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Kom i gang

myPhonak er en app utviklet av Sonova – et verdensledende selskap innen 
hørselsløsninger. Sonova har sitt hovedsete i Zürich, Sveits. Les bruksanvisningen 
nøye for å kunne dra nytte av alle mulighetene som den har å tilby.

Det er ikke nødvendig med ekstra opplæring for å bruke appen

Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse 
varemerkene av Sonova AG er lisensiert. 

iPhone® er et varemerke som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Android er et varemerke for Google LLC. 

iOS® er et registrert varemerke eller varemerke som tilhører Cisco Systems, Inc. og/eller dets tilknyttede selskaper 
i USA og enkelte andre land.

Kompatibilitetsinformasjon:
For å kunne bruke myPhonak-appen må du ha Phonak-høreapparater 
med Bluetooth®-tilkobling. 
myPhonak kan brukes på telefoner med Bluetooth® LE (Low Energy) 
som kan kjøres på iOS® versjon 15 eller nyere. 
myPhonak kan brukes på sertifiserte Android™-enheter med 
Google Mobile Services (GMS) som støtter Bluetooth® 4.2 og 
Android OS 8.0 og nyere.

Innhold

Denne bruksanvisningen beskriver funksjonene i myPhonak, 
og hvordan disse funksjonene kan brukes. Les gjennom denne 
bruksanvisningen før du begynner å bruke appen.
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Hurtigoversikt

Juster program

0

V 100 %

V tilkoblet

Trykk på skjermen for å vise eller skjule kontroller

Automatisk

HELSE

Hjem Helse Enheter Hjelp Profil

TV Musikk

H 53 %

H tilkobletAktivt program

Dempe / oppheve 
demping

*Kun for oppladbare høreapparater

Programliste

Batterinivå* 

Din video 

Avslutt samtale

Mikrofon på/av 

Del volumkontroll

Avansert 
fjernkontroll –  
lydinnstillinger

Volumjustering

Høreapparattilkobling 

Audiografens 
video 

Snu kameravisning

Video på/av 

Navigering

Fjernkontroll Remote Support
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Installere myPhonak

Tilbake

Sonova AG

64 vurderinger
17+5,0
Alder

myPhonak

Hent

Hopp over omvisning

Opprett konto

Logg på

Fortsett uten konto Fortsett Fortsett

Velkommen til nye myPhonak 

Er du klar til å gå lenger enn å kontrollere 
høreapparatene og registrere helsedata?  

Sveip for å finne ut mer

eller

Jeg har lest og forstått personvernerklæringen 
og vilkårene.

Sonova behandler personopplysningene dine 
til formål som å sørge for at myPhonak-appen 
fungerer riktig og sikkert. Rettighetene dine 
angående behandling av personopplysningene 
omfatter retten til innsyn, korrigering eller be om 
sletting av opplysningene, innenfor grensene i 
gjeldende lovgivning. Personvernerklæringen vår 
gir mer informasjon om personopplysningene dine 
og hvordan vi bruker dem. 
Se personvernerklæringen vår.

Sonova tilbyr myPhonak-appen i henhold til 
disse Vilkårene. 

Jeg samtykker i å dele bruksdata 
med Phonak for å forbedre funksjonene 
og egenskapene til høreapparatene 
mine, og for å forbedre opplevelsen 
av myPhonak-appen.

Du kan endre disse preferansene når som 
helst i appen 

En sikker konto der du kan lagre 
helseopplysningene dine

En sikker konto der du kan lagre 
helseopplysningene dine 

Opprett en myPhonak-
konto, og dra nytte av: Personvernet ditt er 

viktig for oss 
Angi preferanser for 
datadeling

Opprett en konto
Du kan også velge å opprette 
en myPhonak-konto. Dette er 
obligatorisk for å få tilgang 
til helsefunksjoner.

Åpne appen
Når du åpner appen første 
gang, har du muligheten til å 
få en omvisning. Hvis du ikke 
ønsker å gjøre det, klikker du 
på Hopp over omvisning.

Retningslinjer for 
personvern
For å bruke appen 
må du merke av i boksen 
etter at du har lest 
personvernerklæringen og 
vilkårene. Klikk deretter på 
Fortsett.   

Produktforbedring
Du kan velge å dele 
appbruksdata, noe som 
gjør at vi kan lære og 
forbedre produktene våre. 
Dataene dine blir 
behandlet som beskrevet 
i personvernerklæringen 
og kan ikke spores tilbake 
til deg.

Last ned myPhonak
Last ned appen fra butikken. 
Åpne appen etter installering. 

• Koble smarttelefonen til Internett via Wi-Fi eller mobildata
• Slå på Bluetooth® på smarttelefonen
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Opprette en konto med myPhonak

Neste Neste

Neste Angi bekreftelseskode

Velg land eller region Bekreftelses-e-post sendtAngi passordRegistrer deg med e-post
E-posten med bekreftelseskoden vil sendes til 
innboksen din veldig snart. Hvis du ikke har mottatt 
e-posten, bør du sjekke søppelposten din.

Avbryt

Passordet må ha minst 8 tegn inkludert minst ett tall 
eller én bokstav.

Afghanistan

Albania

Algerie

Annet land

Annet land

Annet land

Annet land

Annet land

Annet land

Angi e-postadresse. Du vil motta en bekreftelseskode 
via e-post.

E-post Passord

navn.etternavn@domene.com ********8 |

Opprett konto

Logg på

Fortsett uten konto

eller

En sikker konto der du kan lagre 
helseopplysningene dine 

Opprett en myPhonak-
konto, og dra nytte av: 

En sikker konto der du kan lagre 
helseopplysningene dine

Opprett en konto
Du kan også velge å 
opprette en myPhonak-
konto. Dette er 
obligatorisk for å få tilgang 
til helsefunksjoner.
Klikk på Logg på hvis du 
allerede har en konto.  

Registrer deg med e-post
Bruk e-postadressen din for 
å registrere deg. 

Angi passord 
Følg instruksjonene for 
å angi et sikkert passord. 
Passordet må bestå 
av minst 8 tegn. 
Trykk på Neste for å gå til 
neste trinn.  

Velg land 
Kontoinformasjonen din 
blir sikkert lagret basert på 
bestemmelsene i ditt land.

Verifiserings-e-post
Når du har angitt 
e-postadressen, blir det sendt 
en verifiseringskode til denne 
adressen. Når du har fått 
bekreftelseskoden, trykker du 
på Angi bekreftelseskode. 
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Feilsøke kontooppretting

Ingen internettforbindelse

Prøv på nytt

Avbryt

Vi kunne ikke koble til backend-systemet 
vårt. Slå på internettilkoblingen din 

og prøv på nytt.

