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Primeiros passos

O myPhonak é um aplicativo desenvolvido pela Sonova, uma líder mundial em 
soluções auditivas sediada em Zurique, Suíça. Leia o manual do usuário com 
atenção para se beneficiar de todas as funcionalidades que este aplicativo tem a 
oferecer.

Uso previsto
O uso previsto do myPhonak app é selecionar, ajustar e salvar as funções 
existentes do aparelho auditivo, o acesso a informações de status e a comunicação 
entre o usuário e o profissional de saúde auditiva, sem fio e de maneira 
visualizada.

A marca Bluetooth® é uma marca registrada de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tal marca 
pela Sonova é feito sob licença. 

iPhone® é uma marca comercial da Apple Inc. registrada nos EUA e em outros países.  

Android™ é uma marca comercial da Google Inc.

IOS é uma marca comercial da Cisco Inc.

Informações de compatibilidade:
Para usar o myPhonak app, são necessários aparelhos auditivos 
Phonak com conectividade Bluetooth®.
O myPhonak app pode ser usado em telefones com a 
funcionalidade Bluetooth® Low-Energy (BT-LE) e com a versão 12 
ou mais recente do iOS. 
O myPhonak app pode ser usado em dispositivos Android™ 
certificados pelos Serviços do Google Mobile (GMS) com suporte 
para Bluetooth® 4.2 e Android™ OS 7.0 e mais recente.
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Visão geral rápida – Remote Control

Remote Control Remote Control
Situação silenciosa (Automático)

Programa ativo

Automático Conforto

Frequências

Volume

Graves

Diminuir fortes Aumentar fracos

Médios

Agudos

Redução do ruído

Foco na fala

Dinâmico

Atualizar Salvar como

Clareza

50% 50%

Remote Control

Lista de programas

Configurações

Equalizador

Predefinições

Volume

Modificadores de som

Modificador de dinâmica

Salvar as configurações atuais 
como programa personalizado

Atualizar programa 
personalizado existente

Volume independente 
lateral

Instruções

Programa atual do 
aparelho auditivo*

Status da bateria**

Mudo

*AutoSense OS™ 4.0 para aparelhos auditivos Phonak Paradise, AutoSense OS™ 3.0 para aparelhos auditivos Phonak Marvel, AutoSense OS para aparelhos auditivos Phonak Audéo B-Direct

**Disponível apenas para aparelhos auditivos recarregáveis

Navegação
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Visão geral rápida – Acesso Remoto e Hearing Diary*

Qualidade sonora

Compreensão de fala

Comentários mais recentes

Mais de uma semana

Aparelho auditivo

Criar comentários

Compreensão de fala

Baixo tempo de uso

Música

Restaurante

Assistir TV

Profissional de saúde auditiva

Hearing Diary

Registro de feedback do Hearing DiaryChamada do Acesso Remoto

Seu vídeo

Finalizar 
chamada

Nova mensagem do seu 
profissional de saúde 
auditiva

Criar novos comentários 
sobre a experiência 
auditiva

Ligar/Desligar 
Microfone

Vídeo do profissional 
de saúde auditiva

Ligar/Desligar vídeo

Visão da câmera

*Disponível apenas em alguns países e através de profissionais de saúde auditiva seletos
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Instalação do myPhonak

• Conecte seu smartphone à Internet via Wi-Fi ou dados móveis
• Ligue o Bluetooth® do seu smartphone
• Em alguns países, é necessário um convite do myPhonak do seu profissional de saúde auditiva para habilitar o Acesso Remoto e o Hearing Diary.*

Política de privacidade
Para usar este aplicativo, 
você deve clicar em Eu 
concordo para aceitar a 
Política de privacidade e 
continuar.

Abrir o myPhonak
Abra o aplicativo e clique em 
Seguinte. 

Melhoria do produto
Pelo compartilhamento de 
dados de uso com a 
Sonova, você pode ajudar 
a melhorar nossos 
produtos.

Habilitar a transmissão
Para transmitir música ou 
receber chamadas em seu 
aparelho auditivo acesse 
Configurações > Bluetooth 
e adicione o aparelho 
auditivo à sua lista de 
dispositivos conectados. 
Em seguida, acesse 
novamente o aplicativo 
para continuar o 
pareamento.

