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Komme i gang

Phonak Remote er en app utviklet av Sonova – verdens ledende selskap innen 
hørselsløsninger. Sonova 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.

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

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

Apple®, Apple-logoen, iPhone og iOS er varemerker for Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. App Store 
er et tjenestemerke for Apple Inc.

Android™, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google Inc.

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.

Kompatibilitetsinformasjon:
For å kunne bruke Phonak Remote App må du ha Phonak-
høreapparater med Bluetooth®-tilkobling.
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.
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Hurtigveiledning

Startskjerm Programliste

Aktivt 
høreapparatprogram

Glidebryter
Aktivt 
høreapparatprogram

Innstillinger

For venstre og høyre 
justering av volum

Programliste

Tilgjengelige programmer
(konfigurert av 
hørselsspesialisten din)

Phonak Remote

AutoSense OS 3.0

Del

Phonak Remote

Del

Programmer

AutoSense OS 3.0

Tale i ro

Musikk

TV
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Starte appen for første gang

Etter installasjonen av appen må flere trinn gjennomføres. Det er bare nødvendig å gjøre disse én gang.

Kompatible enheter
Kun Phonak høreapparater 
med Bluetooth-tilkobling kan 
brukes med denne appen.

Bluetooth
For å kunne bruke appen må 
Bluetooth være aktivert for å 
tillate kommunikasjon med 
høreapparatene.

Retningslinjer for personvern
For å kunne bruke appen må 
du [Godta] retningslinjene for 
personvern for å fortsette.

Produktforbedring
Du kan velge å dele bruksdata, 
noe som gjør at vi kan lære og 
forbedre fremtidige produkter.

Sted
På Android-enheter må 
du aktivere Location 
Services når du kobler 
til Bluetooth-enheter. 

Kompatible enheter
Appen støtter bare høreapparater med 

Bluetooth®-tilkobling. 

Personvernerklæring Hjelp oss å bli bedre

Aktiver Bluetooth Aktiver plassering

For identifikasjonsformål og for å levere 
funksjonaliteten til tjenesten, henter vi inn 
serienummer, høreapparatinnstillinger og 

bruk av høreapparat. I tillegg vil vi analysere 
anonymiserte data for å forbedre tjenesten vår. 

Vi vil aldri selge dine personlige  
opplysninger til andre. Det er en del av  

vår personvernerklæring. 

Ved å levere brukerdata, vil du gjøre  
det mulig for oss å lære og forbedre  

produktet og tjenestene. 
Vi vil aldri selge dine personlige  

opplysninger til andre. Det er en del av  
vår personvernerklæring.

Du kan alltid endre dette i appinnstillingene  
i delen "Analyser".

Bluetooth må være aktivert for å koble  
til høreapparatene dine.

Lokaliseringstjenester må være aktivert for å 
koble til høreapparatene dine.

vis detaljert erklæring

Godta
Jeg samtykker Aktiver nå

Nei, takk Bruk demo-modus Bruk demo-modus

Fortsett
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Sammenkobling med Phonak-høreapparater

For å koble Bluetooth-aktiverte høreapparater med Phonak Remote-appen må du følge instruksjonene nedenfor.

Sammenkoblingsinstruksjoner 
Trykk på [Fortsett] for å starte 
søkeprosessen. Trykk enten 
på instruksjonene for ikke-
oppladbare eller oppladbare 
høreapparater for å se 
instruksjonene for enheten.

Søker
Appen søker etter kompatible 
høreapparater og vil vise 
dem når de er oppdaget.

Velge
Trykk på [Koble til] når 
høreapparatene dine vises 
i listen.

Flere 
Hvis flere høreapparater blir 
oppdaget, vises de tilsvarende.

Start opp høreapparatene 
på nytt

Søker Søker Søker

Start opp høreapparatene på nytt for å 
aktivere Bluetooth®-sammenkoblingsmodus. 

Vi anbefaler at du bruker et nytt sett med 
batterier eller ladede enheter.

Søker etter høreapparater Søker etter høreapparater Søker etter høreapparater

Steves venstre høreapparat
Steves høyre høreapparat

Steves venstre høreapparat
Steves høyre høreapparat

Petes venstre høreapparat

Se instruksjoner for

Ikke-oppladbare høreapparater

Oppladbare høreapparater

Fortsett

Koble til Koble til

Koble til

Bruk demo-modus
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Koble til høreapparatene dine

Sammenkoble høreapparatene
Appen vil nå fortsette å koble 
til hvert høreapparat separat.

Bekreft sammenkoblings-
forespørselen
På iOS-enheter bekrefter  
du ved å trykke på  
[Koble sammen] 
i meldingsvinduet.

