
Bir Sonova Markası

myPhonak
Kullanım Kılavuzu - myPhonak 6



2

Başlangıç

myPhonak, merkezi İsviçre'nin Zürih kentinde yer alan, işitme çözümlerinde dünya 
lideri Sonova tarafından geliştirilmiş bir uygulamadır. Sunulan tüm imkanlardan 
yararlanmak için kullanım talimatlarının tamamını okuyun.

Uygulamanın kullanımı için ilave eğitim gerekli değildir

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların 
Sonova AG tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. 

iPhone®, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Android, Google LLC şirketinin ticari markasıdır. 

IOS®, Amerika Birleşik Devletlerine ve/veya diğer ülkere bağlı tescilli bir ticari marka ve Cisco Systems, Inc'in ticari 
bir markasıdır.

Uyumluluk bilgisi:
myPhonak uygulamasının kullanılabilmesi için Bluetooth® 
bağlantısına sahip Phonak işitme cihazları gereklidir. 
myPhonak, iOS® Sürüm 14 veya üzerinde çalışan, Bluetooth® 
düşük enerji (DE) özelliğine sahip telefonlarda kullanılabilir. 
myPhonak, Bluetooth® 4.2 ile Android OS 7.0 ve üzerini 
destekleyen Google Mobil Servisleri (GMS) sertifikalı Android™ 
cihazlarda kullanılabilir.

İçindekiler

Bu kullanım kılavuzunda, myPhonak'ın özellikleri ve bu özelliklerin 
kullanıcı tarafından nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Uygulamayı 
kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona 
okuyun.
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Hızlı genel bakış

Programı ayarla

0

Sol %100

Sol Bağlandı

Kontrolleri göstermek veya gizlemek için  
ekrana dokunun

Otomatik

SAĞLIK

Ana 
Sayfa Sağlık Cihazlar Destek Profil

TV Müzik

Sağ %53

Sağ BağlandıKullanımdaki 
mevcut program

Sessize alın /  
sesi açın

*Yalnızca şarj edilebilir işitme cihazları için

Program kayar 
menüsü
Pil durumu* 

Sizin görüntünüz 

Aramayı sonlandırma

Mikrofonu aç/kapat 

Taraftan bağımsız 
ses seviyesi

Gelişmiş uzaktan kumanda -  
ses ayarları

Ses seviyesini 
ayarlama

İşitme cihazı 
bağlantısı 

İşitme uzmanının 
görüntüsü 

Kamera görüntüsünü çevir

Videoyu aç/kapat 

Navigasyon

Uzaktan Kumanda Uzaktan Destek
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Hızlı genel bakış

Programı ayarla

0

Sol %100

Otomatik

SAĞLIK

SAĞLIK KAYNAKLARI

UZAKTAN DESTEK

İPUÇLARI ve SSS'ler

KALP ATIŞ HIZI

KULLANIM  
SÜRESİ

EKOLAYZER ÖN AYARLARI

Müziği Ayarla
Program ayarları

SES SEVİYESİ

GÜRÜLTÜ AZALTMA

KONUŞMA ODAĞI

DİNAMİKLER

Ses perdesini ayarlayın
Hızlı erişim için önceden yapılmış ayarları kullanın

Sesi azaltın veya artırın

Arka plan seslerini alın veya azaltın

Çevreden veya doğrudan önden gelen sesleri 
dinleyin

Yüksek sesleri azaltın veya yumuşak sesleri 
artırın

Düşük

Düşük

Geniş

Yüksek sesi azalt

Yüksek

Yüksek

Dar

Yumuşaklığı artır

Hiçbir hedef 
belirlenmedi

Dinlenme halinde 
56 BPM

sa

BPM

0

- -

30 4.600dakika
Hiçbir hedef 
belirlenmedi

adım

SAĞLIK

GÜNLÜK ADIM

Daha sağlıklı alışkanlıklar 
kazanın 

Zinde kalın!

Gerçek zamanlı bağlan

Uzaktan Deste-
ğin ayarlanması 
konusunda 
yardım

Sağlık aktivitelerinizi izlemek için işitme 
cihazlarınızı kullanın  

Sağlıklı kalmanıza 
yardımcı olabilecek başka 
uygulamalara göz atın.

İşitme uzmanınızla bir Uzaktan Destek 
randevunuz var mı?

