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Komma igång

myPhonak är en app som har utvecklats av Sonova, en världsledare inom 
hörsellösningar med sin bas i Zürich, Schweiz. Läs bruksanvisningen noga så att 
du kan utnyttja alla möjligheter som appen har att erbjuda.

Det krävs ingen ytterligare utbildning för att hantera appen.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken, som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje 
användning av sådana märken av Sonova AG sker på licens. 

iPhone® är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som har registrerats i USA och andra länder.

Android är ett varumärke som tillhör Google LLC. 

iOS® är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag 
i USA och vissa andra länder.

Kompatibilitetsinformation:
Hörapparater från Phonak med Bluetooth®-anslutning krävs för 
att använda appen myPhonak. 
myPhonak går att använda på telefoner med Bluetooth® LE 
(Low Energy) i iOS®-version 14 eller senare. 
myPhonak går att använda på GMS-certifierade (Google Mobile 
Services) Android™-enheter med stöd för Bluetooth® 4.2 och 
Android OS 7.0 eller senare.

Innehåll

I den här bruksanvisningen beskrivs myPhonak-funktionerna och hur 
dessa ska hanteras av användaren. Läs igenom bruksanvisningen 
noga innan du använder appen.
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Snabböversikt

Justera program

0

V 100 %

V-ansluten

Tryck på skärmen för att visa eller dölja kontrollerna

Automatiskt

HÄLSA

Hem Hälsa Enheter Support Profil

TV Musik

H 53 %

H-anslutenAktuellt program 
i bruk

Tyst på/av

* Endast för uppladdningsbara hörapparater

Programkarusell

Batteristatus* 

Din video 

Avsluta samtal

Mikrofon på/av 

Fristående 
volymändring

Avancerad 
fjärrkontroll – 
ljudinställningar

Volym- 
justering

Hörapparatanslutning 

Audionomens 
video 

Vänd kameravyn

Video på/av 

Navigering

Fjärrkontroll Remote Support
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Snabböversikt

Justera program

0

V 100 %

Automatiskt

HÄLSA

HÄLSORESURSER

REMOTE SUPPORT

TIPS OCH VANLIGA 
FRÅGOR

HJÄRTFREKVENS

ANVÄNDNINGSTID

MIXERFÖRVAL

Justera musik
Programinställningar

VOLYM

BULLERREDUCERING

TALFOKUS

DYNAMIK

Justera ljudets frekvens
Få snabbåtkomst med förjusterade inställningar

Sänka eller höja ljudet

Fånga upp eller minska bakgrundsljud

Lyssna på omgivning eller rakt framifrån

Minska starka ljud eller öka svaga ljud

Lågt

Lågt

Brett

Minska starka ljud

Högt

Högt

Smalt

Öka svaga ljud

Inget mål har angetts

56 slag per minut 
i vila

tim

Slag per minut

0

- -

30 4,600min
Inget mål har angetts

steg

HÄLSA

STEG PER DAG

Börja med mer hälsosamma vanor 

Håll dig i form!

Anslut i realtid

Hjälp med att 
konfigurera 
Remote Support

Registrera hälsoaktiviteter med 
hörapparaten 

Hitta fler appar som bidrar  
till att hålla dig hälsosam.

Har du ett Remote Support-besök 
inbokat med din audionom?

Standard

Uppdatera Spara som ny

Komfort Tydlighet

Synkroniserades kl. 07.30 04/12/21

Lär dig mer

Starta nu

Besök webbplatsen

Hem Hälsa Enheter Support Profil

Hem Hälsa Enheter Support Profil

TV Musik

H 53 %

Fjärrkontroll

Snabbåtkomst till 
hälsofunktioner

Vanliga frågor

Navigering

Snabbåtkomst 
till Remote 
Support-info

Hälsokort

Rekommendationer 
för andra hälsoappar

Avancerad fjärrkontroll
med avancerade ljudinställningar

Hem Hälsa

Ytterligare information

Snabba 
förinställningsval

Justera volymen

Justering  
av svaga/starka ljud

Avancerad 
mixerjustering

Ljudjustering för 
buller och tal
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Installera myPhonak

Tillbaka

Sonova AG

64-klass
17+5.0
Ålder

myPhonak

Hämta

Hoppa över rundtur

Skapa konto

Fortsätt utan konto

Fortsätt Fortsätt

Välkommen till nya myPhonak 

Är du redo att ta kontroll över dina 
hörapparater och även registrera 

dina hälsodata?  
Svep för att lära dig mer

Har du redan ett myPhonak-konto?  Inloggning

eller Jag  har läst och förstått innebörden 
av sekretessmeddelandet och villkoren.

Sonova hanterar dina personuppgifter för att 
säkerställa att myPhonak app fungerar som den ska 
och att den är säker att använda. Du har rätt till att 
få åtkomst till, ändra eller be om att vi tar bort dina 
personuppgifter inom gränserna för tillämpliga lagar. 
Läs vårt sekretessmeddelande får mer information 
om hur vi hanterar dina personuppgifter. 
Se vårt sekretessmeddelande.

Sonova erbjuder myPhonak app i enlighet med 
följande villkor.

Jag samtycker till att dela min 
användarstatistik med Phonak i syfte att 
förbättra min hörapparats egenskaper 
och funktioner samt för att förbättra 
myPhonak app.

Du kan när som helst ändra dina val via appen 

Registrera användningstid, steg och hjärtfrekvens

Flera olika sätt att anpassa din hörselupplevelse 

Skapa ett myPhonak-
konto så kan du dra 
nytta av: 

Din integritet är viktig 
för oss 

En sista sak innan vi går 
vidare

Skapa ett konto
Du kan även skapa ett 
myPhonak-konto. Detta 
krävs för att få åtkomst 
till hälsofunktionerna.

Öppna appen
Du kan ta en rundtur första 
gången som du öppnar 
appen. Klicka på Hoppa 
över rundtur om du vill 
hoppa över den.  

Integritetspolicy
Du måste markera kryssrutan 
efter att du har läst igenom 
sekretessmeddelandet och 
villkoren för att kunna använda 
appen. Klicka sedan på Fortsätt.   

Produktförbättring
Du kan välja att dela 
användningsdata, vilket 
hjälper oss att utvecklas 
och förbättra våra 
produkter. 
Dina data hanteras 
i enlighet med 
sekretessmeddelandet och 
kan inte spåras till dig.

Ladda ned myPhonak
Ladda ner appen från 
butiken. Öppna appen 
efter installationen. 

