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Fordeler ved bruk av CochlearTM Baha® 
Smart App
• Kontroller Baha 6 Max-lydprosessoren direkte fra 

din kompatible Apple-enhet.
• Juster volum, bytt program og aktiver trådløs 

overføring av lyd fra CochlearTM True WirelessTM-
enheter.

• Tilpass din hørselsopplevelse.
• Motta hjelp og få nyttige råd om bruk.
• Lokaliser en mistet lydprosessor.

Slik laster du ned Cochlear Baha  
Smart-appen
Cochlear Baha Smart-appen kan lastes ned gratis 
fra App Store i godkjente land.

Kompatibilitet
Baha Smart-appen fungerer med Baha 6 Max-
lydprosessor og kompatible Apple-enheter.

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

Apple Watch
Bruk Apple Watch for rask tilgang til å justere volumet, 
eller for å endre program, velge en favoritt eller 
aktivere trådløs overføring av lyd fra Cochlear True 
Wireless-enheter.

Apple Watch vil også vise varsler som advarsler om 
lydprosessorens batteri.

Baha Smart

Oppsettveiledning

Cochlear™ Baha®  
Smart App for iOS
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Kom i gang
Før du laster ned, 
installerer og åpner appen, 
må du pare lydprosessoren 
din med Apple-enheten. 
Dette gjøres via enhetens 
innstillinger. Se lenger ned 
i denne veiledningen for 
instruksjoner om paring.

Når du har startet appen, 
kan du trykke på "Demo" 
for å begynne å lære om 
de forskjellige funksjonene, 
eller trykke på "Kom 
i gang" for å fortsette 
med å koble appen til 
lydprosessoren din.

Hvis du vil kontrollere 
lydprosessoren din 
med Baha Smart-
appen, må du logge 
inn med dine Cochlear 
kontoopplysninger. Hvis 
du ikke har en Cochlear-
konto, kan du opprette 
en konto ved å trykke 
på "Opprett konto" og 
følge instruksjonene på 
skjermen.

Når du er logget inn, vil 
appen gå gjennom en 
rekke trinn for å sikre 
at en sikker forbindelse 
kan fullføres. Hvis 
det er problemer, vil 
instruksjonene bli 
presentert på skjermen. 
Etter fullføring fortsetter 
appen automatisk til 
startskjermbildet.

Oppsettveiledning

Cochlear™ Baha®  
Smart-app for iOS
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1.   Trykk på programikonet 
for å få tilgang til alle 
tilgjengelige program 
i lydprosessoren og 
parede True Wireless-
enheter.

2.   Trykk på  
programmet/tilbehøret 
du vil bytte til. Hvis du 
har opprettet dine egne 
favoritter, vises de i en 
rullbar liste nederst.

Bytte program og aktivere trådløs overføring fra True Wireless-enheter

Bruk volumkontrollen 
til å justere volumet på 
lydprosessoren, eller 
trykk på høyttalerikonet    

   for å slå av lyden. 
Hvis du har en bilateral 
konfigurasjon, trykker 
du på det horisontale 
kontrollikonet      for å 
utvide og få tilgang til de 
enkelte volumkontrollene.

Bruk volumkontrollen 
til å justere lydvolumet 
som strømmes fra True 
Wireless-enhetene, eller 
trykk på det tilhørende 
ikonet    for å slå av 
lyden. Hvis du har en 
bilateral konfigurasjon, 
trykker du på det 
horisontale kontrollikonet   

   for å utvide og få 
tilgang til de enkelte 
volumkontrollene.

Justere volumet

Oppsettveiledning
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Vise status på lydprosessor

Trykk på informasjonsikonet   
 for å se gjeldende 

status på lydprosessor.

Skjermbildet Status viser 
gjeldende program, 
volumnivå osv. Dette kan 
være veldig nyttig hvis du 
er forelder/foresatt til en 
Baha-mottaker.

