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Komma igång

Phonak Remote App är en app som har utvecklats av Phonak, ett världsledande företag när det gäller hörsellösningar och som 
har sin bas i Zürich i Schweiz.
Läs bruksanvisningen noga så att du kan utnyttja alla möjligheter som din hörapparat har att erbjuda.

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

Information om kompatibilitet:
Trådlösa Phonak Audéo™ B-Direct hörapparater krävs för att använda Phonak Remote App. 
Phonak Remote kan användas på telefoner med Bluetooth® Low Energy (BT-LE) och är kompatibel med iPhone 5s  
och senare telefoner med iOS Version 10.2 eller senare. 
Phonak Remote kan användas med Android-enheter som har certifierats med Google Mobile Services med stöd för 
Bluetooth 4.2 och Android OS 6.0 och senare. 

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

CE-märkt 2017

1 Kompatibla telefoner: Phonak Remote App kan endast användas med telefoner med stöd för Bluetooth® Low-Energy.

Bluetooth® varumärket och logotyperna är registrerade varumärken, som tillhör Bluetooth SIG, Inc.  
Apple, Apple-logotypen, iPhone och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som har registrerats i USA och ara länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.   
Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.  
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1. Appöversikt

Inställningar

Aktuellt hörapparatprogram Programlista

Volymväljare

Sidoval för volymändring
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2. Integritetspolicy

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 hörapparat 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 Audéo™ B-Direct hörapparat

Öppna och stäng batteriluckan så att hörapparaterna 
befinner sig i parkopplingsläge innan du låter appen 
identifiera hörapparaterna.
Håll enheterna inom högst 1 meters avstånd vid 
parkoppling.

Om appen har identifierat fler enheter ska du trycka 
på knappen på din hörapparat så kommer 
motsvarande enhet att markeras på appen.

A. Identifiera hörapparaten

B. Välj dina hörapparater
Välj enheten som identifierades  
av Remote App för att ansluta.
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4. Huvudskärm

Ändra hörapparatvolymen
Flytta skjutreglaget upp eller ner för att öka eller minska 
hörapparatvolymen på båda sidor.

Ändra en sida i taget
Tryck på knappen “Dela” för att dela volymreglaget för att 
ändra varje sida separat.

Du kan dämpa hörapparaterna genom att dra 
volymreglaget hela vägen ner.
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B. Avancerade programinställningar
Ytterligare justeringar finns tillgängliga beroende  
på hur din hörapparat är konfigurerad och vilka 
ljudkällor som är anslutna.

D. Tinnitusbrus
Justera volumen på Tinnitusbrus som skapas  
i hörapparaten.

5. Ställa in program

A. Välj ett annat program
Tryck på fältet för att visa och välja tillgängliga program  
eller för att välja och lyssna på en ansluten ljudkälla 
(till exempel en TV).

C. Omgivningsbalans
Om du har anslutit en extern ljudkälla till hörapparaterna  
kan du ställa in lyssningsfokus på den anslutna ljudkällan 
eller omgivningen med reglaget.
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6. Ändra namn på programmen

A. Aktivera programredigering
Tryck på fältet för att visa programlistan  
och välj ikonen redigera.

B. Välj programmet som ska redigeras
Välj vilket program du vill redigera.

C. Ändra namn på det valda programmet
Skriv in ett namn på ett program.
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A. Ikonen inställningar 
Tryck på ikonen ”Inställningar” för mer support.

C. Vanliga frågor och svar 
Välj Vanliga frågor och svar för att hitta fler  
svar i listan med vanliga frågor och svar.

B. Appinställningar
Välj Appinställningar för att visa en separat meny för  
appens inställningar.

D. Användningstid
Visa genomsnittlig daglig användningstid för  
anslutna hörapparater.

7. Menyn inställningar

Phonak Remote App finns tillgänglig på flera språk. Standardspråket för Phonak Remote App är samma som på den anslutna 
telefonen.
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8. Information om överensstämmelse

Överensstämmelsedeklaration
Härmed intygar Sonova 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, vars adress finns i listan på http://www.phonak.se.

Om hörapparaterna inte svarar på kommandon från  
enheten på grund av fältstörningar måste du flytta  
dig bort från störningsfältet.
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9. Symbolförklaring

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

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

Viktig information för hantering och produktsäkerhet.

Denna symbol anger att det är viktigt att brukaren iakttar relevanta varningsmeddelanden som finns  
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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