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Kom godt i gang

myPhonak er en app, der er udviklet af Sonova, en af verdens førende virksomheder 
inden for høreløsninger, som har hovedsæde i Zürich i Schweiz. Læs betjeningsvejledningen 
grundigt, så du kan få glæde af alle de muligheder, appen giver.

Tilsigtet anvendelse
myPhonak appen er beregnet til valg, justering og lagring af høreapparatfunktioner,  
til at få adgang til statusoplysninger samt til kommunikation mellem klienten og 
hørespecialisten – trådløst og på en letforståelig måde med tydelige illustrationer.

Bluetooth® mærket er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse fra Sonovas 
side sker under licens. 

iPhone® er et varemærke tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.  

Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc.

IOS er et varemærke tilhørende Cisco Inc.

Information om kompatibilitet:
Brug af myPhonak app forudsætter brug af Phonak høreapparater 
med Bluetooth® tilkoblingsmulighed.
myPhonak app kan bruges på telefoner med Bluetooth® Low-
Energy (BT-LE) funktionalitet med iOS version 12 eller nyere. 
myPhonak app kan bruges på Google Mobile Services (GMS) 
certificerede Android™ enheder, der understøtter Bluetooth® 4.2 
og Android™ OS 7.0 eller nyere.
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Lynoversigt – fjernbetjening

Fjernbetjening Fjernbetjening
Rolig situation (Automatisk)

Aktivt program

Automatisk Komfort

Frekvenser

Volumen

Bas

Formindsk høj Forøg blød 

Mellemtone

Diskant

Støjreduktion

Talefokus

DynaMic

Opdater Gem som

Klarhed

50% 50%

Fjernbetjening

Programliste

Indstillinger

Equalizer

Forudindstillinger

Volumen

Lydmodifikatorer

DynaMic modifikator

Gem de aktuelle indstillinger 
som tilpasset program

Opdater det aktuelle 
tilpassede program

Sideuafhængig 
lydstyrke

Vejledning

Aktuelt benyttet 
høreapparatprogram*

Batteristatus**

Slå lyd fra

*AutoSense OS™ 4.0 for Phonak Paradise høreapparatet, AutoSense OS™ 3.0 for Phonak Marvel høreapparater, AutoSense OS for Phonak Audéo B-Direct høreapparater

**Kun tilgængeligt for genopladelige høreapparater.

Navigation
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Lynoversigt – Fjernsupport og høredagbog*

Lydkvalitet

Taleforståelighed

Seneste feedback

For over en uge siden

Høreapparat

Opret feedback

Taleforståelighed

Begrænset brugstid

Musik

Restaurant

Når du ser TV

Hørespecialist

Høredagbog

Feedbackoversigt i høredagbogFjernsupport opkald

Videooptagelse af dig

Afslut samtale

Ny besked fra din 
hørespecialist

Opret feedback vedrørende 
høreoplevelsen

Mikrofon til/fra

Videooptagelse af 
hørespecialisten

Video til/fra

Kameravisning

*Ikke tilgængelig i Danmark
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Installation af myPhonak

• Tilslut din smartphone til internettet via Wi-Fi eller mobildataforbindelse
• Aktiver Bluetooth® på din smartphone
• I nogle lande skal man modtage en myPhonak invitation fra sin hørespecialist for at kunne aktivere Fjernsupport og Høredagbog.*

Fortrolighedserklæring
Du skal acceptere 
fortrolighedserklæringen ved 
at trykke på Jeg accepterer 
for at kunne bruge appen.

Åbn myPhonak
Åbn appen og tryk på Næste. 

Produktforbedring
Hjælp os med at blive 
bedre ved at dele dine 
brugsdata med Sonova.

Aktivering af streaming
For at streame musik eller 
modtage telefonopkald 
på dine høreapparater 
skal du gå til Indstillinger 
> Bluetooth og tilføje dine 
høreapparater til listen 
over tilsluttede enheder. 
Vend herefter tilbage 
til appen for at fortsætte 
parring.

Download myPhonak
Download appen fra 
appbutikken. Åbn myPhonak 
app, når du har installeret den. 

