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Primeiros passos

O Phonak Remote é um aplicativo desenvolvido pela Phonak, líder mundial em soluções auditivas com base em Zurique, Suíça.
Leia este manual do usuário com atenção para se beneficiar de todas as possibilidades que este aplicativo tem a oferecer.

Uso previsto
O Phonak Remote App é destinado para dispositivos Android e Apple iOS1 para ajustar determinadas características dos 
aparelhos auditivos Phonak.

Informações de compatibilidade:
Para usar o Phonak Remote App, são necessários aparelhos auditivos sem fio Phonak Audéo B-Direct. 
O Phonak Remote pode ser utilizado em telefones com a funcionalidade Bluetooth® Low-Energy (BT-LE) e 
é compatível com o iPhone 5s ou mais recente, com Versão iOS 10.2 ou mais recente. 
O Phonak Remote pode ser utilizado nos Serviços do Google Mobile (GMS) de dispositivos Android certificados com 
Bluetooth 4.2 e Android OS 6.0 ou mais recente. 

Alguns telefones possuem sons ativados por toque ou sons do teclado que podem simular uma transmissão  
de áudio ao aparelho auditivo. Acesse as configurações do telefone, selecione os sons e certifique-se de que 
todos os sons de toque e sons das teclas estejam desativados.

Marca CE aplicada em 2017

1 Telefones compatíveis: O Phonak Remote App pode ser utilizado apenas em telefones com funcionalidade Bluetooth® Low-Energy.

 

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. 
Apple, o logotipo Apple, iPhone e iOS são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. 
Android, Google Play e o logotipo Google Play são marcas comerciais da Google Inc.  
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1. Visão geral do aplicativo

Configurações

Programa do aparelho auditivo Lista de programas

Controle de volume

Seleção L/R para ajuste  

do controle de volume
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2. Política de privacidade

Aceitar os "Termos de uso"
A fim de usar o aplicativo, você precisa aceitar os "Termos de uso" 
e a análise de dados anônimos de utilização do aplicativo.

Você pode selecionar o modo de "demonstração" a 
qualquer momento para experimentar o aplicativo 
sem conectar um aparelho auditivo Phonak e ter 
uma primeira impressão das funcionalidades. Nesse 
modo, não está disponível nenhuma função de 
controle remoto para seus aparelhos auditivos.
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3. Pareamento com Phonak Audéo B-Direct

Para colocar seus aparelhos auditivos no modo de 
pareamento, abra e feche a gaveta da bateria antes 
de iniciar a detecção no aplicativo.
Mantenha um alcance de, no máximo, 1 metro 
durante o pareamento.

Se o aplicativo tiver detectado mais dispositivos, 
pressione o botão no seu aparelho auditivo para que 
o dispositivo correspondente seja realçado no aplicativo.

A. Detecte seus aparelhos auditivos

B. Selecione seu(s) aparelho(s) auditivo(s)
Selecione o seu aparelho encontrado  
pelo Remote app para conectá-lo.
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4. Tela principal

Ajustar o volume do aparelho auditivo
Mova o controle de volume para cima ou para baixo para 
aumentar ou diminuir o mesmo em ambos aparelhos auditivos.

Separar o volume
Pressione o botão"Dividir" para separar o controle de volume  
do aparelho auditivo e ajustar cada lado separadamente.

Você pode silenciar o(s) aparelho(s) auditivo(s) 
movendo o controle de volume totalmente para baixo.
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B. Configurações avançadas de programas
Estão disponíveis ajustes adicionais dependendo da 
configuração do seu aparelho auditivo e das fontes 
de áudio conectadas.

D. Tinnitus Noiser
Ajuste o volume do ruído gerado  
no aparelho auditivo.

5. Alterar o programa

A. Selecione outro programa
Pressione a barra pop-up para visualizar e selecionar os 
programas disponíveis ou para selecionar e ouvir uma  
fonte de áudio conectada (por ex., TV Connector).

C. Balanceamento ambiental
Se uma fonte de áudio externa for conectada aos aparelhos 
auditivos, você pode ajustar o foco de audição mais para a 
fonte de áudio que está transmitindo o som ou para os 
ambiente ao seu redor usando o controle.
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6. Renomear os programas

A. Habilite a edição de programas
Pressione a barra pop-up para visualizar a lista  
de programas e selecione o ícone de edição.

B. Selecione o programa a editar
Selecione o programa que deseja editar.

C. Renomeie o programa selecionado
Digite o nome do programa que deseja.
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A. Ícone Configurações 
Pressione o ícone "Configurações" para obter suporte adicional.

C. Perguntas frequentes 
Selecione Perguntas frequentes para obter ajuda adicional 
através da lista de perguntas frequentes.

B. Configurações do aplicativo
Selecione Configurações do aplicativo para visualizar o menu 
de configurações do aplicativo aplicadas separadamente.

D. Tempo de uso
Consulte o tempo médio de uso diário dos aparelhos 
auditivos conectados.

7. Menu de configuração

O Phonak Remote App está disponível em vários idiomas. O idioma padrão do Phonak Remote App será o mesmo que o 
definido para o telefone conectado.
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8. Informações sobre conformidade

Declaração de conformidade
Por meio deste documento, a Sonova AG declara que este produto Phonak atende aos requisitos  
da Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE. O texto completo da declaração de conformidade pode  
ser obtido com o fabricante ou com o representante local da Phonak, cujo endereço pode ser encontrado  
no site http://www.phonak.com (locais em todo o mundo).

Se os aparelhos auditivos não responderem ao  
dispositivo devido a uma interferência de campo  
incomum, afaste-se do campo gerador da interferência.
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9. Informações e explicações sobre os símbolos

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 2017.

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

Informações importantes para o manuseio e a segurança do produto.

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

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso 
de tais marcas pela Phonak é feito sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos 
proprietários.
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