Parring af høreapparater
til Oticon ON App

Genparring til ConnectClip
Hvis din ConnectClip ikke fungerer sammen med dine
høreapparater, efter de har været til service, skal du lave
en ny parring af høreapparaterne med ConnectClip.
1.

Genstart din ConnectClip
Hold alle tre knapper inde i ca. 10 sekunder,
indtil begge LED-indikatorer slukkes.

2.

Sæt høreapparaterne i parringstilstand
Genstart høreapparaterne for at aktivere
parringstilstand. Du kan se, hvordan du
slukker og tænder for dine høreapparater
i brugsanvisningen til dine høreapparater.

3.

Høreapparaterne er klar til at
blive forbundet med ConnectClip.
Du har nu 3 minutter til at afslutte parringen.

20 cm

Tænd for ConnectClip
Hold multiknappen inde i 3 sekunder,
indtil strømindikatoren LYSER GRØNT.

5.

ConnectClip søger nu efter dine høreapparater.
Statusindikatoren BLINKER GULT.

6.

Læg ConnectClip og høreapparater tæt
ved hinanden (maks. afstand 20 cm).

7.

Forbindelse er oprettet med høreapparaterne,
når statusindikatoren LYSER GULT.

Herefter skal du lave en ny Bluetooth® parring imellem din
mobiltelefon og ConnectClip.

Hvis du anvender dem sammen med andet tilbehør, fx en
mobiltelefon, en tv-adapter eller en fjernbetjening, anbefaler
vi, at du foretager en ny parring i mellem disse enheder og
dine høreapparater, for at det igen virker korrekt.
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4.

Kære kunde
Dine høreapparater er nu repareret og serviceret.
De er indstillet på samme måde, som vi modtog dem.

I denne vejledningsfolder kan du se, hvordan du
laver en ny parring til både iPhone og Android.
Med venlig hilsen
Oticon Servicecenter

Genparring til iPhone

Genparring til Android

1.

Sluk dine høreapparater og placér dem ved siden af din iPhone

1.

Sluk dine høreapparater og placer dem ved siden af din Android-enhed.

2.

På din iPhone, vælg Indstillinger

2.

Åbn appen Oticon ON og vælg Høreapparat

3.

Tryk på [Ikke tilsluttet] under feltet MFI-høreapparater

3.

Tryk på [Forbind igen]

4.

Tryk på [Glem denne enhed] og bekræft det ved at trykke på [Glem]

4.

Luk appen Oticon ON

5.

Gå tilbage til Indstillinger på din iPhone og vælg [Bluetooth]

5.

Åbn indstillinger på din Android-enhed og vælg Forbindelse

6.

Sluk for Bluetooth på din iPhone

6.

Ophæv parringen til de høreapparater, som din Android-enhed kender,

7.

Tænd begge dine høreapparater

8.

Tænd for Bluetooth på din iPhone

Tilgængelighed

Høreapparater

ved at trykke på

Fejlfinding

Bluetooth

og tryk [Ophæv parring]

7.

Sluk for Bluetooth

8.

Genstart din Android-enhed

9.

Tænd dine høreapparater

10. Åbn appen Oticon ON og afvent, at appen har fundet dine høreapparater
11. Tryk [Gennemfør parring]
12. Afvent, at appen Oticon ON forbinder, tryk herefter [Fortsæt]

9.

På din iPhone, vælg Indstillinger

Tilgængelighed

Høreapparater

10. Tryk på [Ikke parret] under feltet MFI-høreapparater
11. Tryk på [Dan par]

Dine Oticon
høreapparater er nu
igen parret til din
iPhone enhed.

Dine Oticon høreapparater
er nu igen parret til din
Android enhed.

OBS: Vær opmærksom på, at menuen
i din Android-enhed kan variere fra
denne vejledning.