Velkommen til myPhonak

Hjælp os med at blive bedre

Tillad telefonopkald, 
streaming og Tap Control 

(hvis muligt) via dine 
høreapparater

Fortrolighedserklæring

Begynd at bruge fjernbetjening, 
Fjernsupport og høredagbog

Hvis vi får adgang til dine brugsdata, kan vi 
gøre produktet og tjenesterne endnu bedre. 
Vi sælger aldrig dine oplysninger til andre.  

Det er en del af vores fortrolighedserklæring.

Du kan til enhver tid ændre dette under 
Indstillinger i appen i afsnittet ”Analyse”.

Gå til telefonens Indstillinger > Bluetooth, 
og tilføj høreapparaterne til listen over 

tilsluttede enheder. Vend herefter tilbage  
til appen for at fortsætte.

Mine høreapparater er allerede parret med 
telefonen, eller jeg gør det senere

Næste Jeg accepterer
Jeg accepterer Fortsæt

Nej tak Jeg har brug for hjælp

*Ikke tilgængelig i Danmark

Bagest

Sonova AG

64 bedømmelser
17+5,0
Alder

myPhonak

Hent
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Parring med Phonak høreapparater

Følg nedenstående vejledning for at oprette forbindelse mellem Bluetooth aktiverede høreapparater og myPhonak.

Vejledning vedrørende 
parring
Tryk på Fortsæt, og følg 
vejledningen for dine 
høreapparater

Søgning
Appen søger efter kompatible 
høreapparater og viser dem, 
når den finder dem. Dette 
kan tage nogle få sekunder.

Valg
Tryk på Vælg, når dine 
høreapparater vises på listen.

Flere høreapparater 
Hvis der registreres flere 
høreapparater, vises de alle. 
For at fremhæve dit 
høreapparat skal du trykke 
på knappen på dit 
høreapparat.

Lokalitet 
På Android enheder skal du 
aktivere lokalitetstjenester, 
første gang du parrer 
Bluetooth enheder. Efter den 
første opsætning kan du 
deaktivere lokalitetstjenester 
igen.

Slut dine høreapparater 
til appen

Genstart dine høreapparater

Søgning Søgning Søgning

Vil du give myPhonak 
tilladelse til at registrere 
denne enheds 
geografiske placering?

AFVIS TILLAD

Genstart dine høreapparater for at aktivere 
Bluetooth® parringstilstanden. Vi anbefaler, 

at du bruger et sæt nye batterier  
eller fuldt opladede enheder.

Genstart dine høreapparater for at aktivere 
Bluetooth® parringstilstanden. Vi anbefaler, 
at du bruger et sæt nye batterier eller fuldt 

opladede enheder.Søger efter høreapparater Søger efter høreapparater Søger efter høreapparater

Peters venstre høreapparat
Peters højre høreapparat

Peters venstre høreapparat
Peters højre høreapparat

Sørens venstre høreapparat

Se vejledning for

Se

Ikke-genopladelige høreapparater

Genopladelige høreapparater

Fortsæt Fortsæt

Vælg Vælg

Vælg
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Parring med Phonak høreapparater

Parring af høreapparaterne
Appen opretter forbindelse 
til hvert høreapparat for sig.

Bekræft parring for alle 
høreapparater
På Apple enheder skal 
du bekræfte parringen ved 
at trykke på Par i pop-op 
vinduet for hvert apparat.

Parring fuldført
Begge høreapparater er 
nu parret. Der fortsættes 
automatisk til næste 
trin i appen.

Opsætning fuldført
Du er nu klar til at bruge 
alle de kompatible 
funktioner i myPhonak 
app. Tryk på OK for at åbne 
startskærmen. 

Følg nedenstående vejledning for at oprette forbindelse mellem Bluetooth aktiverede høreapparater og myPhonak.

Peters venstre 
høreapparat

Peters venstre 
høreapparat

Peters højre 
høreapparat

"Peters højre høreapparat" vil gerne
oprette forbindelse med din iPhone.