Baixar o myPhonak
Baixe o aplicativo na loja. 
Após a instalação, abra o 
myPhonak app. 

Bem-vindo ao myPhonak

Ajude-nos a melhorar

Permitir chamadas 
telefônicas, transmissão e 
Tap control (se disponível) 

em seus aparelhos auditivos

Política de privacidade

Comece a usar o Remote Control, o Acesso 
Remoto e o Hearing Diary

Ao fornecer dados de uso, você possibilita a 
nossa aprendizagem e a melhoria de produtos 

e serviços. 
Nunca venderemos as suas informações 

pessoais a terceiros. Está estipulado na nossa 
Política de privacidade.

Você sempre pode alterar essa decisão nas 
configurações do aplicativo, na seção "Análise".

No seu telefone, acesse Configurações > 
Bluetooth e adicione os aparelhos auditivos 
à sua lista de dispositivos conectados. Em 

seguida, acesse novamente o aplicativo para 
continuar.

Já emparelhei meus aparelhos auditivos com 
o telefone ou farei isso mais tarde

Seguinte Eu concordo
Eu concordo Continuar

Não, obrigado Preciso de ajuda

*Disponível apenas em alguns países. Verifique se esse serviço está disponível com seus profissionais de saúde auditiva locais

Voltar

Sonova AG

64 avaliações
17+5,0
Idade

myPhonak

Obter
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Pareamento com aparelhos auditivos Phonak

Para conectar aparelhos auditivos com Bluetooth ao myPhonak, siga as instruções abaixo.

Instruções de pareamento
Toque em Continuar e siga 
as instruções para os seus 
aparelhos auditivos

Procurando
O aplicativo está procurando 
aparelhos auditivos 
compatíveis e irá apresentá-
los assim que forem 
detectados. Isso pode levar 
alguns segundos.

Selecionar
Toque em Selecionar quando 
os seus aparelhos auditivos 
forem apresentados na lista.

Vários 
Se forem detectados vários 
aparelhos auditivos, eles 
serão apresentados em 
conformidade. Para destacar 
seu aparelho auditivo, toque 
no botão em seu aparelho 
auditivo.

Localização 
Em dispositivos Android, 
você deve habilitar os 
serviços de localização ao 
parear dispositivos Bluetooth 
pela primeira vez. Após a 
configuração inicial, você 
pode desativar os serviços de 
localização novamente.

Conectar seus aparelhos 
auditivos ao aplicativo

Reinicie seus aparelhos 
auditivos

Procurando Procurando Procurando

Permitir que o 
myPhonak acesse 
a localização do 
dispositivo?

RECUSAR PERMITIR

Reinicie seus aparelhos auditivos para habilitar 
o modo de pareamento por Bluetooth®. 
Recomendamos o uso de dispositivos 

carregados ou de um conjunto de baterias novas.

Reinicie seus aparelhos auditivos para habilitar 
o modo de pareamento por Bluetooth®. 
Recomendamos o uso de dispositivos 

carregados ou de um conjunto de baterias novas.Procurando aparelhos auditivos Procurando aparelhos auditivos Procurando aparelhos auditivos

Aparelho auditivo esquerdo de Steve
Aparelho auditivo direito de Steve

Aparelho auditivo esquerdo de Steve
Aparelho auditivo direito de Steve

Aparelho auditivo esquerdo de Pete

Ver instruções para

Visão

Aparelhos auditivos não recarregáveis

Aparelhos auditivos recarregáveis

Continuar Continuar

Selecionar Selecionar

Selecionar
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Pareamento com aparelhos auditivos Phonak

Pareando os aparelhos 
auditivos
O aplicativo se conectará a 
cada aparelho auditivo 
separadamente.

Confirmar para todos os 
aparelhos auditivos
Em dispositivos da Apple, 
confirme o pareamento 
tocando em Parear na janela 
pop-up para cada dispositivo 
separadamente.

Pareamento concluído
Ambos os aparelhos 
auditivos estão agora 
pareados. O aplicativo 
automaticamente 
prosseguirá para a etapa 
seguinte.

Configuração completa
Agora você está pronto 
para usar todas as 
funcionalidades 
compatíveis no myPhonak 
app. Toque em Ok para 
acessar a tela principal. 

