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Aan de slag

De Phonak Remote is een app die is ontwikkeld door Phonak, 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.

Informatie over compatibiliteit:
Om de Phonak Remote app te kunnen gebruiken, moet u beschikken over draadloze Phonak Audéo B-Direct-hoortoestellen.  
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.

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.

CE-markering toegepast 2017

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

 

Het Bluetooth®-merk en de logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.   
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.  
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1. Overzicht van de app

Instellingen

Feitelijk programma  

van het hoortoestel

Programmalijst

Volume-schuifregelaar

Kies zijde voor volume-aanpassing
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2. Privacybeleid

'Gebruiksvoorwaarden' accepteren
Om gebruik te kunnen maken van de app dient u de 
'Gebruiksvoorwaarden' en de anonieme gegevensanalyse  
van uw gebruik van de app te accepteren.

U kunt altijd de 'demo'-modus van de app selecteren 
om de app uit te proberen zonder verbinding te 
maken met een Phonak-hoortoestel. Zo kunt u een 
eerste indruk krijgen van de functies van de app. 
In deze demomodus is de afstands bedienings functie 
niet beschikbaar voor uw hoortoestellen.
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3. Koppelen aan Phonak Audéo B-Direct

Om uw hoortoestellen in de koppelingsmodus  
te zetten, opent en sluit u de batterijlade voordat 
u de detectiefunctie van de app start.
Houd maximaal 1 meter afstand terwijl u het 
hoortoestel koppelt.

Indien er meerdere toestellen worden gevonden door 
de app, drukt u op de knop op uw hoortoestel.  
Het betreffende hoortoestel wordt nu gemarkeerd in 
de app.

A. Uw hoortoestellen detecteren

B. Uw hoortoestel(len) selecteren
Selecteer uw hoortoestel dat door de Remote app 
wordt gevonden om verbinding te maken.
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4. Hoofdmenu

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

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

U kunt de hoortoestellen dempen door de volume-
schuifregelaar volledig naar beneden te schuiven.
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B. Geavanceerde programma-instellingen
Er zijn nog meer aanpassingen mogelijk afhankelijk 
van de configuratie van uw hoortoestel en de 
aangesloten audiobronnen.

D. Tinnitus-ruis
Pas de volume van de tinnitus-ruis aan dat door  
het hoortoestel wordt gegenereerd.

5. Het programma wijzigen

A. Een ander programma selecteren
Tik op de pop-upbalk om de beschikbare programma's te 
bekijken, selecteren of om een aangesloten audiobron te 
selecteren en hiernaar te luisteren (bijv. TV Connector).

C. Streaming/Mic. balans ***
Indien een externe audiobron is aangesloten op de hoortoestellen, 
kunt u de luisterfocus meer op de gestreamde audiobron of op de 
omgeving laten richten met behulp van de schuifregelaar.
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6. De programma's hernoemen

A. De programmabewerking inschakelen
Druk op de pop-upbalk om de programmalijst te bekijken  
en selecteer het pictogram Bewerken.

B. Het te bewerken programma selecteren
Selecteer het programma dat u wilt bewerken.

C. Het geselecteerde programma hernoemen
Voer uw eigen programmanaam in.
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A. Pictogram instellingen 
Druk op het pictogram 'Instellingen'  
voor verdere ondersteuning.

C. Veelgestelde vragen 
Selecteer Veelgestelde vragen om antwoorden  
op veelgestelde vragen te bekijken.

B. App-instellingen
Selecteer App-instellingen om het afzonderlijke  
menu Applicatie-instellingen te bekijken.

D. Draagtijd
Bekijk de gemiddelde draagtijd per dag  
voor de gekoppelde hoortoestellen.

7. Instellingenmenu

De Phonak Remote app is verkrijgbaar in verschillende talen. De standaardtaal van de Phonak Remote app is dezelfde als op de 
gekoppelde telefoon.
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8. Conformiteitsinformatie

Conformiteitsverklaring
Sonova AG verklaart hierbij dat dit Phonak-product voldoet aan de belangrijkste vereisten van Richtlijn Medische 
Hulpmiddelen 93/42/EEG. De volledige tekst van de Conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant of de 
plaatselijke vertegenwoordiger van Phonak. Kijk voor de adressen op http://www.phonak.nl en klik op de groene 
knop "Vind een expert".

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

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 2017.

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

Belangrijke informatie voor de bediening en veiligheid van het product.

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

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