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WIDEX CROS-SÄNDAREN

Bilden nedan visar WIDEX CROS-sändaren utan öroninsatsen, 
vilken består av ljudslang och en öppen eller en gjuten öroninsats 
som förs in i örat. Se den medföljande separata bruksanvisningen 
för öroninsatsen.

1. Mikrofonöppningar
2. Volymkontroll
3. Programknapp (sändning på/av)
4. Batterifack med nagelgrepp
5. På/av-knapp

1

2

3

4 & 5
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OBS!

I tillägg till denna bruksanvisning medföljer en separat bruksanvisning 
som beskriver de olika öroninsatslösningar som är tillgängliga för din 
sändare.

 VARNING 

Denna folder och bruksanvisningen ”Ear-sets for Widex BTE hearing 
aids” (öroninsatser för Widex BTE-hörapparater) innehåller viktig 
information och anvisningar. Läs dessa foldrar noggrant innan du 
börjar använda sändaren.

OBS! 

Din sändare och öroninsats ser eventuellt inte ut exakt som på bilderna 
i denna folder. Vi förbehåller oss även rätten att göra eventuella 
ändringar som vi bedömer vara nödvändiga.
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Avsedd användning
Sändaren är avsedd för användning som en enhet som hämtar 
upp ljud vid det öra där den sitter och sänder ljudet vidare till en 
hörapparat på örat med bättre hörsel.

Indikationer för användning
WIDEX CROS-lösningen är avsedd för personer som är döva på 
ena örat men som har normal eller nedsatt hörsel på det andra. 

Den ska programmeras av legitimerade audionomer som är 
utbildade i hörselrehabilitering.

Beskrivning av enheten
Sändaren bärs på det döva örat på samma sätt som en vanlig 
hörapparat som bärs bakom örat. Den tar emot ljud från omgiv-
ningen och sänder det till en trådlös Widex-hörapparat som bärs 
på örat med bättre hörsel, via en patentskyddad trådlös teknologi 
som kallas för WidexLink.
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Batteriet
Vi rekommenderar zink-luftbatterier. Använd ett batteri av 
storlek 312 för sändaren. 

Be din audionom om hjälp om du behöver nya batterier. Det är 
viktigt att du observerar utgångsdatumet och rekommenda-
tionerna på batterisamlingen angående hantering av använda 
batterier. 

Sätta i batteriet
Innan du sätter i ett nytt batteri måste du komma 
ihåg att ta bort fästfliken. När du har tagit bort 
fliken börjar batteriet att fungera efter några 
sekunder.
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 FÖRSIKTIGHET

Använd inte batterierna om det finns kladdiga rester från lappen eller andra 
icke önskvärda ämnen, då detta kan orsaka fel i enheten.

Använd nagelgreppet för att försiktigt 
svänga upp batterifacket. 
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 FÖRSIKTIGHET

Använd inte batterierna om det finns kladdiga rester från lappen eller andra 
icke önskvärda ämnen, då detta kan orsaka fel i enheten.

Använd nagelgreppet för att försiktigt 
svänga upp batterifacket. 

Placera batteriet i facket så att plustecknet (+) på batteriet pekar 
uppåt. Du kan använda den batterimagnet som följer med för att 
styra batteriet på plats. 

Om batterifacket är svårt att stänga har batteriet satts i på fel 
sätt.
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Batterifack utan nagelgrepp.
Enheten har eventuellt ett batterifack utan 
nagelgrepp.  Denna typ av fack kan vara ett 
bra alternativ om enheten ska användas av 
ett barn. Ett särskilt öppningsverktyg följer 
med denna typ av fack. 
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Öppna batterifacket enligt bilden.

 VARNING 

Låt aldrig ett tomt batteri sitta kvar i sändaren. Tomma batterier kan 
läcka vilket kan skada enheten. 
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Identifiera höger/vänster sida
Din sändare är eventuellt försedd med en 
färgmarkering för identifikation av höger/
vänster sida (röd markering = höger och 
blå markering = vänster).

Pilen visar identifikationsmarkeringens 
placering.

