærer herved, at Smart Control
overholder de væsentlige krav og andre relevante
bestemmelser i 93/42/EEC-direktivet. Kontakt din
lokale repræsentant fra listen over Unitron Hearing-
distributører for at få udleveret en kopi af
overensstemmelseserklæringen.

Dette apparat overholder kapitel 15 i de
amerikanske FCC-regler og RSS 210 fastsat af
Industry Canada. Brugen af produktet er underlagt
følgende to betingelser: (1) Dette apparat forårsager
ikke skadelig interferens, og (2) dette apparat skal
tage imod en hvilken som helst modtaget
interferens, herunder interferens, som kan forårsage
uønsket betjening.
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Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetiske udledninger
Modellen Smart Control er beregnet til brug i de elektromagnetiske
omgivelser, som er anført nedenfor. Kunden eller brugeren af modellen
Smart Control bør sikre sig, at den bruges i sådanne omgivelser.

Udledningstest Overholdelse Elektromagnetiske omgivelser –
vejledning

RF-udledninger 
CISPR 11

Gruppe 2 Modellen Smart Control skal udlede
elektromagnetisk energi for at kunne
udføre dens tilsigtede funktion.
Elektronisk udstyr i nærheden kan
påvirkes.

RF-udledninger 
CISPR 11

Klasse B Modellen Smart Control er velegnet
til brug i alle husholdninger,
inklusive indenlandske
husholdninger, og i dem, der er
direkte forbundet til det offentlige
strømforsyningsnetværk med
lavspænding, som leverer strøm til
bygninger, der bruges til
indenlandske formål.Harmoniske

udledninger 
IEC 61000-3-2

Kan ikke
anvendes

Spændingsudsvin
g/ svingende
udledninger
IEC 61000-3-3

Kan ikke
anvendes

Skema 201
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Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet
Modellen Smart Control er beregnet til brug i de elektromagnetiske
omgivelser, som er anført nedenfor. Kunden eller brugeren af modellen Smart
Control bør sikre sig, at den bruges i sådanne omgivelser.

Immunitetstest IEC 60601
testniveau

Overholdels
esniveau

Elektromagnetiske
omgivelser – vejledning

Elektrostatisk
udladning (ESD)

IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV luft

±6 kV
kontakt
±8 kV luft

Gulvet bør være af træ, beton
eller keramiske klinker. Hvis
gulvet er dækket af et
syntetisk materiale, bør den
relative luftfugtighed være
mindst 30 %.

Elektrisk hurtig
indsvingningsstrø
m/udbrud
IEC 61000-4-4

±2 kV til
strømforsyningskabler
±1 kV til ind- og
udgående ledninger

Kan ikke
anvendes

Kvaliteten af hovedstrømmen
bør være den samme som for
et erhvervs- eller
hospitalsmiljø.

Spændingsbølge

IEC 61000-4-5

±1 kV-ledning(er) til
ledning(er)
±2 kV-ledning(er) til
jorden

Kan ikke
anvendes

Kvaliteten af hovedstrømmen
bør være den samme som for
et erhvervs- eller
hospitalsmiljø.

Fald i spænding,
korte afbrydelser
og
spændingsvariati
oner for
indgående
ledninger til
strømforsyning.

IEC 61000-4-11

<5% UT (>95% dip in UT)
for 0,5 cycle
40% UT (60% dip in UT)
for 5 cycles
70% UT (30% dip in UT)
for 25 cycle
<5% UT (>95% dip in UT)
for 5 sec

Kan ikke
anvendes

Kvaliteten af hovedstrømmen
bør være den samme som for et
erhvervs- eller hospitalsmiljø.
Hvis brugeren af modellen
Smart Control kræver fortsat
brug ved afbrydelser af
hovedstrømmen, anbefales det,
at modellen Smart Control
forsynes med strøm fra en ikke-
afbrydelig strømforsyning eller
et batteri.

