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Aan de slag

De Phonak Remote is een app die is ontwikkeld door Sonova, wereldleider op het 
gebied van hooroplossingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zürich, Zwitserland.
Lees deze gebruikersinstructies grondig door om te profiteren van alle 
mogelijkheden die de app biedt.

Beoogd gebruik
De Phonak Remote app is bedoeld voor Android™- en Apple® iOS-apparaten1 

om bepaalde aspecten van Phonak-hoortoestellen aan te passen.

1 Compatibele telefoons: de Phonak Remote app kan alleen worden gebruikt op telefoons met de functie 
Bluetooth® Low-Energy.

Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken 
worden door Sonova onder licentie gebruikt. Overige handelsmerken en handelsnamen behoren toe aan de 
betreffende eigenaars.

Apple®, het Apple-logo, iPhone en iOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. 
App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Android™, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.

Sommige telefoons laten tonen horen bij het aanraken van 
het scherm of toetsenbord. Hierdoor kan het streamen naar het 
hoortoestel ingeschakeld worden. 
Ga naar de instellingen van uw telefoon, selecteer geluiden 
en zorg ervoor dat alle geluiden bij het aanraken van het scherm 
of toetsenbord zijn uitgeschakeld.

Informatie over compatibiliteit:
Om de Phonak Remote app te kunnen gebruiken, moet u beschikken 
over Phonak-hoortoestellen met Bluetooth®-functionaliteit.
Phonak Remote kan worden gebruikt met telefoons met Bluetooth 
Low-Energy (BT-LE) en is compatibel met iPhone 5s en nieuwer 
met iOS versie 10.2 of nieuwer. 
Phonak Remote kan worden gebruikt op Android-apparaten die 
GMS-gecertificeerd (Google Mobile Services) zijn, waarop 
Bluetooth 4.2 en Android OS 6.0 en nieuwer worden ondersteund.
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Snelgids

Hoofdmenu Programmalijst

Huidig programma  
van het hoortoestel

Volume-schuifregelaar
Huidig programma 
van het hoortoestel

Instellingen

Kies zijde voor  
volume-aanpassing

Programmalijst

Beschikbare programma's
(geprogrammeerd door  
uw audicien)

Phonak Remote

AutoSense OS 3.0

Phonak Remote

Splitsen

Programma’s

AutoSense OS 3.0

Spraak in rust

Muziek

Tv

Splitsen
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De app de eerste keer starten

Nadat u de app hebt geïnstalleerd, moet u een aantal stappen volgen. Deze hoeven slechts eenmaal uitgevoerd te worden.

Compatibele toestellen
Deze app kan alleen 
in combinatie met Phonak-
hoortoestellen met 
Bluetooth-functionaliteit 
worden gebruikt.

Bluetooth
Om de app te kunnen 
gebruiken, moet Bluetooth 
zijn ingeschakeld om 
communicatie met de 
hoortoestellen tot stand te 
brengen.

Privacybeleid
Om de app te kunnen 
gebruiken, moet u het 
Privacybeleid [Accepteren] 
om door te gaan.

Productverbetering
U hebt de mogelijkheid om 
gebruiksgegevens te delen, 
zodat we meer inzicht krijgen 
in onze producten en deze 
in de toekomst kunnen 
verbeteren.

Locatie
Op Android-apparaten 
moet u Locatieservices 
inschakelen wanneer 
u toestellen met Bluetooth 
koppelt. 

Compatibele toestellen
De app ondersteunt alleen hoortoestellen  

die over Bluetooth® beschikken. 

Privacyverklaring Help ons verbeteren

Bluetooth activeren Locatie activeren

Vanwege identificatiedoeleinden en om 
de functionaliteit van de service te kunnen 

aanbieden, verzamelen we het serienummer 
van uw hoortoestel, de instellingen van het 
hoortoestel en gebruiksgegevens van het 

hoortoestel. Daarnaast analyseren we 
geanonimiseerde gegevens om onze service 

te kunnen verbeteren. We verkopen uw 
persoonsgegevens nooit door aan anderen.  

Dit staat ook vermeld in onze Privacyverklaring. 

Door gebruiksgegevens te verzenden,  
biedt u ons de mogelijkheid om meer  

inzicht te krijgen in het product en de services, 
en deze te verbeteren. 

We verkopen uw persoonsgegevens nooit  
door aan anderen. Dit staat ook vermeld 

in onze Privacyverklaring.

U kunt deze instelling te allen tijde  
wijzigen in het gedeelte "Analyses"  

van de app-instellingen.

