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Kom i gang

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

Tiltenkt bruk
Den tiltenkte bruken av myPhonak-appen er å velge og justere eksisterende 
høreapparatfunksjoner, og få tilgang til statusinformasjon og kommunikasjon 
mellom sluttbruker og audiograf, trådløst på en visualisert måte.

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 myPhonak-appen må du ha Phonak-
høreapparater med Bluetooth®-tilkobling.
myPhonak 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. 
myPhonak kan brukes på Google Mobile Services (GMS)-
sertifiserte Android-enheter som støtter Bluetooth 4.2 og 
Android OS 6.0 og nyere.

Innhold

Rask oversikt 3

Installere myPhonak-app 5

Sammenkobling med Phonak-høreapparater 6

Feilsøke sammenkoblingen 8

Fjernkontroll 9

Opprette en konto med myPhonak 12

Legge til en invitasjonskode 13

Phonak hørselsdagbok  14

Phonak Remote Support-økt 15 

Mine høreapparater 17

Symbolinformasjon og symbolbeskrivelse 18



3

Rask oversikt – fjernkontroll

Hørselsdagbok

Fjernkontroll Fjernkontroll
Stille situasjon (AutoSense OS™ 3.0)

AutoSense OS™ 3.0 Komfort

Frekvenser

Volum

Bass

Reduser sterk Øk svak

Mellomtone Diskant

Støyreduksjon

Talefokus

Dynamisk

Oppdater Lagre

Tale

50 % 50 %

Fjernkontroll

Programliste

Innstillinger

Equalizer

Forhåndsinnstillinger

Volum

Lydmodifikator

Dynamisk

Lagre nåværende innstillinger 
som tilpasset scenario

Oppdater 
eksisterende 

tilpasset scenario

Justere volumet 
separat for hvert 
høreapparat

Instruksjoner

Aktivt 
høreapparatprogram

Batteristatus

Demp

*Batteritilstand er kun tilgjengelig for oppladbare høreapparater

Navigering
09:41 100 %09:41 100 %
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Rask oversikt – Remote Support og hørselsdagbok*

09:41 100 %

Lydkvalitet

Taleforståelse

Nyeste tilbakemelding

Eldre enn en uke

Høreapparat

Opprett tilbakemelding

Taleforståelse

Kort brukstid

Lytting til musikk

Restaurant

TV-titting

Audiograf

Hørselsdagbok

Tilbakemeldingslogg for hørselsdagbokRemote Support-konferanse

Din video

Avslutt samtale

Ny melding fra 
audiografen

Opprett tilbakemelding 
for ny hørselsopplevelse

Mikrofon på/av

Audiografens video

Video på/av

Kameravisning

*Kun tilgjengelig i visse land og via utvalgte audiografer

09:41 100 %
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Installere myPhonak-appen

• Kontroller at smarttelefonen er koblet til Internett via Wi-Fi eller mobildata
• Kontroller at Bluetooth® er slått på
• Når det gjelder Remote Support og hørselsdagbok*: Kontroller at du har mottatt en invitasjon til myPhonak fra audiografen

E-postinvitasjon (valgfritt)*
Åpne e-postinvitasjonen som 
du mottok fra audiografen 
på mobiltelefonen din. 

Personvernerklæring
For å kunne bruke appen, må 
du klikke på Jeg samtykker og 
godta personvernerklæringen 
før du får fortsette.

Åpne myPhonak-appen
Åpne appen, og klikk på 
Neste.

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

09:41 09:41

Velkommen til myPhonak

Innboks (1)

Fra: no-reply@phonak.com
Til: alex.stevens@axecapital.com

Invitasjon til myPhonak-appen
13. mai 2019 15:04

Hei,
Alex Stevens

myPhonak gjør det mulig å kommunisere 
med audiografen og tilpasse høreapparatene 
dine hjemme.

Kom i gang ved å følge disse tre trinnene:

1   Last ned og åpne myPhonak-appen

Last ned app

Detaljer

Hjelp oss å bli bedrePersonvernerklæring

Begynne å bruke fjernkontroll, Remote 
Support og hørselsdagbok

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 våre retningslinjer 

for personvern.