Peters højre 
høreapparat

Bluetooth parringsanmodning

Parring fuldført
Du er nu klar til at bruge myPhonak app

OK

ParAnnuller
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Fejlfinding af parringen

Mulige fejl under konfigurationen.
For flere oplysninger om fejlfinding henvises til Phonaks supportside på https://www.phonak.com/myphonakapp.

Der kunne ikke oprettes 
forbindelse til nogen af 
høreapparaterne
Tryk på Prøv igen for at 
genstarte parringsprocessen, 
og følg vejledningen.

Fejl ved tilslutning af 
høreapparat
Hvis parringen af et af 
høreapparaterne mislykkes, 
kan du gøre følgende:
1.  Tryk på Prøv igen for 

at genstarte 
parringsprocessen.

2. Fortsæt med kun det ene 
af de to høreapparater.

Inkompatible enheder
Appen kan ikke oprette 
forbindelse til høreapparaterne, 
da de ikke er kompatible.
Kontakt din hørespecialist for 
at få flere oplysninger.

Peters venstre 
høreapparat

Peters venstre 
høreapparat

Peters højre 
høreapparat

Peters højre 
høreapparat

Forsøg igen
Forsøg igen

Tilslut kun venstre side

Søgning
Søger efter høreapparater

Peters venstre høreapparat
Peters højre høreapparat
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Fjernbetjening – hovedvisning

Tilgængelige funktioner for alle høreapparater.

Juster høreapparatets 
lydstyrke
Flyt denne skyder opad for at 
øge lydstyrken eller nedad 
for at mindske lydstyrken. 
Hvis du har høreapparat 
på begge ører, styrer denne 
skyder begge enheder 
synkront.

Adgang til programmer
Tryk på pilen ud for 
Programvalg for at få 
adgang til programlisten. 
De tilgængelige programmer 
afhænger af, hvordan dine 
høreapparater er blevet 
konfigureret af 
hørespecialisten.

Opdel lydstyrkeindstillingen
Tryk på ikonet Opdel for 
at justere lydstyrken 
uafhængigt for hvert enkelt 
høreapparat. 

Slå lyd fra
Du kan slå lyden i høreappara-
terne helt fra ved at trykke 
på ikonet Slå lyd fra.

App navigation
Du kan få adgang til alle 
appens funktioner via 
hovednavigationsmenuen.

Automatisk
Aktivt program

Automatisk
Aktivt program

Automatisk
Aktivt program

Fjernbetjening

Fjernbetjening

Mine høreapparater

Fjernsupport

Høredagbog

Sundhed

myPhonak

Min profil

Mine invitationer

Ofte stillede spørgsmål

FjernbetjeningFjernbetjeningFjernbetjening

Programvalg

Automatisk (AutoSense OS)

Rolig situation

Restaurant
Tale i støj

Musik
Musik

TV
Musik

Yoga
Rolig situation

Alle Trykknap

Navigation



10

Fjernbetjening – hovedvisning*

Funktioner afhængigt af programmeringen af høreapparaterne og det trådløse tilbehør.

Adgang til 
programindstillinger
Nogle programmer giver 
mulighed for yderligere 
justering. Hvis de er 
tilgængelige, kan du få 
adgang til dem ved at trykke 
på ikonet Indstillinger.

Niveau for omgivende lyde
Hvis du bruger en ekstern 
streamingenhed (f.eks. 
TV Connector, musik), kan 
du justere fokus for at høre 
mere af det streamede signal 
eller alternativt for at høre 
mere af lyden fra det 
omgivende miljø.

Tinnitus Masker
Hvis du har tinnitus, 
og din hørespecialist  
har vejledt dig i, hvordan 
du bruger Tinnitus Masker, 
kan du justere lydstyrken 
for maskeringsstøj.

Indstillinger for fjernbetjening
Via visningen med indstillinger 
kan du få adgang til følgende 
funktioner:
• Forudindstillinger
• Justering af bas-, mellemtone- 

og diskantfrekvenser
• Indstilling af volumen
• Støjreduktion og Talefokus
• Styring af dynamik

Forbedret Talefokus**
Den forbedrede Talefokus 
skyder i appen vil nu 
reducere støj, der kommer 
bagfra og fra siderne, 
samtidig med at du forbedrer 
talen, der kommer forfra. 
Funktionen er tilgængelig 
i støjende situationer, 
og effekten kan øges ved at 
flytte skyderen mod højre.