• Anslut din smartphone till Internet via WiFi eller mobildata
• Aktivera Bluetooth® på din smartphone
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Skapa ett konto med myPhonak

Nästa Nästa

Nästa Ange bekräftelsekod

Välj land eller region Bekräftelsemeddelande 
skickat

Välj ett lösenordRegistrera dig med din 
e-postadress

Bekräftelsekoden skickas alldeles strax till dig 
via e-post. Kontrollera skräppostkorgen om du 
inte ser e-postmeddelandet.

Avbryt

Lösenordet måste innehålla minst 8 tecken med 
minst en siffra eller bokstav.

Afghanistan

Albanien

Algeriet

Annat land

Annat land

Annat land

Annat land

Annat land

Annat land

Ange din e-postadress. En bekräftelsekod skickas 
till dig via e-post.

E-postadress

Lösenord

name.surname@domain.com
********8 |

Skapa konto

Fortsätt utan konto

Har du redan ett myPhonak-konto?  Inloggning

eller

Registrering av användningstid, steg och 
hjärtfrekvens

Flera olika sätt att anpassa din hörselupplevelse 

Skapa ett myPhonak-
konto så kan du dra 
nytta av: 

Skapa ett konto
Du kan även skapa ett 
myPhonak-konto. Detta 
krävs för att få åtkomst 
till hälsofunktionerna.
Klicka på Inloggning om 
du redan har ett konto.  

Registrera dig med din 
e-postadress
Använd din e-postadress 
för att registrera dig. 

Välj ditt lösenord 
Följ anvisningarna för att 
skapa ett säkert lösenord. 
Lösenordet måste innehålla 
minst 8 tecken. 
Tryck på Nästa för att gå 
till nästa steg.  

Välj land 
Dina kontouppgifter sparas 
säkert i enlighet med lokala 
bestämmelser.

Verifiering via e-post
När du har angett din 
e-postadress skickas 
en verifieringskod till den 
angivna e-postadressen. 
Tryck på Ange bekräftelsekod 
när du har fått den. 
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Felsöka kontoinställningar

Ingen internetanslutning

Försök igen

Avbryt

Vi har inte möjlighet att ansluta till 
vårt serverdelssystem. Aktivera 

internetanslutningen och försök igen.

Nästa

Ange bekräftelsekodLogga inSkicka

Ange bekräftelsekodenBekräftelsekoden har 
gått ut.

E-postmeddelande om 
återställning av lösenord 
har skickats

Ange den bekräftelsekod vi skickade via e-post.Bekräftelsekoden skickas alldeles strax till dig via 
e-post. Kontrollera skräppostkorgen om du inte ser 
e-postmeddelandet.

Vi har skickat en lösenordsåterställningslänk till dig 
via e-post. Kontrollera skräppostkorgen om du inte ser 
e-postmeddelandet. 

AvbrytAvbryt

Be om en 
lösenordsåterställningslänk

E-postadress

Bekräftelsekod

Ange en giltig kod

Har du inte fått e-postmeddelandet?  Skicka det igenname.surname@domain.com

12A BCE

Internetanslutning
Internetanslutning krävs för 
att skapa ett konto. 
Kontrollera smartphonens 
anslutning och försök igen. 

Återställ lösenordet
Ange din e-postadress 
och tryck på Skicka om du 
har glömt bort ditt lösenord 
eller vill återställa det.

Återställ lösenordet 
Vi skickar en lösenordsåter-
ställningslänk till dig via 
e-post. Följ instruktionerna 
och logga in på appen med 
det nya lösenordet.

Utgången bekräftelsekod 
Bekräftelsekoden som 
används för att verifiera din 
e-postadress upphör att 
gälla efter sju dagar. Om den 
har utgått skickar vi en 
ny via e-post. Ange den nya 
koden för att skapa ditt 
konto.

Ogiltig bekräftelsekod 
Om du anger en ogiltig kod 
klickar du på "Skicka om kod" 
för att få en ny via e-post. 
Ange den nya koden och 
klicka på Nästa för att 
gå vidare med att skapa ett 
konto.

E-postadressen används redan: Ett e-postmeddelande med instruktioner skickas till dig om du angett samma e-postadress som använts för ett tidigare Phonak-konto. 
Ange en annan e-postadress för att skapa ett nytt konto. Annars loggar du in med samma e-postadress.



8

Parkoppla med hörapparat från Phonak

Låt oss komma igång Fortsätt

Parkoppla dina 
hörapparater för att 
använda myPhonak 

Söker Parkoppla dina 
hörapparater

Parkoppling slutförd!

Detta gör det möjligt för dig att använda alla 
funktionerna i myPhonak app, så att du kan justera 
hörapparatinställningarna, komma i kontakt med din 
audionom och hålla koll på dina aktivitetsnivåer.

Letar efter hörapparater. Du är nu redo att använda myPhonak app

Lär dig hur

Vill du aktivera hörapparatkontrollerna 
för samtal och streaming? 

Sofias vänstra 
hörapparat

Sofias högra 
hörapparat

Sofias vänstra hörapparat
Sofias högra hörapparat

Peters vänstra hörapparat

HITTADE ENHETER:

VALFRI FUNKTION

Förfrågan om  
Bluetooth-parkoppling

ParkopplaAvbryt

Sofias vänstra hörapparat vill parkoppla  
med din iPhone

Parkopplingsinstruktioner
Tryck på Låt oss komma 
igång och följ instruktionerna 
för dina hörapparater.

Söker
Appen letar efter kompatibla 
hörapparater och visar dem 
när de har upptäckts. Detta 
kan ta några sekunder. När 
apparaterna visas trycker du 
på den som du vill ansluta. 

Parkoppla hörapparaterna
Appen ansluter till varje 
hörapparat separat.   

Bekräfta för varje apparat
På Apple-enheter bekräftar 
du genom att trycka på 
Parkoppla för varje apparat. 

Ytterligare funktioner
När hörapparaterna har 
parkopplats kan du välja att 
parkoppla dem för att ta emot 
samtal och streama musik. 
Tryck på Fortsätt om du vill 
hoppa över ytterligare 
parkoppling. 

Följ instruktionerna nedan för att ansluta Bluetooth®-aktiverade hörapparater med myPhonak.
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Felsöka parkopplingen

Söker
Letar efter hörapparater.

Vill du ge myPhonak åtkomst  
till enhetens platstjänster?

Neka

Bara den här gången

Vid användning av appen

Sofias vänstra hörapparat
Sofias högra hörapparat

Peters vänstra hörapparat

HITTADE ENHETER:

Parkoppla dina 
hörapparater

Parkoppla dina 
hörapparater

Sofias vänstra 
hörapparat

Sofias vänstra 
hörapparat Sofias högra 

hörapparat

Sofias högra 
hörapparat

Försök igenAnslut endast vänster

Försök igen

Eventuella fel under konfigurationen.
Mer information om felsökning finns på Phonak-supportsidan på https://www.phonak.se/myphonakapp

Det går inte att ansluta 
till någon.
Tryck på Försök igen för 
att starta om parkopplingen 
och följ instruktionerna.

