
FÖR ALLA NYARE WIDEX-MODELLER

TONELINK™ APP 
SNABBGUIDE
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KOMMA IGÅNG

SÅ FUNGERAR DEN

TONELINK-appen är utformad för att fungera med 
alla nyare WIDEX hörapparater och kan ansluta till 
Apple- och Android-telefoner. 

Hämta TONELINK-appen från App Store eller 
Google Play.

TONELINK -appen använder din telefons högtalare 
för att skicka instruktioner till dina hörapparater med 
hjälp av högfrekventa ljud. 

Du måste parkoppla hörapparaterna med din telefon 
första gången du använder appen. Följ stegen på 
nästa sida och tänk på att du kanske måste justera 
telefonens volym under processen.
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PARKOPPLA 
TONELINK MED 
DIN TELEFON

TONELINK APPENS  
STARTSKÄRM

1. Öppna TONELINK-appen och följ instruktionerna 
på skärmen

2. Hitta och skanna QR-koden i bruksanvisningen 
till din hörapparat, om du fått en sådan av din 
audionom. Annars trycker du på Hoppa över

3. Starta om hörapparaterna genom att stänga av 
och på dem för att sedan sätta på dig dem igen

4. Parkoppla dina hörapparater med din telefon 
genom att trycka på Parkoppla

5. Om du hör ett ljud i hörapparaterna trycker  
du på Ja

6. Om du inte hör något ljud i hörapparaterna 
trycker du på Nej. Justera sedan volymen  
på din telefon och tryck på Parkoppla igen

TONELINK-appen hjälper dig att växla mellan 
program. Genom att skanna QR-koden från 
hörapparaternas bruksanvisning kan appen visa  
de program som är specifikt utvalda för dig. 

Byt eller  
välj program

Stäng av ljudet och 
volymkontrollen

Meny

Återställ ljud

Telefonens volym

Hjälp inuti appen
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Med TONELINK kan du enkelt:

• Byta program

• Justera volymen

• Stänga av ljudet

• Ändra riktningsfokus

FÖR MER SUPPORT:  
www.widex.com/sv-se/apps/

BESTÄLL TILLBEHÖR 
www.widexbutik.se

ENKEL KONTROLL 
ÖVER VIKTIGA 
FUNKTIONER
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Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör 
Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. App 
Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.

Android, Google Play och Google Play-logotypen är 
varumärken som tillhör Google Inc.

Kan komma att ändras utan föregående meddelande.


