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Gratulujemy zakupu pilota zdalnego sterowania RC-N. 
Twój pilot umożliwi Tobie łatwą, bezproblemową  
i dyskretną zmianę głośności dźwięku i programu  
w Twoich aparatach słuchowych.

Niniejsza instrukcja zawiera szczegółowy opis 
budowy oraz funkcjonowania pilota RC-N. Prosimy 
o zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi oraz 
stosowanie się do zawartych w niej zaleceń.
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Uwagi oraz ostrzeżenia 

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych uwag 
i ostrzeżeń przed rozpoczęciem stosowania pilota.

Ostrzeżenia dt. bezpieczeństwa
Niniejsze urządzenie nie może służyć do zabawy 
i pod żadnym pozorem nie powinno być dostępne 
dla noworodków oraz małych dzieci, które mogłyby 
połknąć elementy pilota. Jeśli doszło do połknięcia 
lub/i zakrztuszenia się jakimkolwiek elementem 
urządzenia należy bezzwłocznie skontaktować się 
z lekarzem.
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Nigdy nie wystawiaj RC-N na nadmierne działania 
ciepła, nie umieszczaj go w piekarnikach, 
kuchenkach mikrofalowych, nie zostawiaj w 
nagrzanym samochodzie. W takich przypadkach 
może dojść do uszkodzenia urządzenia a nawet 
eksplozji.

Pilota nie należy stosować podczas lotu samolotem, 
chyba że zgody na jego używanie udzielił personel 
pokładowy. 



8

Użytkownicy urządzeń medycznych takich jak  
rozrusznik serca, implanty itp. powinni stosować 
takie same środki ostrożności, jak w przypadku 
telefonów komórkowych. Jeśli używasz tego typu 
urządzeń, trzymaj RC-N nie bliżej niż 15 cm od 
urządzenia medycznego.

RC-N generuje bardzo słabe fale radiowe, które nie 
są niebezpieczne i nie mogą spowodować np. 
pożaru. Niemniej jednak, nigdy nie używaj pilota, 
jeśli w Twoim otoczeniu mogą być materiały  
wybuchowe itp.



9

Czyść regularnie pilota RC-N. Urządzenie nie 
powinno być czyszczone za pomocą żadnych 
środków powierzchniowo czynnych,  alkoholi itp. 
Środki chemiczne w niektórych kosmetykach jak np. 
lakier do włosów, płyn po goleniu lub w środkach 
przeciw insektom mogą uszkodzić urządzenie. Odłóż 
pilota przed zastosowaniem w/w środków. Nie 
zanurzaj pilota w wodzie ani innych płynach.
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Jeśli do urządzenia przyłączono pasek, nigdy nie 
zakładaj go na szyję.

Nie używaj RC-N podczas prześwietlenia rentgenow-
skiego, badań MRI/PET, ani podczas zabiegów i 
operacji medycznych.

Używanie RC-N podczas prowadzenia samochodu 
może rozproszyć Twoja uwagę. W trudnych 
przypadkach, przed użyciem RC-N zatrzymaj się w 
bezpiecznym miejscu. 
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Zawsze używaj baterii rekomendowanych przez 
Twojego Protetyka Słuchu. Baterie niskiej jakości 
zawierają substancje żrące, które mogą wyciec i 
uszkodzić RC-N. Zużyta bateria powinna być 
niezwłocznie wymieniona.

Nigdy nie próbuj ładować baterii jednorazowych, 
gdyż może spowodować to niebezpieczny dla Ciebie 
wybuch. Nigdy nie pozbywaj się baterii poprzez 
spalenie. W tym przypadku istnieje ryzyko niebez-
piecznej eksplozji.
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Nigdy nie wyrzucaj baterii do domowego pojemnika 
na śmieci. Baterie są szkodliwe dla środowiska 
naturalnego. Zużyte baterie składuj zgodnie z 
lokalnymi regulacjami prawnymi.