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

vis detaljerte retningslinjer

Neste Jeg samtykker
Jeg samtykker

Nei, takk

*Kun tilgjengelig i visse land og via utvalgte audiografer

Last ned app
Last ned appen fra butikken. 
Det kan hende at du må 
skrive inn passordet ditt for 
Apple App Store eller Google 
Play før du fortsetter.
Når den er installert, åpner 
du myPhonak-appen.

Bak

Sonova AG

64 vurderinger
17+5,0
Alder

myPhonak

Hent

For identifikasjonsformål og for å 
levere funksjonaliteten til mobilappen 
og mobiltjenesten vår, må vi innhente 

personopplysninger inkludert serienummeret til 
høreapparatet ditt, høreapparatinnstillinger og 
bruk. Det kan også hende at vi bruker enkelte 

data i en avidentifisert form for å forbedre 
tjenestene våre. Les personvernerklæringen 
nøye, og gi ditt samtykke til at dataene dine 
blir brukt slik at du kan benytte mobilappen 

og -tjenesten.

09:41 09:41 09:41
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Sammenkobling med Phonak-høreapparater 1/2

For å koble Bluetooth høreapparater med myPhonak-appen må du følge instruksjonene nedenfor.

Instruksjoner for 
sammenkobling
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. 
Dette kan ta litt tid.

Velge
Trykk på Velg når 
høreapparatene dine 
vises i listen.

Flere 
Hvis flere høreapparater 
blir oppdaget, vises de 
tilsvarende.

Sted 
På Android-enheter må du 
aktivere plasseringstjenestene 
når du sammenkobler 
Bluetooth-enheter for første 
gang. Etter første gangs 
oppsett kan du deaktivere 
plasseringstjenestene igjen.

Start opp høreapparatene 
på nytt

Start opp høreapparatene 
på nytt

Søker Søker Søker

Vil du gi myPhonak 
tilgang til enhetens 
plassering?

AVSLÅ TILLAT

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

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

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 Se

Ikke-oppladbare høreapparater

Oppladbare høreapparater

Fortsett Fortsett

Velg Velg

Velg

09:41 09:41 09:41 09:41
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Sammenkobling med Phonak-høreapparater 2/2

Sammenkoble 
høreapparatene
Appen vil koble seg til hvert 
høreapparat separat.

Bekreft sammenkobling
Bekreft ved å trykke på 
Sammenkoble i 
meldingsvinduet for hver 
enkelt enhet.

Sammenkobling fullført
Begge høreapparatene er 
nå sammenkoblet. Appen 
vil automatisk gå videre til 
neste trinn.

Oppsett fullført
Du er nå klar til å bruke 
alle funksjoner. Trykk på OK 
for å få tilgang til 
hovedskjermbildet.

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

09:4109:4109:41 09:41

Steves venstre 
høreapparat

Steves venstre 
høreapparat

Steves høyre 
høreapparat

"Steves høyre høreapparat" vil gjerne 
sammenkobles med din iPhone.

Steves høyre 
høreapparat

Forespørsel for sammenkobling  
med Bluetooth

Sammenkobling fullført
Du er nå klar til å bruke myPhonak-appen.

OK

Sammen-
kobleAvbryt
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Feilsøke sammenkoblingen

Mulige feil under tilkoblingen.

Tilkobling mislykkes for 
begge
Trykk på Prøv igjen for å 
starte sammenkoblingen på 
nytt, og følg instruksjonene.

Kan ikke koble til
Kontroller at du har tilgang 
til Internett og at Bluetooth 
er aktivert, slik at appen kan 
starte opp og koble seg til 
høreapparatene dine. 
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.

Enheten er ikke kompatibel
Appen kan ikke koble til 
enhetene fordi de ikke er 
kompatible.

Søker
Søker etter høreapparater

Steves venstre høreapparat
Steves høyre høreapparat

09:41 09:41 09:41 09:41

Steves venstre 
høreapparat

Steves venstre 
høreapparat

Steves høyre 
høreapparat

Steves høyre 
høreapparat

Prøv igjen
Prøv igjen Prøv igjen

Kan ikke koble til
Kontroller at du har tilgang til Internett og 
at Bluetooth er aktivert, slik at appen kan 

koble seg til høreapparatene dine og hente 
programmene. Prøv igjen.