Para conectar aparelhos auditivos com Bluetooth ao myPhonak, siga as instruções abaixo.

Aparelho auditivo 
esquerdo  
de Steve

Aparelho auditivo 
esquerdo  
de Steve

Aparelho auditivo 
direito  

de Steve

O "aparelho auditivo direito de Steve" 
gostaria de

parear com seu iPhone.

Aparelho auditivo 
direito  

de Steve

Solicitação de pareamento por 
Bluetooth

Pareamento concluído
Agora você está pronto para usar o 

myPhonak app

OK

ParearCancelar
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Resolução de problemas de pareamento

Erros possíveis durante o processo de configuração.
Para obter mais informações sobre solução de problemas, acesse a página de suporte da Phonak em https://www.phonak.com/myphonakapp

Falha da conexão a ambos 
os aparelhos auditivos
Toque em Tentar novamente 
para reiniciar o processo de 
pareamento e siga as 
instruções.

Erro de conexão do 
aparelho auditivo
Se o pareamento a um dos 
aparelhos auditivos falhar, 
você pode:
1.  Toque em Tentar 

novamente para 
reiniciar o processo de 
pareamento.

2. Continue apenas com 
um dos dois aparelhos 
auditivos.

Dispositivos incompatíveis
O aplicativo não consegue se 
conectar aos aparelhos 
auditivos porque eles não 
são compatíveis.
Entre em contato com seu 
profissional de saúde 
auditiva para obter mais 
informações.

Aparelho auditivo 
esquerdo  
de Steve

Aparelho auditivo 
esquerdo  
de Steve

Aparelho auditivo 
direito 

de Steve

Aparelho auditivo 
direito 

de Steve

Tentar novamente
Tentar novamente

Conecte apenas o lado esquerdo

Procurando
Procurando aparelhos auditivos

Aparelho auditivo esquerdo de Steve

Aparelho auditivo direito de Steve

https://www.phonak.com/myphonakapp
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Visão principal do Remote Control

Funcionalidades disponíveis para todos os aparelhos auditivos.

Ajustar o volume do 
aparelho auditivo
Mova este controle 
deslizante para cima para 
aumentar o volume ou para 
baixo para diminuir o 
volume. Se possuir dois 
aparelhos auditivos, este 
controle deslizante controla 
ambos os dispositivos 
simultaneamente.

Acessando os programas
Toque na seta junto a 
Seleção do programa para 
acessar a lista de programas. 
Os programas disponíveis 
dependem de como seus 
aparelhos auditivos foram 
configurados pelo seu 
profissional de saúde 
auditiva.

Dividir o volume
Pressione o ícone Dividir 
para ajustar o volume de 
cada aparelho auditivo de 
forma independente. 

Mudo
Você pode silenciar o(s) 
aparelho(s) auditivo(s) 
pressionando o ícone Mudo.

Navegação do aplicativo
Você pode acessar todas as 
funcionalidades do 
aplicativo na navegação 
principal.

Automático
Programa ativo

Automático
Programa ativo

Automático
Programa ativo

Remote Control

Remote Control

Meus aparelhos auditivos

Acesso Remoto

Hearing Diary

Saúde

myPhonak

Meu perfil

Meus convites

Perguntas frequentes

Remote ControlRemote ControlRemote Control

Seleção do programa

Automático (AutoSense OS)

Situação silenciosa

Restaurante
Fala no ruído

Música
Música

TV
Música

Ioga
Situação silenciosa

Todos Botão

Navegação
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Visão principal do Remote Control*

As funcionalidades dependem da programação dos aparelhos auditivos e dos acessórios sem fio.

Acessando as opções de 
programas
Alguns programas podem 
oferecer possibilidades de 
ajuste adicionais. Quando 
disponíveis, eles podem ser 
acessados pressionando o 
ícone Configurações.

Equilíbrio ambiental
Se usar um dispositivo de 
transmissão externo (por 
exemplo, TV Connector, 
música), você pode ajustar o 
foco para ouvir melhor o 
sinal transmitido ou, 
alternativamente, ouvir 
melhor o ambiente ao redor.