Neste

Angi bekreftelseskodeLogg innSend

Angi bekreftelseskodeBekreftelseskoden 
er utløpt

E-post for tilbakestilling 
av passord er sendt

Skriv inn bekreftelseskoden vi sendte via e-post.E-posten med bekreftelseskoden vil sendes til 
innboksen din veldig snart. Hvis du ikke har mottatt 
e-posten, bør du sjekke søppelposten din.

Det er sendt en e-post med en lenke til å tilbakestille 
passordet. Hvis du ikke har mottatt e-posten, må 
du sjekke søppelposten din. Hvis du fortsatt ikke har 
mottatt e-posten, er det mest sannsynlig at det ikke 
finnes en konto med denne e-postadressen. Prøv å 
opprette en ny konto.

AvbrytAvbryt

Be om lenke til 
tilbakestilling av passord

E-post

Bekreftelseskode

Skriv inn en gyldig kode

Har du ikke mottatt e-posten?  Send den på nyttnavn.etternavn@domene.com

12A BCE

Internettforbindelse
Du må være koblet til 
internett for å opprette 
en konto. Kontroller at 
smarttelefonen er koblet 
til og prøv på nytt. 

Tilbakestill passord
Hvis du har glemt passordet 
eller du vil tilbakestille det, 
skriver du bare inn 
e-postadressen din og 
trykker på Send.

Tilbakestill passord 
Det er sendt en e-post med 
en lenke til å tilbakestille 
passordet. Hvis du ikke har 
mottatt e-posten, må 
du sjekke søppelposten din. 
Hvis du fortsatt ikke har 
mottatt e-posten, er det 
mest sannsynlig at det ikke 
finnes en konto med denne 
e-postadressen. Prøv å 
opprette en ny konto.

Utløpt bekreftelseskode 
Bekreftelseskoden du trenger 
for å verifisere e-postadressen, 
utløper etter sju dager. Hvis 
den utløper, vil du motta 
en ny kode på e-post. Skriv inn 
den nye koden for å fullføre 
opprettelse av kontoen

Ugyldig bekreftelseskode 
Hvis du skriver inn en 
ugyldig kode, kan du klikke 
på Send den på nytt for 
å motta en ny via e-post. 
Skriv inn den nye koden og 
klikk på Neste for å fortsette 
å opprette en konto.

E-postadresse er allerede i bruk: hvis du har brukt samme e-postadresse til å opprette en Phonak-konto tidligere, vil du få en e-post fra oss for å varsle om det og gi 
instruksjoner. Bruk en annen e-postadresse hvis du ønsker å opprette en ny konto. Hvis ikke, kan du logge på med den samme e-postadressen.
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Sammenkobling med Phonak-høreapparater

La oss komme i gang Fortsett

Sammenkoble 
høreapparatene for å 
bruke myPhonak 

Søker Sammenkoble 
høreapparatene

Sammenkobling fullført.

Dette gjør at du kan bruke alle de flotte funksjonene 
i myPhonak-appen, slik at du kan justere 
høreapparatinnstillingene dine, ta kontakt med 
audiografen din og spore aktivitetsnivåene dine.

Leter etter høreapparater. Du er nå klar til å bruke myPhonak-appen

Finn ut hvordan du gjør det

Vil du aktivere høreapparatkontrollene 
for samtaler og streaming? 

Sophias venstre 
høreapparat

Sophias høyre 
høreapparat

Sophias venstre høreapparat
Sophias høyre høreapparat

Petes venstre høreapparat

ENHET FUNNET:

VALGFRI FUNKSJON

Forespørsel for sammenkobling 
med Bluetooth

SammenkobleAvbryt

Sophias venstre høreapparat  
vil koble til din iPhone

Instruksjoner for 
sammenkobling
Trykk på La oss komme 
i gang og følg instruksjonene 
for høreapparatene.

Søker
Appen søker etter kompatible 
høreapparater og vil vise 
dem når de er oppdaget. 
Dette kan ta noen få sekunder. 
Når enhetene vises, trykker du 
på enheten du vil koble til. 

Sammenkoble høreapparatene
Appen vil koble seg til hvert 
høreapparat separat.   

Bekreft for hver enhet
På Apple-enheter må 
du bekrefte ved å trykke 
på Sammenkoble 
i meldingsvinduet for 
hver enkelt enhet. 

Tilleggsfunksjoner
Når høreapparatene 
er sammenkoblet, kan du 
velge å sammenkoble 
høreapparatene for å motta 
samtaler og streame musikk. 
Trykk på Fortsett hvis du vil 
hoppe over denne valgfrie 
sammenkoblingen. 

Følg instruksjonene nedenfor for å koble Bluetooth®-aktiverte høreapparater med myPhonak.
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Feilsøke sammenkoblingen

Søker
Leter etter høreapparater.

Vil du gi myPhonak tilgang til 
enhetens posisjon?

Avslå

Kun denne gangen

Når du bruker appen

Sophias venstre høreapparat
Sophias høyre høreapparat

Petes venstre høreapparat

ENHET FUNNET:

Sammenkoble 
høreapparatene

Sammenkoble 
høreapparatene

Sophias venstre 
høreapparat

Sophias venstre 
høreapparat Sophias høyre 

høreapparat

Sophias høyre 
høreapparat

Prøv på nyttKoble til kun venstre

Prøv på nytt

Mulige feil under tilkoblingen.
Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking, kan du gå til Phonaks brukerstøtteside på https://www.phonak.com/myphonakapp

Tilkobling mislykkes for begge
Trykk på Prøv på nytt for 
å starte sammenkoblingen på 
nytt og følg instruksjonene.

Tilkoblingsfeil for høreapparat
Hvis sammenkoblingen 
til ett av høreapparatene ikke 
fungerer, kan du trykke på 
Prøv på nytt for å starte 
sammenkoblingen på nytt.

Ikke kompatible enheter
Appen kan ikke koble til 
høreapparatene fordi de ikke 
er kompatible.
Kontakt audiografen hvis du 
ønsker mer informasjon.

Sted
På Android-enheter må du 
aktivere posisjonstjenestene 
når du sammenkobler 
Bluetooth®-enheter for første 
gang. Etter første gangs 
oppsett kan du deaktivere 
plasseringstjenestene igjen. 

https://www.phonak.com/myphonakapp
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Hjem – fjernkontrollvisning

Hjem Hjem Hjem HjemHelse Helse Helse HelseEnheter Enheter Enheter EnheterHjelp Hjelp Hjelp HjelpProfil Profil Profil Profil

Juster program Juster program Juster program Juster program

V 100 % V 100 % V 100 % V 100 %

0 3 5 03

Automatisk Automatisk Automatisk I bilen

HELSE HELSE HELSE HELSE

TV TV TV Stille situasjonMusikk Musikk Musikk Avslapping

H 53 % H 53 % H 53 % H 53 %

Funksjoner som er tilgjengelig for alle høreapparater.