Koble kun til venstre side
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Hovedvisning for fjernkontroll

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 audiografen.

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 høreapparatet/ 
-apparatene ved å trykke på 
Demp-ikonet.

Appnavigering
Hovednavigeringen gir deg 
tilgang til alle funksjonene i 
appen

09:41 09:41 09:41 09:41

AutoSense OS™ 3.0 AutoSense OS™ 3.0AutoSense OS™ 3.0

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Mine høreapparater

Remote Support

Hørselsdagbok

myPhonak

Min profil

Mine invitasjoner

FAQ

Apptilbakemelding

FjernkontrollFjernkontrollFjernkontroll

Programvalg

AutoSense OS™ 3.0

Roger®

Restaurant

TV-titting

Musikk

Stuen min

Sport

Navigering
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Hovedvisning for fjernkontroll

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 de 
er tilgjengelige, oppnår du 
tilgang til dem ved å trykke 
på Innstillinger-ikonet.

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

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

Tinnituskontroll
Hvis du har tinnitus og har 
blitt veiledet av audiografen 
om hvordan du bruker 
støygenerator, kan du justere 
volumet på 
maskeringsstøyen.

Lavt batterinivå
Hvis batterinivået er under 
20 %, blir ikonet rødt. 
Vurder å lade opp 
høreapparatene snart.

09:4109:4109:4109:41

Del Del
Lukk Lukk

Fjernkontroll FjernkontrollFjernkontroll Fjernkontroll

Balanse Tinnitusmaskering

Omgivelser -Mikrofon +

AutoSense OS™ 3.0 AutoSense OS™ 3.0TV

Fjernkontroll

09:41
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Fjernkontrollinnstillinger

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 de 
er tilgjengelige, oppnår du 
tilgang til dem ved å trykke 
på Innstillinger-ikonet.

Lagre et nytt program
Du kan lagre tilpassede 
innstillinger ved å gi dem et 
navn. Disse tilpassede 
programmene vil bli lagt til i 
programlisten.

Fjernkontrollinnstillinger
Innstillingsvisningen gir deg 
tilgang til følgende 
funksjonalitet:
• Forhåndsinnstillinger
• Equalizer for lav-, mellom- 

og høyfrekvenser
• Volumkontroll
• Støyreduksjon og talefokus
• Dynamisk kontroll

Fjernkontrollinnstillinger
Vær oppmerksom på at 
avhengig av skjermstørrelsen, 
kan det hende at ikke alle 
funksjoner er synlige samtidig.

09:4109:4109:41

Lukk Lukk

Fjernkontroll

Lagre

Utført

Fjernkontroll
Stille situasjon (AutoSense OS™ 3.0)

Fjernkontroll

Komfort

Frekvenser

Volum

Volum

Støyreduksjon

Talefokus

DynamiskStøyreduksjon

Talefokus

Lagre LagreOppdater Oppdater

Tale

Bass

Bass

Reduser sterk

Mellomtone

Mellomtone

Diskant

Diskant

Øk svak

Min restaurant
Legg til nytt program

AutoSense OS™ 3.0

Fjernkontroll

09:41
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Opprette en konto med myPhonak

For å bruke Remote Support og hørselsdagbok*, må du registrere en personlig myPhonak-konto og ha en invitasjon fra audiografen. 
Vær oppmerksom på at disse tjenestene kun er tilgjengelige i visse land og via utvalgte audiografer.

Start
Hvis du vil bruke visse 
funksjoner, f.eks. Remote 
Support som vist i skjermbildet 
over, må du ha en konto, og 
du må være pålogget. Trykk på 
Registrer deg for å opprette 
en ny konto.

Opprett konto
Fyll ut alle feltene for å 
opprette kontoen din. Når du 
er ferdig, trykker du på 
Fortsett for å gå videre og 
definere et passord.

Angi passord
Sørg for at passordet ditt 
inneholder en kombinasjon 
av minst seks tegn der minst 
ett er et tall eller en bokstav. 
Når du er ferdig, trykker du 
på Fortsett for å opprette 
kontoen din.

