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Komma igång

RemoteControl App har utvecklats av Phonak, ett av världens ledande företag inom hörselteknologi.
Läs bruksanvisningen noga så att du kan utnyttja alla möjligheter som din hörapparat har att erbjuda.

Avsedd användning
Phonak RemoteControl App används med Android- och Apple iOS-produkter1 för att justera hörapparater 
från Phonak.

Kompatibilitetsinformation:
En Phonak-streamer behövs för att använda Phonak RemoteControl App:
• Phonak ComPilot II
• Phonak ComPilot Air II

Vissa telefoner har skärmljud eller knappljud, som skulle kunna simulera en ljudöverföring till appen.
Gå till inställningarna på din telefon, välj ljud och se till att alla skärmljud och knappljud stängs av.

CE-märkt 2014

1 Kompatibla iPhone-modeller: 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+.
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1. Appöversikt

Inställningar

Aktuellt hörapparatprogram

Programlista

Volym upp

Volym ner

Hem-/startprogram

Indikator för volymnivå

Programväljare

Dämpa hörapparatens mikrofoner

Sidoval för volymändring
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2. Introduktion

A. Kontrollera B. Justera

C. Godkänna Användarvillkor
För att använda appen måste du godkänna Användarvillkoren 
och den anonyma dataanalysen av appens användning.

Du kan alltid välja demoläget för att prova appen 
utan anslutning av en Phonak-streamer och få 
ett första intryck av funktionerna. I det här läget 
finns inga fjärrkontrollfunktioner tillgängliga för 
dina hörapparater.
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3. Parkoppling med Phonak-streamer

Enheter som krävs: Du behöver en streamer för Phonak (ComPilot II eller ComPilot Air II) för att kunna använda Phonak 
RemoteControl App.

B. Söka
RemoteControl App kommer att söka efter en tillgänglig 
Phonak-streamer.

En Phonak-streamer måste befinna sig inom 
1 meters avstånd från telefonen och vara inställd 
på parkopplingsläget.

Om ingen streamer hittas, studera meddelandeskärmen 
på appen för att få en orsak till felet.

A. Påbörja parkopplingen
Parkoppla med en Phonak-streamer.

Phonak-streamern måste konfigureras 
en gång av din audionom för aktivering 
av fjärrkontrollfunktionerna så att 
RemoteControl App kan användas.

C. Välj enhet
Om streamern redan befinner sig i parkopplingsläge 
ansluter du genom att välja den enhet som hittades 
av RemoteControl App.
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F. Ansluta
Om du hittar en Phonak-streamer kommer RemoteControl App 
att anslutas automatiskt.

G. Klar att användas
När parkopplingen är klar kan du använda RemoteControl App.

Apple iPhone 
Din app måste både parkopplas med din iPhone 
och med din Phonak-streamer.

Se till att Phonak-streamern befinner sig i parkopp-
lingsläge. Gå till dina iOS-inställningar, välj Blue-
tooth och välj din [enhetens namn] från listan.
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4. Standard- och avancerat skärmläge 

Välj mellan ett enkelt skärmläge och ett avancerat skärmläge med fler alternativ.

A. Avancerat skärmläge
Det här är fjärrkontrollskärmens standardläge. Tryck på 
inställningsikonen för att övergå till det enkla skärmläget.

C. Enkelt skärmläge
Nu visas den enkla fjärrkontrollsskärmen.

B. Inställningsmenyn
Dra skjutlisten för att växla mellan det enkla och det 
avancerade skärmläget.
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5. Ändra hörapparatvolymen

A. Enkelt skärmläge
Tryck på +-knappen för att öka ljudvolymen 
på båda hörapparaterna. 
Tryck på – -knappen för att minska ljudvolymen 
på båda hörapparaterna.

C. Avancerat skärmläge
Tryck på L/V-knappen för att endast öka eller minska 
den vänstra hörapparatens ljudvolym.

B. Avancerat skärmläge
Tryck på +-knappen för att öka och – -knappen 
för att minska ljudvolymen på båda hörapparaterna.
Volymnivån visas med streck på sidorna av skärmen.

w

D. Avancerat skärmläge
Tryck på R/H-knappen för att endast öka eller minska 
den högra hörapparatens ljudvolym.
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6. Ändra hörapparatvolymen med hjälp av CROS II

A. Avancerat skärmläge
Tryck på +-knappen för att öka eller –-knappen för att minska 
den totala ljudvolymen hos hörapparaten och CROS II.
Volymnivån visas med strecken på sidorna av skärmen.