Luk

Fjernbetjening Fjernbetjening

Balance Tinnitus Masker

Omgivende støj -Mikrofon +

Fjernbetjening

*Kun tilgængeligt i bestemte høreapparater

**Kun tilgængeligt i Phonak Paradise Premium (P90) høreapparater

TV
Aktivt program

Fjernbetjening Fjernbetjening
Rolig situation (Automatisk) Tale i kraftig støj (Automatisk)

Komfort Komfort

Frekvenser

Volumen

Volumen

Støjreduktion

Støjreduktion

Talefokus

Gem som Gem somOpdater

Klarhed Klarhed

Bas

Bas
Mellemtone

Mellemtone

Diskant
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Indstillinger for fjernbetjening*

Funktioner afhængigt af programmeringen af høreapparaterne og det trådløse tilbehør.

Navngivning af dit 
tilpassede program
Du kan gemme tilpassede 
programmer og give et 
personligt navn til hvert 
program, du har oprettet.

 

Opdatering af et tilpasset 
program
Du kan redigere din eksisterende 
tilpassede indstilling og beholde 
ændringerne ved at trykke 
på Opdatering.  

myPhonak Memory**
myPhonak Memory aktiverer 
automatisk det sidst anvendte 
program efter et telefonopkald 
eller et andet stream fra 
din telefon eller dit TV.
Der er også adgang til det 
sidst aktiverede program 
via multi-funktionsknappen på 
dit høreapparat – det kan også 
ses fra appen via listen over 
tilgængelige programmer.

Oprettelse af et 
tilpasset program
Du kan gemme dine 
tilpassede indstillinger (f.eks. 
yndlingsrestaurant) for lettere 
adgang, næste gang du 
befinder dig i samme miljø.  
Bemærk, at afhængigt af din 
skærmstørrelse skal du muligvis 
kigge længere nede for at se 
alle funktioner.

Få adgang til tilpassede 
programmer
myPhonak inkluderer 
programmer, der kan 
konfigureres af din 
hørespecialist, samt tre 
skabeloner (Music, TV og 
Restaurant), som du 
kan bruge med det samme. 
Du kan når som helst 
få adgang til dit tilpassede 
program via appen.

LukLuk

Fjernbetjening

Gem

Udført

FjernbetjeningFjernbetjening

VolumenVolumen

StøjreduktionStøjreduktion

TalefokusTalefokus

DynaMicDynaMic

Gem somGem som OpdaterOpdater

Formindsk højFormindsk høj Forøg blød Forøg blød 

Min restaurant
Tilføj nyt program

* Kun tilgængeligt i bestemte høreapparater

** myPhonak Memory er kun tilgængelig på Paradise enheder

Fjernbetjening Fjernbetjening

Programvalg Programvalg

Automatisk (AutoSense OS) Automatisk (AutoSense OS)

Rolig situation Rolig situation

Restaurant
Tale i støj

Min restaurant
Tale i støj

Musik
Musik

TV
Musik

Min restaurant
Tale i støj

Alle AlleTrykknap TrykknapBasBas

MellemtoneMellemtone
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Oprettelse af en myPhonak konto*

For at kunne bruge funktionerne Fjernsupport og Høredagbog skal du oprette en myPhonak konto og have en invitation fra din hørespecialist.

Start
For at bruge bestemte 
funktioner såsom 
Fjernsupport skal du først 
logge på din myPhonak konto.  
For at oprette en ny konto 
skal du trykke på Tilmeld dig. 

Opret en konto
Udfyld alle felter for at 
oprette en konto. Når du er 
færdig, skal du trykke på 
Fortsæt.

Angiv din adgangskode
Opret en adgangskode. 
Adgangskoden skal være 
mindst seks tegn lang og 
indeholde mindst ét tal eller 
bogstav. Når du er færdig, 
skal du trykke på Fortsæt 
for at sætte din konto op.