Placera sändaren på rätt plats
För in örondelen i hörselgången samtidigt som du håller i den 
nedre delen av ljudslangen. Det kan hjälpa att dra ytterörat bakåt 
och uppåt med motsatt hand.

9 514 0260 012 #04_CROS.indd   12 30-07-2020   14:42:11



13

Placera sändaren bakom örat så att enheten och ljudslangen vilar 
bekvämt på örat, tätt invid huvudet.

Bilderna visar en öppen öroninsats. För mer information om olika 
typer av öppna/gjutna öroninsatser, ankare och procedurer, se 
den medföljande separata bruksanvisningen.
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Ta bort sändaren
Ta bort sändaren från dess position bakom örat.

Dra försiktigt ut örondelen från hörselgången samtidigt som du 
håller i slangens nederdel. Om örondelen är försedd med ett 
utdragssnöre fattar du tag i detta och drar försiktigt ut öroninsat-
sen från hörselgången.
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Slå på och av sändaren
Stäng batterifacket för att slå på sändaren.

Slå av den genom att öppna batterifacket en 
aning till den första positionen där du känner 
ett klick.

Kom ihåg att slå av sändaren när den inte 
används. Ta bort batteriet om enheten inte ska 
användas under flera dagar.
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Sändning
Med sändaren på trycker du på programknappen för att börja 
sända ljud till hörapparaten på örat med bättre hörsel. Se till att 
hörapparaten också är på.

Tryck på programknappen igen för att avsluta sändning. Du hör 
ett ljud när sändningen startar och ett meddelande när sänd-
ningen avslutas, så länge denna funktion inte har avaktiverats.  

Obs!
Om du har en DEX-enhet måste du slå av sändningen genom att 
trycka på programknappen för att använda DEX.

Stäng av sändaren om du vill komma åt andra avlyssningspro-
gram i den hörapparat som sitter på örat med bättre hörsel.
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Justera volymen
Sändaren är försedd med ett volymreglage som medger justering 
av volymen på det ljud som sänds till det bättre örat.

Tryck på den övre delen av volym-
reglaget för att gradvis höja volymen.

 Tryck på den nedre delen för att gradvis 
sänka volymen.+

-
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RENGÖRING

Följande rengöringstillbehör är tillgängliga för sändaren och 
öroninsatsen*. För rengöring av öroninsatsen, se bruksanvis-
ningen ”Ear-sets for Widex BTE hearing aids” (öroninsatser för 
Widex BTE-hörapparater).

1. Trasa
2. Verktyg för borttagning

av öronvax
3. Rengöringstråd

Kontakta din audionom om du är i behov av ytterligare rengö-
ringstillbehör.

* Utbudet beror på typen av öroninsats.
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Sändaren
Rengör enheten med den 
mjuka trasan efter användning.

 

 VARNING 

Använd aldrig vatten- eller rengöringslösningar för att rengöra 
sändaren då detta kan leda till att enheten inte fungerar som den ska. 
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När sändaren inte används ska den 
förvaras på en varm och torr plats med 
batterifacket öppet för att ventilera 
enheten och låta den torka.
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FELSÖKNING

Problem Möjlig orsak Lösning

Sändaren sänder 
inte

Den är inte påslagen Kontrollera att batterifacket 
är helt stängt

Batteriet fungerar 
inte

Sätt i ett nytt batteri

Programknappen har 
inte aktiverats 

Tryck på knappen

Hörapparaten på örat 
med bättre hörsel är 
inte påslagen

Slå på den
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Problem Möjlig orsak Lösning

Ojämn sändning. 
Hörapparaten 
växlar hela tiden 
till ”Master”

Sändarens batterinivå 
är låg

Byt batteriet

Obs! Informationen gäller endast själva sändaren. Se bruksanvis-
ningen ”Ear-sets for Widex BTE hearing aids” (öroninsatser för 
Widex BTE-hörapparater) för information som är specifik för din 
öroninsats.

Kontakta din audionom för hjälp om problemet kvarstår.
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TA HAND OM DIN SÄNDARE

Sändaren är ett värdefullt föremål och ska hanteras varsamt. 
Några saker som du kan göra för att förlänga enhetens livslängd:
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  FÖRSIKTIGHET 

• Slå av sändaren när den inte används. Ta bort batteriet om enheten 
inte ska användas under flera dagar.