B. Balanserat skärmläge
Tryck på Balans för att justera det balanserade 
ljudet mellan hörapparaten och CROS II.
a) För att justera din hörselriktning flyttas skjutlisten till 

önskad sida eller använd “L/V”- eller “R/H”-knapparna.
b) Du kan också dämpa sidorna oberoende av varandra 

genom att välja någon Dämpa-knapp.

a

b
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7. Dämpa hörapparaternas mikrofoner

Du kan minska ljuden från omgivningen med en enda knapptryckning.

Välj specialknappen Dämpa för att minska hörapparatvolymen ytterligare på båda sidor.

Enkelt skärmläge                                               Avancerat skärmläge

Du kan också sänka hörapparatvolymen 
på endera sidan genom att välja en sida 
och trycka på Dämpa-knappen.
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B. Avancerat skärmläge
Tryck på knappen växla för att byta hörapparat- 
program eller tryck på Program för att se listan 
med hörapparatprogram.

8. Ändra hörapparatprogram

A. Enkelt skärmläge
Tryck på knappen Växla för att växla mellan hörapparatpro- 
grammen som din audionom har programmerat in.

C. Avancerat skärmläge
Tryck på ett lämpligt program i listan för att välja det.
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9. Justera Tal i 360°

Skärmen Tal i 360° ger dig möjligheten att välja i vilken riktning som du vill fokusera din hörsel.

A. Avancerat skärmläge
Tryck på Program för att visa listan med hörapparatsprogram.

Tal i 360°-riktningar är endast tillgängliga om 
din audionom har programmerat in funktionen.

B. Avancerat skärmläge
Justera Tal i 360°.

C. Tal i 360°
Välj i vilken riktning du önskar 
att dina hörapparater ska fokusera.

D. Avancerat skärmläge
Fokuseringsriktning kommer att 
anges för programmet Tal i 360°.
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A. Avancerat skärmläge
Tryck på Program för att visa listan med hörapparatprogram.

C. Överföringsindikator
När du har valt en ljudkälla kommer streamern att börja 
överföra ljudsignalen, vilket indikeras av den blå stapeln 
och ljudkällans namn som visas överst på skärmen.

B. Överföringsprogram
Välj valfri tillgänglig ljudkälla som du vill ansluta 
till din streamer.

Du kan ansluta flera Bluetooth-
enheter till din Phonak-streamer.
Mer information finns i streamerns 
bruksanvisning.

10. Välj ljudkälla

Överför ljudkällan som är ansluten till Phonak-streamern direkt till hörapparaterna. Det valda "överföringsprogrammet" 
kommer att överföra ljudsignalerna till hörapparaterna.
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A. Överföringsprogram
Välj valfri tillgänglig ljudkälla.

C. Återuppta överföringen
Tryck på knappen Play för att återuppta ljudöverföringen.

11. Pausa och återuppta överföring

Pausa och återuppta överföring (musik, TV) från en ljudkälla som är ansluten till Phonak-streamern.

B. Pausa överföring
Pausa ljudöverföringen genom att trycka på den 
speciella Paus-knappen. När överföringen pausas 
växlar din hörapparat till föregående program.
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12. Justera överföringsvolymen

Justera överföringsvolymen separat utan att påverka den allmänna ljudvolymen för hörapparaten.
 

A. Överföringsprogram
Välj valfri ljudkälla.

C. Överföringsvolym
Volymjusteringen avaktiveras när överföringen pausas.

B. Överföringsvolym
Medan överföringen pågår kan du justera ljudkällans 
ljudvolym utan att påverka själva hörapparatens ljudvolym 
genom att använda +/– -knapparna i det blå fältet.

Det är endast möjligt att justera 
överföringsvolymen separat om du använder 
Phonak TVLink II eller Phonak RemoteMic 
med Phonak-streamern.
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A. Ikonen Inställningar
Tryck på ikonen Inställningar på fjärrkontrollsskärmen.

