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CE-mærkning: 2017

Kom godt i gang

Phonak Remote-appen er udviklet af Phonak, verdens førende virksomhed inden for høreløsninger, som har hovedsæde i Zürich, Schweiz.
Læs denne betjeningsvejledning grundigt, så du kan få glæde af alle de muligheder, appen tilbyder.

Tilsigtet anvendelse
Phonak Remote app er beregnet til Android- og Apple iOS-enheder1 og anvendes til at justere visse aspekter af Phonaks høreapparater.

Information om kompatibilitet:
Brug af Phonak Remote-appen forudsætter et trådløst Phonak Audéo B-Direct-høreapparat.  
Phonak Remote kan bruges på telefoner med Bluetooth® Low-Energy (BT-LE) og er kompatibel med iPhone 5s og 
nyere telefoner med iOS version 10.2 eller nyere.  
Phonak Remote kan bruges på Google Mobile Services-certifi cerede (GMS) Android-enheder, der understøtter 
Bluetooth 4.2 og Android OS 6.0 eller nyere.  

Nogle telefoner har berøringslyde eller tastetoner, som kan simulere streaming til høreapparatet. 
Vælg Indstillinger på din telefon, vælg lyde, og sørg for, at alle berøringslyde og tastetoner er deaktiveret.

1 Kompatible telefoner: Phonak Remote-appen kan kun bruges på telefoner med Bluetooth™ Low-Energy (BT-LE).

Termen og logoerne Bluetooth® er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
Apple, Apple-logoet, iPhone og iOS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande. App Store er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.  
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1. Oversigt over appen

Indstillinger

Aktuelt lytteprogram Programliste

Skydeknap til volumen

Valg af side til justering af volumen
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2. Politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Accept af vilkår for anvendelse
For at bruge appen skal du acceptere "Vilkår for anvendelse" 
og den anonyme dataanalyse af brugen af appen.

Du kan altid vælge demotilstanden for at prøve 
appen uden at oprette forbindelse til et Phonak-
høreapparat og dermed få et førstehåndsindtryk af 
funktionerne. I denne tilstand er der ingen 
fjernbetjeningsfunktioner til dine høreapparater.
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3. Parring med Phonak Audéo B-Direct-høreapparater

Sæt dine høreapparater i parringsstilstand, og åbn og 
luk batteriskuff en, før du starter registrering på appen.
Sørg for, at apparaterne højst er 1 meter fra 
hinanden under parring.

Hvis appen har registreret fl ere enheder, skal du 
trykke på knappen på høreapparatet, og så vil den 
tilsvarende enhed blive fremhævet i appen.

A. Registrering af høreapparaterne

B. Valg af høreapparat(er)
Vælg den enhed, som Remote app 
har fundet, der skal forbindes.
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4. Startskærm

Juster høreapparatets lydstyrke
Skub skydeknappen op eller ned for at øge eller mindske 
lydstyrken i begge sider på høreapparatet.

Opdel lydstyrkeindstillingen
Tryk på knappen “Opdel” for at opdele skydeknappen for 
høreapparatets lydstyrke til at justere hver enkelt side separat.

Du kan slå lyden helt fra på høreapparater ved at 
skubbe skydeknappen til lydstyrke ned til bunden.
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B. Avancerede programindstillinger
Yderligere tilgængelige justeringsmuligheder 
afhænger af høreapparatets konfi guration og 
af de forbundne lydkilder.

D. Kompensation for tinnitus
Juster lydstyrken for den tinnitus-støj, 
der genereres i høreapparatet.

5. Skift af program

A. Vælg et andet program
Tryk på pop op-linjen for at få vist og vælge blandt 
tilgængelige programmer eller for at vælge og lytte 
til en forbundet lydkilde (f.eks. TV Connector).

C. Niveau for omgivende lyde
Hvis en ekstern lydkilde er forbundet til høreapparaterne, 
kan du justere lyttefokusset mere til den streamede 
lydkilde eller til omgivelserne ved hjælp af skydeknappen.
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6. Omdøbning af programmer

A. Aktiver programredigering
Tryk på pop op-linjen for at få vist 
programlisten og vælge redigeringsikonet.

Vælg det program, der skal redigeres
Vælg det program, du ønsker at redigere.

C. Omdøb det valgte program
Skriv dit eget navn til programmet.
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A. Ikon for indstillinger
Tryk på ikonet "Indstillinger" for at få yderligere 
oplysninger om understøttelse.

C. Ofte stillede spørgsmål
Vælg Ofte stillede spørgsmål for at fi nde yderligere 
hjælp i listen med ofte stillede spørgsmål.

B. App-indstillinger
Vælg App-indstillinger for at få vist den separate 
indstillingsmenu for applikationen.

D. Bæretid
Se den gennemsnitlige bæretid pr. dag 
for de enkelte tilsluttede høreapparater.

7. Indstillingsmenu

Phonak Remote app fås med forskellige sprog. Standardsproget i Phonak Remote app er det samme sprog som det, 
der er indstillet på den tilsluttede mobiltelefon.
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8. Information om overensstemmelse

Overensstemmelseserklæring
Sonova AG erklærer hermed, at dette Phonak-produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav i Rådets 
direktiv nr. 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Den fulde ordlyd af overensstemmelseserklæringen kan rekvireres  
hos producenten eller den lokale Phonak-repræsentant, hvis adresse fremgår af listen på www.phonak.com 
(global tilstedeværelse).

Hvis høreapparaterne ikke reagerer på enheden som  
følge af en usædvanlig forstyrrelse i feltet, skal du  
gå væk fra det forstyrrende felt.



12

9. Symbolforklaring

Med CE-symbolet erklærer Sonova AG, at dette Phonak-produkt opfylder kravene i Rådets direktiv 
nr. 93/42/EØF om medicinsk udstyr. CE-mærke: 2017

Numrene efter CE-symbolet svarer til koden fra de konsulterede certifi cerede myndigheder 
i henhold til ovennævnte direktiver.

Dette symbol betyder, at det er vigtigt, at brugeren læser og overholder de relevante oplysninger 
i denne betjeningsvejledning.

Vigtige oplysninger om håndtering og produktsikkerhed.

Dette symbol angiver, at det er vigtigt, at brugeren er opmærksom på de relevante 
advarselsmeddelelser i denne betjeningsvejledning.    

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af 
disse mærker fra Phonaks side sker under licens. Øvrige varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.
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