Bluetooth moet worden ingeschakeld  
om uw hoortoestellen te verbinden.

Locatieservices moeten worden ingeschakeld 
om uw hoortoestellen te verbinden.

gedetailleerde verklaring tonen

Accepteren
Ik ga akkoord Nu activeren

Nee, bedankt Demomodus gebruiken Demomodus gebruiken

Doorgaan
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Koppelen aan Phonak-hoortoestellen

Om hoortoestellen met Bluetooth-functionaliteit aan de Phonak Remote app te koppelen, dient u de instructies  
hieronder te volgen.

Koppelingsinstructies 
Tik op [Doorgaan] om het 
zoekproces te starten. Tik op 
de instructies voor niet-
oplaadbare of oplaadbare 
hoortoestellen, afhankelijk 
van wat voor soort 
hoortoestel u gebruikt, 
om de instructies voor uw 
toestel te bekijken.

Zoeken
De app zoekt naar 
compatibele hoortoestellen 
en geeft ze weer zodra ze 
zijn gedetecteerd.

Selecteren
Tik op [Verbinden] wanneer 
uw hoortoestellen worden 
weergegeven in de lijst.

Meerdere 
Indien er meerdere 
hoortoestellen worden 
gedetecteerd, worden ze 
allemaal weergegeven.

Start uw hoortoestellen 
opnieuw op

Zoeken Zoeken Zoeken

Start uw hoortoestellen opnieuw op om de 
Bluetooth®-koppelingsmodus te activeren. We 
raden u aan om nieuwe batterijen te gebruiken 

of toestellen die volledig zijn opgeladen.

Zoeken naar hoortoestellen Zoeken naar hoortoestellen Zoeken naar hoortoestellen

Linker hoortoestel van Steve
Rechter hoortoestel van Steve

Linker hoortoestel van Steve
Rechter hoortoestel van Steve

Linker hoortoestel van Pete

Instructies weergeven voor

Niet-oplaadbare hoortoestellen

Oplaadbare hoortoestellen

Doorgaan

Verbinden Verbinden

Verbinden

Demomodus gebruiken
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Verbinding maken met uw hoortoestellen

De hoortoestellen koppelen
De app maakt nu afzonderlijk 
verbinding met elk hoortoestel.

Bevestig het 
koppelingsverzoek
Op iOS-apparaten bevestigt 
u door in het pop-upvenster 
op [Koppelen] te tikken.

Bevestig het koppelingsverzoek
Op iOS-apparaten bevestigt 
u door in het pop-upvenster 
op [Koppelen] te tikken.

Gekoppeld
Beide hoortoestellen zijn 
nu gekoppeld.

Het tweede hoortoestel 
koppelen
De app maakt nu afzonderlijk 
verbinding met het andere 
hoortoestel.

Om hoortoestellen met Bluetooth-functionaliteit aan de Phonak Remote app te koppelen, dient u de instructies  
hieronder te volgen.

Linker hoortoestel van  
Steve

Linker hoortoestel van  
Steve

Linker hoortoestel van  
Steve

Rechter hoortoestel van  
Steve

"Rechter hoortoestel van Steve" wil
verbinding maken met uw iPhone.

Rechter hoortoestel van  
Steve

Rechter hoortoestel van  
Steve

Verzoek tot Bluetooth-koppeling
"Linker hoortoestel van Steve" wil
verbinding maken met uw iPhone.

KoppelenKoppelen AnnulerenAnnuleren

Verzoek tot Bluetooth-koppeling
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Problemen met koppelen oplossen

Mogelijke problemen tijdens het configuratieproces.

Incompatibele toestellen
De app kan geen verbinding 
maken met de toestellen, 
omdat ze niet compatibel zijn.

Verbinding met beide 
mislukt
Tik op [Opnieuw proberen] 
om het koppelingsproces te 
herstarten en volg de 
instructies.

Verbindingsfout
Er kon geen verbinding met 
de hoortoestel tot stand 
worden gebracht. Tik op 
[Opnieuw proberen] om het 
proces te herstarten.

Fout bij hoortoestel-
verbinding
Als het koppelen van een van 
de hoortoestellen mislukt, kunt 
u het volgende proberen: 
1.   Tik op [Opnieuw proberen] 

om het koppelingsproces te 
herstarten.