C. Skärmen anslutningar
Välj Kontrollera för att granska anslutningen 
mellan Phonak-streamern och dina hörapparater.

13. Länk- och batteristatus

Kontrollera statusen för Phonak-streamerns anslutning till hörapparaterna och streamerns batteristatus.

B. Inställningsmenyn
Välj Länk- och batteristatus i inställningsmenyn.

Anslutningen mellan RemoteControl App 
och Phonak-streamern kontrolleras 
automatiskt. Om anslutningen har 
upprättats visas detta med gröna ikoner.
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D. Signal i höger hörapparat
Tryck på Ja om du hörde en signal i höger hörapparat
för att bekräfta att anslutningen har upprättats.

F. Skärmen Anslutningar
a) En grön ikon visas på skärmen Anslutningar om

anslutningen har upprättats till båda hörapparaterna.
b) Streamerns batteristatus anges med den batteriikon

som visas.

E. Signal i vänster hörapparat
Tryck på Ja om du hörde en signal i vänster hörapparat
för att bekräfta att anslutningen har upprättats.

Följ felsökningsstegen i hjälpkapitlet (se 
kapitel 16) om du inte hörde signalerna 
vid anslutningskontrollen.

13. Länk- och batteristatus

Kontrollera statusen för Phonak-streamerns anslutning till hörapparaterna och streamerns batteristatus.
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B. Inställningsmenyn
Välj Appinställningar för att visa en separat meny 
för appens inställningar.

D. Språkinställningar
Välj språk från listan.

14.1 Appinställningar – språk

Phonak RemoteControl App finns tillgänglig i flera språk. Standardspråket för appen är samma som på den anslutna telefonen.

A. Ikonen Inställningar
Tryck på ikonen Inställningar.

C. Språkinställningar 
Byt språk för appen i språkfliken.
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14.2 Appinställningar – parkoppla ny streamer

En steg-för-steg-guide om proceduren för att parkoppla RemoteControl App med en Phonak-streamer.

A. Ikonen Inställningar 
Tryck på ikonen Inställningar.

C. Parkoppla med en ny streamer
Välj Parkoppla med en ny streamer för att upprepa 
parkopplingen med en annan Phonak-streamer.
Följ skärmarna enligt anvisningarna i kapitel 3.

B. Inställningsmenyn
Välj Appinställningar.
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14.3 Appinställningar – introduktionsskärmen

Introduktionsskärmen visar de nödvändiga inställningarna för Phonak RemoteControl App.

A. Ikonen Inställningar 
Tryck på ikonen Inställningar.

C. Introduktionsvisning 
Välj Visa introduktion för att visa introduktionsskärmarna 
på nytt.

B. Inställningsmenyn
Välj Appinställningar.
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14.4 Appinställningar – demoläge

Demoläget i RemoteControl App kan användas för att visa appens skärmläge och tillgängliga funktioner utan att ansluta till en 
streamer eller justera hörapparatsinställningarna.

A. Ikonen Inställningar 
Tryck på ikonen Inställningar.

C. Demoläge
Aktivera skjutlisten för att starta demoläget utan en streamer.

B. Inställningsmenyn
Välj Appinställningar.
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B. Inställningsmeny
Välj VoiceAlerts under Meddelanden.

A. Inställningsmenyn
Välj Streamerkonfiguration i inställningsmenyn.

C. Meddelanden

15.1 Streamerinställningar – VoiceAlerts

VoiceAlerts är talade meddelanden eller signaler som Phonak-streamern skickar till dina hörapparater.

1.  Välj typ av meddelanden.

2.  Välj detaljnivån om 
VoiceAlerts är aktiverad.

3.  Välj språk för VoiceAlerts.
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A. Inställningsmenyn
Välj Streamerkonfiguration i inställningsmenyn.

C. Välj funktion
Välj vilken funktion du vill konfigurera. 

15.2 Streamerinställningar – knappalternativ

Knappalternativen tilldelar olika knappfunktioner för Phonak-streamern.

