Heyrnar- og talmeinastöð

Widex RC3-1

Widex RC3-1 fjarstýring
RC3-1 fjarstýring er lítil tölva með upplýsingum fyrir mismunandi heyrnartækjakerfi. Í
henni er einnig sendir sem sendir boð til heyrnartækisins. Heyrnartæki og fjarstýringin
þurfa ekki að vera í sjónlínu við hvort annað. Drægni fjarstýringarinnar er um 1 metri.

1. Styrkstillir. [ +] og [ -] takinn eru notaðir til að hækka eða lækka.
2. Kerfis val. Takkar [ 1 ], [ 2 ] og [ 3 ] eru notaðir til að stilla á mismunandi kerfi.
Hægt er að hafa allt að þrjú kerfi í RC3-1 fjarstýringunni.
3. Kveikt/slökkt. Takki [ 1] er notaður til að kveikja á fjarstýringunni. Hann er einnig
notaður til að setja tækið á grunnstillingu:P1 V9
4. Skjár. Hér sérst hvaða kerfi hefur verið valið (P), styrkur (V) og staða á rafhlöðu
fjarstýringarinnara.
5. Gegnsæ vörn fyrir takkaborðið með götum fyrir takkana. Þegar lokið er á dregur
það úr hættu á að ýtt sé óvart á takkana. Hægt er að hafa varnarlokið opið,
þannig verður fjarstýringin lengri og auðveldara að nota hana.
6. Rafhlöðulok.

Tegund rafhlöðu:
Mælt er með að nota Lithium CR 2032 rafhlöður. Í fjarstýringuna þarf
tvær rafhlöður.
Rafhlöður settar í .
Plúsmerkið (+) á rafhlöðunni á að snúa upp þegar rafhlaðan er sett í.

Skipt um rafhlöðu
Skiptið ávallt um báðar rafhlöðurnar í einu. Á skjánum sést staðan á
rafhlöðunum. Þegar rafhlaðan er nánast búin mun þetta merki lýsa stöðugt
á skjánum. Ef þetta merki kemur aðeins stutta stund er ekki ástæða til að
skipta um rafhlöðu.
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Kveikt og slökkt á fjarstýringunni
Haldið takk [ 1 ] niðri í um ½ sekúndu
Þegar kveikt er á fjarstýringunni getur þú sett á upphafstillinguna P1 V9
með því að ýta á [ 1] í um það bil 2 sekúndur.

Styrkurinn
Með [ +] [ - ] getur þú hækkað eða lækkað í tækinu í 13 þrepum. Lágmark er
0 en þá heyrist ekkert í tækinu og hámark er 13. Venjuleg stilling er alltaf 9
og það er stillingin sem fjarstýringin breytir á. Ef þú hefur t.d. valið
hlustunarkerfi 2 og hljóðstyrk 6 og skiptist síðan yfir á annað hlustunarkerfi
fer hljóðstyrkurinn sjálfvirkt á 9.

Hlustunarkerfi
Hægt er að velja á milli allt að þriggja hlustunarkerfa með fjarstýringunni.
Kerfin eru sett inn í fjarstýringuna í samráði við heyrnarfræðinginn en þeim
má alltaf breyta síðar ef þörf er á. Skipt er á milli kerfa með því að nota
takka [ 1 ], [ 2 ] eða [ 3]. Númerið við hliðina á P á skjánum sýnir á hvaða
kerfi tækið er. Þá heyrir þú einnig hljóð sem gefa til kynna á hvaða kerfi þú
ert að stilla.
Kerfi 1: Eitt stutt píp
Kerfi 2: Tvö stutt píp
Kerfi 3: Þrjú stutt píp.

Kerfi

Kerfisnafn í heyrnartæki
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