Justere volum på 
høreapparatet
Beveg denne glidebryteren 
opp for å øke volumet, 
eller ned for å senke  
volumet. Hvis du bruker to 
høreapparater, kontrollerer 
denne glidebryteren begge 
apparatene samtidig.

Demp
Trykk på Demp for å dempe 
høreapparatet/høreapparatene.

Tilgang til programmer 
Få tilgang til lydprogrammene 
direkte fra startskjermbildet 
i appen. Sveip i listen for å 
velge et program som passer 
dine behov ved å trykke på det. 
Velg mellom:

Automatisk program

Programmer opprettet 
av audiografen

Programmer opprettet 
av deg

  

Justere volumet separat 
for hvert høreapparat
Trykk på Del-ikonet for 
å justere volumet for hvert 
høreapparat individuelt. 

Programliste
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Hjem – fjernkontrollvisning*

Hjem HjemHelse HelseEnheter EnheterHjelp HjelpProfil Profil

Juster program Juster program

V 100 % V 100 %

0 0

Automatisk Automatisk

HELSE HELSE

TV TVMusikk Musikk

H 53 % H 20 %

Velg hvilket alternativ du vil justere.

Avbryt

Omgivelsesbalanse

Tinnitus

Tinnitusstøy

Omgivelsesbalanse

Reduser eller øk støyen for å minske opplevelsen 
av tinnitus.

Reduser eller øk blandingen av streamet signal 
(fra en ekstern mikrofon) og omgivelseslyd 

(omgivelser).

Mindre
Omgivelser

Mer
Ekstern mikrofon

Lukk Lukk

*Be audiografen om mer informasjon om funksjoner og høreapparatkompatibilitet.

Flere innstillinger
Avhengig av hvordan 
høreapparatene ble 
programmert, og hvilket trådløst 
tilbehør du har, vil du kunne 
justere flere innstillinger, 
slik som tinnitusstøy og 
omgivelsesbalanse, hvis 
du streamer.

Eksempel
Hvis for eksempel 
høreapparatene dine støtter 
tinnitusfunksjon og du er 
i et streamingprogram,  
vil du kunne justere i begge 
skjermbildene.

Tinnitusstøy
Hvis du har tinnitus og har 
blitt veiledet av audiografen 
om hvordan du bruker 
tinnitus støygenerator, 
kan du justere volumet på 
maskeringsstøyen.

Omgivelsesbalanse
Hvis du bruker en ekstern 
streamer-enhet (f.eks. 
TV Connector, musikk), 
kan du justere fokuset for å 
høre mer av det streamede 
signalet eller mer av 
omgivelsene.

Batterinivå
For oppladbare høreapparater 
kan du se nåværende 
ladestatus. Ikonet blir rødt 
hvis batterinivået er under 
20 %. Du bør lade snart.
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Hjem – avanserte innstillinger for fjernkontroll

Hjem Helse Enheter Hjelp Profil

Juster program

V 100 %

0

Automatisk

HELSE

TV Musikk

H 100 %

Equalizer
Juster frekvensen til lyden

Bass Mellomtone Diskant

Lukk

FORHÅNDSINNSTILLINGER FOR 
FREKVENSJUSTERING

FORHÅNDSINNSTILLINGER FOR 
FREKVENSJUSTERING

Juster musikk Juster musikk
Programinnstillinger Programinnstillinger

VOLUM
VOLUM

STØYREDUKSJON
STØYREDUKSJON

TALEFOKUS

DYNAMIKK

Juster frekvensen til lyden
Bruk de forhåndsjusterte innstillingene 
for rask tilgang

Juster frekvensen til lyden
Bruk de forhåndsjusterte innstillingene for 
rask tilgang

Reduser eller øk lyd
Reduser eller øk lyd

Fang opp eller reduser bakgrunnslyder
Fang opp eller reduser bakgrunnslyder

Lytt til omgivelser eller rett foran deg

Reduser sterke lyder eller øk svake lyder

Lav
Lav

Lav
Lav

Bred

Reduser sterk

Høy
Høy

Høy
Høy

Smal

Øk svak

Standard Standard

Oppdater Lagre som ny

Komfort KomfortKlarhet Klarhet

Juster program
Trykk på Juster program 
for å endre det valgte 
programmet ved hjelp av 
avanserte lydinnstillinger.

Programinnstillinger
Du kan justere det valgte 
programmet på forskjellige 
måter. Bruk glidebryterne 
til å justere hver innstilling: 
forhåndsinnstillinger for 
frekvensjustering, volumkontroll, 
støyreduksjon, talefokus og 
dynamisk kontroll.

Forhåndsinnstillinger for 
frekvensjustering
Forhåndsinnstillinger for 
frekvensjustering gjør 
det mulig å foreta raske 
justeringer på lydfrekvensen 
basert på de akustiske 
omgivelsene du befinner deg i. 
Trykk på frekvensikonet for 
å gjøre flere avanserte 
justeringer.

Justere frekvensen til lyden
Endre frekvensen til lyden 
ved hjelp av glidebryterne. 
Trykk på Lukk for å gå tilbake 
til innstillinger.
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Hjem – avanserte innstillinger for fjernkontroll – opprette et nytt eller oppdatere et eksisterende program

FORHÅNDSINNSTILLINGER FOR 
FREKVENSJUSTERING

Juster musikk Legg til et nytt program Legg til et nytt program
Programinnstillinger

VOLUM

STØYREDUKSJON

Juster frekvensen til lyden
Bruk de forhåndsjusterte innstillingene 
for rask tilgang

Reduser eller øk lyd

Fang opp eller reduser bakgrunnslyder

Lav Høy

Standard Komfort Klarhet

Oppdater Lagre som ny

Lagre

Lagre Utført

Hva vil du kalle det nye 
programmet ditt?

Hva vil du kalle det nye 
programmet ditt?

Perfekt, et nytt program er 
lagt til!

Nytt program Nytt program

Dette navnet er allerede i bruk

C | Musikk

Du kan lage fire programmer til (6/10)

Personlige justeringer
Når du har justert et 
eksisterende program, kan 
du velge å oppdatere det 
ved å trykke på Oppdater 
eller å lagre det som et nytt 
program ved å trykke på 
Lagre som ny.

Gi navn til personlig 
justering
Du kan lagre personlige 
justeringer som et nytt program 
og gi det et valgfritt navn.

Ugyldig programnavn
Du kan ikke bruke det samme 
navnet flere ganger eller 
la feltet stå tomt. Gyldige 
navn kan ikke inneholde mer 
enn 22 tegn og kan ikke bare 
inneholde mellomrom.

Program lagret
Når et nytt program er 
lagret, blir det lagt til 
i programlisten og du 
får informasjon om antall 
ledige åpninger i listen. 
Trykk på Utført for å gå 
tilbake til startskjermbildet 
for fjernkontroll. 