B. Inställningsmeny
Välj Knappalternativ för att konfigurera 
specialknappens funktion.
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A. Inställningsmenyn
Välj Streamerinställningar i inställningsmenyn.

C. Välj funktion
Välj vilken funktion ställa in för pågående samtal.

15.3 Streamerinställningar – pågående samtal

Streamerns specialknapp kan tilldelas ett antal olika funktioner under pågående samtal.

B. Inställningsmeny
Välj Pågående samtal för att
konfigurera specialknappens funktion.
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A. Inställningsmenyn
Välj Streamerkonfiguration i inställningsmenyn.

15.4 Streamerinställningar – nummerupplysning

Alternativet nummerupplysning läser upp uppringarens namn när samtalet visas på telefonskärmen.

B. Inställningsmeny
Använd skjutlisten Nummerupplysning för att aktivera 
eller avaktivera den talade nummerupplysningen.
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15.5 Streamerinställningar – parkoppla med streamer

Aktivera parkopplingsläget via appen för att ansluta din Phonak-streamer till en Bluetooth-ljudkälla (t.ex. Phonak TVLink II).

A. Inställningsmenyn 
Välj Streamerkonfiguration i inställningsmenyn.

B. Inställningsmeny
Välj läget Parkoppla med streamer för att koppla ihop 
din streamer till en Bluetooth-enhet.

Båda enheter måste vara i parkopplingsläge 
för att ansluta en Phonak-streamer med 
en annan ljudkälla med Bluetooth.

Du hittar information om hur du starta 
parkopplingsläget för enheten som du 
vill koppla till Phonak-streamern i den 
enhetens bruksanvisning.
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16.1 Hjälp – felsökning

Här hittar du lösningar till de troligaste orsakerna till problem hos RemoteControl App:

A. Inställningsmenyn 
Välj Support i inställningsmenyn.

C. Orsaker
Välj en av orsakerna i listan för att visa dess lösningsförslag.

B. Felsökning
Välj Felsökning för att visa sannolika orsaker 
och möjliga lösningar.

D. Lösningar
Lösningsförslag för den valda orsaken.
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16.2 Support – länkar

Länkar ger tillgång till ytterligare hjälpresurser när du använder RemoteControl App. Här hittar du instruktionsfilmer 
och annan information om appen.

A. Inställningsmenyn 
Välj Support i inställningsmenyn.

C. Välja länk
Välj en länk för att komma till informationen.

B. Länkar
Välj Länkar för ytterligare information från Internet.
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16.3 Support – användarvillkor

Viktig information om avtalsvillkoren för RemoteControl App:

A. Inställningsmenyn
Välj Support i inställningsmenyn.

B. Användarvillkor
Välj Användarvillkor för 
att läsa igenom gällande 
avtalsvillkor.
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16.4 Support – uppgifter

Supportinformation om RemoteControl App:

A. Inställningsmenyn
Välj Support i inställningsmenyn.

B. Uppgifter
Välj Uppgifter för att erhålla mer information.
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17. Information om överensstämmelse

Försäkran om överensstämmelse
Härmed intygar Phonak AG att denna Phonak-produkt är i enlighet med rådets direktiv 93/42/EEG 
om medicintekniska produkter. Den fullständiga texten i Överstämmelsedeklarationen kan erhållas från 
tillverkaren eller den lokala Phonak-representanten, vars adress finns i listan på http://www.phonak.se.

Om hörapparaterna inte svarar på kommandon från enheten på grund 
av ovanliga fältstörningar måste du flytta dig bort från störningsfältet.
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18. Teckenförklaring

Med CE-märket bekräftar Sovova AG att denna Phonak-produkt uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG 
om medicintekniska produkter. CE-märkt 2017.

Siff rorna efter CE-märket anger det anmälda organ som konsulterats enligt ovannämnda direktiv.

Denna symbol anger att det är viktigt att användaren läser och följer relevant information som fi nns 
i denna bruksanvisning.

Viktig information för hantering och produktsäkerhet.

Denna symbol anger att det är viktigt att brukaren iakttar relevanta varningsmeddelanden som fi nns 
i den här bruksanvisningen.      

Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken, som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av 
sådana märken av Phonak sker på licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
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