Mascarador de zumbido
Se tiver zumbido e tiver sido 
instruído pelo seu 
profissional de saúde 
auditiva sobre como usar o 
Mascarador de zumbido, 
você pode ajustar o volume 
do ruído de mascaramento.

Configurações do Remote 
Control
A visualização das 
configurações permite que 
você acesse as seguintes 
funcionalidades:
• Predefinições
• Ajuste para frequências de 

graves, médios e agudos
• Controle de volume
• Redução do ruído e Foco 

na fala
• Controle dinâmico

Foco na fala melhorado**
O controle deslizante do 
Foco na fala melhorado no 
aplicativo reduzirá o ruído 
proveniente dos lados e de 
trás do usuário, melhorando 
o foco na fala à sua frente. 
Essa característica está 
disponível em situações 
ruidosas e é possível 
aumentar a intensidade 
movendo o controle 
deslizante para a direita.

Fechar

Remote Control Remote Control

Equilíbrio Mascarador de zumbido

Ao redor -Mic +

Remote Control

*Disponível apenas em aparelhos auditivos específicos

**Disponível apenas com aparelhos auditivos Phonak Paradise Premium (P90)

TV
Programa ativo

Remote Control Remote Control
Situação silenciosa (Automático) Fala no ruído forte (Automático)

Conforto Conforto

Frequências

Volume

Volume

Redução do ruído

Redução do ruído

Foco na fala

Salvar 
como

Salvar 
comoAtualizar

Clareza Clareza

Graves

Graves
Médios

Médios

Agudos
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Configurações do Remote Control*

As funcionalidades dependem da programação dos aparelhos auditivos e dos acessórios sem fio.

Atribuindo um nome ao 
programa personalizado
É possível salvar os 
programas 
personalizados e atribuir um 
nome personalizado a cada 
programa criado.

 

Atualizar um programa 
personalizado
É possível editar sua 
configuração personalizada 
existente e manter as 
alterações pressionando 
Atualizar.  

Memória myPhonak**
A memória myPhonak ativa 
automaticamente o último 
programa usado após uma 
chamada telefônica ou 
qualquer outra transmissão 
do seu telefone ou TV.
O último programa ativado 
também pode ser acessado a 
partir do botão multifunção 
do seu aparelho auditivo, 
que também é visível no 
aplicativo por meio da lista 
de programas disponíveis.

Criando um programa 
personalizado
É possível salvar suas 
configurações personalizadas 
(por exemplo, restaurante 
favorito) para um acesso 
mais fácil na próxima vez 
que estiver no mesmo 
ambiente.  
Observe que, dependendo do 
tamanho da sua tela, será 
necessário rolar para ver 
todas as funções.

Acessar programas 
personalizados
O myPhonak inclui programas 
configurados pelo seu 
profissional de saúde 
auditiva, além de 3 modelos 
(Minha música, Minha TV e 
Meu restaurante) que você 
pode usar imediatamente. 
É possível acessar o programa 
personalizado a qualquer 
momento pelo aplicativo.

FecharFechar

Remote Control

Salvar

Concluído

Remote ControlRemote Control

VolumeVolume

Redução do ruídoRedução do ruído

Foco na falaFoco na fala

DinâmicoDinâmico

Salvar 
como

Salvar 
como AtualizarAtualizar

Diminuir fortesDiminuir fortes Aumentar fracosAumentar fracos

Meu restaurante
Adicionar novo programa

* Disponível apenas para aparelhos auditivos específicos

** A memória myPhonak está disponível apenas nos dispositivos Paradise

Remote Control Remote Control

Seleção do programa Seleção do programa

Automático (AutoSense OS) Automático (AutoSense OS)

Situação silenciosa Situação silenciosa

Restaurante
Fala no ruído

Meu restaurante
Fala no ruído

Música
Música

TV
Música

Meu restaurante
Fala no ruído

Todos TodosBotão BotãoGravesGraves

MédiosMédios
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Configurando uma conta com myPhonak*

Para usar o Acesso Remoto e o Hearing Diary, você precisará registrar uma conta do myPhonak e receber um convite do seu profissional de saúde auditiva.

Início
Para usar certas 
características, como o 
Acesso Remoto, faça logon 
em sua conta myPhonak.  
Para criar uma nova conta, 
toque em Registrar. 