*Kun tilgjengelig i spesifikke høreapparater
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Avanserte innstillinger for fjernkontroll – feilsøking

Programgrense nådd Programgrense nådd

Håndter

Håndter

Lukk

Lukk

Det er dessverre ikke ledig plass for  
å lagre et program med dette 

basisprogrammet. Du kan kun lagre 
4 programmer med samme basisprogram

Beklager, du har nådd maksimalt antall 
brukertilpassede programmer

Håndter programmene dine Håndter programmene dine

Bekreft Bekreft

Du kan opprette opptil 4 brukertilpassede 
programmer fra samme basisprogram. Velg hvilket 
program du vil erstatte.

Musikk

Musikk

TV

Restaurant

I bilen

I bilen

Sport

Møte

Sport

Basisprogram: Musikk

Basisprogram: Musikk

Basisprogram: TV

Basisprogram: Restaurant

Basisprogram: Musikk

Basisprogram: Musikk

Basisprogram: Musikk

Basisprogram: Musikk

Aktiv

Aktiv

Programgrense nådd – maks. antall samme basisprogram
Du kan ha maksimalt fire programmer basert på samme 
basisprogram.  
Hvis du når grensen, kan du erstatte et eksisterende 
program med et nytt ved å trykke på Håndter.

Programgrense nådd – maks. programantall
Du kan ha maksimalt ti personlig tilpassede programmer 
i programlisten.  
Hvis du når grensen, kan du erstatte et eksisterende 
program med et nytt ved å trykke på Håndter.
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Helse – konfigurere

Hjem HjemHelse HelseEnheter EnheterHjelp HjelpProfil Profil

Meld deg på

Velkommen til Helse.
Begynn å registrere brukstid, 

skritt, puls og sett aktivitetsmål 

HELSE

Synkronisert kl. 07:30 den 04/12/21

La myPhonak få tilgang 
til posisjonen din for 

datasynkronisering i bakgrunnen

Tillatt mens appen brukes

Tillat én gang

Ikke tillat

myPhonak bruker posisjonen din til 
å øke kvaliteten på helsedataene 

som registreres. Sonova vil ikke lagre 
posisjonsinformasjonen din og vil ikke 

kunne spore deg på noen måte.

PULS

BRUKSTID

Ikke noe mål satt
timer0 30 4600minutter

Ikke noe mål satt
skritt

DAGLIGE SKRITT

Noen funksjoner i Helse-delen som er beskrevet her, er bare tilgjengelig med bestemte høreapparater. 
Se phonak.com for mer informasjon.

Meld deg på
Du må melde deg på med 
myPhonak-kontoen for å få 
tilgang til helsefunksjonene. 

Aktiver posisjonstjenester 
Aktiver posisjonstjenester 
på din iPhone for å forbedre 
kvaliteten på registrering av 
helsedata ved å tillate hyppig 
datasynkronisering. Ved 
å nekte tilgang kan du ikke 
registrere helsedata.

Gå inn på Helse
Når oppsettet er ferdig, 
kan du gå inn på 
helseinstrumentpanelet 
(startskjermbildet til Helse).
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Helse

Hjem HjemHelse HelseEnheter EnheterHjelp HjelpProfil Profil

HELSE

HELSE HELSE

Synkronisert kl. 07:30 den 04/12/21 Synkronisert kl. 07:30 den 04/12/21

Synkronisert kl. 07:30 den 04/12/21 Synkronisert kl. 07:30 den 04/12/21

Hjem Helse Enheter Hjelp Profil

HELSE

Høreapparat-tilkobling mislyktes

PULS

PULS PULS

PULS

BRUKSTID BRUKSTID

BRUKSTID

8 t/dag 8 t/dag

8 t/dag

Hvile 56 slag per min

Hvile 56 slag 
per min

timer timer

timer

Slag per min

Slag per min

10 10

3

- -

- -

30 30

10

12 550 12 550

12 5504600

minutter minutter

minutter

10 000 skritt/ 
dag

10 000 skritt/ 
dag

Ikke noe mål satt

skritt skritt

skrittskritt

DAGLIGE SKRITT DAGLIGE SKRITT

PULS

BRUKSTID

8 t/dag

Hvile 56 slag 
per min

timer

Slag per min

10

- -

30 minutter
10 000 skritt/ 
dag

DAGLIGE SKRITTDAGLIGE SKRITT

Besøk nettstedet

HELSE-RESSURSER

Hold deg i form!
Se andre apper som hjelper 
til med å holde deg i form.

*For å få tilgang til skritt i sanntid i Helse-delen, må brukere av kompatible Paradise Audéo R 

og Audéo RT oppdatere til den nyeste programvareversjonen. Naida P-PR-brukere vil få tilgang 

til brukstid i sanntid og oppdateringer hver time for skrittgrafene.

Informasjonen i denne delen er kun for opplæring og informasjon. Du bør ikke bruke informasjonen som vises i delen om helse, som en erstatning for profesjonelle medisinske råd.  

Hvis du har spørsmål om helsen din, eller før du starter et treningsprogram, bør du alltid snakke med en lege eller annet helsepersonell.

Hvis du skal registrere pulsen, må proppen være riktig innsatt i øregangen. Hold deg i ro og vær stille for å få best resultat.

Innhold på instrumentpanelet til Helse
I Helse-instrumentpanelet kan du:
• få tilgang til helsefunksjonene som støttes av 

høreapparatene og se verdiene endre seg i sanntid*
• se fremgang for mål, hvis de allerede er satt opp
• få tilgang til helsetips (anbefalinger for andre 

helseapper)

Eksempler på fremgang for mål
Hvis du har satt mål, vil du kunne se fremgangen 
i den grønne sirkelen rundt ikonet for hver 
funksjon.
Hvis du har oversteget maksimumsverdien for 
målet, vil du se nok en sirkel rundt ikonet.

