
Aan de slag met Phonak Remote 
Support en aanpassing tijdens 
coronavirus-periode
Een gids voor het instellen en koppelen 
van uw hoortoestel(len)



LET OP: Deze toestellen moeten worden geprogrammeerd door uw audicien voordat ze gebruikt worden. 

Er moet al een afspraak voor u zijn ingepland. Neem contact op met uw audicien als dit niet het geval is. U wordt 
aangeraden uw hoortoestel(len) NIET te gebruiken tot na afloop van uw afspraak. 



Het doel van deze gids is om u en uw hoortoestellen voor te 
bereiden op het op afstand communiceren met uw audicien 
via uw mobiele apparaat. Indien dit wordt aanbevolen 
door uw audicien, kunt u de instructies uit hoofdstuk 1 
zelf uitvoeren. Bij hoofdstuk 2 heeft u uw audicien nodig, 
aangezien u op dit moment met hem/haar wordt verbonden 
voor een Remote Support-sessie.

Neem bij alle vragen die in u opkomen tijdens dit proces 
contact op met uw audicien.



1. De myPhonak-app instellen*

Zorg dat Bluetooth® 
is ingeschakeld 

1

Installeer de myPhonak-app via Google Play™ of Apple App Store®
• Controleer of uw smartphone is verbonden met het internet via wifi of mobiele data
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1. 
Download 
de app. U moet 
mogelijk uw 
wachtwoord 
invoeren voordat 
u doorgaat.

2. 
Open de app 
en druk op 
Volgende.



1. De myPhonak-app instellen*

3. 
Om de app te 
kunnen gebruiken, 
moet u bij het 
privacystatement 
op Accepteren 
drukken om in te 
stemmen met het 
privacystatement 
en door te gaan.

4. 
Product
verbeteringen  
U heeft de 
mogelijkheid om 
gebruiksgegevens  
te delen, zodat we 
meer inzicht krijgen 
in onze producten 
en deze kunnen 
verbeteren.

*Neem contact op met uw audicien als u hulp nodig heeft bij het instellen



Bereid uw hoortoestellen 
voor. 

(Als uw hoortoestellen 
wegwerpbatterijen hebben, 
doorloop dan de stappen 
onder A en sla B over. 
Als uw hoortoestellen 
oplaadbaar zijn, doorloop 
dan de stappen onder B 
en sla A over.)
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A — Hoortoestellen met wegwerpbatterijen

1. 
Haal de sticker 
van de nieuwe 
batterij en wacht 
twee minuten.

2.
Open de 
batterijlade.



 Indien het sluiten van de 
batterijlade moeizaam gaat: 
controleer of de batterij juist 
is geplaatst en of het 
'+'-symbool naar boven wijst. 
Indien de batterij verkeerd 
geplaatst is, zal het hoortoestel 
niet werken en kan de 
batterijlade beschadigd raken.

4.
Wanneer 
de batterijlade 
is gesloten,  
wordt het 
hoortoestel 
ingeschakeld.

A — Hoortoestellen met wegwerpbatterijen

3.
Plaats de batterij 
in de batterijlade 
met het 
'+'-symbool naar 
boven gericht.



B — Oplaadbare hoortoestellen

1.
Steek het grotere uiteinde van de oplaadkabel in de adapter. 

2. 
Steek het kleinere uiteinde in de USB-poort van de oplader.

3. 
Steek de stekker van de voeding in een stopcontact.

4. 
Het indicatorlampje brandt groen wanneer de oplader wordt 
aangesloten op de voeding.

1 2
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5.
Plaats hoortoestellen in het oplaaddoosje; indien ze op de juiste 
manier geplaatst zijn, begint het lampje op de hoortoestellen te 
branden. 

Het oplaadproces stopt automatisch wanneer de accu's volledig zijn 
opgeladen, zodat de hoortoestellen veilig in de oplader kunnen blijven 
zitten. Het kan tot 3 uur duren om de hoortoestellen op te laden. 
Het laaddeksel kan tijdens het opladen worden gesloten.
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6.  
Verwijder de hoortoestellen uit de oplaadingangen door

7. de hoortoestellen voorzichtig naar u toe te trekken en 
8. ze uit de oplader te tillen.

 Trek niet aan de speakerslangetjes van de hoortoestellen om deze 
uit de lader te halen, aangezien dit de slangetjes kan beschadigen.

Het hoortoestel gaat automatisch aan wanneer het uit de oplader 
wordt verwijderd. Het indicatorlampje begint te knipperen. Het 
brandende groene lampje geeft aan dat het hoortoestel gereed is.

Als u de oplader uit het stopcontact verwijdert terwijl het hoortoestel 
binnenin wordt opgeladen, dient u het hoortoestel uit te schakelen  
om ontlading te voorkomen.

7

8



Koppel de hoortoestellen aan 
de myPhonak-app.