RC-N generuje słabe sygnały, które sterują działa-
niem aparatów słuchowych. Jakkolwiek jest to 
bardzo mało prawdopodobne, pilot może zakłócać 
działanie innych elektronicznych urządzeń medycz-
nych, jak np. rozrusznik serca. Aby wyeliminować 
potencjalny wpływ RC-N, zaleca się, aby osoby z 
wszczepionym rozrusznikiem serca nie nosiły pilota 
w bezpośredniej bliskości rozrusznika, czyli np. w 
kieszeni koszuli lub powieszonego na szyi.
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Pole elektromagnetyczne generowane przez 
urządzenie jest dużo słabsze niż dopuszczalna 
wartość progowa dla człowieka. RC-N generuje o 
wiele mniejsze pole elektromagnetyczne niż takie 
urządzenia jak suszarki, elektryczne maszynki do 
golenia itp. RC-N spełnia międzynarodowe wymogi 
kompatybilności elektromagnetycznej.
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Wstęp

Niniejsza Instrukcja Obsługi dotyczy pilota RC-N oraz 
innych produktów dostarczonych razem z nim  
w opakowaniu:

RC-N_ILLU_RemoteControl_Front_BW1

Pilot RC-N 
Model: RC-2B

AAAA bateria

RC-N_ILLU_Battery_BW2

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi 

PILOT ZDALNEGO 
STEROWANIA RC-N

143934_BF_RC-N_IFU_105x74_PL.indd   1 22.06.16   17:03
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RC-N Budowa

1 Głośniej
2 Ciszej
3 Zmiana programu
4 Dioda kontrolna

5 Ścianka tylna
6 Wycięcie na palec
7 Otwory dla paska

RC-N_ILLU_RemoteControl_Front2_BW3

RC-N_ILLU_RemoteControl_Back_BW4
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Wkładanie oraz wyciąganie baterii

Pilot RC-N wymaga dwóch baterii alkalicznych AAAA.   

Aby włożyć nową baterię: 
1.  Wprowadź kciuk w charakterystyczne nacięcie w 

ściance tylnej oraz naciśnij ją.
2.  Przesuń ściankę tylną pilota w kierunku dolnej części 

(tj. podstawy).
3.  Zdemontuj ściankę tylną.
4.  Włóż baterie w odpowiednie komory pilota.



17RC-N_ILLU_InsertingBattery_BW8
RC-N_ILLU_RemovingBatteryCover3_BW7

RC-N_ILLU_RemovingBatteryCover1_BW5

1 2

3 4

RC-N_ILLU_RemovingBatteryCover4_BW
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Zakładanie ścianki tylnej
1.  Połóż ściankę na urządzeniu w sposób pokazany na 

rysunku, przesuń ją około 6 mm w kierunku dolnym. 
2.  Przesuń ściankę w kierunku górnym – aż wyczujesz 

charakterystyczne kliknięcie. 

RC-N_ILLU_PlacingBatteryCover1_BW9
1

RC-N_ILLU_PlacingBatteryCover2_BW10

2
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Nie używaj zbyt dużej siły podczas przesuwania 
ścianki tylnej. Jeśli nie jest możliwe jej założenie, 
sprawdź poprawność jej dopasowania do tylnej  
części urządzenia. Trwałość baterii zależy od  
częstotliwości i sposobu użycia pilota.



20

Sterowanie aparatami słuchowymi

Maksymalny zasięg RC-N wynosi około 1 m. 

Zalecane sposoby użycia

RC-N_ILLU_OperationHandHeld_BW11 w dłoni
RC-N_ILLU_OperationPocket_BW12 w kieszeni
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Dioda kontrolna – komunikaty

Używanie RC-N Po naciśnięciu 
dowolnego przycisku 
dioda wygeneruje krótki 
błysk.

Niski poziom 
baterii

Powolne pulsowanie (co 
2 sek.) informuje 
Użytkownika o wyczer-
pywaniu się baterii 
pilota.

Blokada RC-N Trzykrotne błyśnięcie 
diody kontrolnej oznacza 
włączenie blokady RC-N. RC-N_ILLU_StatusLightIndication_CMYK

13
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Zwiększenie 
głośności

Naciśnij klawisz 
“Głośniej”, aby 
zwiększyć głośność 
odbieranego dźwięku.

Zmniejszenie 
głośności

Naciśnij klawisz 
“Ciszej”, aby zmniejszyć 
głośność odbieranego 
dźwięku. 

RC-N_ILLU_VolumeControlAdjustment_BW
14

Zmiana głośności dźwięku

Głośność dźwięku odbieranego przez aparaty słuchowe 
można regulować za pomocą przycisków “Głośniej” i 
“Ciszej”.
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Włączenie 
wyciszenia 
aparatów

Naciśnij i przytrzymaj 
klawisz “Ciszej” przez  
2 – 3 sekundy. Dioda 
kontrolna pilota przestanie 
świecić, aparaty słuchowe 
przejdą w stan wyciszenia.