Tilkobling til høreapparatene
Husk at du må være koblet til 
høreapparatene for å kunne se 
verdiene for helsefunksjonene endre 
seg i sanntid. Hyppig synkronisering 
av appen med høreapparatene gir 
mer nøyaktig tidsinformasjon. Hvis 
tilkoblingen blir brutt eller dataene 
ikke kan synkroniseres, blir du varslet 
og ført til nettsiden med ofte stilte 
spørsmål for å se hva du kan gjøre.
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Detaljerte helsefunksjonsvisninger – brukstid, skritt, aktivitetsnivå*, distanse gått eller løpt**

Brukstid SkrittBrukstid Skritt

Nåværende NåværendeUkentlig gjennomsnitt Ukentlig gjennomsnitt

T T0 9MIN Skritt SkrittMIN20 4500 710000
Fredag 28. mars 2021 Fredag 28. mars 202124.–31. mars 2021 24.–31. mars 2021

Venstre SkrittVenstre Skritt

Min SkrittT Skritt

Høyre Høyre Mål GjennomsnittMål Gjennomsnitt

Dag DagDag DagUke UkeUke UkeMåned MånedMåned MånedÅr ÅrÅr År

NÅVÆRENDE UKENTLIG GJENNOMSNITT

DAGLIG MÅL

NÅVÆRENDE UKENTLIG GJENNOMSNITT

Synkronisert kl. 07:30 den 04/12/21

9 t 00 min9 t 00 min
Venstre

Stille situasjoner

Musikk

2 t 00 min

6 t 00 min

Høyre

Støyende situasjoner

Streaming

0 t 30 min

0 t 30 min

Sett mål

Lydmiljøene dine

*For alle oppladbare Audéo Paradise-høreapparater, Phonak Audéo Fit og alle oppladbare Phonak Lumity-høreapparater

**For Phonak Audéo Fit og alle oppladbare Phonak Lumity-høreapparater

Brukstid
Du kommer inn på grafen for daglig brukstid ved 
å klikke på brukstidkortet i instrumentpanelet. 
Gå til ukentlig, månedlig eller årlig visning ved 
å trykke på respektive fane, som da blir grønn.

Hvis du har to høreapparater, viser grafene verdien 
for både venstre og høyre høreapparat. Nedenfor 
ser du nåværende (for daglig visning) eller 
gjennomsnittlige verdier (for ikke-daglig visning) 
samt en inndeling av brukstiden i ulike lydmiljøer.

Skritt, aktivitetsnivå og avstand
Du kommer inn på grafen for daglige skritt ved 
å klikke på skrittkortet i instrumentpanelet. Gå til 
ukentlig, månedlig eller årlig visning ved å trykke 
på respektive fane, som da blir grønn. 

Nedenfor ser du nåværende (for daglig visning) 
eller gjennomsnittlige verdier (for ikke-daglig 
visning) samt ca. distanse gått eller løpt**. 

Aktivitetsnivåene viser tiden du ikke hadde noe, 
lav (litt bevegelse registrert), middels (gange 
registrert) eller høy (løping registrert) aktivitet.
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Detaljerte helsefunksjonsvisninger – puls*

Puls Puls

Ingen hvilepuls tilgjengelig. Månedlig gjennomsnittlig hvilepuls

-- 63Slag per min Slag per min

Fredag 28. mars 2021 Mars 2021

Puls Puls

Slag per min Slag per min
Slag per 

min

Hvilepuls Hvilepuls

Dag DagUke UkeMåned MånedÅr År

FAKTISK PULS FAKTISK PULS

Hver persons puls er unik og kan bli 
påvirket av mange ting, for eksempel 

alder, fysisk og psykisk helse, 
kroppstemperatur eller bestemte 

legemidler. 
 

Det er normalt at en persons puls 
svinger gjennom dagen. Pulsen er 

normalt lavest når du ligger. Pulsen øker 
under fysisk aktivitet, og intens trening 

gir høyere puls enn lettere trening. 

Puls

Registrering av puls
Alle visninger omfatter faktisk puls. Den daglige visningen 
inkluderer hvilepuls og pulsområder per time. Den ukentlige 
visningen inkluderer gjennomsnittlig hvilepuls per dag, 
faktisk puls og pulsområder per dag.

Ukentlig, månedlig og årlig visning omfatter:
• daglig visning – inndeling etter time (periodiske og faktiske 

pulsområder per time, én laveste hvilepuls per dag)
• Ukentlig/månedlig/årlig visning – daglig/ukentlig/månedlig 

inndeling av pulsområder og hvilepulsområder

Mer informasjon
Klikk på (i)-ikonet øverst til 
høyre på skjermen for å få mer 
informasjon og referanser om 
puls og hvorfor det er viktig 
å registrere hvilepulsen. 

*Kun for Phonak Audéo Fit™-høreapparater
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Helse - Andre funksjonaliteter*

Sett mål for brukstid Sett mål for brukstid

DAGLIG MÅL

Stille situasjoner

Regelmessig bruk av høreapparatene 
(som anbefalt av audiografen) kan gi 

bedre humør og generelt velvære.

0 100 0timer timermin min

Regelmessig bruk av høreapparatene 
(som anbefalt av audiografen) kan gi 

bedre humør og generelt velvære.

Musikk

Støyende situasjoner

Streaming

2 t 00 min

6 t 00 min

0 t 30 min

0 t 30 min

Sett mål Sett mål

Fjern mål Fjern mål

Brukstid

Ukentlig gjennomsnitt

T9 MIN00
24.–31. mars 2021

10 t 30 min 20 t 30 min

Venstre

T

Høyre Mål Gjennomsnitt

Dag Uke Måned År

UKENTLIG GJENNOMSNITT

Synkronisert kl. 07:30 den 04/12/21

Sett mål

9 t 00 min9 t 00 min
Venstre Høyre

Lydmiljøene dine

Sett, endre og fjern mål*
Det er valgfritt å sette mål for skritt og brukstid. Du kan sette 
dem under konfigurasjonen av helse, i instrumentpanelet for helse 
eller i de detaljerte visningene for disse funksjonene.

Klikk på knappen Sett mål eller Endre mål for å følge flyten av 
skjermbilder som vist i eksempelet ovenfor. Angi et gyldig tall for 
brukstid eller skritt og trykk på Sett mål for å lagre endringene. 
Trykk på Fjern mål hvis du ønsker å slette det. 

*For oppladbare Audéo Paradise-høreapparater, Phonak Audéo Fit og Phonak Lumity- og Phonak Slim-høreapparater

Verktøytips
Klikk på et punkt i stolpene 
i grafen for å se de nøyaktige 
verdiene vist i et hvitt banner 
(verktøytips).
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Enheter

Audéo L90 

Gjeldende: Autosense

Automatisk
I bilen

Restaurant
Stille situasjon

Tale i støy

Restaurant

40 % 53 %

Velg tilkobling

Produktinformasjon

Konfigurer streaming

Konfigurer Tap Control

Endre innstillinger

Sett påminnelse

HØREAPPARAT PROGRAMMER

VENSTRE HØYRE

BLUETOOTH-TELEFONSAMTALER

AUDÉO™ P90

BLUETOOTH-STREAMING

TAP CONTROL

AUTO-PÅ

PÅMINNELSER OM RENGJØRING

Basisprogram: Restaurant

PROGRAMSTYRING

ENHETSINNSTILLINGER

DINE HØREAPPARATER

Hjem Helse Enheter Hjelp Profil

HøreapparatprogrammerAudéo L90 Høreapparatprogrammer

TILPASSET AV AUDIOGRAF

PROGRAMNAVN

BASISPROGRAM

PERSONLIGE JUSTERINGER

Glem enheten(e) min(e)

Slett program

Å justere eller slette et basisprogram påvirker alle 
andre programmer det er koblet til.