Bekreft sammenkoblings-
forespørselen
På iOS-enheter bekrefter  
du ved å trykke på  
[Koble sammen]  
i meldingsvinduet.

Sammenkobling fullført
Begge høreapparater er  
nå sammenkoblet.

Sammenkoble det andre 
høreapparatet
Appen vil nå fortsette  
å koble til det andre 
høreapparatet.

For å koble Bluetooth-aktiverte høreapparater med Phonak Remote-appen må du følge instruksjonene nedenfor.

Steves venstre  
høreapparat

Steves venstre  
høreapparat

Steves venstre  
høreapparat

Steves høyre  
høreapparat

"Steves høyre høreapparat" vil gjerne
kobles sammen med din iPhone.

Steves høyre  
høreapparat

Steves høyre  
høreapparat

Forespørsel for sammenkobling 
med Bluetooth

"Steves venstre høreapparat" vil gjerne
kobles sammen med din iPhone.

Koble 
sammen

Koble  
sammen AvbrytAvbryt

Forespørsel for sammenkobling  
med Bluetooth
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Feilsøke sammenkoblingen

Mulige feil under tilkoblingen.

Ikke kompatible enheter
Appen kan ikke koble til 
enhetene fordi de ikke er 
kompatible.

Tilkobling mislykkes for 
begge
Trykk på [Prøv igjen] for 
å starte sammenkoblingen  
på nytt og sørg for å følge 
instruksjonene.

Tilkoblingsfeil
Tilkobling til høreapparatene 
kunne ikke opprettes. Trykk 
på [Prøv igjen] for å starte 
prosessen på nytt.

Tilkoblingsfeil for 
høreapparat
Hvis sammenkoblingen til ett 
av høreapparatene mislykkes, 
kan du: 
1.   Trykk på [Prøv igjen] for 

å starte sammenkoblingen 
på nytt.

2.    Fortsett med bare ett av 
de to høreapparatene.

Søker
Søker etter høreapparater

Steves venstre høreapparat
Steves høyre høreapparat

Steves venstre  
høreapparat

Steves venstre  
høreapparat

Steves høyre 
høreapparat

Steves høyre 
høreapparat

Kan ikke koble til

Prøv igjen
Prøv igjenPrøv igjen

Koble kun til venstre side
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Hovedvisning for Phonak Remote

Funksjoner som er tilgjengelig for alle høreapparater.

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

Tilgang til programmer
Trykk på menyen over 
glidebryteren for å få tilgang 
til programlisten. De 
tilgjengelige programmene 
avhenger av hvordan 
høreapparatene dine har blitt 
konfigurert av 
hørselsspesialist.

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

Demp
Du kan dempe et 
høreapparat ved å dra 
glidebryteren helt ned.

Tilgang til tips
Etter å ha trykket på 
[i]-ikonet øverst til venstre 
i hovedskjermbildet, vises 
noen grunnleggende tips 
om bruk av appen.

Phonak Remote Phonak Remote Phonak Remote Phonak Remote Phonak Remote

AutoSense OS 3.0 AutoSense OS 3.0 AutoSense OS 3.0

Del Slå sammen Slå sammen Del Del

Programmer

AutoSense OS 3.0

Tale i ro

Musikk

TV

Neste

Endre volum
Dra glidebryteren for å justere volumet til 
det gjeldende programmet. Demp ved å 

dra glidebryteren til laveste posisjon.
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Hovedvisning for Phonak Remote

Funksjoner som er avhengig av hvordan høreapparatene ble programmert, og hvilket tilbehør du har.

Alternativer for tilgang 
til program
Noen programmer kan tilby 
ytterligere justeringsmuligheter. 
Når det er tilgjengelig, vises et 
spesielt ikon nederst på 
glidebryteren.

Batterinivå
For høreapparatmodeller 
med oppladbare batterier, 
kan du se den gjeldende 
ladestatusen.

Miljøbalanse
Hvis du bruker en ekstern 
streaming-enhet (f.eks. 
TV Connector, musikk), 
kan du velge å fokusere 
mer på streaminglyden og 
mindre på lydene rundt deg.

Tinnitusmaskering 
Hvis du har tinnitus og har 
blitt veiledet av hørsels-
spesialisten om hvordan 
du bruker tinnitusmaskering, 
kan du justere volumet på 
maskeringsstøyen her.

Batterinivå
Hvis batterinivået er under 
20 %, blir ikonet og verdiene 
røde. Vurder å lade opp 
høreapparatene snart.