Din konto oprettes
Appen opretter forbindelse 
til internettet for at fuldføre 
oprettelsen af din konto. 
Dette kan tage nogle 
få sekunder.

Aktivering af konto
Din konto blev oprettet. Nu 
mangler du blot at bekræfte 
din e-mailadresse, så vi er 
sikre på, at det er din konto. 

Dette gøres ved at åbne den 
e-mail, vi har sendt til dig. 
Tjek din spammappe, hvis  
du ikke kan se e-mailen 
i indbakken.

Opret en konto Angiv din adgangskode

Du er næsten i mål!
Din konto blev oprettet. 

Nu mangler du blot at bekræfte 
din e-mailadresse, så vi er sikre på,  

at det er din konto. 

Dette gøres ved at åbne den e-mail, vi har 
sendt til dig. Tjek din spammappe, hvis du 

ikke kan se e-mailen i indbakken.

alex.stevens@axecapitals.com alexStevens3000!

Alex
Adgangskoden skal bestå af mindst seks tegn og 

indeholde mindst ét tal eller bogstav.

USA

Stevens

Din myPhonak konto oprettes

Fortsæt Fortsæt

OK
Har du allerede en konto? Har du allerede en konto?

Min profil Min profil Min profil Min profil

Login Login

*Ikke tilgængelig i Danmark

Du er ikke logget på
For at kunne bruge Fjernsupport skal du 
have en konto og en invitation på e-mail 

fra din hørespecialist.

Login

Tilmeld dig

Fjernsupport
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Indtastning af invitationskode*
(Kun nødvendigt i nogle lande)

For at kunne bruge funktionerne Fjernsupport og høredagbog skal du oprette en myPhonak konto og have en invitation fra din hørespecialist. 
Bemærk! Disse tjenester er kun tilgængelige i udvalgte lande og via udvalgte hørespecialister.

Invitation mangler
For at kunne bruge visse 
funktioner, f.eks. Fjernsupport, 
skal du have en invitation 
fra din hørespecialist. 
Hvis du allerede har en kode, 
skal du trykke på Indtast 
invitationskode. Hvis du 
ønsker flere oplysninger, 
skal du trykke på Jeg har 
ikke nogen kode.

For at kunne bruge  
funktionerne Fjernsupport 
og Høredagbog skal du:
• Tal med din hørespecialist 

vedrørende denne brug af 
denne tjeneste*

• Modtag en invitation fra din 
hørespecialist via e-mail

• Trykke på "Accepter invitation" 
i e-mailen eller indtaste 
koden manuelt i appen.

Indtast din myPhonak 
invitationskode
Indtast den nicifrede kode, 
du har modtaget i en e-mail 
fra din hørespecialist. Når 
du er færdig, skal du trykke 
på Fortsæt for at 
få invitationskoden tjekket.

Invitationskoden tjekkes
Appen opretter forbindelse 
til internettet for at tjekke 
din invitationskode. Bemærk! 
Dette kan tage et stykke tid.

Invitationskoden er 
godkendt
Din invitationskode er 
godkendt. Der fortsættes 
automatisk til startskærmen 
for Fjernsupport i appen.

Invitation mangler Er du klar til at gå i gang?
Tryk på "Start", når sessionen skal starte,  

for at informere din hørespecialist om,  
at du er klar.

Indtast din myPhonak 
invitationskode

123 456 789

Du kan finde din nicifrede invitationskode i den invitation, 
du har fået fra din høreapparatspecialist via e-mail.

For at kunne bruge Fjernsupport 
skal du have en konto og en invitation 

på e-mail fra din høreapparatspecialist. Invitationskoden tjekkes Invitationskoden er godkendt

Tilføj invitation
Start Fortsæt OK

Jeg har ikke nogen kode

Fjernsupport Fjernsupport Tilføj invitation Tilføj invitation Tilføj invitation

*Ikke tilgængelig i Danmark
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Høredagbog*

Med Høredagbog kan du let gennemgå og evaluere dine høreapparater og give vigtig feedback til din hørespecialist. Denne feedback giver 
din hørespecialist mulighed for at sikre, at dine høreapparater fungerer optimalt.