2.   Ga door met slechts een 
van de twee hoortoestellen.

Zoeken
Zoeken naar hoortoestellen

Linker hoortoestel van Steve
Rechter hoortoestel van Steve

Linker hoortoestel van  
Steve

Linker hoortoestel van  
Steve

Rechter hoortoestel van 
Steve

Rechter hoortoestel van 
Steve

Kan niet verbinden

Opnieuw proberen
Opnieuw proberenOpnieuw proberen

Alleen linkerzijde verbinden
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Phonak Remote basisoverzicht

Beschikbare functies voor alle hoortoestellen.

Volume van het hoortoestel 
aanpassen
Beweeg de schuifregelaar 
omhoog of omlaag om het 
hoortoestel-volume aan beide 
kanten te verhogen of te 
verlagen.

Programma's openen
Tik op het menu boven de 
volumeschuifregelaar om de 
programmalijst te openen. 
De beschikbaarheid van 
programma's is afhankelijk 
van de manier waarop uw 
audicien uw hoortoestellen 
heeft geprogrammeerd.

Het volume splitsen
Druk op de knop [Splitsen] 
om de volumeschuifregelaar 
van het hoortoestel te 
splitsen, zodat u elke zijde 
afzonderlijk kunt aanpassen.

Dempen
U kunt de hoortoestellen 
dempen door de 
volumeschuifregelaar volledig 
naar beneden te schuiven.

Tips bekijken
Door op het pictogram [i] 
aan de linker bovenzijde 
van het hoofdmenu te 
tikken, worden enkele 
basistips over het gebruik 
van de app weergegeven.

Phonak Remote Phonak Remote Phonak Remote Phonak Remote Phonak Remote

AutoSense OS 3.0 AutoSense OS 3.0 AutoSense OS 3.0

Splitsen Samenvoegen Samenvoegen Splitsen Splitsen

Programma’s

AutoSense OS 3.0

Spraak in rust

Muziek

Tv

Volgende

Volume wijzigen
Sleep de schuifregelaar om het volume  

van het huidige programma aan te passen. 
Om het programma te dempen, sleept  

u de schuifregelaar naar de laagste stand.
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Phonak Remote basisoverzicht

Functies die afhankelijk zijn van de manier waarop de hoortoestellen zijn geprogrammeerd en van welke accessoires u hebt.

Programmaopties openen
Sommige programma's kunnen 
aanvullende aanpasopties 
bieden. Wanneer deze opties 
beschikbaar zijn, wordt er een 
speciaal pictogram onder de 
volumeschuifregelaar 
weergegeven.

Accustatus
Voor hoortoestelmodellen 
met oplaadbare accu's kunt 
u hier de huidige accustatus 
bekijken.

Streaming/Mic. balans
Als u gebruikmaakt van 
een externe streamer 
(bijv. Tv Connector, muziek) 
kunt u ervoor kiezen om 
meer nadruk te leggen op 
het stream-geluid en minder 
op de geluiden om u heen.

Tinnitusmaskering 
Als u aan tinnitus leidt en 
u van uw audicien instructies 
hebt gekregen over het 
gebruik van de 
Tinnitusmaskering, dan kunt 
u hier het volume van de 
maskeringsruis bijstellen.

Accustatus
Als de accustatus onder  
de 20% ligt, worden het 
pictogram en de waarden 
in het rood weergegeven. 
Laad uw hoortoestellen 
dan zo snel mogelijk op.

Phonak Remote Phonak Remote Phonak RemotePhonak Remote Phonak Remote

Tv AutoSense OS 3.0 AutoSense OS 3.0Tv Spraak in rust

Splitsen

Splitsen Splitsen
Sluiten Sluiten

Balans Tinnitusmaskering

Omgeving ZachterTv Harder
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Instellingen

De instellingen openen
Tik op het [tandwielpictogram] 
aan de rechter bovenzijde 
van het hoofdmenu om de 
instellingen te openen.

Mijn hoortoestellen
Hier kunt u alle informatie 
en configuraties met 
betrekking tot de 
hoortoestellen bekijken. 
De optie Automatisch aan is 
alleen beschikbaar voor 
oplaadbare hoortoestellen.

Instellingen 
Op het instellingenscherm 
worden alle beschikbare 
instellingen weergegeven.

App-instellingen 
Hier kunt u alle informatie 
met betrekking tot de app 
bekijken.

Veelgestelde vragen
Meer informatie en hulp 
vindt u online.

In de instellingen vindt u algemene informatie over de app.

