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Inleiding

Starkey Hearing Technologies Remote maakt het 
gemakkelijk om de instellingen van uw hoortoestellen 
discreet te wijzigen.

Dankzij de batterijen die lang meegaan, is de Remote 
altijd klaar voor gebruik.
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Instructies voor koppeling

Om interactie tussen Starkey Hearing Technologies 
Remote en uw hoortoestel(len) mogelijk te maken, 
moet u de Remote eerst met elk hoortoestel 
koppelen. Deze koppeling hoeft u slechts één keer 
uit te voeren, aangezien de apparaten elkaar hierna 
automatisch herkennen wanneer ze ingeschakeld 
zijn en zich binnen het draadloze bereik van elkaar 
bevinden.

U kunt de Remote koppelen met een enkel 
hoortoestel of met een set van twee hoortoestellen.

Om de Remote in gebruik te nemen:

1. Schuif de onderste schakelaar 
van de positie voor Vergrendelen 
(rechts) naar Ontgrendelen (links).

2. Schakel uw hoortoestellen uit, schakel ze 
vervolgens opnieuw in en plaats ze binnen 30 cm 
van de Remote.

• Let op: Voor een systeem met CROS 
hoortoestel, moet u zowel het hoortoestel als 
de CROS zender uitschakelen. Schakel alleen 
het hoortoestel opnieuw in en zorg ervoor dat 
de CROS zender uit blijft staan.
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3. Druk op de HOME knop en houd deze 
gedurende 5 seconden ingedrukt.

4. Na 5 seconden beginnen beide 
LED-lampjes snel te knipperen.

5. Voor meerdere hoortoestellen:

•  Wanneer de linker LED meer dan 2 seconden 
constant blauw gloeit en de rechter LED meer 
dan 2 seconden rood gloeit, is het koppelen 
gelukt. Zo niet, herhaal stap 2 – 5.

Voor één linker hoortoestel:

•  Wanneer de linker LED meer dan 2 seconden 
constant blauw gloeit, is het koppelen gelukt.
Zo niet, herhaal stap 2 – 5.

Voor één rechter hoortoestel:

• Wanneer de rechter LED meer dan 2 seconden 
constant rood gloeit, is het koppelen gelukt.
Zo niet, herhaal stap 2 – 5.

6. Om de installatie te controleren 
kunt u de knop voor Volume 
Omhoog of Volume Omlaag 
indrukken. Dit zou moeten 
leiden tot een gewijzigd volume.
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Schakelaar om oor te selecteren

De schakelaar voor het selecteren van een oor, 
bepaalt of de wijzigingen op één hoortoestel of op 
beide hoortoestellen worden doorgevoerd.

Voor een set van twee hoortoestellen: om voor 
beide hoortoestellen tegelijk aanpassingen te doen, 
zet u de schuif in het midden. 

Voor één hoortoestel: de positie van de schakelaar 
wordt genegeerd, aangezien de Starkey Hearing 
Technologies Remote altijd de juiste opdracht voor 
het linker of rechter hoortoestel verstuurt.

LED

De blauwe LED knippert wanneer er door het 
drukken op een knop een opdracht naar het linker 
hoortoestel wordt verstuurd. Zo knippert de rode LED 
voor het rechter hoortoestel. Rood staat voor Rechts.

BeideLinks Rechts
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Volume omhoog/omlaag 

Kort indrukken: het totale volume van alle 
geluiden die via de microfoon van uw hoortoestel 
binnenkomen, wordt in de gekozen richting 
aangepast (verhoogd of verlaagd).

Lang indrukken: wanneer u audio streamt via een 
Starkey Hearing Technologies accessoire, wordt het 
volume van de audio stream in de gekozen richting 
aangepast (verhoogd of verlaagd).

Home

Druk op de Home knop om uw hoortoestellen naar 
programma één en het standaard volume terug te 
schakelen.

Vergrendelen/Ontgrendelen

Om de instellingen van uw hoortoestellen te kunnen 
wijzigen, moet de Starkey Hearing Technologies 
Remote in de ontgrendelde stand staan. Wanneer 
u de Remote niet gebruikt, kunt u het accessoire 

Vergrendeld Ontgrendeld
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vergrendelen om te voorkomen dat u onbedoeld 
instellingen wijzigt. Ook zorgt dit voor een langere 
batterijduur.

Stil/Geluid

Druk op de Stil/Geluid knop om het geluid dat via de 
microfoon van uw hoortoestel binnenkomt tijdelijk 
te dempen. Druk nog een keer op de knop om het 
geluid van de hoortoestellen weer te activeren.

LET OP: Wanneer het geluid van de hoortoestellen is gedempt, 

zorgt het indrukken van een andere knop ervoor dat naast de functie 

van de betreffende knop, het geluid van de hoortoestellen opnieuw 

wordt geactiveerd.

Programmakeuze

Uw audicien kan op uw hoortoestel meerdere 
programma's instellen. U kunt naar deze aanvullende 
programma's schakelen door op de knop voor 
Programmakeuze te drukken. Hiermee worden 
de beschikbare programma's één voor één 
doorgelopen.
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Favoriet

De knop Favoriet van uw hoortoestellen is op de 
volgende wijze geprogrammeerd:

� Geen – Het indrukken van deze knop heeft geen 
effect op de hoortoestellen.