1. Angiv tilfredshedsniveau
Vælg en smiley for at angive 
din tilfredshed med 
en konkret situation.

Oversigt i Høredagbog*
Du kan se hele feedback 
historikken. Vælg et specifikt 
feedbackpunkt for at få 
flere oplysninger om det. 
Beskedikonet angiver, 
at din hørespecialist har 
sendt dig en besked, 
som du kan åbne og besvare, 
hvis der er behov for det. 

2. Vælg et emne
Vælg et af de fire emner 
"Lydkvalitet", "Høreapparat", 
"Taleforståelighed" eller 
"Andet", så hørespecialisten 
kan se, hvilket emne det 
drejer sig om. 

3. Feedback sendt
Din feedback er blevet sendt 
til din hørespecialist. Du får 
besked via din Høredagbog, 
når du har fået svar.

Valg af et specifikt 
feedbackpunkt med 
tilhørende besked
Når du vælger et specifikt 
feedbackpunkt 
i feedbackoversigten 
i Høredagbogen, kan du se 
flere oplysninger og de 
beskeder, du har udvekslet 
med din hørespecialist. 

Hvor tilfreds er du generelt 
med din høreoplevelse?

Hvor tilfreds er du generelt 
med din høreoplevelse?

Feedback Feedback Høredagbog Høredagbog

Vælg et emne

Jeg synes, at lyden var dæmpet og 
noget "mudret", da jeg lyttede til musik. 
Kan du hjælpe mig?

Lydkvalitet

Musik

Send Send OK Opret feedback

Jeg synes, at lyden var dæmpet og noget 
"mudret", da jeg lyttede til musik. Kan du 
hjælpe mig?

Vi kunne vælge en ny indstilling eller oprette  
et specialprogram. Jeg foreslår, at vi laver  
en Remote Support aftale.

Lydkvalitet

Rolig situation

For over en uge siden

Seneste beskeder

Høreapparat

Taleforståelighed

Begrænset brugstid

Musik

Hearing Goal – Nyhed

Når du ser TV

Hørespecialist

Musik

Oprettet i går

Anne (hørespecialist)

I går kl. 19.30

I dag kl. 20.01

Lydkvalitet

Svar
Svar

Mig

Anne (hørespecialist)

Feedback

*Ikke tilgængelig i Danmark

Tak for din feedback!
Din feedback er gemt og videresendes til 
din høreapparatspecialist. Du får besked 
via din høredagbog, når du har fået svar.
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Fjernsupport session

Notifikation
Du får besked om det 
indgående opkald fra 
din hørespecialist 
på startskærmen på din 
smartphone.

Adgang til kamera og 
mikrofon
Tryk på OK for at give 
myPhonak tilladelse til at 
oprette forbindelse til 
kameraet og mikrofonen. 

Start Fjernsupport 
sessionen
Åbn myPhonak app, når 
Phonak Fjernsupportsessionen 
skal starte, og tryk på 
Start for at informere din 
hørespecialist om, at du er 
klar.

Besvar videoopkald
Appen opretter forbindelse 
til din hørespecialist.  
Tryk på Accepter for at 
acceptere opkaldet.

Adgang til myPhonak 
samtaler
Tryk på TILLAD, hvis du har 
en Android smartphone, 
for at give myPhonak 
tilladelse til at foretage 
telefonopkald og 
samtaleadministration.

Fjernsupport gør det muligt for dig at have en aftale med din hørespecialist fra et sted, du helt selv vælger.

Hvis du bruger mobildata, opkræver dit mobilselskab muligvis et gebyr. Du bør tjekke dette hos mobilselskabet, inden du starter en Phonak Fjernsupport session. 

I en Fjernsupport session bruges der omkring 56 MB til en videosamtale på ti minutter, hvorimod der kun bruges omkring 30 MB til en samtale.