Phonak Remote App-instellingen Mijn hoortoestellen Veelgestelde vragen

AutoSense OS 3.0

App-instellingen

Over de app Mijn programma's

Mijn hoortoestellen

Privacyverklaring Mijn statistieken

Veelgestelde vragen

Analyses Automatisch aan

Feedback

Demomodus Mijn toestellen

Splitsen

Veelgestelde  
vragen

Antwoorden op de meestvoorkomende 
vragen.

Veelgestelde vragen
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Instellingen

Mijn hoortoestellen 
Tik op [Mijn hoortoestellen] 
in de lijst.

Scherm bewerken
Tik op het pictogram 
[Bewerken] op de pagina 
met programmadetails.

Mijn programma's 
Tik op [Mijn programma's] 
in de lijst.

Programma selecteren 
Tik op het programma 
waarvan u de naam wilt 
bewerken.

Programmanamen wijzigen

Label wijzigen
Voer in het tekstveld de 
nieuwe naam van het 
programma in en bevestig 
deze door op het [vinkje] 
rechtsboven te tikken. 
U kunt de wijziging nog 
altijd annuleren door 
op het pictogram [X] 
linksboven te tikken.

App-instellingen

Mijn hoortoestellen

Veelgestelde vragen

Feedback

Mijn hoortoestellen Mijn programma's Automatisch Programmanaam bewerken

Mijn programma's Automatisch Automatisch

AutoSense OS 3.0Spraak in rust

Muziek

Tv woonkamer

Tv slaapkamer

Weergavenaam

Oorspronkelijke naamMijn statistieken

Automatisch aan

Mijn toestellen

AutoSense OS 3.0
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Instellingen

Mijn hoortoestellen 
Tik op [Mijn hoortoestellen] 
in de lijst.

Bevestigen
Om dit te bevestigen, tikt 
u op [Ja, vergeten] in het 
pop-upvenster.

Mijn toestellen 
Tik op [Mijn toestellen] 
in de lijst.

Toestellen vergeten 
Om de verbinding tussen uw 
hoortoestel en smartphone 
te verwijderen, tikt u op 
[Toestellen vergeten].

Het koppelen resetten

Doorgaan met koppelen
Volg de instructies voor 
het koppelen op pagina 5 
om door te gaan.

App-instellingen

Mijn hoortoestellen

Veelgestelde vragen

Feedback

Mijn hoortoestellen Mijn toestellen

Mijn programma's Linker hoortoestel van Steve

Mijn statistieken Rechter hoortoestel van Steve

Automatisch aan

Mijn toestellen

Toestellen vergeten

Ja, vergeten

Annuleren

Toestellen vergeten

Als u problemen met de verbinding ervaart, kunt 
u ervoor kiezen om de toestellen te "vergeten" 
en opnieuw te koppelen.

Als u een ander paar hoortoestellen wilt verbinden, moet 
u eerst de momenteel aangesloten hoortoestellen laten 
"vergeten". Hierna kunt u de nieuwe toestellen koppelen.

Hoortoestellen vergeten?
De app wordt hersteld en u moet uw 
hoortoestellen opnieuw koppelen.

Start uw hoortoestellen 
opnieuw op

Start uw hoortoestellen opnieuw op om de 
Bluetooth®-koppelingsmodus te activeren. We 
raden u aan om nieuwe batterijen te gebruiken 

of toestellen die volledig zijn opgeladen.

Instructies weergeven voor

Niet-oplaadbare hoortoestellen

Oplaadbare hoortoestellen

Doorgaan

Demomodus gebruiken
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Belangrijke veiligheidsinformatie 

U draagt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de persoonlijke 
smartphone. Ga voorzichtig om met de smartphone en besteed 
aandacht bij het gebruik van de app. 
 

Om een afgedrukt exemplaar van de gebruiksaanwijzing te verkrijgen, 
kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Sonova-vertegenwoordiger.  
 

Als de hoortoestellen niet op het apparaat reageren vanwege ongewone 
veldstoringen, dient u afstand te nemen van het storingsveld.

Verklaring van symbolen

Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer de relevante 
informatie in deze gebruiksaanwijzing leest en toepast.

Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer aandacht besteedt 
aan de relevante waarschuwingsberichten in deze gebruiksaanwijzing.

Belangrijke informatie voor de bediening en veiligheid van het product.

Met het CE-symbool bevestigt Sonova AG dat dit Phonak-product 
voldoet aan de vereisten van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 
93/42/EEG. CE-markering toegepast 2018.

De nummers na het CE-symbool komen overeen met de code 
van de gecertificeerde instellingen die geraadpleegd zijn voor 
de bovengenoemde richtlijnen.
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