
OTICON 
C O N N E C T I V I T E I T  A N D R O I D  T E L E F O O N  

U kunt uw hoortoestellen koppelen met uw Android-telefoon via de Oticon On
app. U kunt u hoortoestellen bedienen via de app. Het is ook mogelijk om geluid
te kunnen streamen van uw telefoon naar de hoortoestellen, hiervoor heeft u een
connectclip nodig.  

Volg de volgende stappen: 

Stap 1 

Download de Oticon On app in de
Google play store en open de app.  

Stap 2 

Zorg dat de bluetooth van uw telefoon is
ingeschakeld. Dit kunt u doen in de instellingen
van uw telefoon. Mocht de bluetooth nog niet
aanstaan geeft de app hier een melding over.  

Stap 3 

Geef toestemming dat de app uw locatie
kan bekijken, dit is nodig voor de
bluetooth connectie.  

Stap 4 Stap 5 

De app gaat zoeken naar uw hoortoestellen.
Wanneer ze zijn gevonden wordt de naam
weergegeven op het scherm. U krijgt per
hoortoestel een pop-up melding met een
koppelverzoek. Klik op koppelen.  

Stap 6 

Wacht tot Oticon ON verbinding maakt met uw
hoortoestellen. Als er groene vinkjes in beeld
komen zijn de hoortoestellen gekoppeld. 

De hoortoestellen moeten in de koppelstand
gezet worden, dit doet u door de batterijlade
open en dicht te doen. Leg de toestellen dan
dichtbij uw telefoon. Ze blijven 3 minuten in
de koppelstand.  



De hoortoestellen kunnen maar met 1 bluetooth device tegelijk
verbonden zijn. 

Zorg altijd voor een volle batterij als u uw hoortoestellen wil gaan
koppelen aan de telefoon.

Wanneer u een nieuwe telefoon heeft aangeschaft is het belangrijk dat de
hoortoestellen in de oude telefoon eruit worden gehaald. Dit kunt u doen
door naar de bluetooth instellingen van uw telefoon te gaan. U klikt op de
hoortoestellen en klikt op het kopje hoortoestellen vergeten. Het is ook
belangrijk dat de hoortoestellen uit de oude Oticon On app worden
gehaald. Dit doet u in de app bij het kopje "mijn hoortoestellen" en klik op
vergeet hoortoestel.  

Het kan zijn dat na een langere tijd de verbinding weg is tussen uw
hoortoestellen en telefoon. Druk op vergeet hoortoestellen. Dit kunt u
doen door naar de bluetooth instellingen van uw telefoon te gaan. U
klikt op de hoortoestellen en klikt op het kopje hoortoestellen
vergeten. Start de telefoon hierna helemaal opnieuw op en volg alle
stappen hierboven, om de toestellen opnieuw te koppelen. 

 

Belangrijk 