Varsayılan

Güncelle Yeni olarak 
kaydet

Konfor Netlik

12/04/21 07:30'da senkronize edildi

Daha fazla bilgi alın

Şimdi başlayın

Siteyi ziyaret edin

Ana Sayfa Sağlık Cihazlar Destek Profil

Ana Sayfa Sağlık Cihazlar Destek Profil

TV Müzik

Sağ %53

Uzaktan 
Kumanda

Sağlık özelliğine 
hızlı erişim

Sıkça Sorulan 
Sorular

Navigasyon

Uzaktan Destek 
bilgilerine hızlı 
erişim

Sağlık kartları

Başka sağlık uygulaması 
önerileri

Gelişmiş uzaktan kumanda
gelişmiş ses ayarları dahil

Ana Sayfa Sağlık

Ek bilgiler

Hızlı ön ayar seçimi

Ses seviyesini ayarlama

Yumuşak/yüksek  
ses ayarı

Gelişmiş ekolayzer 
ayarı

Gürültü ve konuşma 
için ses düzenleyiciler
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myPhonak kurulumu

Geri

Sonova AG

64 Beğeni
17+5.0

Yaş

myPhonak

Al

Turu atla

Hesap oluştur

Hesap olmadan devam et

İlerle Devam

Yeni myPhonak'a hoş geldiniz 

İşitme cihazlarınızı kontrol etme 
ve sağlık verilerinizi takip etmenin 

ötesine geçmeye hazır mısınız?  
Daha fazlasını öğrenmek için kaydırın

Zaten bir myPhonak hesabınız var mı?  Oturum Aç

veya Gizlilik  Bildirimini ve Hükümler ve Koşulları 
okudum ve anladım.

Sonova kişisel verilerinizi, myPhonak uygulamasının 
doğru ve güvenli bir şekilde çalıştığından emin 
olmak gibi amaçlarla işler. Kişisel verilerinizin 
işlenmesine ilişkin haklarınız arasında, yürürlükteki 
yasalar çerçevesinde verilerinize erişme, verilerinizi 
düzeltme veya verilerinizin silinmesini talep etme 
hakkı yer alır. Gizlilik Bildirimimiz, size kişisel 
verileriniz ve verilerinizi nasıl kullandığımıza dair 
daha fazla bilgi sağlar. 
Gizlilik Bildirimimize göz atın.

Sonova myPhonak uygulamasını bu Hükümler ve 
Koşullar doğrultusunda sunar. 

İşitme cihazlarımın işlevlerini ve 
özelliklerini geliştirmek ve myPhonak 
app deneyimini geliştirmek için kullanım 
verilerimin Phonak ile paylaşılmasını 
kabul ediyorum.

Bu tercihleri dilediğiniz zaman uygulama 
içinden değiştirebilirsiniz 

Kullanım süresi, adım ve kalp atış hızı takibi

Sağlık verilerinizi saklamak için güvenli 
bir hesap 

Bir myPhonak hesabı 
oluşturun ve şunlardan 
yararlanın: 

Gizliliğiniz bizim için 
önemlidir 

Veri paylaşımı  
tercihlerinizi ayarlayın

Bir hesap oluşturun
İsteğe bağlı olarak bir 
myPhonak hesabı  
oluşturabilirsiniz. Sağlık 
özelliklerine erişmek için  
bu zorunludur.

Uygulamayı açın
Uygulamayı ilk açtığınızda 
uygulamada bir tura katılma 
seçeneğiniz vardır. Bunu 
yapmak istemiyorsanız Turu 
atla seçeneğine tıklayın.  

Gizlilik politikası
Uygulamayı kullanmak 
için, Gizlilik Bildirimi ve 
Hükümler Koşullarını 
okuduktan sonra kutuyu 
işaretlemeniz gerekir. 
Ardından İlerle seçeneğine 
tıklayın.   

Ürün geliştirme
Ürünlerimizi tanıyıp 
geliştirmemizi sağlayan 
uygulama kullanım 
verilerini isteğinize bağlı 
olarak paylaşabilirsiniz. 
Verileriniz, gizlilik  
bildiriminde açıklandığı 
şekilde işlenecektir ve 
veriler size kadar geri 
izlenemez.

myPhonak'ı indirin
Uygulamayı mağazadan 
indirin. Kurulum sonrasında 
uygulamayı açın. 