• När sändaren inte används ska den förvaras på en torr plats utom 
barns och husdjurs räckhåll.

• Exponera den inte för extrema temperaturer eller hög fuktighet. Se 
till att torka den noga efter omfattande svettning som vid intensiv 
fysisk aktivitet, t.ex. sportutövning.

• Undvik att tappa enheten! Utför rengöring och batteribyte ovanför 
en mjuk yta.

• Bär inte sändaren när du duschar eller simmar, eller när du använ-
der hårtork, parfym, hår- eller kroppssprayer eller geler såsom 
brun-utan-sol-lotioner eller krämer.
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VARNINGAR 

 VARNING 

Sändaren och batterierna kan vara farliga om de sväljs eller används 
på fel sätt. Att svälja eller använda batterierna felaktigt kan leda till 
allvarlig skada eller till och med dödsfall. Vid förtäring, kontakta 
omedelbart läkare.
• Håll sändaren och dess delar och batterier utom räckhåll för barn och 

andra som kan svälja sådana föremål eller på annat sätt skada sig 
själva. Byt inte batterierna inför dessa personer och låt dem inte se 
var du förvarar batterierna. Kassera använda batterier på rätt sätt.

• Batterier är mycket små och kan lätt misstas för tabletter eller 
liknande. Sätt aldrig ett batteri eller en enhet i munnen av något skäl 
eftersom det finns risk för sväljning.
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• Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ eller om 
det laddas. Kassera använda batterier i enlighet med anvisningarna.

• Enheten är tillverkad av moderna icke allergiframkallande material. 
I sällsynta fall kan dock hudirritation uppkomma. Om du upptäcker 
hudirritation i eller runt örat eller öronkanalen ska du kontakta din 
audionom.
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 VARNING 

• Observera att när du använder sändaren så måste du se till att örat 
har fullgod ventilation. Om örat inte har fullgod ventilation kan det 
föreligga en något ökad risk för infektion eller sjukdom i öronkanalen. 
Vi rekommenderar därför att du tar bort enheten och öroninsatsen 
från örat när du går och lägger dig för att förse öronkanalen med ven-
tilation. Om möjligt ska du också ta bort enheten och öroninsatsen 
under dagen om det finns perioder när de inte behövs. Se till att du 
rengör och inspekterar sändaren och öroninsatsen vid behov. Om en 
öroninfektion eller -sjukdom inträffar ska du uppsöka läkarvård och 
kontakta din audionom för att få råd om hur du desinficerar enhetens 
olika delar. Använd under inga omständigheter alkohol, klor eller 
liknande ämnen för detta ändamål.

• Regelbunden användning av en avfuktare rekommenderas för att 
förbygga fel i enhetens funktion.
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• Använd inte sändaren i gruvor eller andra områden med explosiva 
gaser.

• Använd inte sändaren under strålning, röntgen, magnetisk reso-
nanstomografi, datortomografi eller andra medicinska behand-
lingar och avläsningar. Utstrålningen från dessa procedurer samt 
från annan typ av strålning, som den i mikrovågsugnar, kan skada 
enheten. Strålning från exempelvis rumsövervakningsutrustning, 
tjuvlarm och mobiltelefoner är svagare och kommer inte att skada 
enheten, men kan ge upphov till hörbar störning.
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 VARNING 

Störningar med aktiva implantat
• Som en försiktighetsåtgärd rekommenderar vi att du följer följande 

riktlinjer från tillverkare av defibrillatorer och pacemakrar angående 
användningen av mobiltelefoner:

• Om du bär en aktiv implanterbar enhet ska du hålla de trådlösa 
hörapparaterna och hörapparatstillbehören såsom trådlösa fjärrkon-
troller eller kommunikatörer på minst 15 cm avstånd från implantatet.

• Om du upplever störning ska du inte använda hörapparaterna utan 
kontakta tillverkaren av implantatet. Observera även att störning kan 
orsakas av elledningar, elektrostatisk urladdning, metalldetektorer på 
flygplatser osv.