Opprette favoritter

1.   Trykk på equalizer-ikonet   
   i fanemenyen 

på startskjermbildet 
for å justere bass, 
mellomtone og diskant.

2.   Flytt glidebryterne 
opp eller ned for å 
optimalisere lyden 
etter omgivelsene du 
er i. Trykk på ikonet   

   for å gå tilbake til 
standardinnstillingene 
(flat).

3.   Appen har noen 
forhåndsinnstillinger som kan 
være nyttige i forskjellige 
lydmiljøer. Du kan alltid 
finjustere dem manuelt ved 
å bruke glidebryterne. Trykk 
på "Neste"-knappen for å 
lagre disse innstillingene som 
en favoritt i appen for enkel 
tilgang senere.

4.  Velg et ikon for den nye 
favoritten din, og trykk 
deretter på "Neste". Velg 
deretter om du vil koble 
favoritten til et bestemt  
sted eller ikke, og trykk  
så på Ferdig.

Oppsettveiledning
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Skjermbildet Innstillinger
Fra skjermbildet App-
innstillinger, som er 
tilgjengelig ved å trykke på 
ikonet for innstillingsmenyen    

 på startskjermbildet,  
kan du velge blant en rekke 
alternativer og funksjoner.

Du kan finne en mistet 
lydprosessor ved hjelp av 
singalstyrken (jo nærmere 
du kommer, jo høyere 
vil linjen(e) være). Trykk 
på «Finn lydprosessor» i 
innstillingsmenyen.

Trykk på nålikonet  nederst 
på siden Finn lydprosessor 
for å finne en lydprosessor 
som er lenger unna. Kartet 
viser det siste stedet telefonen 
din hadde kontakt med 
lydprosessoren.

Trykk på "Hørselssporing"  
i innstillingsmenyen for å  
spore lydprosessorbruk og  
se modell- og serienummer 
for lydprosessoren din.

Oppsettveiledning
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Slik parer og kobler du lydprosessoren din til Baha Smart-appen
Pare Apple-enheten din med lydprosessoren

Før du starter paringen... 

1. Sørg for at lydprosessoren har et nytt batteri.
2. Lukk alle åpne apper på Apple-enheten din.
3. Slå av eventuelle parede Cochlear True Wireless-

enheter.
4. Sørg for at lydprosessoren din er slått av.
5. På Apple-enheten går du til Innstillinger > 

Tilgjengelighet
6. Slå på lydprosessoren for å gjøre den synlig  

i 120 sekunder. Når du parer to lydprosessorer,  
må du slå dem på samtidig.

7. Trykk på "Høreapparater" på Apple-enheten.  
Hvis Bluetooth-funksjonaliteten er slått av,  
trykker du for å slå den på.

8. Apple-enheten vil nå begynne å søke etter 
lydprosessoren. Dette kan ta litt tid.

9. Trykk på navnet på lydprosessoren når det vises. 
Hvis du parer bilaterale lydprosessorer, vises bare 
ett navn sammen med R + L.

10. Når paringsvinduet vises, godtar du 
paringsforespørselen (eller paringsforespørslene 
hvis du parer bilaterale lydprosessorer).

11. Viktig: Vent (og ikke forlat paringsskjermbildet) 
til du hører bekreftelse av paring i lydprosessoren 
før du fortsetter. Du vil høre 6 pipetoner, etterfulgt 
av en pulstone ca. 20 sekunder senere. (eller vent 
i 120 sekunder for å være sikker på at prosessen 
er fullført).

12. Når paringen er fullført, fortsetter du med å starte 
og koble til Baha Smart App.

Apple Watch

Sveip over skjermen mot venstre 
eller høyre for å velge program, 
aktivere overføring av lyd fra 
trådløst tilbehør eller velge en 
favoritt. Bruk Digital Crown-hjulet 
for å justere volumet opp eller 
ned (eller dempe ved å sette 
volumet til 0).