• Akıllı telefonunuzu WiFi veya mobil veri aracılığıyla internete bağlayın
• Akıllı telefonunuzun Bluetooth® özelliğini açın
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myPhonak ile bir hesap oluşturma

İleri İleri

İleri Onay kodunu girin

Ülkenizi veya bölgenizi 
seçin

Onay e-postası  
gönderildi

Şifrenizi belirleyinE-posta ile kaydolun

Onay kodunuzun bulunduğu e-posta kısa süre 
içinde gelen kutunuza ulaşacaktır. Eğer e-postayı 
almadıysanız spam klasörünüzü kontrol edin, 
orada olabilir.

İptal

Şifre, en az bir rakam veya harf içerecek şekilde en 
az 8 karakter olmalıdır.

Afganistan

Arnavutluk

Cezayir

Başka Ülke

Başka Ülke

Başka Ülke

Başka Ülke

Başka Ülke

Başka Ülke

Lütfen e-postanızı belirtin. E-posta yoluyla bir onay 
kodu alacaksınız.

E-posta Şifre

adi.soyadi@alanadi.com ********8 |

Hesap oluştur

Hesap olmadan devam et

Zaten bir myPhonak hesabınız var mı?  Oturum Aç

veya

Kullanım süresi, adım ve kalp atış hızı takibi

Sağlık verilerinizi saklamak için güvenli 
bir hesap 

Bir myPhonak hesabı 
oluşturun ve şunlardan 
yararlanın: 

Bir hesap oluşturun
İsteğe bağlı olarak bir 
myPhonak hesabı 
oluşturabilirsiniz. Sağlık 
özelliklerine erişmek için bu 
zorunludur.
Zaten bir hesabınız varsa 
Oturum Aç seçeneğine 
tıklayın.  

E-posta ile kaydolun
Kaydolmak için e-posta 
adresinizi kullanın. 

Şifrenizi belirleyin 
Güvenli bir şifre oluşturmak 
için talimatları izleyin. Şifre 
en az 8 karakter içermelidir. 
Sonraki adıma gitmek için 
İleri öğesine dokunun.  

Ülkenizi seçin 
Hesap bilgileriniz, ülkenizin 
düzenlemelerine göre güvenli 
bir şekilde saklanır.

Doğrulama e-postası
E-posta adresinizi 
girdiğinizde, belirttiğiniz 
e-posta adresine bir 
doğrulama kodu gönderilir. 
Onay kodunu aldığınızda 
Onay kodunu girin öğesine 
dokunun. 
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Hesap oluşturma sorunlarını giderme

İnternet bağlantısı yok

Tekrar dene

İptal

Arka yüz sistemimize bağlanamadık.  
Lütfen internet bağlantınızı açın ve 

tekrar deneyin.

İleri

Onay kodunu girinOturum açGönder

Onay kodunuzu girinOnay kodunun süresi 
doldu

Şifre sıfırlama e-postası 
gönderildi

E-posta yoluyla gönderdiğimiz onay kodunu girin.Onay kodunuzun bulunduğu e-posta kısa süre 
içinde gelen kutunuza ulaşacaktır. Eğer e-postayı 
almadıysanız spam klasörünüzü kontrol edin, 
orada olabilir.

Şifrenizi sıfırlama bağlantısının bulunduğu bir 
e-posta gönderildi. Eğer e-postayı almadıysanız spam 
klasörünüzü kontrol edin, orada olabilir. 

İptalİptal

Şifre sıfırlama bağlantısı 
talep edin

E-posta

Onay kodu

Lütfen geçerli bir kod girin

E-postayı almadınız mı?  Tekrar gönderadi.soyadi@alanadi.com

12A BCE

İnternet bağlantısı
Hesabınızı oluşturmak için 
internete bağlı olmanız 
gerekir. Akıllı telefonunuzun 
bağlı olduğundan emin olun 
ve tekrar deneyin. 

Şifrenizi sıfırlayın
Şifrenizi hatırlamıyorsanız 
veya sıfırlamak istiyorsanız 
e-posta adresinizi girin ve 
Gönder öğesine dokunun.