Mine høreapparater

Modell venstre:
Modell høyre:
Programvareoppdatering venstre:
Programvareoppdatering høyre:
Roger-lisens venstre:
Roger-lisens høyre:

Audéo L90 
Audéo L90 

10.0.5.0
10.0.5.0

03
Ikke installert

Startskjermbilde for enheter
I Enheter-delen kan du 
få tilgang til alt som er knyttet 
til høreapparatene dine, for 
eksempel Programstyring 
og Enhetsinnstillinger. Du kan 
også se batteristatusen for 
oppladbare modeller. 

Glem enheter
Gå til kortet Dine høreapparater 
for å fjerne enheten(e) din(e). 
En popup-melding vises etter 
at du klikker på knappen Glem 
enheten(e) min(e), der du må 
bekrefte fjerningen. 
Vær oppmerksom på at hvis du 
gjør dette, må du sammenkoble 
høreapparatene igjen for å 
bruke appen. 

Programstyring 
Ved å trykke på Høreapparat-
programmer vil du kunne se 
alle tilgjengelige programmer. 
Trykk på ett for å redigere 
navnet eller slette det. Det 
er tre typer programmer: 
automatiske, programmer 
opprettet av audiografen 
og personlig tilpassede 
programmer. Hvis det er 
et ikon ved siden av 
programnavnet, betyr det 
at det er tilgjengelig via 
trykknappen på høreapparatene. 

Høreapparatprogrammer
Du kan redigere navnet 
på programmet og slette 
programmet. Du kan også 
se hvilket basisprogram 
programmet er knyttet til.
Trykk på Slett program for 
å slette programmet. En 
popup-melding vises der 
du må bekrefte fjerningen. 
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Hjelp og Remote Support-økt 

Hei!
Hvordan kan vi hjelpe 

deg i dag?

HJELP

REMOTE SUPPORT

Hjem Helse Enheter Hjelp Profil

Svar på spørsmål som 
stilles ofte

Trenger du hjelp med appen?

Få hjelp med sammenkobling, justering 
av høreapparater, programmer og mer.  

Ta kontakt med vår brukerstøtte og 
fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.

Les mer om 
hvordan du bruker 
myPhonak-appen.

Du må sammenkoble

Oppdag siste nytt 
i myPhonak-appen.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

BRUKERSTØTTE

INSTRUKSJONSVIDEOER  >

EKSTERN TILPASNING

NYESTE 
OPPDATERING

Start Remote Support

Se mer

Kontakt oss

Gå inn på venterommet

Ta kontakt med 
audiografen din

Klar til å starte? Når avtalen din 
skal starte, trykker du på "Gå inn på 

venterommet"

Snakk med audiografen din via videosamtale for 
å justere høreapparatene dine i sanntid uansett 
hvor du er.

Slik unngår du problemer under samtalen. Se tipsene våre

myPhonak ønsker tilgang til 
mikrofonen på telefonen.

OKIkke tillat

myPhonak trenger tilgang til mikrofonen. 
Dette gjør det mulig for deg å snakke 

med audiografen din.

*Lenke til ofte stilte spørsmål: https://product-support.phonak.com/

Brukerstøtte
Fra skjermbildet for hjelp 
har du tilgang til ofte stilte 
spørsmål*, bruksanvisning, 
instruksjonsvideoer, 
juridiske innstillinger og del 
tilbakemeldinger. Du får også 
tilgang til Remote Support 
ved å trykke på Start en økt.

Remote Support
Ved å trykke på Start en økt 
i skjermbildet for brukerstøtte, 
kan du ha en Remote Support-
økt med audiografen. Økten 
må være planlagt på forhånd 
med audiografen din.

Trykk på Start Remote Support 
for å fortsette. 

Start økten
Når du har startet økten, 
må du trykke på Gå inn 
på venterommet. Da kan 
audiografen ringe deg. 

Tilgang til mikrofon 
og kamera
Trykk på OK for å gi 
myPhonak-appen tilgang til 
mikrofonen og kameraet.

https://product-support.phonak.com/


21

Starte en Remote Support-økt 

Samtalen er avsluttet

Venter på audiografen ...

Trykk på skjermen for å vise eller skjule kontroller Trykk på skjermen for å vise eller skjule kontroller

V tilkoblet H tilkoblet

UtførtAvbryt

Vi vil gjerne høre mer om opplevelsen din 
slik at vi kan levere en bedre tjeneste til 
alle myPhonak-brukere.

For å unngå å bli belastet for datatrafikk 
fra mobilleverandøren anbefaler vi å bruke 
Wi-Fi til samtalen. 

Audiografen er for øyeblikket ikke tilkoblet. 
Vent litt. 

RANGER OPPLEVELSEN DIN

Godta en videosamtale
Appen vil koble deg til 
audiografen din. Vent 
til audiografen blir med 
i samtalen. 

Samtale pågår 
Etter noen få sekunder er 
videobildet satt opp og du 
kan se og høre audiografen. 
Ved hjelp av kontrollene 
kan du dempe / oppheve 
demping, deaktivere, bytte 
kamera og avslutte 
samtalen.  

Tilkoblede høreapparater 
Hvis audiografen har 
behov for å koble seg til 
høreapparatene dine, 
kan dette gjøres eksternt 
med smarttelefonen din. 
Audiografen din vil la deg 
vite når hun eller han kobler 
til høreapparatene dine.  

Avslutte samtale
Når samtalen er avsluttet, 
kan du rangere opplevelsen 
din. Trykk på lenken for å 
sende inn tilbakemeldingen. 
Trykk på Utført 
for å gå tilbake til 
destinasjonsskjermbildet.   



22

Feilsøke under Remote Support-økt 

Trykk på skjermen for å vise eller skjule kontroller

V frakoblet H frakoblet

Du er ikke koblet til et Wi-Fi-
nettverk for øyeblikket

Kunne ikke opprette samtale

Remote Support-videosamtale 
kjører

Ikke vis igjen

Ok OK

Gjenoppta samtale

Legg på

Du bruker mobildata for øyeblikket. 
For å sikre bedre videokvalitet og for 
å unngå å bli belastet for datatrafikk 

fra mobilleverandøren anbefaler 
vi å bruke Wi-Fi til samtalen. 

Remote Support-økten avsluttet plutselig. 
Trykk på "OK" for å gå tilbake og starte 

samtalen på nytt.

Er du sikker på at du vil legge på? 
Endringer til høreapparatinnstillingene 

kan gå tapt.

Wi-Fi-tilkobling 
Remote Support-økten 
gjøres over internett. For 
bedre kvalitet anbefaler  
vi at du bruker Wi-Fi. 

Høreapparattilkobling 
mistet 
Du vil kunne se tilkoblingen 
til høreapparatene øverst 
på skjermen. Hvis 
høreapparatene kobles fra, 
blir symbolet rødt. 
Audiografen må deretter 
koble til høreapparatene 
dine på nytt.

