Viktigt!

Ansluta Amigo R12 till en hörapparat

Var god bekanta dig med hela innehållet i denna trycksak innan du använder din Amigo R12
mottagare. Bruksanvisningen innehåller säkerhetsinstruktioner och viktig information om hanteringen av Amigo R12.

1. Öppna batterifacket.
2. Sätt i ett batteri i hörapparaten.
3. Skjut på Amigo R12 tills du känner att den klickar i (användning av våld är ej nödvändigt).
4. Stäng batterifacket.
5. Batterifacket kan göras barnsäkert genom att vrida skruven 45 grader (tillval).

Introduktion
Amigo R12 är del av produktfamiljen Oticon Amigo FM som är utvecklad för att göra lyssnandet i
skolan och på fritiden enklare.

Egenskaper
Indikatorlampa
Anslutning till
hörapparaten

Kanalsökning / Av
OBS: Försök ALDRIG öppna mottagarens hölje.

Förbereda ditt FM-system

Hörapparatens funktionalitet

För att anpassa systemet behövs en FM-sändare, en Oticon Amigo R12 och hörapparaten Oticon
Epoq eller Oticon Vigo. Anslut Amigo R12 till hörapparaten (se bilder) och starta FM-sändaren för
att aktivera FM-systemet. Var god se FM-sändarens bruksanvisning för mer information.

När Amigo R12 ansluts, kommer hörapparaten automatiskt att känna av detta och lägger då till två
extra program. Den kommer också växla till det första av dessa program, FM + M. För att få endast
FM använder du bara tryckknappen på hörapparaten för att växla till det efterföljande programmet.
Med Amigo R12 ansluten kan hörapparatens tryckknapp när som helst användas för att växla mellan standardprogrammen och de två FM-programmen.
OBS: För mer ingående instruktioner om hanteringen och användningen av hörapparaten, var god
ta del av den speciﬁka hörapparatens bruksanvisning.
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Indikatorlampa

Tryckknapp för kanalsökning

Amigo R12 har en indikatorlampa. När denna blinkar bekräftar den att:
• Hörapparatens batteri fungerar
• Mottagaren är På
• Mottagaren tar emot en FM-signal

Amigo R12 har en tryckknapp som kan användas för att ändra kanal.
• Ett kort tryck kommer att starta en sökning genom den förprogrammerade kanallistan.
• Ett längre tryck (mer är två sekunder) kommer att stänga av Amigo R12. En kort melodi kommer
att spelas för att meddela brukaren att R12 stängs av.

Programmera indikatorlampan

R12 söker bara genom de kanaler som ﬁnns i kanallistan. Om ingen signal hittas kommer den att
återgå till utgångskanalen.

Använd en Amigo T20/T21 eller WRP för att programmera indikatorlampan enligt följande:
Till: Indikatorlampan kommer att blinka när en FM-signal tas emot.
Från: Indikatorlampan kommer att förbli släckt, även om en FM-signal tas emot.

Om ﬂer än en signal hittas kommer R12 att låsa på den första av dessa i kanallistan. Om detta
skulle vara fel kanal, aktivera bara sökfunktionen på nytt för att söka upp nästa signal.

OBS: Amigo mottagare har inga batterier. De försörjs med ström från hörapparatens batteri.

Kanalhantering
Amigo R12 innehåller en förprogrammerad lista med kanaler som alla är tillgängliga för brukaren.
Du kan redigera kanallistan genom att använda Amigo T20, T21 eller WRP. Dessa enheter kan också
användas för att trådlöst synkronisera Amigo R12. I fall där Amigo T20, T21 eller WRP inte ﬁnns till
hands, kan du fortfarande ändra kanal genom att använda tryckknappen på Amigo R12.
Amigo R12 kan programmeras att starta på den senast använda kanalen, alternativt en förvald
kanal som du ställer in via Amigo T20, T21 eller WRP.

Egenskaper hos Amigo mottagare
Amigo R12 har ett viloläge. Om ingen FM-signal ﬁnns närvarande under en period av 7 sekunder,
kommer mottagaren inta detta viloläge för att spara batterikapacitet. En inbyggd signalsensor
kommer sedan att upptäcka om FM-signalen återkommer. Mottagaren kommer då återaktiveras
och indikatorlampan tändas. Skulle signalen vara frånvarande i mer än 90 minuter kommer R12 att
stänga av sig. Den kommer sedan behöva startas manuellt.
När mottagaren intar viloläget, kommer hörapparaten inaktivera de två FM-programmen. Dessa
återkommer automatiskt när R12 åter blir aktiv.
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Felsökning

Amigo minimottagare är kompatibla med de ﬂesta andra tillverkares FM-sändare; däremot kan de
bara synkroniseras trådlöst med Amigo T20, T21 eller WRP.