Tryk på "Start", når sessionen skal starte, 
for at informere din hørespecialist om, 
at du er klar. Kontroller, at der er stabil 

internetforbindelse, og at batterierne i dine 
høreapparater er nye eller fuldt opladede.

Tryk på „Start“, når sessionen skal starte, 
for at informere din hørespecialist om, 
at du er klar. Kontroller, at der er stabil 

internetforbindelse, og at batterierne i dine 
høreapparater er nye eller fuldt opladede.

Start Start

FjernsupportFjernsupport

Anne Smith
ringer

Accepter

Afvis

Lørdag den 30. december

nu

Din hørespecialist ringer til dig.
Tryk her for at åbne myPhonak.

Indgående opkald "myPhonak" vil gerne oprette 
forbindelse til mikrofonen 

Afvis OK

Er du klar til at gå i gang?
Tryk på "Start", når sessionen skal starte, for at 
informere din hørespecialist om, at du er klar.

Start

Fjernsupport

Der skal oprettes forbindelse fra 
myPhonak til mikrofonen, så du kan 

bruge chatfunktionen (video/lyd) 
til Fjernsupportsessioner med din 

hørespecialist.

Vil du give myPhonak 
tilladelse til at foretage 
telefonopkald og 
samtaleadministration?

AFVIS TILLAD3 ud af 3
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Fjernsupport session

Du kan vælge at tilpasse oplevelsen under Fjernsupport sessionen, f.eks. ved at slå videovisningen og/eller lyden til eller fra.

Starter video opkald
Efter et par sekunder 
indlæses videovisningen, 
så du kan se 
hørespecialisten.

Ingen video
Du kan skjule videooptagelsen 
af dig selv med et enkelt tryk 
på en knap.

Samtale i gang
Der er nu oprettet forbindelse 
til hørespecialisten.

Forbindelse 
til høreapparater
Hvis hørespecialisten 
har behov for at oprette 
forbindelse til dine 
høreapparater, kan det 
gøres via din smartphone.
Hørespecialisten giver dig 
besked om det, når der 
oprettes forbindelse til dine 
høreapparater.

De nye indstillinger 
gemmes
Lyden i dine høreapparater 
slås kortvarigt fra under 
tilslutningsprocessen, 
og mens de nye indstillinger 
til dine høreapparater 
gemmes. Du kan se status 
på skærmen.

Starter video... Tilsluttet Fuldført

Venstre VenstreHøjre Højre
Tilsluttet TilsluttetTilsluttet Tilsluttet
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Mine høreapparater

Min statistik
På dette skærmbillede kan 
du se den gennemsnitlige 
daglige brugstid siden 
sidste besøg hos din 
hørespecialist.

Tap Control*
Du kan tilpasse, hvordan dine 
høreapparater skal reagere 
på dine dobbelttryk.

Mine høreapparater
På skærmbilledet "Mine 
høreapparater" kan du se alle 
tilgængelige indstillinger. Hvis der 
er tale om genopladelige modeller, 
kan du også se batteriniveauet.
De tilgængelige indstillinger 
afhænger af din enhed og 
kan omfatte:
• Mine programmer
• Min statistik
• Tap Control
• Tænd automatisk
• Bluetooth telefonopkald
• Sådan streamer du

Mine programmer
Her kan du se alle tilgængelige 
programmer. Du kan trykke 
på > for at få flere oplysninger 
om et bestemt program.
Her kan du også tilpasse 
programnavne og slette 
tilpassede scenarier i appen.

Glem enheder
Du kan deaktivere 
registreringen af dine 
høreapparater ved at 
trykke på Ja, glem dem. 
Bemærk! Hvis du gør det, 
skal du tilslutte 
høreapparaterne igen for 
at kunne bruge appen.

Disse funktioner afhænger af, hvordan høreapparaterne er blevet programmeret, og hvilket trådløst tilbehør du har.

Glem enheder

Sæt streaming på pause/genoptag

Sæt streaming på pause/genoptag

Taleassistent

Slukket

Besvar/afslut opkald eller streaming

ProgrammerMine høreapparater Mine høreapparater

Mine programmer

Min statistik Min statistik

Audéo P90-R Audéo P90-R Gennemsnitlig daglig brugstid
Vælg funktioner for dobbelttryk

7,2timer pr. dag

Siden seneste konsultation hos din  
hørespecialist (01.12.2017)

Glem enheder

Min statistik

Vil du glemme 
høreapparaterne?