Phonak Remote Phonak Remote Phonak RemotePhonak Remote Phonak Remote

TV AutoSense OS 3.0 AutoSense OS 3.0TV Tale i ro

Del

Del Del
Lukk Lukk

Balanse Tinnitusmaskering

Omgivelser MindreTV Mer
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Innstillinger

Tilgang til innstillingene
Trykk på [tannhjulikonet] 
øverst til høyre 
i hovedskjermbildet for å få 
tilgang til innstillingene.

Mine høreapparater
Alle høreapparatrelaterte 
opplysninger og 
konfigurasjoner kan finnes 
her. Bare oppladbare 
høreapparater tilbyr  
Auto på-alternativet.

Innstillinger 
I innstillingsskjermbildet 
vises alle tilgjengelige 
innstillinger.

App-innstillinger 
Alle apprelaterte opplysninger 
kan finnes her.

FAQ
Ytterligere informasjon og 
hjelp er tilgjengelig på nettet.

Generell informasjon om appen finnes i innstillingene.

Phonak Remote App-innstillinger Mine høreapparater OSS

AutoSense OS 3.0

App-innstillinger

Om appen Mine programmer

Mine høreapparater

Personvernerklæring Min statistikk

OSS

Analyser Auto på

Tilbakemelding

Demo-modus Mine enheter

Del

Ofte  
stilte spørsmål

Svar på de vanligste spørsmålene.

Ofte stilte spørsmål
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Innstillinger

Mine høreapparater 
Trykk på [Mine høreapparater] 
i listen.

Redigeringsskjermbilde
På programdetaljsiden klikker 
du på ikonet [Rediger].

Mine programmer 
Trykk på [Mine programmer] 
i listen.

Velg program 
Trykk på programmet du  
vil endre navn på.

Endre programnavn

Endre etikett
Gi nytt navn til programmet  
i inntastingsfeltet og 
bekreft ved å trykke på 
[avmerkingsikonet] øverst til 
høyre. Du kan alltid avbryte 
ved å trykke på [X]-ikonet 
øverst til venstre.

App-innstillinger

Mine høreapparater

OSS

Tilbakemelding

Mine høreapparater Mine programmer Automatisk Redigere programnavn

Mine programmer Automatisk Automatisk

AutoSense OS 3.0Tale i ro

Musikk

TV stue

TV soverom

Visningsnavn

Opprinnelig navnMin statistikk

Auto på

Mine enheter

AutoSense OS 3.0
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Innstillinger

Mine høreapparater 
Trykk på [Mine høreapparater] 
i listen.

Bekreft
For å bekrefte trykker du på 
[Ja, glem] i meldingsvinduet.

Mine enheter 
Trykk på [Mine enheter] 
i listen.

Glem enheter 
For å slette forbindelsen 
mellom høreapparatet og 
smarttelefonen trykker du  
på [Glem enheter].

Tilbakestille sammenkoblingen

Fortsett med sammenkobling
Følg instruksjonene for 
sammenkoblingen på side 
5 for å fortsette.

App-innstillinger

Mine høreapparater

OSS

Tilbakemelding

Mine høreapparater Mine enheter

Mine programmer Steves venstre høreapparat

Min statistikk Steves høyre høreapparat

Auto på

Mine enheter

Glem enheter

Ja, glem

Avbryt

Glem enheter

Hvis du opplever problemer med tilkoblingen, kan du 
velge å "glemme" enhetene og sammenkoble igjen.

Hvis du vil koble til andre høreapparater, må du først 
"glemme" de tilkoblede høreapparatene. Etterpå vil  
du kunne koble de nye enhetene.

Glemme høreapparater?
Appen vil bli tilbakestilt, og du må 

sammenkoble høreapparatene på nytt.

Start opp høreapparatene  
på nytt

Start opp høreapparatene på nytt for å  
aktivere Bluetooth®-sammenkoblingsmodus.  

Vi anbefaler at du bruker et nytt sett  
med batterier eller ladede enheter.

Se instruksjoner for

Ikke-oppladbare høreapparater

Oppladbare høreapparater

Fortsett

Bruk demo-modus
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Viktig sikkerhetsinformasjon 

Du har ansvaret for bruk av den personlige smarttelefonen. Håndter 
smarttelefonen og bruk av appen forsiktig. 
 

For å få en gratis papirkopi av bruksanvisningen kan du kontakte din 
lokale Sonova-representant. En kopi sendes innen sju dager. 
 

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

Symbolforklaring

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

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

Viktig informasjon om håndtering og produktsikkerhet.

Med CE-symbolet bekrefter Sonova AG at dette Phonak-produktet 
oppfyller kravene i direktivet for medisinsk utstyr, 93/42/EØF. CE-merket 
2018.

Tallene etter CE-symbolet er koden for de sertifiserte organene som ble 
rådspurt i forbindelse med de ovennevnte direktivene.
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