Kunne ikke opprette 
samtale
Hvis samtalen ikke kunne 
opprettes, trykker du  
på OK for å gå tilbake til 
startskjermbildet der du kan 
starte samtalen på nytt.   

Avslutte samtalen mens 
den pågår
Hvis du avslutter samtalen 
mens den pågår, vil du motta 
denne popup-meldingen. 
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Profil og personvern

Din konto
sophia.scott@hotmail.com

REDIGER OPPLYSNINGENE DINE

PROFIL

PASSORD OG SIKKERHET

INNSTILLINGER

Hjem Helse Enheter Hjelp Profil

Informasjon og sikkerhet

Sophia

Scott

sophia.scott@hotmail.com

Sveits

Endre passord

PERSONOPPLYSNINGER

Navn

Etternavn

E-postadresse

Land eller region
Logg av

Slett konto

Helsepreferanser

Hjelp oss med å forbedre 
tjenesten
Velg hvilke data du vil dele med oss:

Hvis du deler bruksdata, bidrar 
du til å forbedre funksjonene og 
egenskapene til høreapparatene 
dine, og forbedre opplevelsen 
av myPhonak-appen.  

GENERELLE OPPLYSNINGER

Personopplysninger Personvern

Profildel
I skjermbildet Profil kan du redigere 
profilinformasjonen din og justere 
preferanser knyttet til helse.

Trykk på Logg av hvis du vil logge 
av appen. 

Personopplysninger
Du kan redigere 
personopplysningene dine 
under Personopplysninger og 
endre sikkerhetsinformasjonen. 
Trykk på Slett konto hvis 
du ønsker å slette kontoen din. 
Du må angi passordet for 
å bekrefte handlingen. 

Personvern
Gå til Hjelp > Personvern 
når som helst og velg hvilke 
opplysninger du vil dele med 
Phonak.

Detaljer om hvilke data 
vi behandler er beskrevet 
i personvernerklæringen. 
Denne er tilgjengelig hele 
tiden under Hjelp > Juridisk 
dokumentasjon.
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Viktig sikkerhetsinformasjon

Tiltenkt bruk: 
Appen er frittstående programvare for tiltenkte 
høreapparatbrukere for å velge, konfigurere og lagre 
høreapparatinnstillinger, innenfor den begrensede 
perioden tillatt av tilpasningsprogramvaren. Appen gjør 
det også mulig for tiltenkte høreapparatbrukere å koble 
seg til og kommunisere med audiografer for 
fjerntilpasning av høreapparater.

Tiltenkt pasientpopulasjon: 
Denne enheten er beregnet for pasienter med ensidig 
eller tosidig, lett til svært stort hørselstap fra 17 år. 
Tinnitus-funksjonen er tiltenkt pasienter med kronisk 
tinnitus fra en alder på 18 år.

Tiltenkt bruker: 
Person med hørselstap som bruker en kompatibel enhet.

Indikasjoner: 
Vær oppmerksom på at indikasjonene ikke er avledet 
fra appen, men fra de kompatible høreapparatene.  
Generelle kliniske indikasjoner for bruken av 
høreapparater og Tinnitus-funksjonen er:

• tilstedeværelse av et hørselstap
 >  en- eller tosidig
 > mekanisk, sensorinevralt eller blandet
 > lett til alvorlig 

• tilstedeværelse av kronisk tinnitus (gjelder kun for 
apparater som har Tinnitus-funksjonen)

Kontraindikasjoner:
Vær oppmerksom på at kontraindikasjonene ikke er 
avledet fra appen, men fra de kompatible høreapparatene. 
Generelle kliniske kontraindikasjoner for bruken av 
høreapparater og Tinnitus-funksjon er:

• hørselstapet utenfor tilpasningsområdet for 
høreapparatet (dvs. forsterkning, frekvensrespons)

• akutt tinnitus
• deformitet av øret (dvs. lukket øregang, manglende 

ytre øre)
• nevralt hørselstap (retrocochleære patologier som 

fraværende / ikke fungerende hørselsnerve)

Primærkriteriene for å henvise en pasient til lege eller 
annen spesialist og/eller behandling er som følger:

• synlig medfødt eller ervervet deformitet av øret
• historie med aktiv drenering fra øret de siste 90 dagene
• historie med plutselig eller hurtig progressivt 

hørselstap i ett øre eller begge ører de siste 90 dagene
• akutt eller kronisk svimmelhet 
• audiometrisk luft/ben-gap likt eller større enn 15 dB 

ved 500 Hz, 1000 Hz og 2000 Hz 
• synlig tegn på betydelig ansamling av ørevoks eller 

fremmedlegeme i øregangen 
• smerte eller ubehag i øret 

• unormalt utseende på trommehinne og øregang, 
for eksempel:

 > betennelse i den ytre øregangen
 > hull på trommehinnen
 > andre abnormaliteter som audiografen mener er 
medisinsk bekymringsfulle

Audiografen kan bestemme seg for at henvisning ikke 
passer eller ikke er det beste for pasienten når følgende 
gjelder:

• når det er tilstrekkelig bevist at tilstanden er 
fullstendig undersøkt av en medisinsk spesialist, 
og at enhver mulig behandling er gitt

• tilstanden har ikke forverret seg eller endret seg 
betydelig siden forrige undersøkelse og/eller 
behandling

• dersom pasienten har gitt sin informerte og 
kompetente beslutning om å ikke følge rådet om 
å søke hjelp hos spesialist, er det tillatt å gå videre 
til å anbefale egnede høreapparatsystemer i henhold 
til følgende vurderinger:

 > anbefalingen vil ikke ha negativ innvirkning på 
pasientens helse eller generelle velvære 

 > det kan bekreftes i journalen at alle nødvendige 
vurderinger er gjort for pasientens beste interesser

Dersom det kreves i henhold til lov, har pasienten 
underskrevet en fraskrivelse for å bekrefte 
at henvisningsrådet ikke er fulgt, og at det er 
en informert beslutning.

Les den relevante sikkerhetsinformasjonen på følgende sider før du bruker appen.
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Viktig sikkerhetsinformasjon

Klinisk fordel: 
Appen har fordeler for tiltenkte brukere ved å gi 
mulighet til å justere og lagre høreapparatinnstillinger 
til individuelle behov, innenfor området som er tillatt 
av den første tilpasningen.
Appen gir også en praktisk måte for tiltenkte brukere 
å koble seg til og kommunisere med audiografer på for 
fjerntilpasning av høreapparater.