Slik oppretter du kontoen din
Appen vil koble seg til Internett 
slik at du kan opprette 
kontoen. Vær oppmerksom på 
at det kan ta litt tid.

Konto opprettet
Når kontoen din er opprettet, 
vil du motta en e-post med 
en kobling for å aktivere 
kontoen. Se i innboksen din.

09:4109:4109:4109:4109:41

*Kun tilgjengelig i visse land

Du er ikke pålogget

Opprett konto Angi passord

Konto opprettet
Vi har sendt deg en kobling for å aktivere 

kontoen. Se i innboksen din.

alex.stevens@axecapitals.com alexStevens3000!

Alex
Skriv inn en kombinasjon av minst seks tegn der minst ett 

er et tall eller en bokstav.

USA

Stevens

For å bruke Remote Support trenger du 
en konto og en invitasjon per e-post fra 

audiografen. Jeg har ikke mottatt høreapparatene mine fra 
VA (Veterans Affairs)

Slik oppretter du myPhonak-kontoen din

Pålogging

Fortsett Fortsett

OK

Registrer deg Har du en konto allerede? Har du en konto allerede?

Remote Support Remote Support Remote Support Remote Support Remote Support

Pålogging Pålogging
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Legge til en invitasjonskode

For å bruke Remote Support og hørselsdagbok*, må du registrere en personlig myPhonak-konto og ha en invitasjon fra audiografen. 
Vær oppmerksom på at disse tjenestene kun er tilgjengelige i visse land og via utvalgte audiografer.

Mangler invitasjon
Hvis du vil bruke visse 
funksjoner, f.eks. Remote 
Support som vist i 
skjermbildet over, må du ha 
en invitasjon fra audiografen. 
Hvis du allerede har en kode, 
trykker du på Legg til 
invitasjon, hvis du vil finne 
ut mer, trykker du på Jeg har 
ingen kode.

For å bruke Remote Support 
og hørselsdagbok må du:
• Be audiografen om denne 

tjenesten*
• Få en e-postinvitasjon fra 

audiografen
• Trykke på "Godta invitasjon" 

i e-posten eller skrive inn 
koden manuelt i appen

Skriv inn myPhonak-
invitasjonskoden
Skriv inn den nisifrede koden 
du har mottatt i en e-post fra 
audiografen. Når du er ferdig, 
trykker du på Fortsett for å 
kontrollere invitasjonskoden.

Kontrollerer invitasjonskode
Appen vil koble seg til 
Internett slik at den kan 
kontrollere invitasjonskoden. 
Vær oppmerksom på at det 
kan ta litt tid.

Invitasjonskode godkjent
Invitasjonskoden er godkjent. 
Appen vil automatisk gå 
videre til startskjermbildet 
for Remote Support.

09:41 09:41 09:41 09:41 09:41

Mangler invitasjon Klar til å begynne?
På tidspunktet for timeavtalen trykker du på 

"Start" for å gi beskjed til audiografen om at du 
er klar. Kontroller at du har en stabil Internett-

tilkobling og at batteriene i høreapparatet ditt er 
ladet eller nye.

Skriv inn myPhonak-
invitasjonskoden

123 456 789

Den nisifrede invitasjonskoden er i e-postinvitasjonen 
fra audiografen.

For å bruke Remote Support trenger du 
en konto og en invitasjon per e-post fra 

audiografen. Kontrollerer invitasjonskode Invitasjonskode godkjent

Legg til invitasjon
Start Fortsett OK

Jeg har ingen kode

Remote Support Remote Support Legg til invitasjon Legg til invitasjon Legg til invitasjon

*Kun tilgjengelig i visse land og via utvalgte audiografer
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Hørselsdagbok*

Hørselsdagboken gjør det enkelt for deg å gi et bilde av din virkelige opplevelse og tilfredshet med høreapparater. Denne tilbakemeldingen deles 
automatisk med audiografen slik at audiografen kan samarbeide med deg om å få mest mulig ut av høreapparatene dine.

1. Angi tilfredshet
Velg ett av smilefjesikonene 
for å angi din grad av 
tilfredshet/utilfredshet med 
nåværende situasjon.

