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Informatie voor professionals – Problemen myPhonak app 

oplossen 

In geval iemand problemen ondervindt bij het gebruik van de myPhonak app i.c.m. Phonak hoortoestellen 

op een mobiele telefoon, kun je gebruikmaken van de volgende tips:  

Controleer de compatibiliteit van de telefoon van gebruiker met de myPhonak app. 

Dit kun je doen vanuit Target, of via de volgende link.  

Maar let op: Hier controleer je of de betreffende telefoon een bluetooth-versie en besturingssysteem-versie 

heeft die nieuw genoeg is voor de app verbinding en het gebruik van de app. Als dat zo is, dan voldoet de 

telefoon aan een basisvoorwaarde, het is nooit een garantie dat de telefoon in kwestie goed werkt met de 

app. 

Zorg ervoor dat de telefoon is voorzien van de meest recente versie van het iOS of Android 

besturingssysteem en de meest recente versie van de myPhonak app. 

 

Verbindingsproblemen myPhonak app oplossen 

1) Zijn de hoortoestellen al wel gekoppeld met de myPhonak app, verwijder dan de koppelingen 
vanuit de myPhonak app. 

Opmerking: Als het verwijderen van de koppeling vanuit de myPhonak niet lukt, sluit dan de app af 
en start deze weer op om het opnieuw te proberen. 

2) Sluit alle openstaande apps af, inclusief de myPhonak app. 

  

Open de myPhonak app, 

klik onderin op ‘Apparaten’ 

en daarna (onder ‘Uw 

hoortoestellen’) op 

Productinformatie 

Klik op ‘Mijn 

toestel(len) vergeten’ 
Klik op ‘Bevestigen’ Nu verschijnt weer 

het koppelscherm (de 

hoortoestellen zijn 

ontkoppeld). Klik NIET 

op ‘Toestel koppelen’. 

Dit komt pas later 

weer aan de orde. 

https://www.phonak.com/nl/nl/support/product-support/compatibility.html
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3) Start de telefoon geforceerd opnieuw op. Vergewis je er wel van dat de klant eventueel benodigde 

opstartcodes (zoals SIM-pincode) kent, zodat de telefoon normaal kan opstarten en functioneren. 

 

Voor Apple iPhones neem je de volgende stappen: 

i. Druk kort op de volume-omhoogknop. 
ii. Druk kort op de volume-omlaagknop. 
iii. Houd de zijknop ingedrukt. 
iv. Laat de zijknop pas los wanneer het Apple logo verschijnt. 

 
Bij iPhones is de SIM-pincode niet vereist na geforceerd opnieuw opstarten. 

Om te weten hoe je een Android smartphone geforceerd opnieuw moet opstarten, verwijzen wij 
naar de instructies van de fabrikant van de smartphone. De handelingen kunnen namelijk 
verschillen per model en fabrikant. Bij Android is het invoeren van de SIM-pincode altijd vereist na 
(geforceerd) opnieuw opstarten. 

Bij veel smartphonemodellen van het merk Samsung kun je geforceerd opnieuw opstarten door 
zowel de knop voor volume omlaag als de aan/uit knop ingedrukt te houden, totdat het Samsung 
opstartscherm te zien is. 

4) Schakel de hoortoestellen uit en weer in. 

5) Open de myPhonak app en probeer de verbinding opnieuw te maken met de hoortoestellen. 

 

Instellingsproblemen oplossen met de myPhonak app 

Wanneer je klant geen aangepaste programma’s kan opslaan in de myPhonak app kan de oorzaak liggen bij 
de systeemgeluiden zoals toetsenbordkliks en aanraakgeluiden (afhankelijk van het model en 
besturingssysteem). Deze systeemgeluiden maken dat de hoortoestellen blijven schakelen tussen het 
aangepaste programma en Bluetoothstreaming + mic, waardoor het niet mogelijk is om het aangepaste 
programma op te slaan. 

1) Om de systeemgeluiden aan te passen navigeer je zowel in iOS als Android naar de Instellingen 
app. 

2) Voor iOS ga naar ‘Horen en voelen’, en schakel ‘Toetsenbordklik’ en ‘Vergrendelgeluid’ uit. 

Voor Android ga naar ‘Geluiden en trillen’, tik op ‘Bediening systeemgeluid/trillen’ en schakel 
zowel ‘Aanraakinteracties’ als ‘Toetsenbord’ uit. 

 