Strømfrekvens
(50/60 Hz) 
magnetisk felt

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Magnetiske felter for
strømfrekvens bør være på et
niveau, der er typisk for et
almindeligt erhvervs- eller
hospitalsmiljø. 

BEMÆRK: UT er netspændingen med vekselstrøm forud for brugen af testniveauet.

Skema 202
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Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet
Modellen Smart Control er beregnet til brug i de elektromagnetiske
omgivelser, som er anført nedenfor. Kunden eller brugeren af modellen
Smart Control bør sikre sig, at den bruges i sådanne omgivelser.

Immunitet-
stest

IEC 60601
testnivea

Overholdel
sesniveau

Elektromagnetiske omgivelser –
vejledning

Transportabelt og mobilt RF-kommunika-
tionsudstyr bør ikke anvendes tættere på nogen
som helst del af Smart Control – inklusiv dens
kabler – end den anbefalede separationsafstand,
der er udregnet ud fra ligningen, som anvendes på
senderens frekvens.
Anbefalet separationsafstand

Den ledede RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms 
150 kHz til
80 MHz

Kan ikke
anvendes

d = 1,2 

Udstrålet RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz til
2,5 GHz

3 V/m d = 1,2 80 MHz til 800 MHz 

d = 2,3 800 MHz til 2,5 GHz 

hvor P er senderens maksimale elektriske
udgangseffekt målt i watt (W) ifølge producenten
af senderen, og d er den anbefalede
separationsafstand målt i meter (m).
Feltstyrker fra fastgjorte RF-sendere, som en
undersøgelse af et elektromagnetisk sted har
bestemt,a bør være mindre end
overholdelsesniveauet i hvert frekvensområdeb.
Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr,
der er markeret med følgende symbol: 

BEMÆRKNING 1: Det høje frekvensspektrum gælder ved 80 MHz og 800 MHz.
BEMÆRKNING 2: Disse retningslinjer gælder ikke i alle situationer. Elektromagnetisk
udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, objekter og personer.
aFeltstyrken fra stationære sendere, f.eks. hovedstationer for radiotelefoner (cellulær/trådløs) og bærbare
radioer, amatørradio, radioudsendelser via AM og FM og tv-udsendelser, kan teoretisk set ikke forudsiges
med sikkerhed. På grund af de stationære RF-sendere bør man overveje at foretage en elektromagnetisk
undersøgelse af miljøet. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor Model Smart Control anvendes,
overstiger det relevante niveau for RF-overensstemmelse ovenover, bør man kontrollere, at Model Smart
Control fungerer på normal vis. Hvis der forekommer usædvanlig aktivitet, kan det være nødvendigt med
yderligere foranstaltninger, f.eks. dreje eller omplacere Model Smart Control.
bHvis frekvensen er over 150 kHz til 80 MHz, skal feltstyrken være under 3 V/m.

Skema 204
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Anbefalet afstand mellem bærbart og mobilt RF-
kommunikationsudstyr og Model Smart Control

Model Smart Control er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor
udstrålede RF-forstyrrelser kontrolleres. Kunden eller brugeren af Model Smart
Control kan hjælpe med at forhindre elektromagenetisk interferens ved at holde en
minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere)
og Model Smart Control som anbefalet nedenfor i henhold til
kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Maksimal
udgangseffekt for

sendere
W

Afstand i forhold til senderens frekvens
m

150 kHz til 80 MHz
d = 1,2 

80 MHz til 800 MHz
d = 1,2 

800 MHz til 2,5 GHz
d = 2,3 

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

For sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke står på listen, kan den anbefalede
afstand d i meter (m) beregnes ved hjælp af den ligning, der gælder for senderens
frekvens, hvor P er den maksimale udgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold til
producenten.

BEMÆRKNING 1: Det høje frekvensspektrum gælder ved 80 MHz og 800 MHz.

BEMÆRKNING 2: Disse retningslinjer gælder ikke i alle situationer. Elektromagnetisk
udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, objekter og personer.

Skema 206
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