Logg for hørselsdagbok
Hele tilbakemeldingshistorikken 
vises. Velg en enkeltstående 
tilbakemelding for å se flere 
detaljer. I tillegg angir 
meldingsikonet en tilgjengelig 
melding fra audiografen som 
du kan gjennomgå og svare på 
etter behov.

2. Angi et emne
Velg mellom ett av de fire 
emnene "Lydkvalitet", 
"Høreapparat", "Taleforståelse" 
eller "Annet" for å informere 
audiografen om hvilket 
område du ønsker å ta opp. 

3. Tilbakemelding sendt
Tilbakemeldingen er sendt til 
audiografen. Du vil motta et 
varsel i hørselsdagboken så 
snart du får et svar.

Gjennomgå en bestemt 
tilbakemelding med 
melding
Hvis du velger en bestemt 
tilbakemelding fra loggen 
for hørselsdagbok, får du 
opp ytterligere detaljer og 
meldinger mellom deg og 
audiografen. 

Takk for tilbakemeldingen!
Tilbakemeldingen er lagret og sendt til 

audiografen Så snart du mottar et svar, vil du 
få et varsel i hørselsdagboken.

09:41 09:41 09:41 09:41 09:41

*Kun tilgjengelig i visse land

Vurder din nåværende 
hørselsopplevelse

Vurder din nåværende 
hørselsopplevelse

Tilbakemelding Tilbakemelding Hørselsdagbok Hørselsdagbok

Velg et emne

Da jeg lyttet til musikken, innså jeg at 
lyden var dempet. Kan du hjelpe meg?

Lydkvalitet

Musikk

Send Send OK Opprett tilbakemelding

Da jeg lyttet til musikken, innså jeg at lyden 
var dempet. Kan du hjelpe meg?

Vi kan foreta en ny innstilling eller opprette 
et spesialprogram. Jeg foreslår av vi avtaler 
en time i Remote Support

Lydkvalitet

Taleforståelse

Lydkvalitet

Nyeste meldinger

Høreapparat

Taleforståelse

Kort brukstid

Lytting til musikk

Restaurant

TV-titting

Audiograf

Musikk

Opprettet i går

Anne audiograf

I går 19:30

I dag 20:01

Lydkvalitet

Svar
Svar

Meg

Anne audiograf

Tilbakemelding
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Remote Support-økt*

Varsel
I startskjermbildet på 
smarttelefonen mottar du et 
varsel om det innkommende 
anropet fra audiografen.

Tilgang til kamera og 
mikrofon
Klikk på OK for å gi 
myPhonak-appen tilgang til 
kameraet og mikrofonen. 

Starte Remote 
Support-økten
På avtaletidspunktet åpner 
du myPhonak-appen og 
klikker på Start slik at 
audiografen får vite at du er 
klar for Phonak Remote 
Support-avtalen.

Godta videosamtaler
Appen vil koble deg til en 
audiograf. Klikk på Godta  
for å godta anropet fra 
audiografen.

Tilgang til myPhonak-
samtaler
Hvis du har en Android-
smarttelefon, klikker du  
på OK for å la myPhonak-
appen foreta og styre 
myPhonak-samtaler.

Hvis du bruker 4G, kan det hende at mobiltjenesteleverandøren tar betalt. Hør med mobiltjenesteleverandøren din før du starter en Phonak Remote Support-økt. 
En Remote Support-økt vil bruke omkring 56 MB på en 10 minutters videosamtale, mens en lydsamtale kun bruker omkring 30 MB.

Klar til å begynne?

For å bruke Remote Support må du

Trykk på "Start" på 
avtaletidspunktet.

Kontroller Internett- 
tilkoblingen.

Kontroller at batteriene i 
høreapparatet er ladet eller nye.

Start

Remote Support

09:41

*Kun tilgjengelig i visse land

Klar til å begynne?Klar til å begynne?

For å bruke Remote Support må duFor å bruke Remote Support må du

Trykk på "Start" på 
avtaletidspunktet.

Trykk på "Start" på 
avtaletidspunktet.

Kontroller Internett- 
tilkoblingen.