Criar sua conta
Preencha todos os campos e 
crie sua conta. Quando 
terminar, toque em 
Continuar.

Configurar sua senha
Crie uma senha. 
A senha deve conter seis 
caracteres, no mínimo, e pelo 
menos um número ou letra. 
Quando terminar, toque em 
Continuar para configurar 
sua conta.

Configurando sua conta
O aplicativo se conectará 
com a Internet para 
configurar sua conta. Isso 
pode levar alguns segundos.

Ativar a conta
A sua conta foi criada. 
Como uma última etapa, 
é necessário verificar seu 
endereço de e-mail para 
proteger a sua conta. 

Para isso, abra o e-mail que 
foi enviado. Verifique 
também sua pasta de spam 
caso não o encontre na caixa 
de entrada.

Criar sua conta Configurar sua senha

Quase pronto!
A sua conta foi criada. 

Como uma última etapa, é necessário 
verificar seu endereço de e-mail para 

proteger a sua conta. 

Para isso, abra o e-mail que foi enviado. 
Verifique também sua pasta de spam caso 

não o encontre na caixa de entrada.

alex.stevens@axecapitals.com alexStevens3000!

Alex
Insira uma combinação de, pelo menos, seis caracteres 

com, pelo menos, um número ou letra.

EUA

Stevens

Configurando sua conta myPhonak

Continuar Continuar

OK
Já possui uma conta? Já possui uma conta?

Meu perfil Meu perfil Meu perfil Meu perfil

Fazer login Fazer login

*Verifique se esse serviço está disponível com seus profissionais de saúde auditiva locais 

Você não está conectado
Para usar o Acesso Remoto, você necessita 
de uma conta e de um e-mail de convite do 

seu profissional de saúde auditiva.

Fazer login

Registrar

Acesso Remoto
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Adicionando um código de convite*
(Necessário apenas em alguns países)

Para usar o Acesso Remoto e o Hearing Diary, você precisará registrar uma conta do myPhonak e receber um convite do seu profissional de saúde 
auditiva. Estes serviços estão disponíveis apenas em alguns países e por profissionais de saúde auditiva seletos.

Faltando convite
Para usar certas 
características, como o 
Acesso Remoto, você precisa 
ter um convite do seu 
profissional de saúde 
auditiva. 
Caso já possua um código, 
toque em Adicionar convite. 
Se quiser saber mais, toque 
em Não possuo um código.

Para usar o Acesso Remoto e 
o Hearing Diary, você deve:
• Falar com seu profissional 

de saúde auditiva sobre 
este serviço*

• Obter um convite de e-mail 
de seu profissional de 
saúde auditiva

• Clicar em "Aceitar convite" 
no e-mail ou inserir o 
código manualmente no 
aplicativo.

Insira seu código de 
convite myPhonak
Insira o código de 9 dígitos 
que você recebeu no e-mail 
do seu profissional de saúde 
auditiva. Quando terminar, 
toque em Continuar para 
verificar seu código de 
convite.

Verificando o código de 
convite
O aplicativo se conectará à 
Internet para verificar seu 
código de convite. Leve em 
consideração que isso pode 
levar algum tempo.

Código de convite aceito
Seu código de convite foi 
aceito. O aplicativo 
continuará automaticamente 
para a tela inicial do Acesso 
Remoto.

Faltando convite Pronto para iniciar?
No momento da sua consulta, pressione "Iniciar" 

para informar ao seu profissional de saúde 
auditiva que você está pronto(a).

Insira seu código de convite 
myPhonak

123 456 789

Seu código de convite de 9 dígitos encontra-se no 
e-mail de convite enviado pelo seu profissional de 

saúde auditiva.

Para usar o Acesso Remoto, você necessita 
de uma conta e de um e-mail de convite do 

seu profissional de saúde auditiva. Verificando o código de convite Código de convite aceito

Adicionar convite
Início Continuar OK

Não possuo um código

Acesso Remoto Acesso Remoto Adicionar convite Adicionar convite Adicionar convite

*Verifique se esse serviço está disponível com seus profissionais de saúde auditiva locais 
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Hearing Diary*

O Hearing Diary permite que você analise facilmente seus aparelhos auditivos e dê um feedback valioso ao seu profissional de saúde auditiva. 
Esse feedback permitirá que seu profissional de saúde auditiva garanta que você aproveite ao máximo seus aparelhos auditivos.