Oppsettveiledning
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Slik parer og kobler du lydprosessoren din til Baha Smart-appen
Koble Baha Smart-appen til lydprosessoren din

Før du starter Baha Smart-appen, må du sørge for 
at paringen ble bekreftet og at lydprosessoren har 
et nytt batteri og er slått på. 

Trykk ganske enkelt på ikonet for Baha Smart-
appen på Apple-enheten for å aktivere appen. 

1. Tillat at appen får tilgang til posisjonen din for å 
hjelpe deg med å finne en mistet lydprosessor og 
varsle deg når du går inn i et tilkoblet område.

2. Tillat at appen sender deg varsler for å motta 
advarsler om batteri og tilkobling, eller tips om 
hvordan du oppnår den beste høreopplevelsen.

3. Les personvernerklæringen, og velg om du 
vil godkjenne eller avslå å sende anonymisert 
diagnostikk- og bruksinformasjon for å hjelpe 
Cochlear med å forbedre produktene. Valget 
påvirker ikke din mulighet til å bruke appen.

4. Velg "Kom i gang" for å kontrollere lydprosessoren 
din, eller "Demo" for å utforske appen.

5. Hvis du velger "Kom i gang", fortsetter du med  
å logge på med Cochlear-kontoopplysningene  
dine. Hvis du ikke har en Cochlear-konto, velger  
du "Opprett ny konto" og følger instruksjonene  
på skjermen.

6. Når du er logget inn, følger du instruksjonene 
på skjermen for å fortsette med å opprette en 
sikker forbindelse og synkronisere appen med 
lydprosessoren. Hvis noe ikke fungerer som det 
skal, vil du få instruksjoner.

7. Når tilkoblingen er fullført, åpnes appen på 
startskjermbildet. Du er nå klar til å kjøre  
Cochlear Baha Smart App.

Oppheve paring av lydprosessoren på iPhone.

Trykk på Innstillinger > Tilgjengelighet > 
Høreapparater på Apple-enheten.

Trykk på navnet på lydprosessoren under Enheter. 
Trykk på "Glem denne enheten".

Merk: Du må kanskje slå Bluetooth-funksjonaliteten 
av og på.

Om favoritter

I enkelte tilfeller kan favorittene dine bli fjernet fra 
appen, inkludert:

• hvis du har oppfølging med en hørselsspesialist 
og det gjøres endringer i programmene dine.

• hvis du parer en lydprosessor med et annet 
serienummer.

• hvis du parer en Cochlear True Wireless-enhet til 
lydprosessoren manuelt.

• når du logger ut av appen.

Oppsettveiledning
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Feilsøking
Forbindelsen går tapt

Hvis forbindelsen går tapt og appen ikke klarer å 
koble til lydprosessoren på nytt etter at du har fulgt 
instruksjonene på skjermen, kan du prøve å lukke 
appen helt og oppheve paring av lydprosessoren fra 
Apple-enheten. Gjenta deretter paringssekvensen 
og start appen på nytt.

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

Oppdatere iOS

For å minimere risikoen for tilkoblingsproblemer 
når du oppdaterer Apple-enhetens operativsystem 
(iOS), anbefaler vi at du opphever paring av 
lydprosessoren og avinstallerer appen før du 
oppdaterer iOS. 

Hvis du opplever problemer etter oppdatering 
av iOS, må du koble fra lydprosessoren, 
avinstallere appen og starte Apple-enheten på 
nytt. Deretter starter du med å pare lydprosessoren, 
før du laster ned og installer appen.

For oppdatert informasjon om kompatibilitet kan 
du se www.cochlear.com/compatibility.
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Oppsøk helsepersonell for å få råd om behandling av hørselstap. Resultatene kan variere, og helsepersonellet 
vil informere deg om faktorer som kan påvirke resultatet ditt. Les alltid instruksjonene før bruk. Ikke alle 
produktene 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 Watch, iPhone, iPad, iPod Touch og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., 
registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke for Apple Inc. 

Bluetooth®-ordet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth 
SIG, Inc., og Cochlear Limited bruker disse på lisens. 
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