Slik parer du høreapparatene med din AndroidTM-enhet

1. Gå til Google Play. I Søk-feltet øverst skriver du inn navnet på appen og laster den ned.
2. Når den er ferdig lastet ned åpner du appen og trykker på Kom i gang.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å koble til. Høreapparatene er nå paret.

Hvis du trenger å pare på nytt med din iOS-enhet

1. Start med å fjerne den gamle paringen fra Innstillinger-menyen.
2. Rull ned og velg Tilgjengelighet.
3. Velg Høreapparater.
4. Trykk på høreapparatene, rull ned og trykk på Glem denne enheten.
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5. Slå iOS-enheten av og på igjen, og pare høreapparatene på nytt til enheten.
Ved behov for mer informasjon kan du kontakte din audiograf.
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MERK: Hvis du tidligere har paret høreapparatene må du fjerne paringen i Bluetoothmenyen på smarttelefonen, før du parer dem på nytt.

Koble til
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Introduksjon

6. Trykk på Pare.
7. Gå til App Store og skriv inn navnet på appen i Søk-feltet
øverst.

Takk for at du har valgt et av våre produkter. Vi har laget denne appen for at det skal bli enkelt
og praktisk for deg å bruke og styre høreapparatene fra mobiltelefonen eller en mobil enhet.
For informasjon om hvilke smarttelefoner og mobile enheter som er kompatible med appen,
viser vi til: resound.com/compatibility.

8. Last ned appen, åpne og trykk på Kom i gang.
9. Følg instruksjonene på skjermen for å koble til appen.
Du er nå klar!

Før du begynner å bruke appen må du pare smarttelefonen eller den mobile enheten med
høreapparatene. Dette er fort gjort, følg bare stegene nedenfor.

Slik parer du høreapparatene med din iOS-enhet
1. Slå av høreapparatene.
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2. Slå på Bluetooth® ved å gå til Innstillinger på din iOS-enhet. Skyvebryteren blir grønn når
du slår på Bluetooth.

MERK: Fra iOS 13
og nyere.

3. Gå tilbake til Innstillinger-menyen
og trykk på Tilgjengelighet.
4. Rull ned til Høreapparater.

5. Slå på høreapparatene. iOSenheten din er nå klar til å ﬁnne
høreapparatene.