Kontroller Internett- 
tilkoblingen.

Kontroller at batteriene i 
høreapparatet er ladet eller nye.

Kontroller at batteriene i 
høreapparatet er ladet eller nye.

StartStart

Remote SupportRemote Support

Anne Smith
ringer

Godta

Avvis

Lørdag 30. desember

nå

Audiografen prøver å ringe deg.
Trykk her for å åpne myPhonak

Innkommende anrop

Tillate myPhonak 
å foreta og styre 
telefonsamtaler?

AVSLÅ TILLAT3 av 3

"myPhonak" vil ha tilgang  
til mikrofonen 

myPhonak må ha tilgang til mikrofonen slik 
at du kan bruke video-/lydchatten til å ha 
Remote Support-økter med audiografen.

Ikke tillat OK

09:41 09:41
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Remote Support-økt*

Under en Remote Support-økt kan du gjøre opplevelsen personlig ved å slå video eller lyd på eller av etter ønske.

Starte videosamtale
Etter noen sekunder kommer 
videobildet opp, og du kan se 
audiografen.

Ingen video
Hvis du vil skjule videoen din, 
kan du deaktivere video ved 
å klikke på en knapp.

Samtale pågår
Du er nå koblet til 
audiografen.

Tilkoblede høreapparater
Hvis audiografen har behov 
for å koble seg til 
høreapparatene dine, kan 
dette gjøres eksternt med 
smarttelefonen din.
Audiografen gir beskjed når 
tilkobling til høreapparatene 
er oppnådd.

Nye innstillinger lagret
Høreapparatene dine vil bli 
stille et lite øyeblikk under 
tilkoblingsprosessen og 
mens innstillinger lagres 
for høreapparatene.
Statusen for denne prosessen 
vises på skjermen.

09:41 09:41 09:41 09:41 09:41

*Kun tilgjengelig i visse land

Starter video ... Tilkoblet Ferdig

Venstre VenstreHøyre Høyre
Tilkoblet TilkobletTilkoblet Tilkoblet
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Mine høreapparater

Min statistikk
Dette skjermbildet viser den 
gjennomsnittlige brukstiden 
per dag siden den forrige 
avtalen med audiografen.

Mine høreapparater
I skjermbildet "Mine 
høreapparater" oppgis alle 
tilgjengelige innstillinger. Der 
vises også batteritilstand for 
oppladbare modeller.

Mine programmer
Alle tilgjengelige programmer 
oppgis her. Hvis du trykker 
på >, får du tilgang til flere 
detaljer om et valgt program.
Her kan du også tilpasse 
programnavnene, sortere 
programlisten og slette 
tilpassede programmer fra 
appen.

Glem enheter
Du kan fjerne høreapparatene 
dine ved å trykke på Ja, glem. 
Vær oppmerksom på at hvis 
du gjør dette, må du 
sammenkoble høreapparatene 
igjen for å bruke appen.

Glem enheter

09:4109:4109:41 09:41

AutoSense OS™ 3.0

Restaurant

Musikk

TV-titting

Roger®

Stuen min

Sport

Tilpasset

Appforhåndsinnstilling

Appforhåndsinnstilling

Appforhåndsinnstilling

Appforhåndsinnstilling

Min tilpassede innstilling

Min tilpassede innstilling

PrograminnstillingerMine høreapparater Mine høreapparater

Mine programmer

Min statistikk Min statistikk

Audéo™ B-Direct Audéo™ B-Direct Gjennomsnittlig brukstid per dag

7,2t/dag

Siden den forrige avtalen med audiografen 
(01.12.2017)

Glem enheter

Min statistikk

Glemme høreapparater?
Du må sammenkoble høreapparatene 

igjen for å bruke appen.

Avbryt

Ja, glem
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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.

Hvis høreapparatene ikke reagerer, må du kontrollere at 
høreapparatene er slått på og at batteriet ikke er utladet.

Reduksjon i forsterkning eller økning i støyfjerner kan redusere 
hørbarheten når det gjelder signaler knyttet til varsler eller sikkerhet. 
Dette kan føre til farlige situasjoner.

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 2019.

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

0459
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