1. Inserir satisfação
Selecione um dos ícones de 
smiley para inserir seu nível 
de satisfação/insatisfação 
sobre uma situação atual.

Registro do Hearing Diary*
Todo o histórico de feedback 
é visível. Selecione um 
feedback individual para ver 
mais detalhes. Além disso, o 
ícone de mensagem indica 
uma mensagem disponível 
do seu profissional de saúde 
auditiva que você pode 
analisar e responder 
conforme necessário. 

2. Inserir um tópico
Selecione um dos quatro 
tópicos "Qualidade sonora", 
"Aparelho auditivo", 
"Compreensão de fala" ou 
"Outros" para fornecer 
informações para o 
profissional de saúde 
auditiva sobre qual área você 
deseja abordar. 

3. Feedback transmitido
Seu feedback foi enviado ao 
seu profissional de saúde 
auditiva. Assim que você 
receber uma resposta, 
chegará uma notificação em 
seu Hearing Diary.

Analisando um feedback 
específico com 
mensagem
Selecionar uma entrada de 
feedback específica do 
registro do Hearing Diary 
fornece detalhes e 
mensagens adicionais 
entre você e seu 
profissional de saúde 
auditiva. 

Qual o seu nível de 
satisfação com sua 

experiência auditiva?

Qual o seu nível de 
satisfação com sua 

experiência auditiva?

Comentários Comentários Hearing Diary Hearing Diary

Selecione um tópico

Enquanto ouvia música, percebi que o 
som estava um pouco abafado. Você 
pode me ajudar?

Qualidade sonora

Música

Enviar Enviar OK Criar comentários

Enquanto ouvia música, percebi que o 
som estava um pouco abafado. Você 
pode me ajudar?

Poderíamos criar uma nova configuração ou 
um programa especial. Sugiro que façamos 
uma consulta sobre o Acesso Remoto.

Qualidade sonora

Situação silenciosa

Mais de uma semana

Mensagens mais recentes

Aparelho auditivo

Compreensão de fala

Baixo tempo de uso

Música

Hearing goal – novo

Assistindo TV

Profissional de saúde auditiva

Música

Criado ontem

Anne HCP

Ontem 19h30

Hoje 20h01

Qualidade sonora

Responder
Responder

Eu

Anne HCP

Comentários

* Disponível apenas em alguns países. Os Hearing goals fazem parte do Hearing Diary. *Verifique se esse serviço está disponível com seus profissionais de saúde auditiva locais.

Obrigado pelos seus 
comentários!

O feedback foi salvo e enviado ao seu 
profissional de saúde auditiva. Assim que 
você receber uma resposta, chegará uma 

notificação em seu Hearing Diary.
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Sessão do Acesso Remoto

Notificação
Na tela inicial do seu 
smartphone, você receberá 
uma notificação da chamada 
recebida de seu profissional 
de saúde auditiva.

Acessar a câmera e o 
microfone
Toque em OK para permitir 
que o myPhonak acesse sua 
câmera e microfone. 

Começar a sessão do 
Acesso Remoto
No momento da consulta, 
abra o myPhonak app e toque 
em Iniciar para informar ao 
seu profissional de saúde 
auditiva que você está pronto 
para a sua consulta do Acesso 
Remoto.

Aceitar chamadas de vídeo
O aplicativo o conectará ao 
seu profissional de saúde 
auditiva. Toque em Aceitar 
para aceitar a chamada.

Acessar as chamadas do 
myPhonak
Se você tiver um 
smartphone Android, 
toque em PERMITIR para 
permitir que o myPhonak 
faça e gerencie as 
chamadas do myPhonak.

O Acesso Remoto permite que você marque uma consulta com seu profissional de saúde auditiva no conforto do seu local de escolha.

Se usar dados móveis, sua operadora de celular poderá cobrar por esse serviço. Verifique sua operadora móvel antes de iniciar uma sessão do Acesso Remoto Phonak. 

Uma sessão do Acesso Remoto usará cerca de 56 MB por 10 minutos de chamada de vídeo, enquanto uma chamada de áudio usa cerca de 30 MB.

