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Komme i gang

RemoteControl App er utviklet av Phonak, et av verdens ledende selskap innen hørselsteknologi.
Les denne bruksanvisningen nøye for å kunne dra nytte av alle mulighetene RemoteControl App har å tilby.

Tiltenkt bruk
Phonak RemoteControl App er ment for Android- og Apple iOS-enheter1 for å justere enkelte funksjoner 
i høreapparater fra Phonak.

Kompatibilitetsinformasjon:
For å bruke Phonak RemoteControl App er en Phonak-streamer påkrevd:
• Phonak ComPilot II
• Phonak ComPilot Air II

Noen telefoner har berøringslyder eller tastaturtoner, som kan simulere streaming til appen. 
Gå til telefoninnstillingene, velg lyder og sørg for at alle berøringslyder og tastetoner er deaktivert.

CE-merket 2014

1 Kompatible iPhone-modeller: 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+.
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1. App-oversikt

Innstillinger

Faktisk høreapparatprogram

Programliste

Volum opp

Volum ned

Hjem/Oppstartsprogram

Volumindikator

Programskifte

Demp mikrofonene på høreapparatet

Sidevalg for justering av volum
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2. Introduksjon

A. Kontrollere B. Justere

C. Godta vilkår for bruk
For at du skal kunne bruke appen, må du godta vilkårene for 
bruk og analyse av anonyme data fra bruken av appen.

Du kan alltid velge demo-modus for å prøve 
appen uten å koble til en Phonak-streamer og få 
et første inntrykk av funksjonaliteten. I denne 
modusen er ingen fjernkontrollfunksjonalitet 
tilgjengelig for høreapparatene.
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3. Parkobling med en Phonak-streamer

Nødvendige enheter: For å kunne bruke RemoteControl App må du ha en Phonak-streamer (ComPilot II eller ComPilot Air II).

B. Søke
RemoteControl App søker etter en tilgjengelig Phonak-
streamer.

En Phonak-streamer må være mindre enn 1 meter 
unna telefonen og innstilt på parkoblingsmodus.

Hvis ingen streamer er funnet, kan du sjekke 
varselmeldingen i appen for årsaken til feilen.

A. Begynn parkobling
Start parkoblingsprosessen med en Phonak-streamer.

Phonak-streameren må konfigureres én gang av 
audiografen for å aktivere 
fjernkontrollfunksjonaliteten for bruk av 
RemoteControl App.

C. Velg enheten din
Hvis streameren allerede er satt i parkoblingsmodus, velger du 
enheten som ble funnet av RemoteControl App for å koble til.
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F. Koble til
Hvis en Phonak-streamer er funnet, vil RemoteControl App 
koble til automatisk.

G. Klar til bruk
Når den er koblet til, kan du bruke RemoteControl App. 

Apple iPhone 
iPhone må parkobles til appen, men må også 
parkobles med Phonak-streameren.

Sørg for at Phonak-streameren er i parkoblings- 
modus. Gå til iOS-innstillingene, velg Bluetooth, 
og velg [Enhetsnavn] fra listen.
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4. Enkelt eller avansert skjermbildemodus

Velg mellom et enkelt skjermbildemodus eller et avansert skjermbildemodus med flere alternativer.

A. Avansert skjermbildemodus
Dette er standard skjermbildemodus for fjernkontroll. Trykk på
ikonet Innstillinger for å skifte til enkelt skjermbildemodus.

C. Enkelt skjermbildemodus
Enkelt skjermbildemodus for fjernkontroll vises.

B. Innstillinger-meny
Skyv knappen for å slå det enkle skjermbildet på eller av.
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5. Endre volum på høreapparatet

A. Enkelt skjermbildemodus
Trykk på + knappen for å skru opp volumet på begge 
høreapparatene. 
Trykk på – for å skru ned volumet på begge høreapparatene.

C. Avansert skjermbildemodus
Trykk på V-knappen for å skru opp eller ned volumet på 
høreapparatet kun på venstre side.

B. Avansert skjermbildemodus
Trykk på + knappen for å skru opp og – knappen for å skru 
ned volumet på begge høreapparatene.
Volumnivået indikeres av søylene på sidene.

w

D. Avansert skjermbildemodus
Trykk på H-knappen for å skru opp eller ned volumet på 
høreapparatet kun på høyre side.
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6. Endre volum på høreapparatet med CROS II

A. Avansert skjermbildemodus
Trykk på + knappen for å skru opp eller – knappen for å skru 
ned volumet på høreapparatet og CROS II.
Volumnivået indikeres av søylene på sidene.