Şifrenizi sıfırlayın 
Şifrenizi sıfırlama 
bağlantısının bulunduğu bir 
e-posta alacaksınız. 
Talimatları izleyin ve işlemi 
tamamladığınızda, yeni 
şifrenizle oturum açmak için 
uygulamaya geri dönüp 
Oturum aç öğesini seçin

Süresi dolmuş onay kodu 
E-posta adresinizi 
doğrulamak için gereken 
onay kodunun süresi yedi 
gün sonra dolacak. Süresi 
dolarsa, e-posta ile yeni bir 
kod alacaksınız. Hesabınızı 
oluşturma işlemini 
tamamlamak için yeni kodu 
girin

Geçersiz onay kodu 
Geçersiz bir kod yazarsanız, 
e-posta ile yeni bir kod almak 
için Tekrar gönder'e 
tıklayabilirsiniz.  Yeni kodu 
girin ve hesabınızı oluşturma 
işlemine devam etmek için 
İleri öğesine tıklayın.

Bu E-posta adresi zaten kullanılıyor: Geçmişte bir Phonak hesabı oluştururken kullandığınız e-posta adresini kullandıysanız, bizden ilgili talimatların yer aldığı bir 
bilgilendirme e-postası alırsınız. Yeni bir hesap oluşturmak istiyorsanız lütfen farklı bir e-posta adresi kullanın. Aksi takdirde yalnızca aynı e-posta adresiyle oturum 
açabilirsiniz.
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Phonak işitme cihazlarıyla eşleştirme

Haydi başlayalım Devam

myPhonak'ı kullanmak 
için işitme cihazlarınızı 
eşleştirin 

Aranıyor İşitme cihazlarınız 
eşleştiriliyor

Eşleştirme tamamlandı!

Böylece myPhonak uygulamasının harika özelliklerinin 
tümünü kullanarak işitme cihazı ayarlarınızı 
düzenleyebilir, işitme uzmanınıza bağlanabilir ve 
aktivite seviyelerinizi takip edebilirsiniz.

İşitme cihazları aranıyor. Artık myPhonak uygulamasını kullanmaya hazırsınız

Bunu nasıl yapacağınızı öğrenin

Aramalar ve ses aktarımı için işitme 
cihazı kontrollerini etkinleştirmek 
ister misiniz? 

Sophia'nın sol işitme 
cihazı

Sophia'nın sağ işitme 
cihazı

Sophia'nın sol işitme cihazı
Sophia'nın sağ işitme cihazı

Pete'in sol işitme cihazı

BULUNAN CİHAZ:

İSTEĞE BAĞLI FONKSİYON

Bluetooth Eşleştirme Talebi

Eşleştirİptal

Sophia'nın sol işitme cihazı iPhone'unuz ile 
eşleşmek istiyor

Eşleştirme talimatları
Haydi başlayalım öğesine 
dokunun ve işitme 
cihazlarınız için talimatları 
izleyin.

Aranıyor
Uygulama, uyumlu işitme 
cihazlarını aramaktadır ve 
bunları tespit eder etmez 
görüntüleyecektir. Bu birkaç 
saniye alabilir. Cihazlar 
görüntülendiğinde bağlamak 
istediğiniz cihaza dokunun. 

İşitme cihazlarını eşleştirme
Uygulama her bir işitme 
cihazına ayrı şekilde 
bağlanacaktır.   

Her cihaz için onaylayın
Apple cihazlarında, açılan 
pencerede her cihaz için ayrı 
ayrı Eşleştir öğesine 
dokunarak eşleştirmeyi 
onaylayın. 

Ek fonksiyonlar
İşitme cihazları başarıyla 
eşleştirildiğinde, telefon 
aramaları almak ve kesintisiz 
müzik dinlemek için işitme 
cihazlarınızı eşleştirme 
seçeneğiniz bulunur. 
Bu ek eşleştirme işlemini 
atlamak istiyorsanız Devam 
öğesine dokunun. 

Bluetooth® özellikli işitme cihazlarını myPhonak'a bağlamak için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.
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Eşleştirme sorunlarını giderme

Aranıyor
İşitme cihazları aranıyor.

myPhonak uygulamasının bu  
cihazın konumuna erişmesine  

izin verilsin mi?