Anslutningsfel på hörapparaten
Om det inte går att parkoppla 
någon av hörapparaterna 
trycker du på Försök igen för 
att starta om parkopplingen.

Inkompatibla hörapparater
Appen kan inte ansluta 
till hörapparaterna eftersom 
de inte är kompatibla.
Mer information kan erhållas 
från audionomen.

Plats
Du måste aktivera platstjänster 
på Android-enheter när du 
parkopplar med Bluetooth®-
enheter för första gången. 
När du har konfigurerat 
parkopplingen kan du 
inaktivera platstjänsterna. 

https://www.phonak.com/myphonakapp
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Hem – fjärrkontrollsvyn

Hem Hem Hem HemHälsa Hälsa Hälsa HälsaEnheter Enheter Enheter EnheterSupport Support Support SupportProfil Profil Profil Profil

Justera program Justera program Justera program Justera program

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

0 3 5 03

Automatiskt Automatiskt Automatiskt Bil

HÄLSA HÄLSA HÄLSA HÄLSA

TV TV TV
Lugna 
situationerMusik Musik Musik Avkoppling

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

Funktioner som är tillgängliga för alla hörapparater.

Ändra hörapparatvolymen
För reglaget uppåt för att 
höja volymen eller nedåt 
för att sänka den. Om du har 
två hörapparater justerar 
skjutreglaget båda apparater 
samtidigt.

Tyst läge
Tryck på Tyst läge för 
att stänga av ljudet 
i hörapparaten(erna).

Få åtkomst till program 
Få åtkomst till lyssnings-
programmen direkt på appens 
hemskärm. Svep i karusellen och 
tryck på ett program som passar 
dina behov för att välja det. 
Välj mellan:

Automatiskt program

Program som skapats av din 
audionom

Program som skapats av dig.
  

Ändra en sida i taget
Tryck på ikonen Dela för 
att ändra varje hörapparats 
ljudvolym för sig. 

Programkarusell
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Hem – fjärrkontrollsvyn*

Hem HemHälsa HälsaEnheter EnheterSupport SupportProfil Profil

Justera program Justera program

V 100 % V 100 %

0 0

Automatiskt Automatiskt

HÄLSA HÄLSA

TV TVMusik Musik

H 53 % H 20 %

Välj vilket alternativ du vill justera

Avbryt

Omgivningsbalans

Tinnitus

Tinnitusbrus

Omgivningsbalans

Öka eller minska buller vid tinnitus

Minska eller öka blandningen av den streamade 
signalen (från en extern mikrofon) och 

omgivningsljud

Mindre
Omgivning

Mer
Extern mikrofon

Stäng Stäng

* Prata med din audionom för att få mer information om funktioner och hörapparaternas kompatibilitet.

Fler inställningar
Det går att justera ännu flera 
inställningar som tinnitusbrus 
och omgivningsbalans när 
du streamar, beroende 
på hur hörapparaterna 
är programmerade och vilka 
trådlösa tillbehör du 
använder.

Exempel
Om hörapparaterna har 
tinnitusbrusfunktion och du 
använder ett streamingprogram, 
går det att justera båda.

Tinnitusbrus
Om du har tinnitus och 
din audionom har visat dig 
hur tinnitusbrusfunktionen 
används kan du justera 
styrkan på bruset.

Omgivningsbalans
Om du använder en extern 
streamingenhet (till exempel 
TV Connector, musik) kan 
du justera fokus för att 
höra mer av den streamade 
signalen eller alternativt höra 
mer från omgivningen.

Batterinivå
Aktuell laddningsstatus  
visas för uppladdningsbara 
hörapparater. Ikonen visas 
som röd när batterinivån 
är lägre än 20 %. Du bör 
ladda hörapparaten snart.
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Hem – avancerade fjärrkontrollsinställningar

Hem Hälsa Enheter Support Profil

Justera program

V 100 %

0

Automatiskt

HÄLSA

TV Musik

H 100 %

Mixer
Justera ljudets frekvens

Bas Mellan Diskant

Stäng

MIXERFÖRVAL MIXERFÖRVAL

Justera musik Justera musik
Programinställningar Programinställningar

VOLYM VOLYM

BULLERREDUCERING BULLERREDUCERING

TALFOKUS

DYNAMIK

Justera ljudets frekvens
Få snabbåtkomst med förjusterade inställningar

Justera ljudets frekvens
Få snabbåtkomst med förjusterade inställningar

Sänka eller höja ljudet Sänka eller höja ljudet

Fånga upp eller minska bakgrundsljud Fånga upp eller minska bakgrundsljud

Lyssna på omgivning eller rakt framifrån

Minska starka ljud eller öka svaga ljud

Lågt Lågt

Lågt Lågt

Brett

Minska starka ljud

Högt Högt

Högt Högt

Smalt

Öka svaga ljud

Standard Standard

Uppdatera Spara som ny

Komfort KomfortTydlighet Tydlighet

Justera program
Tryck på Justera program 
för att ändra valt 
program med avancerade 
ljudinställningar.

Programinställningar
De valda programmen går 
att justera på olika sätt. 
Använd skjutreglagen för att 
justera inställningarna för 
mixerförval, volymkontroll, 
bullerreducering, talfokus 
och dynamisk kontroll.

Mixerförval
Med mixerförvalen kan du 
snabbt justera ljudtonen 
baserat på aktuell ljudmiljö. 
Tryck på Mixerikonen för 
att utföra flera avancerade 
justeringar.

Justera ljudton
Justera ljudtonen (frekvensen) 
med hjälp av skjutreglagen. 
Tryck på Stäng för att återgå 
till inställningarna.
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Hem – avancerade fjärrkontrollsinställningar – skapa nya program eller uppdatera befintliga

MIXERFÖRVAL

Justera musik Lägg till ett nytt program Lägg till ett nytt program
Programinställningar

VOLYM

BULLERREDUCERING

Justera ljudets frekvens
Få snabbåtkomst med förjusterade inställningar

Sänka eller höja ljudet

Fånga upp eller minska bakgrundsljud

Lågt Högt

Standard Komfort Tydlighet

Uppdatera Spara som ny

Spara

Spara Klar

Vilket namn vill du ge det nya 
programmet?

Vilket namn vill du ge det nya 
programmet?

Utmärkt, ett nytt program 
har lagts till!

Nytt program Nytt program

Namnet används redan

C | Musik

Du kan skapa fyra program till (6/10)

Personliga justeringar
Efter justering av befintliga 
program kan du trycka på 
Uppdatera för att uppdatera 
eller trycka på Spara som 
nytt för att spara som ett 
nytt program.