• Om du har ett aktivt hjärnimplantat ska du kontakta tillverkaren av 
implantatet för en riskbedömning.

Om du har en implanterbar enhet rekommenderar vi att du håller 
magneter* på minst 15 cm avstånd från implantatet. (*= kan gälla auto-
telefonmagneter, hörselinstrumenthöljen, magneter i ett verktyg osv.)
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  FÖRSIKTIGHET 

• Sändaren har testats gällande störning i enlighet med internationella 
standarder. Det är dock möjligt att oförutsedd störning kan inträffa i 
enheten på grund av elektromagnetisk strålning från andra produkter 
som larmsystem, rumsövervakningsutrustning och mobiltelefoner.

• Även om din sändare har utformats för att överensstämma med de 
strängaste internationella standarderna rörande elektromagnetisk 
kompatibilitet kan man inte utesluta att den kan orsaka störning på 
annan utrustning, såsom medicinska enheter. 

• Försök aldrig öppna eller reparera sändaren själv (får endast utföras 
av behörig personal).

9 514 0260 012 #04_CROS.indd   30 30-07-2020   14:42:12



31

RÅD

OBS! 

• I de flesta fall kan du inte dra full nytta av sändarens fördelar om du 
inte använder den regelbundet.

• Användningen av sändaren är bara en del av hörselrehabiliteringen 
och eventuellt krävs även ljudträning och instruktioner i läppavläsning. 

• Vid användning av sändaren ökar risken för ansamling av öronvax. 
Kontakta din läkare eller öron/näsa/hals-specialist om du misstänker 
att en vaxpropp har ansamlats i ditt öra. Det är en bra idé att låta din 
läkare rengöra dina öron ett par gånger om året.
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REGULATORY INFORMATION

FCC ID: TTY-DFA 
IC: 5676B-DFA
Federal Communications Commission Statement 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. 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 interfe-

rence 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. 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 parti-
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cular installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interfe-
rence by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.
—  Increase the separation between the equipment and receiver.
—  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 

which the receiver is connected.
—  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: 
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for 
an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or 
operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by 
WSAUD A/S could void the user’s authority to operate the equipment.
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Industry Canada Statement / Déclaration d’industrie Canada
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only ope-
rate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved 
for the transmitter by Industry Canada.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and 
its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated 
power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communica-
tion.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS 
standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 

(1) this device may not cause interference, and 
(2)  this device must accept any interference, including interference that 

may cause undesired operation of the device.

Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent émet-
teur radio peut fonctionner avec une antenne d’un type et d’un gain maxi-
mal (ou inférieur) approuvé pour l’émetteur par Industrie Canada. 
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Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à 
l’intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et son 
gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne 
dépasse pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une communication 
satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux 
deux conditions suivantes : 

(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2)  l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique 

subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fon-
ctionnement.
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Härmed anger WSAUD A/S att denna CROS-FA uppfyller de 
grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i 
direktiv 1999/5/EG.

En kopia av deklarationen om överensstämmelse finns på: http://
www.widex.com/doc 
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Enheten, tillbehör och batterier får inte kastas 
i vanligt hushållsavfall. Rådfråga din inhemska 
Widex-distributör för råd om hur föremålen ska 
bortskaffas.
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SYMBOLER

Symboler som WSAUD A/S ofta använder vid märkning av medicinska 
enheter (etiketter/IFU/osv.)

Symbol Rubrik/beskrivning

Tillverkare
Produkten produceras av den tillverkare vars namn och 
adress anges intill symbolen. Om tillämpligt anges även 
tillverkningsdatumet.

Tillverkningsdatum
Det datum då produkten tillverkades.

Bäst-före-datum
Det datum efter vilket produkten inte bör användas.

Satskod
Produktens satskod (parti- eller satsidentifikation)

Symbol Rubrik/beskrivning

Katalognummer
Produktens katalognummer (artikelnummer).