No momento da sua consulta, pressione "Iniciar" 
para informar ao seu profissional de saúde 

auditiva que você está pronto(a). Certifique-se 
de que você tenha uma conexão de Internet 

estável e que as baterias de seu aparelho 
auditivo estejam carregadas ou sejam novas.

No momento da sua consulta, pressione "Iniciar" 
para informar ao seu profissional de saúde 

auditiva que você está pronto(a). Certifique-se 
de que você tenha uma conexão de Internet 

estável e que as baterias de seu aparelho 
auditivo estejam carregadas ou sejam novas.

Início Início

Acesso RemotoAcesso Remoto

Anne Smith
está ligando

Aceitar

Rejeitar

Sábado, 30 de dezembro

agora

Seu profissional de saúde auditiva está tentando 
ligar para você.
Clique aqui para abrir o myPhonak.

Chamada recebida O "myPhonak" gostaria de 
acessar o microfone 

Não permitir OK

Pronto para iniciar?
No momento da sua consulta, pressione 

"Iniciar" para informar ao seu profissional de 
saúde auditiva que você está pronto(a).

Início

Acesso Remoto

O myPhonak requer acesso ao microfone 
para que você possa usar nosso bate-papo 

de vídeo/áudio para fazer sessões do 
Acesso Remoto com o seu profissional de 

saúde auditiva.

Você permite que 
o myPhonak faça e 
gerencie chamadas?

RECUSAR PERMITIR3 de 3
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Sessão do Acesso Remoto

Enquanto estiver na sessão do Acesso Remoto, você pode personalizar sua experiência ligando ou desligando seu vídeo e/ou áudio.

Iniciando chamada de 
vídeo…
Após alguns segundos, a 
imagem do vídeo é 
configurada e você poderá 
ver seu profissional de saúde 
auditiva.

Sem vídeo
Se deseja ocultar seu vídeo, 
você pode desativar o vídeo 
com o clique de um botão.

Chamada em andamento
Agora você está conectado 
ao seu profissional de saúde 
auditiva.

Aparelhos auditivos 
conectados
Se o seu profissional de 
saúde auditiva precisar se 
conectar aos seus aparelhos 
auditivos, isso pode ser feito 
remotamente usando o seu 
smartphone.
O seu profissional de saúde 
auditiva informará quando 
ele se conectar aos seus 
aparelhos auditivos.

Novas configurações 
salvas
Seus aparelhos auditivos 
serão silenciados 
brevemente durante o 
processo de conexão e 
enquanto as configurações 
estiverem sendo salvas em 
seus aparelhos auditivos. 
Você poderá ver o status 
na sua tela.

Iniciando vídeo… Conectado Finalizado

Lado esquerdo Lado esquerdoLado direito Lado direito
Conectado ConectadoConectado Conectado
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Meus aparelhos auditivos

Minhas estatísticas
Esta tela apresenta o tempo 
médio de uso por dia desde a 
última consulta com seu 
profissional de saúde 
auditiva.

Controle por toque*
Você pode personalizar como 
seu aparelho auditivo reage 
a toques duplos.

Meus aparelhos auditivos
A tela "Meus aparelhos auditivos" 
lista todas as configurações 
disponíveis. Ela também mostra o 
estado da bateria para modelos 
recarregáveis.
As configurações disponíveis 
dependem do seu dispositivo e 
podem incluir:
• Meus programas
• Minhas estatísticas
• Controle por toque
• Funcionamento de ativação 

automática
• Chamada telefônica via 

Bluetooth
• Como realizar transmissão

Meus programas
Todos os programas 
disponíveis estão listados aqui. 
Ao pressionar > você pode 
acessar mais detalhes sobre um 
programa selecionado.
Você também pode 
personalizar aqui os nomes dos 
programas e excluir cenários 
personalizados do aplicativo.

Esquecer dispositivos
Você pode remover seus 
aparelhos auditivos 
clicando em Sim, 
esquecer. 
Ao fazer isso, você terá de 
parear novamente seus 
aparelhos auditivos para 
usar o aplicativo.

Estas funcionalidades dependem da forma como os aparelhos auditivos foram programados e dos acessórios sem fio que você possui.