Du skal tilslutte dine høreapparater 
igen for at kunne bruge appen.

Annuller

Ja, glem den.

Tap Control

Venstre høreapparat

Begge høreapparater

Højre høreapparat

*Kun tilgængeligt i bestemte høreapparater

Automatisk (AutoSense OS)

Rolig situation

Telefonopkald

RogerDirect

Restaurant
Tale i støj

Musik
Musik

TV
Musik

Yoga
Rolig situation

Alle Trykknap
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Andre funktioner

App navigation
Du kan få adgang til 
alle appens funktioner via 
hovednavigationsmenuen.

Sundhed*
Fanen Sundhed giver 
dig adgang til apps med 
værktøjer og ressourcer, så 
du kan forblive sund og rask.

Ofte stillede spørgsmål
Du kan få adgang til 
ofte stillede spørgsmål 
på vores website på denne 
side.

App vejledning
På denne side kan 
du få adgang til alle app 
vejledningerne.

Batteriniveau
Du kan se det aktuelle 
opladningsniveau for 
høreapparatmodeller med 
genopladelige batterier. 
Hvis batteriniveauet er 
under 20 %, bliver ikonet 
rødt. Overvej at lade dine 
høreapparater op inden for 
kort tid.

Fjernbetjening

Mine høreapparater

Fjernsupport

Høredagbog

Sundhed

Min profil

Mine invitationer

Ofte stillede spørgsmål

myPhonak
Ofte stillede spørgsmålSundhed App vejledning

Ofte stillede spørgsmål Indstil lydstyrken

Læs de oftest stillede spørgsmål i vores pdf fil.
Med Fjernbetjening kan du nemt justere 

lydstyrken i dine høreapparater med 
skyderen og skifte programmer, der er 

indstillet af din hørespecialist.

Næste
Ofte stillede spørgsmål Opdel

Fjernbetjening

Automatisk
Aktivt program

* Indholdet af afsnittet Sundhed vil blive opdateret ofte, derfor er ovenstående billede blot et eksempel på, hvad du vil se.
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Symbolforklaring

Dette symbol betyder, at det er vigtigt, at brugeren læser og overholder 
de relevante oplysninger i denne betjeningsvejledning.

Dette symbol angiver, at det er vigtigt, at brugeren er opmærksom 
på de relevante advarselsmeddelelser i denne betjeningsvejledning.

Vigtige oplysninger om håndtering og produktsikkerhed.

Med CE-symbolet erklærer Sonova AG, at dette Phonak produkt 
opfylder kravene i Rådets direktiv nr. 93/42/EØF om medicinsk udstyr. 
CE mærke: 2020.

Numrene efter CE symbolet svarer til koden fra de konsulterede 
certificerede myndigheder i henhold til ovennævnte direktiver.

0459

Vigtige sikkerhedsoplysninger 

Du har selv ansvaret for brugen af din egen smartphone. Brug 
smartphonen og appen ansvarligt. 
 

Du kan få et gratis, fysisk eksemplar af denne betjeningsvejledning 
ved at kontakte din Sonova repræsentant. Vi afsender et eksemplar 
inden for syv dage. 
 

Hvis høreapparaterne ikke reagerer på enheden som følge af en 
usædvanlig forstyrrelse i feltet, skal du gå væk fra det forstyrrende felt.

Hvis der ikke kan oprettes forbindelse fra appen til høreapparaterne, skal 
du tjekke, om høreapparaterne er tændt, og om batteriet er opbrugt.

Reduceret lydforstærkning og kraftigere støjundertrykkelse kan gøre 
det vanskeligt at høre advarsels- og sikkerhedsrelaterede signaler. 
Dette kan føre til farlige situationer.

Aktivér Bluetooth funktionen. Bluetooth skal aktiveres for at tilslutte 
til dine høreapparater.
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