B. Balansert skjermbildemodus
Trykk på Balanse for å justere lydbalansen mellom høre- 
apparatet og CROS II.
a)  Du kan justere høreretning ved å flytte glidebryteren til 

ønsket side eller bruke knappene "L" eller "R".
b)  Du kan også dempe sidene uavhengig av hverandre ved 

å velge dempeknappen(e).

a

b
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7. Dempe mikrofonene til høreapparatet

Du kan redusere omgivelseslydene med ett trykk på en knapp.

Velg knappen Demp for å redusere høreapparatvolumet på begge sider.

Enkelt skjermbildemodus                                                 Avansert skjermbildemodus

Du kan også skru ned høreapparatvolumet for 
hver side uavhengig av hverandre, ved å velge 
den ene siden og trykke på dempeknappen.
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B. Avansert skjermbildemodus
Trykk på skifte-knappen for å endre høreapparatpro-
grammer eller trykk på Programmer for å se høre- 
apparatets programliste.

8. Endre program på høreapparatet

A. Enkelt skjermbildemodus
Trykk på skifte-knappen for å endre høreapparatprogramme-
ne som er programmert av din audiograf.

C. Avansert skjermbildemodus
Velg programmet du ønsker fra listen ved å trykke lett på det.
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9. Justere Tale i 360°

Skjermbildet Tale i 360° gir deg muligheten til å velge i hvilken retning du vil fokusere lyttingen.

A. Avansert skjermbildemodus
Trykk på Programmer for å se høreapparatets programliste.

Tale i 360° er bare tilgjengelige hvis det 
er konfigurert av audiografen din.

B. Avansert skjermbildemodus
Velg Tale i 360°.

C. Tale i 360°
Velg hvilken retning du vil at høreapparatene 
skal zoome inn mot.

D. Avansert skjermbildemodus
Zoomretningen gjelder Tale i 360°-programmet.
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A. Avansert skjermbildemodus
Trykk på Programmer for å se høreapparatets programliste.

C. Indikasjon på direkteoverføring
Etter at du har valgt en lydkilde vil den begynne å overføre 
lydsignalet, indikert av den blå linjen og navnet på lydkilden 
øverst i skjermbildet.

B. Direkteoverføre programmer
Velg en tilgjengelig lydkilde som kobles til streameren.

Du kan koble mange Bluetooth-enheter til 
Phonak-streameren.
Les bruksanvisningen for streameren for mer 
informasjon.

10. Velge en lydkilde
 
 
Velg en lydkilde som er koblet til Phonak-streameren. Det valgte “direkteoverføringsprogrammet” begynner å overføre 
lydsignalet til høreapparatene.



15

A. Direkteoverføre programmer
Velg en tilgjengelig lydkilde.

C. Gjenoppta direkteoverføring
Trykk på play-knappen for å gjenoppta lydoverføringen.

11. Sette streaming på pause og gjenoppta den

Sett en direkteoverføring (musikk, TV) fra en lydkilde koblet til Phonak-streameren på pause og gjenoppta den.

B. Sette direkteoverføring på pause
Sett lydoverføringen på pause ved å trykke på pause 
-knappen. Når direkteoverføringen står på pause, 
vil høreapparatet skifte til forrige program.



16

12. Juster volum på direkteoverføring

Juster volumet på overføringslyden uten å påvirke det opprinnelige volumet på høreapparatet.
 

A. Direkteoverføre programmer
Velg en lydkilde.

C. Volum på direkteoverføring
Når overføringen står på pause, er volumjusteringen 
deaktivert.

B. Volum på direkteoverføring
Ved direkteoverføring kan du justere volumet på lydkilden 
uavhengig av høreapparatvolumet ved å bruke knappene 
+/– på den blå linjen.

Justeringen av det separate streaming- 
volumet er bare mulig når du bruker en 
Phonak TVLink II eller Phonak RemoteMic 
koblet til en Phonak-streamer.
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A. Innstillinger-ikon
Trykk på innstillinger-ikonet på fjernkontrollskjermbildet.

C. Tilkoblingsskjermbilde
Velg Kontroller for å overvåke tilkoblingen mellom Phonak-
streameren og høreapparatene.

13. Tilkoblings- og batteristatus

Kontroller tilkoblingsstatusen mellom Phonak-streameren og høreapparatene og batteristatusen for streameren.