Ge dina personliga 
justeringar ett namn
Spara personliga justeringar 
som ett nytt program och 
ge det ett valfritt namn.

Ogiltigt programnamn
Du kan inte återanvända 
samma namn eller lämna 
fältet tomt. Namnet får 
innehålla högst 22 tecken 
och kan inte bara bestå 
av blanksteg.

Programmet har sparats
När det nya programmet 
har sparats läggs det till  
i din programlista och du 
informeras om hur många 
platser som finns kvar 
i listan. 
Tryck på Klar för att 
återgå till hemskärmen 
på fjärrkontrollen. 

* Endast tillgängligt för specifika hörapparater
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Avancerade fjärrkontrollsinställningar – felsökning

Maxgränsen för program  
har uppnåtts

Maxgränsen för program 
har uppnåtts

Hantera

Hantera

Stäng

Stäng

Tyvärr finns det inga fler platser tillgängliga 
för att spara ett program med det här 

basprogrammet. Du kan endast spara fyra 
program med samma basprogram.

Du har uppnått maxgränsen för  
antalet egna program.

PROGRAMHANTERING

Hantera dina program Hantera dina program

Bekräfta Bekräfta

Du kan skapa upp till fyra individuella program 
från samma basprogram. Välj vilket program du vill 
ersätta med det nya programmet.

Musik

Musik

TV

Restaurang

Bil

BilIdrott

Idrott

Basprogram: Musik

Basprogram: Musik

Basprogram: TV

Basprogram: Restaurang

Basprogram: Musik

Basprogram: MusikBasprogram: Musik

Aktiv

Aktiv

Maxgränsen för program har uppnåtts – maximalt 
antal av samma basprogram
Du kan basera högst fyra program på samma basprogram.  
Om du uppnått gränsen går det att ersätta ett befintligt 
program med ett nytt genom att trycka på Hantera.

Maxgränsen för program har uppnåtts – maximalt 
antal program
Det går att spara max. 10 personliga program i programlistan.  
Om du uppnått gränsen går det att ersätta ett befintligt 
program med ett nytt genom att trycka på Hantera.
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Hälsa – inställningar

Hem HemHälsa HälsaEnheter EnheterSupport SupportProfil Profil

Registrera dig

Välkommen till Hälsa!
Börja registrera användningstid, 

steg och hjärtfrekvens och  
ange aktivitetsmål 

HÄLSA

Synkroniserades kl. 07.30 04/12/21

Ge myPhonak åtkomst 
till dina platstjänster 

för datasynkronisering 
i bakgrunden

Tillåt vid användning av appen

Tillåt en gång

Tillåt inte

myPhonak vill använda din plats för 
att förbättra hälsodataregistreringen

HJÄRTFREKVENS

ANVÄNDNINGSTID

Inget mål har angetts
tim0 30 4,600min

Inget mål har angetts
steg

STEG PER DAG

Klar

Jag samtycker till att alla mina hälsodata 
delas med myPhonak för att förbättra 
upplevelsen, Läs mer om hälsodata.

Du kan när som helst ändra dina val via appen 

Vi vill ha din tillåtelse 
 att använda dina 
hälsodata för att 
tillhanda myPhonak 
på bästa sätt.

Vissa av de hälsofunktioner som beskrivs här är endast tillgängliga med specifika hörapparater. 
Mer information finns på phonak.se.

Registrera dig
Du måste registrera dig 
med ditt myPhonak-konto 
för att få åtkomst 
till hälsofunktionerna. 

Aktivera platstjänster 
Aktivera platstjänsterna  
i din iPhone för att förbättra 
hälsodataregistreringen 
genom regelbunden 
datasynkronisering. Om 
du nekar åtkomst kommer 
du inte att kunna se dina 
hälsodata.

Produktförbättring
Genom att ge oss åtkomst 
till dina hälsodata får 
vi möjlighet att göra 
hälsofunktionerna och 
upplevelsen ännu bättre 
och kan erbjuda flera 
anpassningsbara funktioner 
i framtiden. Dina data 
hanteras i enlighet med 
sekretessmeddelandet och 
kan inte spåras till dig.

Öppna Hälsa
När alla inställningar är klara 
kan du öppna hälsopanelen 
(hemskärmen för Hälsa)
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Hälsa

Hem HemHälsa HälsaEnheter EnheterSupport SupportProfil Profil

HÄLSA

HÄLSA HÄLSA

Synkroniserades kl. 07.30 04/12/21 Synkroniserades kl. 07.30 04/12/21

Synkroniserades kl. 07.30 04/12/21 Synkroniserades kl. 07.30 04/12/21

Hem Hälsa Enheter Support Profil

HÄLSA

Hörapparatanslutningen misslyckades

HJÄRTFREKVENS

HJÄRTFREKVENS HJÄRTFREKVENS

HJÄRTFREKVENS

ANVÄNDNINGSTID ANVÄNDNINGSTID

ANVÄNDNINGSTID

8 tim/dag 8 tim/dag

8 tim/dag

56 slag per minut i vila

56 slag per minut i vila

tim tim

tim

Slag per minut

Slag per minut

10 10

3

- -

- -

30 30

10

12,550 12,550

12,5504,600

min min

min

10,000 steg/dag 10,000 steg/dag

Inget mål har 
angetts

steg steg

stegsteg

STEG PER DAG STEG PER DAG

HJÄRTFREKVENS

ANVÄNDNINGSTID

8 tim/dag

56 slag per minut i vila

tim

Slag per minut

10

- -

30 min
10,000 steg/dag

STEG PER DAGSTEG PER DAG

Besök webbplatsen

HÄLSORESURSER

Håll dig i form!
Hitta fler appar som bidrar  
till att hålla dig hälsosam.

* Vid användning av kompatibla Paradise Audéo R- och Audéo RT-hörapparater måste du uppdatera till den senaste 

versionen av den inbyggda programvaran för att se stegen i realtid via avsnitt Hälsa. Vid användning av Naida P-PR-

hörapparater får du information om användningstid i realtid och timvisa uppdateringar av stegdiagrammen.

Informationen i det här avsnittet är enbart i utbildnings- och informationssyfte. Informationen i avsnittet Hälsa bör inte användas som substitut för, och ska inte heller ersätta, professionell medicinsk rådgivning.  

Om du har några frågor om din hälsa eller innan du påbörjar ett träningsprogram, bör du alltid rådgöra med en läkare eller annan hälso-och sjukvårdspersonal.

