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Komme i gang

Phonak Remote er en app utviklet av Phonak – verdens ledende selskap innen hørselsløsninger. Phonak har sitt hovedsete 
i Zürich, Sveits. Les denne bruksanvisningen nøye for å kunne dra nytte av alle mulighetene som den har å tilby.

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

Kompatibilitetsinformasjon:
Phonak Audéo B-Direct trådløse høreapparater er påkrevd for å kunne bruke Phonak Remote-appen. 
Phonak Remote kan brukes på telefoner med Bluetooth® lavenergiegenskaper (BT-LE) og er kompatibel med iPhone 5s 
og nyere som bruker iOS-versjon 10.2 eller nyere. 
Phonak Remote kan brukes på Google Mobile Services (GMS)-sertifiserte Android-enheter som støtter Bluetooth 4.2 
og Android OS 6.0 og nyere. 

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

CE-merket 2017

1 Kompatible telefoner: Phonak Remote-appen kan bare brukes på telefoner med Bluetooth®-lavenergiteknologi.

 

Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. 
Apple, Apple-logoen, iPhone og iOS er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke tilhørende Apple Inc.  
Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google Inc.  
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1. App-oversikt

Innstillinger

Faktisk høreapparatprogram Programliste

Glidebryter

For venstre og høyre justering av volum
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2. Retningslinjer for personvern

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 et Phonak-høreapparat og få et 
første inntrykk av funksjonalitetene. I denne 
modusen er ingen fjernkontrollfunksjonalitet 
tilgjengelig for høreapparatene.
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3. Sammenkobling med Phonak Audéo B-Direct-høreapparater

Du setter høreapparatene i sammenkoblingsmodus 
ved å åpne og lukke batteriluken før du starter  
søket i appen.
Hold enhetene maks. 1 meter fra hverandre under 
sammenkoblingen.

Hvis appen har funnet flere enheter, trykker du på 
knappen på høreapparatet, så vil den tilsvarende 
enheten bli uthevet i appen.

A. Registrere høreapparatet

B. Velge høreapparatet/høreapparatene.
Velg enheten fra listen i Remote App for 
å koble til.
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4. Startskjermen

Justere volum på høreapparatet
Flytt glidebryteren opp eller ned for å øke eller redusere 
høreapparatets volum på begge sider.

Justere volumet separat for hvert høreapparat
Trykk på Del-knappen for å splitte glidebryteren for 
høreapparatvolum. Du vil da kunne justere hver side separat.

Du kan mute et høreapparat ved å draglidebryteren 
helt ned.
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B. Avanserte programinnstillinger
Ytterligere justeringer er tilgjengelige, avhengig 
av høreapparatets konfigurasjon og tilkoblede 
lydkilder.

D. Tinnitus-bakgrunnsstøy
Juster volumet på Tinnitus-bakgrunnsstøyen som 
genereres i høreapparatet.

5. Endre programmet

A. Velg et annet program
Trykk på meldingslinjen for å vise og velge tilgjengelige 
programmer eller for å velge og høre på en tilkoblet lydkilde 
(f.eks. TV Connector).

C. Miljøbalanse
Hvis en ekstern lydkilde er koblet til høreapparatene, kan du 
justere lyttefokuset mer til lydkilden eller til omgivelsene ved 
å bruke glidebryteren.
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6. Gi nytt navn til programmene

A. Aktiver programredigering
Trykk på meldingslinjen for å vise programlisten,  
og velg redigeringsikonet.

B. Velg programmet som skal redigeres
Velg program.

C. Gi nytt navn til det valgte programmet
Skriv inn programnavnet du ønsker.
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A. Innstillinger 
Trykk på Innstillinger for videre støtte.

C. Ofte stilte spørsmål 
Velg FAQ for å få ytterligere hjelp i listen over vanlige 
spørsmål.

B. App-innstillinger
Velg App-innstillinger for å vise egen meny for  
app-innstillinger.

D. Brukstid
Se gjennomsnittlig brukstid per dag for de tilkoblede 
høreapparatene.

7. Innstillinger-meny

Phonak Remote App er tilgjengelig på flere språk. Standardspråk på Phonak Remote App vil være det samme som på den 
tilkoblede telefonen.
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8. Informasjon om overholdelse

Samsvarserklæring
Sonova 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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9. Symbolforklaring

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

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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