B. Innstillinger-meny
Under Innstillinger-menyen velger du Tilkoblings- og 
batteristatus.

Tilkoblingen mellom RemoteControl App og 
Phonak-streameren kontrolleres automatisk 
og bekreftes med grønne ikoner.
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D. Lydsignal, høyre
Hvis du hørte et lydsignal i høyre høreapparat, trykker du på 
Ja for å bekrefte tilkoblingen.

F. Tilkoblingsskjermbilde
a) Tilkoblingen til begge høreapparatene bekreftes av et grønt 

ikon på tilkoblingsskjermbildet.
b) Batteristatusen til streameren angis av batterisymbolet 

som vises.

E. Lydsignal, venstre
Hvis du hørte et lydsignal i venstre høreapparat, trykker du på 
Ja for å bekrefte tilkoblingen.

Hvis du fortsatt ikke hører lydsignaler 
i høreapparatene etter tilkoblingskontrol-
len, ber vi deg lese om problemløsning 
i avsnittet Hjelp (se kapittel 16).

13. Tilkoblings- og batteristatus

Kontroller tilkoblingsstatusen mellom Phonak-streameren, høreapparatene og batteristatusen for streameren.
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B. Innstillinger-meny
Velg App-innstillinger for å se egen meny for  
app-innstillinger.

D. Språkinnstillinger
Velg språk fra listen.

14.1 App-innstillinger – språk

Phonak RemoteControl App er tilgjengelig på flere språk. Standardspråk på RemoteControl App vil være det samme som på 
den tilkoblede telefonen.

A. Innstillinger-ikon
Trykk på innstillinger-ikonet.

C. Språkinnstillinger 
Velg språkfanen for å endre språk for appen.
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14.2 App-innstillinger – parkoble ny streamer

En trinnvis veiledning for å parkoble Phonak RemoteControl App og en Phonak-streamer.

A. Innstillingsikon 
Trykk på innstillinger-ikonet.

C. Parkoble ny streamer
Velg Parkoble ny streamer for å gjenta parkoblingsprose- 
dyren for appen til en annen Phonak-streamer.
Følg skjermbildene som beskrevet i kapittel 3.

B. Innstillinger-meny
Velg App-innstillinger.
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14.3 App-innstillinger – introduksjonsskjermbilde

Introduksjonsskjermbildet viser de nødvendige oppsettsalternativene til Phonak RemoteControl App.

A. Innstillingsikon 
Trykk på innstillinger-ikonet.

C. Introduksjonsvisning 
Velg Vis introduksjon for å se introduksjonsskjermbildene 
på nytt.

B. Innstillinger-meny
Velg App-innstillinger.
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14.4 App-innstillinger – demo-modus

Demo-modusen til RemoteControl App kan brukes for å vise app-skjermbildemodusen og de tilgjengelige funksjonene uten 
å koble til en streamer eller justere høreapparatinnstillingene.

A. Innstillingsikon
Trykk på innstillinger-ikonet.

C. Demo-modus
Aktiver skyveknappen for å starte demo-modusen uten
en streamer.

B. Innstillinger-meny
Velg App-innstillinger.
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B. Konfigurasjon-meny
Under Meldinger velger du VoiceAlerts.

A. Innstillinger-meny
Under innstillinger-menyen velger du streamer-konfigurasjon.

C. Meldinger

15.1 Streamer-konfigurasjon – VoiceAlerts

VoiceAlerts er talemeldinger eller lydsignaler som sendes til høreapparatene fra Phonak-streameren.

1.  Velg meldingstype.

2.  Hvis VoiceAlerts 
aktiveres, velger 
du detaljnivået.

3.  Velg språket til 
VoiceAlerts.
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A. Innstillinger-meny
Under innstillinger-menyen velger du streamer-konfigurasjon.

C. Velg funksjon
Velg funksjonen du vil konfigurere. 

15.2 Streamer-konfigurasjon – oppringningsalternativer

Oppringningsalternativene tilordner en annen knappefunksjon for Phonak-streameren.

B. Konfigurasjon-meny
Velg Oppringningsalternativer for å konfigurere 
funksjonaliteten til den tilordnede streamer-knappen.
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A. Innstillinger-meny 
Under innstillinger-menyen velger du streamer-konfigurasjon.