Innehåll i hälsopanelen
I hälsopanelen:
• får du åtkomst till hälsofunktionerna 

i hörapparaten och kan se värdena i realtid*
• se framstegen om du redan är igång
• få hälsotips (rekommendationer för andra 

hälsoappar)

Exempel på målframsteg
Om du har satt upp mål kan du se framstegen 
i den gröna cirkeln runt varje funktionsikon.
En andra cirkel visas runt ikonen om du har 
uppnått maxvärdet för ditt mål.

Anslutning till hörapparaterna
Tänk på att hörapparaterna måste vara 
anslutna för att du ska kunna se 
ändringar i hälsofunktionsvärdena 
i realtid. Synkronisera appen regelbundet 
med hörapparaterna för att få den mest 
uppdaterade tidsinformationen. Om 
anslutningen förloras eller om det inte 
går att synkronisera dina data skickas ett 
meddelande med uppmaning om att gå 
till webbplatsen Frågor och svar för 
information om lämpliga åtgärder.
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Vyer för utförlig hälsoinformation – användningstid, steg, aktivitetsnivåer*, gång- och löpdistans**

Användningstid StegAnvändningstid Steg

Aktuellt AktuelltGenomsnitt per vecka Genomsnitt per vecka

Tim Tim0 9MIN Steg StegMIN20 4,500 7,10000
Fredag den 28 mars 2021 Fredag den 28 mars 202124–31 mars 2021 24–31 mars 2021

Vänster StegVänster Steg

min StegTim Steg

Höger Höger Mål GenomsnittMål Genomsnitt

Dag DagDag DagVecka VeckaVecka VeckaMånad MånadMånad MånadÅr ÅrÅr År

AKTUELLT GENOMSNITT PER VECKA

DAGLIGT MÅL

AKTUELLT GENOMSNITT PER VECKA

Synkroniserades kl. 07.30 04/12/21

9 - tim - min9 - tim - min
Vänster

Lugna situationer

Musik

2 - tim - min

6 - tim - min

Höger

Bullriga miljöer

Streaming

0 - tim - min

0 - tim - min

Ange mål

Dina ljudmiljöer

* För alla uppladdningsbara Audéo™ Paradise-hörapparater och Phonak Audéo Fit™-hörapparater

** Endast för Phonak Audéo Fit™-hörapparater

Användningstid
Klicka på användningstidskortet i panelen för 
att öppna användningstidsdiagrammet för dagen. 
Tryck på respektive flik för att gå till veckovis, 
månatlig eller årlig vy. Fliken ändras till grön.

Om du använder två hörapparater visas värden 
för både vänster och höger i diagrammen. Nedan 
ser du aktuella (dagsvy) eller genomsnittliga 
(ej dagsvyer) värden och en fördelning över 
användningstiden i olika ljudmiljöer.

Steg, aktivitetsnivåer och avstånd
Klicka på stegkortet i panelen för att öppna 
stegdiagrammet för dagen. Tryck på respektive 
flik för att gå till veckovis, månatlig eller årlig vy. 
Fliken ändras till grön. 

Nedan ser du aktuella (dagsvy) eller genomsnittliga 
(ej dagsvyer) värden och ungefärlig gång- och 
löpdistans**. 

Aktivitetsnivåerna omfattar perioder av ingen, låg 
(viss rörelse identifierad), medelhög (gång identifierad) 
eller hög (löpning identifierad) aktivitet.
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Vyer för utförlig hälsoinformation – hjärtfrekvens*

Hjärtfrekvens Hjärtfrekvens

Ingen vilopuls är tillgänglig. Månadsgenomsnitt för vilopuls

-- 63Slag per minut Slag per minut

Fredag den 28 mars 2021 Mars 2021

Hjärtfrekvens Hjärtfrekvens

Slag per minut Slag per minut
Slag per 

minut

Vilopuls Vilopuls

Dag DagVecka VeckaMånad MånadÅr År

ARBETSPULS ARBETSPULS

Vår hjärtfrekvens är unik för var och 
en, och påverkas av flera faktorer som 

ålder, fysiskt och psykiskt mående, 
kroppstemperatur och intag  

av vissa läkemedel. 
 

Det är normalt att hjärtfrekvensen 
går upp och ned under dagen. Din 

hjärtfrekvens är oftast som lägst när 
du ligger ner. Hjärtfrekvensen stiger 
vid fysisk aktivitet och mer intensiv 
träning ger en högre hjärtfrekvens 

än lättare motion. 

Hjärtfrekvens

Registrera hjärtfrekvens
Hjärtfrekvensen visas i realtid i alla vyer. I dagsvyn visas den lägsta 
vilopulsen och hjärtfrekvensintervallet per timme. I veckovyn visas 
den lägsta vilopulsen, arbetspuls och hjärtfrekvensintervallet per dag. 

På de veckovisa, månatliga och årliga vyerna visas:
• Dagsvy – timupplösning (periodiska hjärtfrekvensintervall och 

i realtid per timme, en lägsta vilopuls per dag)
• Veckovisa/månatliga/årliga vyer – daglig/veckovis/månatlig 

upplösning av arbetspuls- och vilopulsintervall

Mer information
Klicka på ikonen (i) längst upp 
till höger på skärmen för att få 
mer information och referenser 
om hjärtfrekvens och varför 
det är så viktigt att hålla koll 
på sin vilopuls. 

* Endast för Phonak Audéo Fit™-hörapparater
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Hälsa – övriga funktioner*

Sätt mål för användningstid Sätt mål för användningstid

DAGLIGT MÅL

Lugna situationer

Att använda hörapparaten regelbundet 
(enligt rekommendationer från din 

audionom) kan förbättra ditt humör och 
allmänna välbefinnande.

0 100 0timmar timmarmin min

Att använda hörapparaten regelbundet 
(enligt rekommendationer från din 

audionom) kan förbättra ditt humör och 
allmänna välbefinnande.

Musik

Bullriga miljöer

Streaming

2 tim 00 min

6 - tim - min

0 - tim - min

0 - tim - min

Ange mål Ange mål

Ta bort mål Ta bort mål

Användningstid

Genomsnitt per vecka

Tim9 MIN00
24–31 mars 2021

10 - tim - min 20 - tim - min

Vänster

Tim

Höger Mål Genomsnitt

Dag Vecka Månad År

GENOMSNITT PER VECKA

Synkroniserades kl. 07.30 04/12/21

Ange mål

9 - tim - min9 - tim - min
Vänster Höger

Dina ljudmiljöer

Sätt, ändra och ta bort mål*
Du väljer själv om du vill ange mål för steg och användningstid. 
Ange dem vid konfiguration av hälsoinställningarna, antingen 
i hälsopanelen eller i funktionernas utförliga vyer.

Klicka på knappen Ange mål eller Ändra mål för att följa flödet 
på skärmarna enligt ovanstående exempel. Ange ett giltigt antal 
för användningstid och steg, och tryck på Ange mål för att spara 
ändringarna. Tryck på Ta bort mål för att ta bort. 