Wyłączenie 
wyciszenia 
aparatów

Naciśnij jakikolwiek klawisz 
pilota, aby wyłączyć 
wyciszenie aparatów

Włączanie i wyłączanie funkcji wyciszenia 

Funkcja wyciszenia aparatów słuchowych może być 
aktywowana oraz dezaktywowana za pomocą pilota RC-N.

RC-N_ILLU_ProgramAdjustment_BW
15
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Wyciszenie aparatów słuchowych nie oznacza ich 
wyłączenia. Zajrzyj do Instrukcji Obsługi aparatów, 
aby dowiedzieć się więcej na temat włączania i 
wyłączania Twoich aparatów słuchowych.
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Wybór / zmiana 
programu 

Naciśnij przycisk zmiany 
programów, aby zmienić 
program słuchowy. 
Każdorazowe przyciśnię-
cie zwiększa numer 
programu słuchowego. 

RC-N_ILLU_ProgramAdjustment_BW
15

Zmiana programu słuchowego

RC-N umożliwia cykliczną zmianę programów w  
aparatach słuchowych.
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Blokowanie i odblokowywanie RC-N

Blokada klawiszy RC-N umożliwia uniknięcie przypad-
kowego naciśnięcia przycisków urządzenia.

Włączanie blokady 
1.  Jednocześnie naciśnij i  

przytrzymaj przycisk “Ciszej”  
oraz klawisz zmiany programów.

RC-N_ILLU_LockingandUnlocking_CMYK
16
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2.  Podwójny błysk diody kontrolnej oznacza włączenie 
blokady.

Aby potwierdzić włączenie blokady, naciśnij jakikolwiek 
przycisk. Potrójny błysk diody jest potwierdzeniem 
włączenia blokady (str. 21).
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Wyłączanie blokady
1.  Ponownie jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski 

“Ciszej” oraz  zmiany programów.

2.  Dioda będzie się świecić tak długo, aż blokada 
zostanie wyłączona.
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Otwór paska

Dla Twojej wygody RC-N zaopatrzono w specjalne 
otwory do przywiązania paska. 

1. Zdejmij ściankę tylną (str. 16 i 17).
2. Przełóż pasek poprzez otwory.

RC-N_ILLU_UsingStrapHole_BW17
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Pielęgnacja urządzenia

 · Podczas wymiany baterii lub/i czyszczenia RC-N, 
utrzymuj urządzenie na niewielkiej wysokości np. nad 
stołem – zapobiegnie to ewentualnemu uszkodzeniu 
pilota w razie jego upuszczenia.

 · Czyść RC-N regularnie za pomocą suchej ściereczki lub 
chusteczki higienicznej.

 · Unikaj zamoczenia/zawilgocenia RC-N.
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Informacja dotycząca kompatybilności 
elektromagnetycznej

USA and Canada
Due to the limited size available on the device, many  
of the relevant approval markings are found in this 
document.

This instrument is certified under:
FCC ID: 2ACAHREMCTR01
IC: 11936A-REMCTR01



32

The device complies with Part 15 of the FCC rules and 
RSS-210 of Industry Canada.

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.

Note:
This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC Rules.
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These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and 
used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation.



34

Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the 
party responsible for compliance could void the user’s 
authority to operate the equipment.

SBO Hearing A/S niniejszym deklaruje, że opisany w tej 
instrukcji pilot zdalnego sterowania spełnia wytyczne 
Dyrektywy 1999/5/EC.
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Deklaracja zgodności jest dostępna pod
następującym adresem:

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dania
www.sbohearing.com
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Niniejszy pilot objęty jest międzynarodową, ograniczoną 
gwarancją, która dotyczy defektów materiałowych oraz 
wynikających z wadliwego wykonania. Gwarancja nie ma 
zastosowania w przypadku nieprawidłowego użycia 
urządzenia. 

Gwarancja traci ważność w przypadku napraw realizo-
wanych w nieautoryzowanym serwisie. Upewnij się, czy 
karta gwarancyjna jest odpowiednio wypełniona.

Gwarancja międzynarodowa
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Data: Model:

Okres gwarancyjny:

Numer seryjny:

Protetyk Słuchu:
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Notatki

143934/PL
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Zużyte produkty elektroniczne 
powinny być składowane 
zgodnie z lokalnymi 
regulacjami prawnymi.

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dania
www.sbohearing.com
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