Serienummer
Produktens serienummer.*

Håll borta från solljus
Produkten måste skyddas från ljuskällor och/eller Produk-
ten måste hållas borta från värme

Hålls torr
Produkten måste skyddas från fukt och/eller Produkten 
måste hållas borta från regn

Nedre temperaturgräns
Den lägsta temperaturen för vilken produkten kan expo-
neras säkert.
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Symboler som Widex A/S ofta använder vid märkning av medicinska 
enheter (etiketter/IFU/osv.)

Symbol Rubrik/beskrivning

Tillverkare
Produkten produceras av den tillverkare vars namn och 
adress anges intill symbolen. Om tillämpligt anges även 
tillverkningsdatumet.

Tillverkningsdatum
Det datum då produkten tillverkades.

Bäst-före-datum
Det datum efter vilket produkten inte bör användas.

Satskod
Produktens satskod (parti- eller satsidentifikation)

Symbol Rubrik/beskrivning

Katalognummer
Produktens katalognummer (artikelnummer). 

Serienummer
Produktens serienummer.*

Håll borta från solljus
Produkten måste skyddas från ljuskällor och/eller Produk-
ten måste hållas borta från värme

Hålls torr
Produkten måste skyddas från fukt och/eller Produkten 
måste hållas borta från regn

Nedre temperaturgräns
Den lägsta temperaturen för vilken produkten kan expo-
neras säkert.
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Symbol Rubrik/beskrivning

Övre temperaturgräns
Den högsta temperaturen för vilken produkten kan expo-
neras säkert.

Temperaturgränser
De högsta och lägsta temperaturerna för vilka produkten 
kan exponeras säkert.

Se bruksanvisningen
Bruksanvisningen kan innehålla viktig försiktighetsinfor-
mation (varningar/försiktighetsåtgärder) och måste läsas 
innan produkten används.

Försiktighet/varning 
Text som har markerats med symbolen för försiktighet/
varning måste läsas innan produkten används. 

Symbol Rubrik/beskrivning

WEEE-märkning
”Får inte kastas i vanligt avfall”
När produkten ska kasseras måste den lämnas till avsedd 
insamlingsstation för återvinning och återanvändning.

CE-märkning 
Produkten överensstämmer med de krav som anges i de 
europeiska direktiven för CE-märkning.

Larm
Produkten identifieras av R&TTE-direktivet 1999/5/EG 
som utrustning i klass 2 med vissa restriktioner angående 
användning i vissa CE-medlemsstater.

C-Tick-märkning
Produkten uppfyller EMC:s och radiospektrumreglerande 
krav för produkter som levereras till Australien eller Nya 
Zeeland.
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Symbol Rubrik/beskrivning

Övre temperaturgräns
Den högsta temperaturen för vilken produkten kan expo-
neras säkert.

Temperaturgränser
De högsta och lägsta temperaturerna för vilka produkten 
kan exponeras säkert.

Se bruksanvisningen
Bruksanvisningen kan innehålla viktig försiktighetsinfor-
mation (varningar/försiktighetsåtgärder) och måste läsas 
innan produkten används.

Försiktighet/varning 
Text som har markerats med symbolen för försiktighet/
varning måste läsas innan produkten används. 

Symbol Rubrik/beskrivning

WEEE-märkning
”Får inte kastas i vanligt avfall”
När produkten ska kasseras måste den lämnas till avsedd 
insamlingsstation för återvinning och återanvändning.

CE-märkning 
Produkten överensstämmer med de krav som anges i de 
europeiska direktiven för CE-märkning.

Larm
Produkten identifieras av R&TTE-direktivet 1999/5/EG 
som utrustning i klass 2 med vissa restriktioner angående 
användning i vissa CE-medlemsstater.

C-Tick-märkning
Produkten uppfyller EMC:s och radiospektrumreglerande 
krav för produkter som levereras till Australien eller Nya 
Zeeland.
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Symbol Rubrik/beskrivning

Störning
Elektromagnetisk störning kan förekomma i närheten av 
produkten.

*Det sex- eller sjusiffriga numret på produkten är serienumret. Serienum-
mer föregås inte alltid av 
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Symbol Rubrik/beskrivning

Störning
Elektromagnetisk störning kan förekomma i närheten av 
produkten.

*Det sex- eller sjusiffriga numret på produkten är serienumret. Serienum-
mer föregås inte alltid av 
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