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Fordeler ved tilkobling direkte til 
enhet med Made for iPhone (MFi)
• Trådløs overføring av musikk eller annen lyd 

fra apper direkte til lydprosessoren
• Trådløs overføring av telefon- eller FaceTime-

samtaler direkte til lydprosessoren
• Velg innstillinger på lydprosessoren
• Bruk en Apple-enhet som ekstern mikrofon
• Bruk CochlearTM Baha® Smart-appen

Kompatibilitet
Baha 6 Max er en Made for iPhone lydprosessor.

For oppdatert informasjon om kompatibilitet,  
se www.cochlear.com/compatibility

Paring og tilkobling av lydprosessoren
1. Slå på Bluetooth på Apple-enheten (figur 1).
2. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet (figur 2).

figur 1 figur 2
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Paring og tilkobling av lydprosessoren

3. Start lydprosessoren på nytt ved å åpne og 
lukke batteriluken (figur 3).

4. Velg Høreapparater under menyen 
Tilgjengelighet (figur 4).

5. Du vil se lydprosessoren din under MFI 
HØREAPPARATER (figur 5).

6. Trykk på navnet til brukeren eller 
lydprosessormodellen. Du vil se en forespørsel 
om paring. Trykk på «Koble til» for å starte 
paringsprosessen (figur 6).
Merk: Ved paring av to lydprosessorer vil det 
komme to separate forespørsler om paring.

7. Apple-enheten vil pare og koble til 
lydprosessoren (figur 7). 
Merk: Ikke start trådløs overføring til 
lydprosessoren før paringen er helt fullført. 
Du vil høre seks pipetoner i lydprosessoren, 
etterfulgt av en pulstone ca. 20 sekunder 
senere. Du kan også vente i 120 sekunder  
for å være sikker på at paringen er fullført.

Oppheve paring av lydprosessoren
For å fjerne en lydprosessor du har paret 
tidligere fra Apple-enheten, går du til 
Innstillinger > Tilgjengelighet > Høreapparater 
og trykker på navnet til lydprosessoren. Bla 
deretter ned og trykk på «Glem denne enheten».

figur 4

figur 3

figur 6

figur 5

figur 7
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Betjene lydprosessoren direkte fra 
Apple-enheten din
Når lydprosessoren er koblet til, kan noen funksjoner 
styres direkte fra Apple-enheten, blant annet bytte av 
program, justering av lydvolum og aktivering av Live 
ListenTM.

Med Live Listen-funksjonen (Direktelytting) kan 
mikrofonen på Apple-enheten fange opp lyd og 
overføre den direkte til lydprosessoren (fungerer  
som en ekstern mikrofon).

Kontrollere snarveien Tilgjengelighet
Snarveien Tilgjengelighet kan åpnes på flere måter, 
avhengig av Apple-enheten (figur 8), blant annet 
ved å klikke tre ganger på Home-knappen eller 
sideknappen, eller ved å trykke på baksiden av 
enheten. 

For å konfigurere snarvei til Tilgjengelighet med 
trykking på baksiden av Apple-enheten går du til 
Innstillinger > Tilhjengelighet > Berøring > Trykk  
på baksiden.

Kontrollere via Settings
Gå inn på lydprosessoren via Innstillinger > 
Tilgjengelighet > Høreapparater. Trykk på navnet til 
lydprosessoren for å åpne flere funksjoner (figur 9).

figur 8

figur 9
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Overføre telefon- eller FaceTime-
samtaler 
Det er mulig å overføre telefon- eller FaceTime-
samtaler direkte til den tilkoblede lydprosessoren.

Når lydprosessoren er koblet til, skal den være 
standardvalget for lydoverføring.

Når du foretar en telefonsamtale, åpnes det 
automatisk en meny som lar deg velge hvor lyd 
skal overføres (figur 10).

Når du mottar en telefonsamtale (eller under en 
telefonsamtale), kan du trykke på lydikonet på 
skjermen og velge hvor lyden skal overføres  
(figur 11).

Endre standardinnstillinger for 
lydoverføring
For å endre standardinnstillingene for overføring 
går du til Innstillinger > Tilgjengelighet > 
Høreapparater.

Hvis du ikke vil at ringetoner skal overføres til 
lydprosessoren, slår du av «Spill av ringetoner»  
(figur 12).

Hvis du ikke vil at lyd fra samtaler skal overføres  
til lydprosessoren, trykker du på «Lyddirigering» 
og deretter på «Samtalelyd» (figur 13) og velger 
«Aldri høreapparater». 

For å slå av musikk eller annen lydoverføring 
(inkludert funksjonen «Live Listen») trykker du  
på «Medialyd» og velger «Aldri høreapparater».

figur 10 figur 11

figur 12 figur 13
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Paring til mer enn én Apple-enhet
Du kan pare opptil fem ulike Apple-enheter med lydprosessoren, men du kan bare 
være tilkoblet én lydprosessor (eller bilateralt par) om gangen.

Hjelp
Hvis du vil ha mer informasjon om og støtte for Baha 6 Max Lydprosessor og Made 
for iPhone-funksjonen, kan du kontakte audiografen din, se i bruksanvisningen til 
lydprosessoren eller gå til nettsiden til Cochlear: www.cochlear.com

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du gå til www.cochlear.com/customer-service for å 
finne kontaktopplysningene til Cochlears kundeserviceteam i ditt område.

Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 792 44 00, Fax: +46 31 792 46 95

Regional Offices
Cochlear Ltd, (ABN 96 002 618 073), 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109 Australia
Tel: +61 2 9428 6555, Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Americas, 10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, USA
Tel: +1 303 790 9010, Fax: +1 303 792 9025
Cochlear AG, EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland
Tel: +41 61 205 8204, Fax: +41 61 205 8205
Cochlear Latinoamerica, S. A., International Business Park Building 3835, Office 403 Panama Pacifico, Panama
Tel: +507 830 6220, Fax: +507 830 6218

www.cochlear.com

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og helsepersonellet vil 
informere deg om de faktorer som kan påvirke resultatet som du får. Les alltid instruksjonene før bruk. Ikke alle 
produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med din lokale Cochlear-representant for produktinformasjon.  
Benledningsimplantatsystemer fra Baha er i Australia ment for behandling av moderat til kraftig hørselstap.

Cochlear, Baha, 科利耳, コクレア, 코클리어, Hear now. SmartSound, den ellipseformede logoen 
og merker med symbolet ® eller ™ er enten varemerker eller registrerte varemerker for 
Cochlear Bone Anchored Solutions AB eller Cochlear Limited (med mindre annet er oppgitt).

Apple, Apple-logoen, iPhone, iPad og iPod og Facetime er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. 
Bluetooth®-ordet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth 
SIG, Inc., og Cochlear Limited bruker disse på lisens. 
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