Førstegangs paring
til en
LG mobiltelefon.

1. Lad opp og slå på mobiltelefonen
2. Slå av høreapparatene ved å åpne batteriluken og ha høreapparatbatterier klare
3. Plasser mobiltelefonen og høreapparatene ved siden av hverandre

4. Forbered høreapparatene for paring
• Sett i nye batterier i høreapparatene
• Slå på høreapparatene ved å lukke batterilukene
• Du har nå 3 minutter på deg til å pare høreapparatene med mobiltelefonen

5. Forbered mobiltelefonen for paring
Finn tilkoblingsinnstillingene på telefonen. For de fleste modeller gjelder den følgende navigeringen.
De uthevede uttrykkene kan være noe forskjellig på ulike telefonmodeller.
Pare smattelefonmodeller (f.eks G4)

Å pare eldre modeller (f.eks GX200)

• Velg Applikasjoner > Innstillinger
• Velg Bluetooth for å slå den PÅ
• Vent til R-Hansaton høreapparat er detektert
(eller L-Hansaton høreapparat)
Det kan ta opptil 2 minutter før det dukker opp.
• Velg Hansaton høreapparat fra listen. Hvis flere
Hansaton høreapparater dukker opp, velg den
med telefonrørsymbolet
.
• Trykk OK

•
•
•
•
•

Velg Meny > Innstillinger
Velg Tilkobling > Bluetooth
Forsikre deg om at Bluetooth er slått PÅ
Velg „Forespørsel lydenhet“
Vent til R-Hansaton høreapparat er detektert
(eller L-Hansaton høreapparat)
Det kan ta opptil 2 minutter før det dukker opp.
• Velg Hansaton høreapparat
• Velg Koble til > OK > Ja

Merk 1: Hvis audiografen har personalisert dine høreapparater, vil du ikke se R-Hansaton høreapparat
eller L-Hansaton høreapparat, istedet vil du se navnet din audiograf har satt på høreapparatet.
Merk 2: Hvis det kommer opp spørsmål om kode, slår du inn 0000 (4 nuller).
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6. Avslutt paring
• Etter sukksessfull paring vil ett høreapparat gi fra seg en varseltone
• I tillegg vil du se et headset-symbol øverst på skjermen på mobiltelefonen
• Etter 3 minutter vil høreapparatet automatisk forlate paremodus. Hvis steg 5 ikke har blitt fullført,
		 starter du bare paremodus i høreapparatene på nytt som beskrevet i steg 4.