C. Velg funksjon
Velg funksjonen du vil konfigurere i løpet av en samtale.

15.3 Streamer-konfigurasjon – under samtale

I løpet av en samtale kan den tilordnede knappen på streameren konfigureres til flere funksjoner.

B. Konfigurasjons-meny
Velg Under samtale for å konfigurere den tilordnede 
funksjonaliteten til streamer-knappen.
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A. Innstillinger-meny
Under innstillinger-menyen velger du streamer-konfigurasjon.

15.4 Streamer-konfigurasjon – oppringeridentifikasjon

Alternativet Oppringeridentifikasjon sier navnet til den som ringer som vist på telefondisplayet.

B. Konfigurasjon-meny
Velg skyvebryteren Oppringeridentifikasjon for å aktivere 
eller deaktivere muntlig identifisering av oppringeren.
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15.5 Streamer-konfigurasjon – aktiver streamer-parkobling

Aktiver parkoblingsmodusen via appen for å koble Phonak-streameren til en Bluetooth-lydkilde (f.eks. Phonak TVLink II).

A. Innstillinger-meny 
Under innstillinger-menyen velger du streamer-konfigurasjon.

B. Konfigurasjons-meny
Velg Start parkoblingsmodus for streamer for å koble  
streameren til en Bluetooth-enhet.

For å koble Phonak-streameren med en 
annen Bluetooth-lydkilde må begge enheter 
være i parkoblingsmodus.

Sjekk bruksanvisningen for enheten du vil 
koble til Phonak-streameren for å se 
hvordan den settes i parkoblingsmodus.
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16.1 Hjelp – problemløsning

Hvis du har problemer med å bruke RemoteControl App, kan du finne løsninger på de mest sannsynlige årsakene her.

A. Innstillinger-meny 
Under innstillinger-menyen velger du Support.

C. Årsaker
Velg én av årsakene for å se den beskrevne løsningen 
på problemet.

B. Problemløsning
Velg Problemløsning for å se de sannsynlige årsakene 
og mulige løsningene.

D. Løsninger
Beskrevet løsning på den valgte årsaken.
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16.2 Hjelp – lenker

Lenker tilbyr ytterligere brukerstøtte når du bruker RemoteControl App. Du finner instruksjonsvideoer og mer informasjon om 
RemoteControl App.

A. Innstillinger-meny 
Under innstillinger-menyen velger du Support.

C. Valg av lenke
Velg en lenke for mer informasjon.

B. Lenker
Velg Lenker for mer informasjon fra Internett.
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16.3 Support – vilkår for bruk

Viktig informasjon om betingelsene for Phonak RemoteControl App.

A. Innstillinger-meny
Under innstillinger-menyen velger du Support.

B. Vilkår for bruk
Velg Vilkår for bruk for betingelser.
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16.4 Hjelp – detaljer

Brukerstøtteinformasjon om Phonak RemoteControl App.

A. Innstillinger-meny
Under innstillinger-menyen velger du Support.

B. Detaljer
Velg Detaljer for mer informasjon.
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17. Informasjon om overholdelse

Samsvarserklæring
Phonak AG erklærer herved at dette Phonak-produktet oppfyller de vesentlige kravene i direktivet for medisinsk 
utstyr, 93/42/EØF. Du kan få hele samsvarserklæringen fra produsenten eller din lokale Phonak-representant. 
Adressene til disse finner du i listen på http://www.phonak.com (globale kontorer).

Hvis høreapparatene ikke svarer enheten på grunn av uvanlig sterke 
forstyrrelser, må du bevege deg bort fra området hvor forstyrrelsene 
oppstår.
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18. Symbolforklaring

Med CE-symbolet bekrefter Sonova AG at dette Phonak-produktet oppfyller kravene i direktivet for 
medisinsk utstyr, 93/42/EØF. CE-merket 2017.

Tallet etter CE-symbolet er koden for de sertifi serte organene som ble rådspurt i forbindelse med 
ovennevnte direktiver.

Dette symbolet betyr at det er viktig at brukeren leser og forstår den relevante informasjonen i denne 
bruksanvisningen.

Viktig informasjon om håndtering og produktsikkerhet.

Dette symbolet betyr at det er viktig at brukeren retter oppmerksomheten mot de relevante advarslene 
i denne bruksanvisningen.   

Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse 
varemerkene av Phonak er lisensiert. Andre varemerker og produktnavn tilhører sine respektive eiere.
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