Reddet

Sadece bu sefer

Uygulamayı kullanırken

Sophia'nın sol işitme cihazı
Sophia'nın sağ işitme cihazı

Pete'in sol işitme cihazı

BULUNAN CİHAZ:

İşitme cihazlarınız 
eşleştiriliyor

İşitme cihazlarınız 
eşleştiriliyor

Sophia'nın sol işitme 
cihazı

Sophia'nın sol işitme 
cihazı Sophia'nın sağ işitme 

cihazı

Sophia'nın sağ işitme 
cihazı

Tekrar deneYalnızca sol tarafı bağla

Tekrar dene

Kurulum sürecindeki olası hatalar.
Sorun giderme konusunda daha fazla bilgi için lütfen https://www.phonak.com/myphonakapp adresinde bulunan Phonak 
destek sayfasını ziyaret edin

Her iki cihaza da bağlantı 
başarısız
Eşleştirme işlemini yeniden 
başlatmak için Tekrar dene 
öğesine dokunun ve 
talimatları izleyin.

İşitme cihazı bağlantı 
hatası
İşitme cihazlarının biriyle 
eşleştirme başarısız olursa 
eşleştirme işlemini yeniden 
başlatmak için Tekrar dene 
öğesine dokunabilirsiniz.

Uyumsuz cihazlar
Uygulama, işitme cihazları 
uyumlu olmadığı için 
cihazlara bağlanamıyor.
Daha fazla bilgi için lütfen 
işitme uzmanınızla iletişime 
geçin.

Konum
Android cihazlarda 
Bluetooth® özellikli cihazları 
ilk kez eşleştirirken konum 
hizmetlerini etkinleştirmeniz 
gerekir. İlk kurulumdan sonra 
konum hizmetlerini tekrar 
devre dışı bırakabilirsiniz. 

https://www.phonak.com/myphonakapp
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Ana Sayfa - Uzaktan Kumanda görünümü

Ana Sayfa Ana Sayfa Ana Sayfa Ana SayfaSağlık Sağlık Sağlık SağlıkCihazlar Cihazlar Cihazlar CihazlarDestek Destek Destek DestekProfil Profil Profil Profil

Programı ayarla Programı ayarla Programı ayarla Programı ayarla

Sol %100 Sol %100 Sol %100 Sol %100

0 3 5 03

Otomatik Otomatik Otomatik Araba

SAĞLIK SAĞLIK SAĞLIK SAĞLIK

TV TV TV Sakin ortamMüzik Müzik Müzik Rahat-
lama

Sağ %53 Sağ %53 Sağ %53 Sağ %53

Tüm işitme cihazları için mevcut olan işlevler.

İşitme cihazının ses 
seviyesini ayarlama
Bu kaydırıcıyı, ses seviyesini 
artırmak için yukarı, ses 
seviyesini azaltmak için aşağı 
getirin. İki işitme cihazı 
kullanıyorsanız bu kaydırıcı 
her iki cihazı da aynı anda 
kontrol eder.

Sessiz
İşitme cihazlarını sessize 
almak için Sessiz öğesine 
dokunun.

Programlara erişme 
Ses programlarınıza doğrudan 
uygulamanın ana ekranından 
erişin. İhtiyaçlarınıza uygun 
bir program seçmek için 
üzerine dokunarak kayar 
menüyü kaydırın. 
İçlerinden seçim yapın:

Otomatik program

İşitme uzmanınız tarafından 
oluşturulan programlar

Sizin oluşturduğunuz 
programlar

  

Ses seviyesini ayırın
Her bir işitme cihazının ses 
seviyesini bağımsız olarak 
ayarlamak için Ayır 
simgesine basın. 

Program kayar 
menüsü
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Ana Sayfa - Uzaktan Kumanda görünümü*

Ana Sayfa Ana SayfaSağlık SağlıkCihazlar CihazlarDestek DestekProfil Profil

Programı ayarla Programı ayarla

Sol %100 Sol %100

0 0

Otomatik Otomatik

SAĞLIK SAĞLIK

TV TVMüzik Müzik

Sağ %53 Sağ %20

Ayarlamak istediğiniz seçeneği seçin

İptal

Ortam dengesi

Çınlama

Tinnitus Baskılayıcı Gürültü

Ortam dengesi

Çınlamayı baskılamak için gelen gürültüyü azaltın 
veya artırın

Aktarılan sinyalin (harici bir mikrofondan gelen)  
ve çevresel sesin (çevreleme) karışımını  

azaltın veya artırın

Daha az
Çevre

Daha fazla
Harici mikrofon

Kapat Kapat

*Özellikler ve işitme cihazı uyumluluğu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen işitme uzmanınıza danışın.