* Endast för uppladdningsbara Audéo™ Paradise-hörapparater och Phonak Audéo Fit™-hörapparater

Verktygstips
Klicka på en punkt i diagramfälten 
för att visa de exakta värdena  
i en vit banderoll (verktygstips).
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Hörapparater

Audéo P90 

Aktuellt: Autosense

Automatiskt
Bil

Restaurang
Lugna situationer

Tal i buller

Restaurang

40 % 53 %

Välj anslutning

Produktinformation

Konfigurera streaming

Konfigurera Tryckkontroll

Ändra inställningar

Ställ in påminnelser

HÖRAPPARATPROGRAM 

VÄNSTER HÖGER

BLUETOOTH-TELEFONSAMTAL

AUDÉO™ P90

BLUETOOTH-STREAMING

TRYCKKONTROLL

Auto På

PÅMINNELSER OM RENGÖRING

Basprogram: Restaurang

PROGRAMHANTERING

ENHETSINSTÄLLNINGAR

DIN ENHET

Hem Hälsa Enheter Support Profil

HörapparatprogramAudéo P90 Hörapparatprogram

ANPASSAD AV AUDIONOM

PROGRAMNAMN

BASPROGRAM

PERSONLIGA JUSTERINGAR

Glöm min(a) enhet(er)

Ta bort program

Om ett basprogram justeras eller tas bort påverkas 
alla övriga program som basprogrammet är länkat till.

Mina hörapparater

Modell vänster:
Modell höger:
Programuppdatering vänster:
Programuppdatering höger:
Roger-licens, vänster:
Roger-licens, höger:

Audéo P90 
Audéo P90 

304.3021.00
304.3021.00

03
Ej installerad

* Endast tillgängligt för specifika hörapparater

Hörapparternas hemskärm
Via avsnittet Hörapparater 
har du åtkomst till allt som är 
kopplat till dina hörapparater 
som programhantering och 
enhetsinställningar. Du ser 
även batteristatus för 
uppladdningsbara modeller. 

Glöm enheter
Gå till kortet Dina enheter 
längst ned på enhetens 
hemskärm för att ta bort 
enheter. När du klickar 
på knappen Glöm min(a) 
enhet(er) visas ett popup-
meddelande för att bekräfta 
borttagningen. 
Om du gör detta kommer 
du att behöva parkoppla 
dina hörapparater på nytt 
för att använda appen. 

Programhantering 
Tryck på Hörapparatprogram 
för att se alla tillgängliga 
program. Tryck på programmen 
för att redigera namn eller 
ta bort dem. Det finns tre 
programtyper: automatiska, 
program som skapats av din 
audionom och dina personliga 
program. Om en ikon visas 
bredvid programnamnet får 
du åtkomst till programmet 
via tryckknappen på din 
hörapparat. 

Hörapparatprogram
Det går att redigera 
programmets namn och ta 
bort program. Det går även 
att se vilka basprogram som 
programmen är länkade med.
Tryck på Ta bort program 
för att ta bort programmet. 
Ett popup-meddelande visas 
där du måste bekräfta 
borttagningen. 
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Support och Remote Support-session 

Hej!
Hur kan vi hjälpa  

dig idag?

REMOTE SUPPORT

HJÄLP

Hem Hälsa Enheter Support Profil

Prata med 
din audionom 
via videosamtal

Svar på de vanligaste 
frågorna
Parkoppling, justeringar, program...

Bruksanvisning till 
myPhonak app

Lär dig mer om 
funktionerna 
i myPhonak app

En snabb 
påminnelse om vad 
du kan göra med 
myPhonak app

STARTA EN SESSION > 

FRÅGOR OCH SVAR:

BRUKSANVISNING >

APPFUNKTIONER >

APPRUNDTUR >

Starta Remote Support

Visa fler

Gå till väntrummet

Kom i kontakt med din 
audionom

Redo att sätta igång? När det 
är dags för ditt möte trycker du på  

"Gå till väntrummet"

Prata med din audionom via videosamtal och 
justera dina hörapparater i realtid var du än är.

Så här undviker du problem under samtalet. 
Se våra tips

myPhonak vill ha åtkomst 
till telefonens mikrofon.

OKTillåt inte

myPhonak behöver åtkomst till mikrofonen. Detta 
för att du ska kunna tala med din audionom.

* Länk till Frågor och svar: https://product-support.phonak.se/

Supportavsnitt
Via supportskärmen har du 
åtkomst till Frågor och svar*, 
bruksanvisning, webbplats 
för instruktionsvideor, 
juridiska inställningar och 
kan dela feedback. Du har 
även åtkomst till Remote 
Support.

Remote Support
Tryck på Starta en session 
på Supportskärmen för att 
ha en Remote support-
session med din audionom. 
Remote support-sessionen 
ska planeras in i förväg 
med audionomen.

Tryck på Starta Remote 
Support för att fortsätta. 

Starta session
Tryck på Gå till väntrummet 
när sessionen har startats. 
Nu kan audionomen ringa  
till dig. 

Åtkomst till mikrofon 
och kamera
Tryck på OK för att ge 
myPhonak app åtkomst till 
mikrofon och kamera.

https://product-support.phonak.com/
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Starta en Remote Support-session 

Ditt samtal har avslutatsDin audionom

ringer

Svara Tryck på skärmen för att visa eller dölja kontrollerna Tryck på skärmen för att visa eller dölja kontrollerna

V-ansluten H-ansluten

Avvisa
Klar

Vi vill gärna höra mer om din upplevelse, 
så att vi kan tillhandahålla en så bra tjänst 
som möjligt för alla myPhonak-användare.

BETYGSÄTT DIN UPPLEVELSE

Svara på videosamtal
Du kommer i kontakt med 
din audionom via appen. 
Tryck på Svara för att svara 
på samtalet. 

Pågående samtal 
Videosamtalet startar 
efter några sekunder och 
du kan både se och höra 
audionomen. Använd 
kontrollerna för att stänga 
av/sätta på ljud, inaktivera 
videon, växla kamera och 
avsluta samtalet.  

Anslutna hörapparater 
Om audionomen behöver 
ansluta till dina hörapparater 
kan detta ske på distans med 
hjälp av din smartphone. 
Audionomen informerar 
dig om när hen är ansluten 
till dina hörapparater.  