� Audio-streaming stoppen/starten – Het 
indrukken van de knop start (of stopt) het 
streamen van audio via een Starkey Hearing 
Technologies accessoire.

� Comfort Boost – Het indrukken van de 
knop onderdrukt ruis en optimaliseert de 
geluidskwaliteit in rumoerige omgevingen. 
Wanneer er nogmaals op de knop wordt gedrukt, 
wordt de functie weer uitgeschakeld.

� Spring naar programma 4 – Door het indrukken 
van de knop, schakelt het hoortoestel naar 
programma vier.

� Tinnitus Stimulus Aan/Uit — Door het 
indrukken van de knop wordt er een tinnitus 
stimulus via de hoortoestellen afgespeeld (of 
wordt het afspelen gestopt).

LET OP: Een aantal van deze functies is mogelijk niet op alle 
hoortoestellen beschikbaar.
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Veiligheidskoord (optioneel)

1. Steek het dunne koord door het oogje in de 
behuizing van de Starkey Hearing Technologies 
Remote zodat het lusje er doorheen steekt.

2. Steek het veiligheidskoord door het lusje en trek 
eraan om de lus te sluiten.

LET OP:  Veiligheidskoorden (artikel #90974-000) zijn verkrijgbaar via 
uw audicien.

2211
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Problemen oplossen
PROBLEEM MOGELIJKE OOR-

ZAAK

OPLOSSINGEN

LED's lichten niet 
op bij het indrukken 
van een knop.

De Starkey Hearing 
Technologies 
Remote staat in de 
vergrendelde stand.

Schuif de onderste 
schakelaar van 
de positie voor 
Vergrendelen (rechts) 
naar Ontgrendelen 
(links).

LED's lichten 
op, maar de 
hoortoestellen 
reageren niet bij 
het indrukken van 
een knop.

Nadat de onderste 
schakelaar in de 
Ontgrendelde stand 
is gezet, kan het 
even duren voordat 
de hoortoestellen 
draadloos worden 
'gevonden'.

Wacht na het 
ontgrendelen 
ongeveer een 
seconde voordat u 
een knop indrukt.

Hoortoestellen en 
Remote zijn niet 
gekoppeld.

Volg de instructies 
om uw hoortoestellen 
en de Remote te 
koppelen.

Batterij van het 
hoortoestel is 
bijna leeg en levert 
onvoldoende stroom 
voor een draadloze 
verbinding. 

Plaats een nieuwe 
batterij in het 
hoortoestel.

Het lukt niet om 
een set van twee 
hoortoestellen 
met de Remote te 
verbinden.

Tijdens het koppelen 
werden er minder dan 
twee hoortoestellen 
gevonden.

Zorg ervoor dat 
beide hoortoestellen 
beschikbaar zijn 
tijdens het koppelen.

Slechts één 
hoortoestel 
ontvangt de 
opdrachten.

De schakelaar voor 
het selecteren van een 
oor staat in de linker of 
rechter positie.

Schuif de schakelaar 
in de middelste 
positie om beide 
hoortoestellen te 
bedienen.
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Bescherm uw hoortoestel tegen vocht, water, hitte en 
mechanische krachten, zoals stootkrachten. Let u ook op 
verontreinigingen tijdens het gebruik van haarlak. Stel uw 
Starkey Hearing Technologies Remote in geen geval bloot 
aan hitte of electromagnetische straling van welke aard 
dan ook (bijvoorbeeld röntgenstraling). Dit kan de werking 
negatief beïnvloeden. Bij het gebruik van mobiele telefoons of 
radiobestuurde apparaten in de buurt van zendmasten kan het 
tot storingen leiden.

Gebruik voor in het vliegtuig
Het Remote accessoire mag niet gebruikt worden tijdens de 
vlucht, tenzij dit door het vliegtuigpersoneel uitdrukkelijk wordt 
toegestaan.

Internationaal gebruik
Uw Starkey Hearing Technologies Remote en zijn draadloze 
overdracht zijn specifiek voor een land, waar ook een licentie 
voor is. Het werkt op een radiofrequentie die mogelijk in het 
buitenland voor dit gebruik niet vrijgegeven is. Dit kan bij 
internationale reizen mogelijk problemen geven, zoals storingen 
met andere electronische apparaten of storingen in de Remote 
afstandsbediening zelf.

Draagt u een pacemaker of een ander medisch geïmplanteerd 
apparaat, wendt u zich dan tot uw arts om mogelijke risico’s 
vooraf uit te sluiten.
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Belangrijk: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor 
optredende onderbrekingen door radio of Tv signalen, 
die door ongeautoriseerde modificatie van het apparaat 
optreden.

De Starkey Hearing Technologies Remote wordt ontwikkeld 
onder toezicht van de gezette richtlijnen en correspondeert met 
de Directive 1999/5/EC.

Paradigm, Inc.
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN USA

Paradigm, Inc. European Headquaters
Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX
United Kingdom
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