QUICKGUIDE
Slik kobler du ditt Phonak Marvel høreapparat til
myPhonak-appen
For å kunne bruke dine Marvel-høreapparater med myPhonak app må mobiltelefonen hovedsakelig ha
Bluetooth-versjon 4.2 eller nyere. Les mer hva Bluetooth er og hvilke telefoner som kan kobles til
myPhonak-appen på siste side.
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Last ned appen “myPhonak” på din telefon.
Har du en Android, går du inn i din appbutikk, f.eks. “Google Play”.
Har du en iPhone, går du inn i appen “App Store”.
Skriv inn “myphonak” i søkefeltet og installér appen.
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Åpne appen på mobilen din. Du vil da få beskjed om å starte høreapparatene dine
på nytt. Skru høreapparatene dine av og på og trykk “Fortsett” (se bildet).

Hvordan skrur man av og på høreapparatene?
Dette gjøres forskjellig om du har høreapparater med batteri, eller om de er oppladbare.
- For høreapparater med utskiftbare batterier må batteriluken åpnes og lukkes.
- Oppladbare høreapparater kan settes i laderen (tilkoblet strømuttak), deretter ta høreapparatene ut igjen.
Alternativt kan apparatene slås av manuelt ved å holde inne den nederste knappen i 3-4 sekunder.
Indikatorlyset i midten av trykknappene vil lyse rødt når høreapparatet slår seg av. Slå deretter høreapparatene
på igjen ved å holde inn den samme knappen i 3-4 nye sekunder til det lyser grønt.
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Appen vil nå søke etter dine høreapparater. Dersom du har to apparater, vent til
appen har funnet begge høreapparatene dine og trykk “Velg”.
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Du vil nå få opp en beskjed som sier «Parkobling fullført». Trykk «OK».
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Når du får opp fjernkontroll-vinduet, kan du bruke appen som normalt.
Når du åpner appen i ettertid vil det kunne ta noen sekunder før den kobler seg til høreapparatene, og vil se ut som bildet under når alt er som det skal.

Tilleggsopplysninger
Tilkoblingen til myPhonak-appen er ofte mest stabil om du også har koblet seg til for streaming og telefonsamtaler gjennom Bluetooth-menyen. Følg veiledning for tilkobling for telefonsamtaler og annen lydoverføring.
Hva er Bluetooth?
Bluetooth er en metode for trådløs datautveksling som kan brukes for å sende og motta data trådløst mellom
enheter, f.eks. mellom en mobil og et høreapparat.
Hvilke mobiltelefoner kan kobles til myPhonak-appen?
Noen mobiltelefoner med eldre Bluetooth-versjon fungerer, men ikke alltid. Det er ikke alltid mobiltelefoner
med nyere Bluetooth-spoler fungerer med appen heller.
For å forsikre deg om at din mobiltelefon kan brukes med dine høreapparater kan du søke på din mobiltelefon i
søkefeltet på denne nettsiden: https://marvel-support.phonak.com/en/audeo-m-cell-phone-compatibility/

Har du spørsmål?
Kontakt oss på telefon: +47 960 98 600 eller
e-post: norge@phonak.com