Avsluta samtalet
Du kan betygsätta din 
upplevelse när samtalet har 
avslutats. Tryck på länken 
för att skicka din feedback. 
Tryck på Klar för att återgå 
till startsidan.   
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Felsökning under Remote Support-session 

Tryck på skärmen för att visa eller dölja kontrollerna

V frånkopplad H frånkopplad

Du är för närvarande inte 
ansluten till ett WiFi-nätverk

Samtalet misslyckades

Remote Support-videosamtal 
körs

Visa inte igen

OK OK

Återuppta samtal

Lägg på

Du använder för närvarande 
din mobildata. För att säkerställa 
bättre videokvalitet och undvika 
avgifter för mobildata från din 
operatör rekommenderar vi att 
du använder WiFi för samtalet. 

Din Remote Support-session avslutades 
oväntat. Tryck på OK för att återgå och 

starta samtalet på nytt.

Vill du lägga på? Eventuella ändringar 
av dina hörapparatinställningar 

kan gå förlorade.

WiFi-anslutning 
Remote Support-sessionerna 
sker via internet. 
Vi rekommenderar att du 
använder WiFi för bästa 
resultat. 

Anslutningen till 
hörapparaten förlorades 
Anslutningen till dina 
hörapparater visas högst upp 
på skärmen. Symbolen blir 
röd när hörapparaterna 
frånkopplas. Din audionom 
måste då återansluta till  
dina hörapparater.

Samtalet misslyckades
Om samtalet misslyckas 
trycker du på OK för att 
återgå till hemskärmen och 
starta om samtalet.    

Avsluta pågående samtal
Detta popup-meddelande 
visas om du avslutar 
samtalet medan det pågår. 
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Profil

Ditt konto
sophia.scott@hotmail.com

REDIGERA DINA UPPGIFTER

PROFIL

LÖSENORD OCH SÄKERHET

INSTÄLLNINGAR

Hem Hälsa Enheter Support Profil

Information och säkerhet

Sophia

Scott

sophia.scott@hotmail.com

Schweiz

Ändra lösenord

PERSONUPPGIFTER

Namn

Efternamn

E-postadress

Land

Logga ut

Ta bort konto

Hälsodata

Hälsoinställningar

Datasekretess

Hjälp oss att bli ännu 
bättre
Genom att dela dina hälsodata med oss har vi 
möjlighet att förbättra din hörapparats egenskaper 
och funktioner samt  förbättra myPhonak app.  

Välj vilka uppgifter som du vill dela med oss:

Personuppgifter Datasekretess

Profilavsnitt
På profilskärmen kan du redigera 
profilinformation och justera 
inställningarna för hälsa och 
datasekretess.

Tryck på Logga ut om du vill logga 
ut från appen. 

Personuppgifter
Det går att redigera 
dina personuppgifter 
i Personuppgifter och ändra 
säkerhetsinformationen. 
Tryck på Ta bort konto 
för att ta bort ditt konto. 
Ange lösenordet igen för 
att bekräfta åtgärden. 

Datasekretess
Här kan du när som helst 
ändra vilka data som 
ska delas med Phonak.

Information om vilka 
data vi använder finns 
i Sekretessmeddelandet. 
Detta är tillgängligt när 
som helst via Support > 
Juridisk dokumentation.
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Viktig säkerhetsinformation

Avsedd användning: 
Appen är en fristående programvara som hörapparat-
användaren använder för att välja, konfigurera och spara 
hörapparatinställningar inom de tillåtna gränserna för 
anpassningsprogramvaran. Med appen är det även möjligt för 
avsedda hörapparatanvändare att ansluta till och kommunicera 
med audionomer för fjärrjustering av hörapparater.

Avsedd patientgrupp: 
Den här enheten är avsedd för patienter med ensidig 
och bilateral, lätt till mycket grav hörselnedsättning 
som är 17 år och äldre. Programvarufunktionen för 
tinnitus är avsedd för patienter med kronisk tinnitus 
från 18 års ålder.

Avsedd användare: 
Person med hörselnedsättning som använder 
en kompatibel hörapparat.

Indikationer: 
Tänk på att indikationerna inte härrör från appen utan 
från den kompatibla hörapparaten. Allmänna kliniska 
kontraindikationer för att använda hörapparat och 
tinnitusfunktionen är:

• Förekomst av hörselnedsättning
 >  Ensidig eller bilateral
 > Konduktiv, sensorineural eller blandad
 > Lätt till mycket grav 

• Förekomst av kronisk tinnitus (gäller endast för 
enheter med tinnitusfunktion)

Kontraindikationer:
Tänk på att kontraindikationerna inte härrör från appen 
utan från den kompatibla hörapparaten. 
Allmänna kliniska kontraindikationer för att använda 
hörapparaten och tinnitusfunktionen är:

• Hörselnedsättningen ligger inte inom hörapparatens 
anpassningsområde (dvs. förstärkning, frekvenssvar)

• Akut tinnitus
• Deformation av örat (d.v.s. avsaknad av hörselgång, 

avsaknad av ytteröra)
• Neural hörselnedsättning (retrokokleär påverkan 

som avsaknad av eller icke-viabel hörselnerv)

De huvudsakliga kriterierna för remiss av en patient för 
ett medicinskt eller annat specialistutlåtande och/eller 
behandling är följande:

• Synlig medfödd eller förvärvad deformering av örat;
• Historik med aktivt dränage från örat under de 

senaste 90 dagarna;
• Historik med plötslig eller snabbt progredierande 

hörselnedsättning i ett eller båda öronen under 
de senaste 90 dagarna;

• Akut eller kronisk yrsel; 
• Audiometriskt ledningshinder som är lika med eller 

större än 15 dB vid 500 Hz, 1 000 Hz och 2 000 Hz; 
• Synliga tecken på betydande ansamling av öronvax 

eller främmande material i hörselgången; 
• Smärta eller obehag i örat; 

• Onormalt utseende på trumhinnan och hörselgången 
såsom:

 > Inflammation i den yttre hörselgången
 > Perforerad trumhinna
 > Andra abnormiteter som audionomen anser 
är av medicinsk oro.

Audionomen kan besluta att remiss inte är lämpligt 
eller i patientens intresse när följande gäller:

• När det finns tillräckligt med bevis för att tillståndet 
har undersökts fullständigt av en läkare och 
eventuell behandling har tillhandahållits

• Tillståndet har inte förvärrats eller förändrats avsevärt 
sedan föregående utredning och/eller behandling.

• Om patienten har fattat ett informerat och 
kompetent beslut att inte följa rådet att uppsöka 
läkare, är det tillåtet att fortsätta rekommendera 
lämpliga hörapparater med följande överväganden:

 > Rekommendationen kommer inte att medföra 
några negativa effekter på patientens hälsa eller 
allmänna välbefinnande 

 > Journalen bekräftar att alla nödvändiga 
överväganden i patientens intresse har gjorts.

Om det krävs enligt lag har patienten undertecknat en 
ansvarsfriskrivning för att bekräfta att rådet om remiss 
inte har godtagits genom ett informerat beslut.