Esquecer dispositivos

Pausar/retomar a transmissão

Pausar/retomar a transmissão

Assistente de voz

Desligar

Aceitar/finalizar chamada ou 
transmissão

ProgramasMeus aparelhos auditivos Meus aparelhos auditivos

Meus programas

Minhas estatísticas Minhas estatísticas

Audéo P90-R Audéo P90-R Tempo médio de uso por dia
Selecionar características para 

toque duplo

7,2h/dia

Desde a última consulta com seu profissional de 
saúde auditiva (12/01/2017)

Esquecer dispositivos

Minhas estatísticas

Esquecer aparelhos 
auditivos?

Você terá de parear novamente 
seus aparelhos auditivos para usar 

o aplicativo.

Cancelar

Sim, esquecer

Controle por toque

Aparelho auditivo esquerdo

Ambos os aparelhos auditivos

Aparelho auditivo direito

*Disponível apenas em aparelhos auditivos específicos

Automático (AutoSense OS)

Situação silenciosa

Chamada telefônica

RogerDirect

Restaurante
Fala no ruído

Música
Música

TV
Música

Ioga
Situação silenciosa

Todos Botão
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Outras funcionalidades

Navegação do aplicativo
Você pode acessar todas as 
funcionalidades do 
aplicativo na navegação 
principal.

Saúde*
A guia Saúde permite que 
você acesse aplicativos 
com ferramentas e 
recursos para se manter 
em forma e saudável.

Perguntas frequentes
Você pode acessar as 
perguntas frequentes em 
nosso site externo a partir 
desta página.

Instruções do aplicativo
Você pode acessar todas as 
instruções do aplicativo a 
partir desta página.

Nível da bateria
Para modelos de aparelhos 
auditivos com baterias 
recarregáveis, é possível 
visualizar o respectivo 
status atual de carga. Se a 
carga da bateria for 
inferior a 20%, o ícone 
ficará vermelho. Considere 
recarregar seus aparelhos 
auditivos brevemente.

Remote Control

Meus aparelhos auditivos

Acesso Remoto

Hearing Diary

Saúde

Meu perfil

Meus convites

Perguntas frequentes

myPhonak
Perguntas frequentesSaúde Instruções do aplicativo

Perguntas frequentes Controlar o volume

Encontre as perguntas mais comuns no nosso 
arquivo de PDF.

Com o Remote Control, você pode ajustar 
facilmente o volume dos seus aparelhos 

auditivos com o controle deslizante e 
alterar programas definidos pelo seu 

profissional de saúde auditiva.

Seguinte
Perguntas frequentes Dividir

Remote Control

Automático
Programa ativo

* O conteúdo da seção Saúde será atualizado com frequência, portanto a imagem acima só mostra uma ideia do que você verá.
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Explicações sobre os símbolos

Este símbolo indica que é importante que o usuário leia e leve em 
consideração as informações importantes contidas neste manual do 
usuário.

Este símbolo indica que é importante que o usuário preste atenção às 
advertências relevantes deste manual do usuário.

Informações importantes para o manuseio e a segurança do produto.

Com o símbolo CE, a Sonova AG confirma que este produto Phonak 
atende aos requisitos da Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE. 
Marca CE aplicada em 2020.

Os números após o símbolo CE correspondem ao código das instituições 
certificadas que foram consultadas sob as diretivas mencionadas acima.

0459

Informações importantes sobre a segurança 

Você é responsável pela utilização do smartphone pessoal. Manuseie o 
smartphone e utilize o aplicativo com cuidado. 

Para obter uma cópia em papel gratuita das instruções de uso, entre 
em contato com o seu representante local da Sonova. Uma cópia será 
enviada no prazo de 7 dias. 
 
Se os aparelhos auditivos não responderem ao dispositivo devido a 
uma interferência de campo incomum, afaste-se do campo gerador da 
interferência.

Se os aparelhos auditivos não responderem, verifique se eles estão 
ligados e se a bateria não está vazia.

A diminuição da amplificação ou o aumento do cancelador de ruído 
pode reduzir a audibilidade de sinais relevantes de aviso ou segurança. 
Isso pode gerar situações perigosas.

Ative seu Bluetooth. É necessário habilitar o Bluetooth para se 
conectar aos seus aparelhos auditivos.
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