Bivirkninger:
Vær oppmerksom på at bivirkningene ikke er avledet 
fra appen, men fra de kompatible høreapparatene.
Fysiologiske bivirkninger ved høreapparater, som 
tinnitus, svimmelhet, oppsamling av ørevoks, for høyt 
trykk, svetting eller fuktighet, blemmer, kløe og/eller 
utslett, tilstopping eller tetthet og konsekvenser av 
dette, som hodepine og/eller øresmerter, kan avhjelpes 
eller reduseres av audiografen.
Konvensjonelle høreapparater har potensialet for 
å utsette pasienter for høyere nivåer av lydeksponering, 
noe som kan resultere i terskelforskyvninger 
i frekvensområdet påvirket av akustisk traume.

Begrensninger for bruk: 
Appbruken er begrenset til mulighetene til den/de 
kompatible enheten(e).

Alle alvorlige hendelser som har skjedd knyttet til 
appen, skal rapporteres til produsentens representant 
og aktuelle myndigheter i brukslandet. En alvorlig 
hendelse er en hendelse som direkte eller indirekte 
førte til, kan ha ført til eller kan føre til noe av det 
følgende:

a. dødsfall for en pasient, bruker eller annen person
b. midlertidig eller permanent alvorlig forverring 

av helsetilstanden til en pasient, bruker eller annen 
person

c. en alvorlig trussel mot folkehelsen

Kontakt produsenten eller en representant for å 
rapportere om en uventet funksjon eller hendelse.

Les den relevante sikkerhetsinformasjonen på følgende sider før du bruker appen.
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Viktig sikkerhetsinformasjon

Bruksanvisningen for alle appversjoner på alle 
gjeldende språk i elektronisk form er tilgjengelig 
via nettstedet. Følg denne fremgangsmåten for 
å få tilgang til bruksanvisninger: 

• Klikk på https://www.phonak.com/en-int/global-
locations og velg det aktuelle landet 

• Gå til "Support" (engelsk) (Brukerstøtte) eller 
tilsvarende på respektive språk 

• Gå til "User Guides" (engelsk) (Bruksanvisninger) 
eller tilsvarende på respektive språk 

• Gå til "Apps" (engelsk) (Apper) eller tilsvarende 
på respektive språk 

• Velg "myPhonak-app" 

Alternativt kan du få tilgang til den gjeldende 
versjonen av bruksanvisningen for myPhonak direkte 
fra appen ved å navigere til delen Hjelp og deretter 
trykke på kortet "Bruksanvisning". Bruksanvisningen 
åpnes deretter i et eksternt nettleservindu. 

Sikkerhetsmerknad 
Pasientdata er private data og beskyttelsen av dem er viktig:
• Sørg for at smarttelefonen er oppdatert med de 

nyeste sikkerhetsoppdateringene for 
operativsystemet. Aktiver automatisk oppdatering.

• Kontroller at den installerte appversjonen er oppdatert. 
• Bruk kun originale Sonova-apper fra offisielle 

butikker med høreapparatene.
• Installer bare trygge apper fra offisielle butikker.   
• Pass på å bruke sterke passord og holde 

opplysningene dine hemmelig. 
• Lås telefonen med PIN-kode og/eller biometrisk 

(fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning) og lås og still inn 
telefonen slik at den låses automatisk etter noen 
inaktive minutter.

• Påse at de installerte appene kun har de tillatelsene 
de trenger.

• Unngå å opprette en Bluetooth-sammenkobling 
med høreapparatene på et offentlig sted. Dette 
er på grunn av faren for uønsket innblanding fra 
en tredjepart. Vi anbefaler å gjøre denne Bluetooth-
sammenkoblingen hjemme.

• IKKE bruk en telefon som er jailbroken eller har rottilgang.
Sørg for å holde data trygge til enhver tid. Vær oppmerksom 
på at denne oppføringen ikke er uttømmende.  
• Når du overfører data gjennom usikre kanaler, må du 

enten sende anonyme data eller kryptere dem.  
• Beskytt sikkerhetskopiering av data på 

smarttelefonen mot datatap i tillegg til tyveri. 
• Fjern alle data fra en smarttelefon som du ikke 

lenger bruker eller som skal kastes.

Vedlikehold av programvare: 
Vi overvåker stadig tilbakemeldinger fra markedet. Hvis 
du opplever problemer med den nyeste appversjonen, 
kan du kontakte den lokale representanten for 
produsenten og/eller gi tilbakemelding i Appstore eller 
Google Play Store.

Les den relevante sikkerhetsinformasjonen på følgende sider før du bruker appen.
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Viktig sikkerhetsinformasjon

Les den relevante sikkerhetsinformasjonen på følgende sider før du bruker appen.

Endring av innstillinger, for eksempel redusere volumet eller øke 
støyfjerning, kan føre til fare i forbindelse med at innkommende 
trafikk ikke lenger høres.

For å få en gratis papirkopi av bruksanvisningen kan du kontakte din 
lokale Sonova-representant. En kopi sendes innen sju dager.

Hvis høreapparatene ikke svarer enheten på grunn av uvanlig sterke 
forstyrrelser, må du bevege deg bort fra området hvor forstyrrelsene 
oppstår.

Hvis høreapparatene ikke reagerer, må du kontrollere at høreapparatene 
er slått på og at batteriet ikke er utladet.

Aktiver Bluetooth. Bluetooth må være aktivert for å koble til 
høreapparatene dine.
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SymbolforklaringInformasjon om samsvar

Europa: Samsvarserklæring 
 
Sonova AG erklærer herved at dette produktet oppfyller kravene i EUs forordning 
2017/745 om medisinsk utstyr. 

Dette symbolet betyr at det er viktig at brukeren leser og 
forstår den relevante informasjonen i denne 
bruksanvisningen. 

Dette symbolet betyr at det er viktig at brukeren retter 
oppmerksomheten mot de relevante advarslene i denne 
bruksanvisningen. 

Viktig informasjon om håndtering og produktsikkerhet. 

Med CE-symbolet bekrefter Sonova AG at dette produktet 
oppfyller kravene i EUs forordning 2017/745 for medisinsk 
utstyr. Tallet etter CE-symbolet er koden for de sertifiserte 
organene som ble rådspurt i forbindelse med ovennevnt 
forordning. 

Indikerer den autoriserte representanten i EU. EU-representanten 
er også importør til EU.

Indikerer at enheten er medisinsk utstyr. 

 Navn, adresse, dato
Kombinert symbol for "produsent av det medisinske utstyret" 
og "produksjonsdato", som definert i EUs forordning 2017/745.

En indikasjon om at elektronisk bruksanvisning er 
tilgjengelig. Bruksanvisningen kan lastes ned fra nettstedet 
www.phonak.com/myphonakapp

http://www.phonak.com/myphonakapp
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Denne bruksanvisningen gjelder for myPhonak 6.3 og nyere underversjoner av myPhonak 6-appen.  
For tidligere versjoner av bruksanvisningen for appen, ta kontakt med den lokale representanten eller gå til nettstedet.
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