Läs igenom relevant säkerhetsinformation på följande sidor innan du använder appen.
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Viktig säkerhetsinformation

Klinisk fördel: 
Appen ger de avsedda användarna möjlighet att justera 
och spara hörapparatinställningar för egna specifika 
behov, inom det begränsade område som tillåts baserat 
på utprovningen.
Appen är ett smidigt sätt för avsedda hörapparatanvändare 
att kommunicera och komma i kontakt med audionom för 
att justera hörapparatens inställningar på distans.

Biverkningar:
Tänk på att biverkningarna inte härrör från appen utan 
från den kompatibla hörapparaten.
Fysiologiska biverkningar av hörapparater, såsom tinnitus, 
yrsel, ansamling av öronvax, för stort tryck, svettning 
eller fukt, blåsor, klåda och/eller utslag, en känsla 
av instängdhet eller att örat är igentäppt och deras 
konsekvenser som huvudvärk och/eller öronsmärta, 
kan åtgärdas eller reduceras av audionomen.
Konventionella hörapparater kan utsätta patienter för 
högre ljud, vilket kan leda till tröskelförskjutningar 
i frekvensområdet som påverkas av akustiskt trauma.

Användningsbegränsningar: 
Appen går bara att använda i enlighet med egenskaperna 
hos den/de kompatibla enheten/enheterna.

Alla allvarliga incidenter som inbegriper appen 
ska rapporteras till audionomen och behörig 
tillsynsmyndighet. En allvarlig incident definieras som 
en incident som direkt eller indirekt har orsakat, 
kan ha orsakat eller kan komma att orsaka något 
av de följande:

a. dödsfall hos patienten, användaren eller en annan 
person

b. tillfällig eller permanent försämring av patienten, 
användaren eller en annan persons hälsotillstånd

c. ett allvarligt hot mot allmänhetens hälsa.

Kontakta audionom eller tillverkare för att rapportera 
en oväntad incident eller händelse.

Läs igenom relevant säkerhetsinformation på följande sidor innan du använder appen.



27

Viktig säkerhetsinformation

Bruksanvisningar för samtliga appversioner är tillgängliga 
i elektroniskt format och på alla tillämpliga språk 
på webbplatsen. Gör följande för att få åtkomst till 
bruksanvisningarna: 

• Klicka på https://www.phonak.com/com/en/about-us/
countries.html och välj önskat land. 

• Gå till ”Support” (engelska) eller motsvarande 
på respektive språk. 

• Gå till “User Guides” (engelska) eller motsvarande 
på respektive språk. 

• Gå till ”Apps” (engelska) eller motsvarande 
på respektive språk. 

• Välj "myPhonak app" 

Du kan även få åtkomst till den aktuella versionen 
av bruksanvisningen till myPhonak via appen. Gå till 
avsnitt Support och tryck på kortet "Bruksanvisning": 
Bruksanvisningen öppnas i ett externt fönster. 

Säkerhetsmeddelande 
Patientuppgifter är privata och viktiga att skydda:
• Håll din smartphone uppdaterad med de senaste 

säkerhetsuppdateringarna för operativsystemet. 
Aktivera automatisk uppdatering.

• Kontrollera att du använder den senaste appversionen. 
• Använd bara äkta Sonova-appar från officiella 

butiker med hörapparaten.
• Installera enbart ansedda appar från officiella butiker.   
• Skapa starka lösenord och skydda 

inloggningsuppgifterna.
• Lås telefonen med PIN-kod och/eller biometriska 

faktorer (t.ex. fingeravtryck eller ansiktsigenkänning) 
och ställ in telefonen så att den låses automatiskt 
vid några minuters inaktivitet.

• Kontrollera att du har alla nödvändiga behörigheter 
för att använda de installerade apparna.

• Undvik att parkoppla hörapparaterna via Bluetooth 
på offentliga platser.

• Använd INTE jailbreakade eller rotade telefoner.
Se till att hela tiden hålla alla data säkra. Tänk på att 
denna lista inte är uttömmande.  
• Skicka data antingen anonymt eller med kryptering 

vid överföring via osäkra kanaler.  
• Skydda säkerhetskopierade data på din smartphone 

från förlust och stöld.
• Ta bort data som inte längre används på din 

smartphone eller som kan kastas.

Programvaruunderhåll 
Vi kontrollerar kontinuerligt återkoppling från våra 
kunder. Kontakta lokal representant för tillverkaren 
vid problem med den senaste appversionen och/eller 
ge feedback i App Store eller Google Play Store.

Läs igenom relevant säkerhetsinformation på följande sidor innan du använder appen.
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Viktig säkerhetsinformation

Läs igenom relevant säkerhetsinformation på följande sidor innan du använder appen.

Ändrade inställningar som att sänka volymen eller öka bullerreduceringen 
kan innebära fara,  som att du inte hör ankommande trafik.

Du kan beställa en kostnadsfri papperskopia av bruksanvisningen från 
din lokala Sonova-representant. Kopian skickas inom sju dagar.

Om hörapparaterna inte svarar på kommandon från enheten på grund 
av fältstörningar måste du flytta dig bort från störningsfältet.

Om hörapparaterna inte svarar ska du kontrollera att de är på och att 
batteriet är laddat.

Aktivera Bluetooth. Bluetooth måste aktiveras för att ansluta dina 
hörapparater.
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SymbolförklaringInformation om överensstämmelse

Europa: Försäkran om överensstämmelse 
 
Härmed intygar Sonova AG att denna produkt uppfyller kraven i förordningen 
om medicintekniska produkter 2017/745/EU. En kopia av Försäkran om 
överenstämmelse kan erhållas från tillverkaren. 
www.phonak.com/us/en/certificates 

Denna symbol anger att det är viktigt att användaren 
läser och följer relevant information i sin bruksanvisning. 

Denna symbol anger att det är viktigt att användaren 
är uppmärksam på relevanta varningsmeddelanden som 
finns i den här bruksanvisningen. 

Viktig information för hantering och produktsäkerhet. 

Med CE-märket bekräftar Sonova AG att denna produkt 
uppfyller kraven i förordning 2017/745 (EG) om 
medicintekniska produkter. Siffrorna efter CE-symbolen 
motsvarar koden för det certifierade organ som 
konsulterats enligt ovannämnda förordning. 

Indikerar en behörig representant inom den Europeiska 
gemenskapen. EC REP anger också importör till 
Europeiska unionen.

Indikerar att enheten är en medicinteknisk enhet. 

 Namn, adress, datum
Kombinerad symbol för "tillverkare av medicinteknisk 
utrustning" och "datum för tillverkning", enligt 
förordning (EU) 2017/745
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