Problem

Lösning

Inget ljud / ingen mottagning

Kontrollera att hörapparatens batteri är riktigt isatt.
Kontrollera att mottagaren är aktiverad och korrekt
ansluten.
Kontrollera att sändaren är aktiverad.
Tryck på kanalsökaren igen.

R12 synkroniseras inte

Om mottagaren ej bekräftar synkroniseringer med
tre blink med indikatorlampan, försök då att ﬂytta
Amigo T20/T21/WRP närmare, längre bort eller åt
sidan. Tryck sedan på SYNK igen.

För att veta att FM-signalen går fram, måste du säkerställa att sändaren och mottagaren är på
samma kanal. För att ändra kanal på R12, starta bara sändaren och tryck på knappen på R12.
OBS: Den valda kanalen i sändaren måste ﬁnnas i mottagarens kanallista.

Amigo T20, T21 och WRP
Om du använder Amigo T20, T21 eller WRP tillsammans med Amigo R12, kommer följande
funktioner vara programmerbara:
• Kanallista
• Indikatorlampa
• Tryckknapp för kanalsökning
• Etikettera mottagaren med ett namn
• Etikettera mottagaren med höger eller vänster öra
• FM förstärkning
• FM+M förstärkning
• Indikationssignal
• De-Emphasis

908 64 403 00 / 06.08

Användning tillsammans med andra tillverkares produkter

Rengöring
Eftersom Amigo R12 är fukttålig är den enkel att rengöra. Rengör den regelbundet med en fuktad
trasa.

OBS: När R12 används tillsammans med andra tillverkares sändare måste De-Emphasis i R12
inaktiveras. Detta för att bibehålla systemets frekvensgång.
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Säkerhetskrav gällande Direct Audio Input (DAI)

Varningar och försiktighetsåtgärder

• När Amigo används tillsammans med DAI är säkerheten beroende av den externa
signalkällan. När DAI är ansluten till nätansluten utrustning, måste denna utrustning följa
IEC 60065, IEC 60601 eller motsvarande säkerhetsstandard.

Beståndsdelarna i ditt Amigo FM-system kan vara farliga att svälja:
Amigo mottagare ska förvaras utom räckhåll för barn och andra som kan tänkas leka med dem och
skada sig. Särskild uppmärksamhet ska iakttagas för att förhindra barn från att svälja dem då de
riskerar att kvävas. Om en mottagare sväljs, uppsök läkare omedelbart.

Tillverkarens garanti

• Byt aldrig batteri och anslut aldrig mottagaren till hörapparaten så att barn eller
förståndshandikappade kan se det.

Tillverkaren, Oticon, erbjuder en ettårig, begränsad garanti till den ursprungliga
kunden av denna produkt.
Denna garanti aktiveras den dagen som det ursprungliga köpet görs, och kommer att
gälla under ett kalenderår från den dagen.

Dysfunktioner
Amigo kommer inte att fungera om batteriet är förbrukat. Systemet kan också alstra en
högfrekvent ton (återkoppling) om batterinivån är låg, eller om det blir föremål för starkt ljud
när mikrofonen är avstängd samtidigt som mottagaren är påslagen. Användare bör notera att
dessa ljud inte ska tas för varningssignaler, t ex biltutor i traﬁken.

Vad täcker denna garanti?

Interferens
FM-mottagaren är grundligt testad enligt de mest stringenta internationella standarderna för interferens. Men nya tekniska landvinningar sätter nya produkter till världen och en del av dessa avger
elektromagnetisk strålning vilket kan leda till oförutsedd interferens i hörapparater. Exempel på
sådana är induktionsapplikationer, alarmsystem i butiker, mobiltelefoner, faxar, röntgenapparater,
datortomograﬁ m ﬂ.

Om en elektronisk enhet som, på grund av bristfälligt utförande, tillverkning eller
utformning inte fungerar korrekt vid normal användning under denna garantiperiod,
kommer den att ersättas eller repareras utan kostnad för delar eller arbete om den
återlämnas till inköpsstället. Om det beslutas att reparation inte är möjlig kommer
enheten att ersättas med en motsvarande enhet i samförstånd mellan garantigivaren
och kunden.

Användning i ﬂygplan:
• FM-system ska inte användas i ﬂygplan utan tillåtelse från besättningen.
Var god beakta att Amigo FM-lösningar kan orsaka interferens med annan medicinsk utrustning.
Sådan interferens kan också orsakas av radiosignaler, strömkablar, metalldetektorer, elektromagnetiska fält från annan medicinsk utrustning och elektrostatisk urladdning.

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
www.hear-it.org
www.oticon.com

Deklaration gällande överensstämmelse
Denna Amigo produkt överensstämmer med de väsentliga kraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiven 1999/5/EC. Deklaration gällande överensstämmelse ﬁnns att tillgå från:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark.
www.oticon.com

0543
Avfall från all elektronisk
utrustning ska hanteras enligt
lokala föreskrifter.
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