Wanneer de hoortoestellen 'AAN' zijn, 
heeft u 3 minuten de tijd om ze te 
koppelen. Als u meer tijd nodig heeft, 
kunt u de hoortoestellen opnieuw 
opstarten (wegwerpbatterijen: 
batterijlade openen/sluiten; 
oplaadbare hoortoestellen: gedurende 
10 seconden in de oplader plaatsen 
en vervolgens verwijderen).
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1. 
Koppelings
instructies 
Druk op Doorgaan 
om het zoekproces 
te starten. Druk op 
de instructies voor 
niet-oplaadbare of 
oplaadbare 
hoortoestellen, 
afhankelijk van welk 
type hoortoestel 
u gebruikt, om de 
instructies voor uw 
toestel te bekijken.

2.
Zoeken 
De app zoekt 
naar compatibele 
hoortoestellen  
en geeft ze weer 
zodra ze zijn 
gedetecteerd. Dit 
kan even duren.



5.
Locatie  
Op Android-
apparaten moet 
u locatieservices 
inschakelen 
wanneer 
u toestellen met 
Bluetooth voor 
het eerst koppelt. 
Na de eerste 
installatie kunt 
u de locatie-
services weer 
uitschakelen.

3.
Selecteren 
Druk op 
Selecteren 
wanneer 
uw hoortoestel 
wordt 
weergegeven 
in de lijst.

4. 
Meerdere 
Indien er 
meerdere 
hoortoestellen 
worden 
gedetecteerd, 
worden 
ze allemaal 
weergegeven.



6.
De 
hoortoestellen 
koppelen 
De app wordt 
met elk 
hoortoestel 
afzonderlijk 
verbonden.

7. 
(Voor iPhone) 
Alle 
hoortoestellen 
bevestigen 
Bevestig door 
voor elk toestel 
afzonderlijk op 
Pair te drukken 
in de pop-up.

8.
Gekoppeld
Beide 
hoortoestellen 
zijn nu 
gekoppeld. 
De app gaat 
automatisch  
door naar de 
volgende stap.



9.
Instellen 
voltooid
U kunt nu alle 
functionaliteiten 
(behalve voor 
uitnodigen) van 
de myPhonak-
app gebruiken. 
Druk op Ok om 
het hoofdscherm 
te openen.

10.
Schakel de toestellen uit
A.  Hoortoestellen met wegwerpbatterijen: Open de batterijlade 
B.  Oplaadbare hoortoestellen: Plaats de toestellen in de oplader en laat deze 

aangesloten op het stopcontact. De hoortoestellen worden nu uitgeschakeld. 

A

B



Probleemoplossing (U kunt deze 
stappen overslaan als de 
hoortoestellen zijn gekoppeld)
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 Controleer met de Compatibility 
Checker of uw toestel compatibel 
is — bluetooth.phonak.com

 Neem contact op met uw 
audicien als het probleem  
niet is opgelost

1. 
Fout bij hoorto
estelverbinding
Als het koppelen  
van een van de 
hoortoestellen  
mislukt, kunt u het 
volgende proberen:
•  Druk op Opnieuw 

proberen om het 
koppelingsproces  
te herstarten.

•  Ga door met slechts 
een van de twee 
hoortoestellen.

2.
Verbinding 
met beide 
mislukt
Druk op Opnieuw 
proberen om  
het koppelings-
proces te 
herstarten en volg 
de instructies.



3.
Kan niet verbinden
Controleer of 
u toegang heeft 
tot internet en of 
Bluetooth is inges-
chakeld, zodat de 
app kan worden 
opgestart, verbinding 
kan maken met 
uw hoortoestellen 
en de programma's 
kan ophalen. 
Druk op Opnieuw 
proberen om het 
proces te herstarten.

 Vraag bij uw audicien na 
wanneer u uw hoortoestellen 
kunt beginnen te dragen. 
Er kunnen aanvullende 
aanpassingen nodig zijn 
voordat u ze kunt dragen.

Ga door naar hoofdstuk 2

4.
Schakel de 
toestellen uit
Schakel de 
hoortoestellen 
uit zodra ze zijn 
gekoppeld.



2.  Deelnemen aan een Remote Support-sessie  
(moet worden uitgevoerd met uw audicien)

Als u nog geen afspraak heeft staan, neem dan contact op met uw audicien om er een in te plannen.

Open de 
myPhonak-app 
wanneer de 
Remote Support-
sessie van  
start gaat. 

Druk op  
het menu 
rechtsboven. 

Druk op  
Remote 
Support.

Druk op Start  
om de geplande 
afspraak met  
uw audicien 
te starten. 

1 2 3



Ga een 
videogesprek aan 
met uw audicien.
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 Vraag bij uw audicien na wanneer u uw hoortoestellen kunt 
beginnen te dragen. Er kunnen aanvullende aanpassingen 
nodig zijn voordat u ze kunt dragen.

Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
App Store is een servicemerk van Apple Inc.
iPhone is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. 





Life is on 
Bij Phonak geloven we dat goed horen van het 
allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. 
Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van 
anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met 
behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.

www.phonak.com
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