
Hurtigveiledning for brukere av Baha® 5 lydprosessorer

Cochlear™ Baha® Remote Control 2

Kontroller med audiografen om din lydprosessor er paret 
med din Remote Control 2. Det er ikke nødvendig å pare 
forhåndsparede lydprosessorer på nytt. Hvis din lydprosessor 
ikke er forhåndsparet, finner du forklaring på hvordan du 
enkelt parer den med din Remote Control 2 på siste side i 
denne veiledningen.

Gjør at du diskret kan justere din Baha lydprosessor

Har store knapper for enkelt valg av lydstyrke eller program

Lar deg overvåke din eller ditt barns lydprosessor

Gjør det enkelt å strømme til annet trådløst tilbehør

Merk: Baha Remote Control 2 kan pares med to Baha 5 lydprosessorer 
for dem som har bilateral tilpasning.

PÅ/AV-knapp
Mikrofon 

mute-knapp for 
lydprosessoren

Strømming (TV 
Streamer eller 

Mini Microphone 
som tilleggsutstyr)

Hjem-knapp Programendring

Display

Øke volumet

Redusere volumet

Velge kun venstre 
lydprosessor

Paringsknapp

Velge kun høyre 
lydprosessor

Batteriet må være fulladet før du kan bruke Remote Control 
2. For å lade den, plugger du i ladekabelen som vist til høyre. 
Deretter plugger du den andre enden i en stikkontakt. Under 
lading vises det en, to og tre streker kontinuerlig i batterimåleren. 
Når det er fulladet, vises alle tre streker kontinuerlig.

Fordeler ved bruk av Cochlear Baha Remote Control 2

Produktoversikt Komme i gang

Lade batteriet
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For å slå PÅ Remote Control 2, skyver du bryteren på siden av Remote Control 2 ned til PÅ-stilling. 
Det vises et hvitt “I”-ikon nederst på bryteren, og displayet slås på.  
 
For å slå Remote Control 2 AV, skyver du PÅ/AV-bryteren opp til AV-stilling.

Hvordan slå din Remote Control 2 PÅ og AV

Velg venstre eller høyre 
lydprosessor hvis du bruker to 
lydprosessorer.

Veksle mellom siderAktivere strømming

Hjem: Slutt å strømme og gå 
tilbake til program 1 og standard 
voluminnstillinger

Slutt å strømme og gå tilbake 
til siste brukte program og 
voluminnstillinger

Deaktivere strømming

Batteriene i Baha 
lydprosessoren er nesten 
utladet og må skiftes.

I venstre 
lydprosessor. 

I høyre 
lydprosessor. 

Remote Control 2 viser

EverydayEveryday

Hvis lydprosessoren din er 
paret med flere enn ett trådløst 
tilbehør, trykker du en, to eller 
tre ganger for å veksle mellom 
de ulike tilbehørsenhetene. Hvis 
du ikke får koblet til det trådløse 
tilbehøret, må du flytte deg 
nærmere og prøve igjen.

A

Venstre og høyre 
strømmingsvolum valgt.

Phone Clip er aktiv.

TVEveryday

Hvordan bruke Remote Control 2

Tilkoblet strømmingsenhet.

A

Volum for venstre og høyre 
lydprosessor valgt.

Batterispenningen i Remote 
Control 2 er lav, og batteriet 
må lades. 

NoiseA

Ingen strømmingsenhet funnet.

A
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Påse at Remote Control 2 er fulladet og slått PÅ.

C “Søkeikonet” vises på skjermen, og Remote Control 2 er nå i 
paringsmodus i 20 sekunder.

F Søke og koble til lydprosessorer.

D

Søker etter venstre 
lydprosessor.

Merk! Gjenta punkt A til F hvis du har to lydprosessorer.

Søker etter høyre 
lydprosessor.

Everyday

B Trykk én gang på paringsknappen på Remote Control 2 med 
spissen på en penn eller liknende.

E Vellykket paring indikeres av en hørbar melodi i 
lydprosessoren.

Søker etter begge 
lydprosessorer.

Pare med din Baha lydprosessor

A

Mens paringsmodus er aktivert, slår du på 
lydprosessoren ved å lukke batteridekselet.

Hjelp

For fullstendig informasjon om Cochlear Baha Remote Control, 
se bruksanvisningen. 

For fullstendig informasjon om Cochlear Baha lydprosessor, 
se bruksanvisningen del A.

Visit www.cochlear.com to learn about our 
full range of apps and wireless accessories.

Gå inn på www.cochlear.com for å få 
vite mer om vårt komplette utvalg av 
apper og trådløst tilbehør.
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Slå av din Baha lydprosessor ved å åpne 
batteridekselet.

633337-00. Translation of 630671-00.