Daha fazla ayar
İşitme cihazlarının nasıl 
programlandığına ve sahip 
olduğunuz kablosuz 
aksesuarlara bağlı olarak ses 
aktarımı yapıyorsanız, çınlama 
baskılama gürültüsü ve ortam 
dengesi gibi daha fazla ayarı 
düzenleyebilirsiniz.

Örnek
Örneğin, işitme cihazlarınız 
çınlama işlevini destekliyorsa 
ve bir ses aktarım 
programındaysanız her ikisini 
de özel ekranlarda 
ayarlayabilirsiniz.

Tinnitus Baskılayıcı Gürültü
Çınlamanız varsa ve işitme 
uzmanınızdan çınlama 
baskılama gürültüsünü nasıl 
kullanacağınız konusunda 
bilgilendirildiyseniz 
maskeleyici ses seviyesini 
ayarlayabilirsiniz.

Ortam dengesi
Harici bir ses aktarma cihazı 
(örneğin TV Connector, müzik 
vs.) kullanıyorsanız aktarılan 
sinyali daha fazla duymaya 
odaklanacak ya da bunun 
yerine ortam seslerini daha 
fazla duymaya odaklanacak 
şekilde ayarlama 
yapabilirsiniz.

Pil seviyesi
Şarj edilebilir işitme cihazları 
için mevcut şarj durumunu 
görebilirsiniz. Pil seviyesi 
%20'nin altındaysa simge 
kırmızıya döner. Yakında pili 
şarj etmeniz gerekir.
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Ana Sayfa - Uzaktan Kumanda gelişmiş ayarları

Ana Sayfa Sağlık Cihazlar Destek Profil

Programı ayarla

Sol %100

0

Otomatik

SAĞLIK

TV Müzik

Sağ %100

Ekolayzer
Ses perdesini ayarlayın

Bas Orta Tiz Ses

Kapat

EKOLAYZER ÖN AYARLARI EKOLAYZER ÖN AYARLARI

Müziği Ayarla Müziği Ayarla
Program ayarları Program ayarları

SES SEVİYESİ
SES SEVİYESİ

GÜRÜLTÜ AZALTMA
GÜRÜLTÜ AZALTMA

KONUŞMA ODAĞI

DİNAMİKLER

Ses perdesini ayarlayın
Hızlı erişim için önceden yapılmış ayarları 
kullanın

Ses perdesini ayarlayın
Hızlı erişim için önceden yapılmış ayarları 
kullanın

Sesi azaltın veya artırın
Sesi azaltın veya artırın

Arka plan seslerini alın veya azaltın
Arka plan seslerini alın veya azaltın

Çevreden veya doğrudan önden gelen sesleri 
dinleyin

Yüksek sesleri azaltın veya yumuşak sesleri artırın

Düşük
Düşük

Düşük
Düşük

Geniş

Yüksek sesi 
azalt

Yüksek
Yüksek

Yüksek
Yüksek

Dar

Yumuşaklığı 
artır

Varsayılan Varsayılan

Güncelle Yeni olarak kaydet

Konfor KonforNetlik Netlik

Programı ayarla
Programı ayarla öğesine 
dokunarak, gelişmiş ses 
ayarları ile seçilen programı 
düzenleyebilirsiniz.

Program ayarları
Seçilen programı farklı 
yöntemlerle 
ayarlayabilirsiniz. Her bir 
ayarı düzenlemek için 
kaydırma çubuklarını 
kullanın: ekolayzer ön 
ayarları, ses kontrolü, gürültü 
azaltma, konuşma odağı ve 
dinamik kontrol.

Ekolayzer ön ayarları
Ekolayzer ön ayarları, 
bulunduğunuz akustik 
ortama göre ses perdesinde 
hızlı ayarlar yapmanızı sağlar. 
Daha gelişmiş ayarlar 
yapmak için ekolayzer 
simgesine dokunun.

Ses perdesini ayarlama
Kaydırma çubuklarını 
kullanarak ses perdesini 
(frekans) değiştirin. Ayarlara 
geri dönmek için Kapat 
düğmesine basın.
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Ana Sayfa - Uzaktan Kumanda gelişmiş ayarları - Yeni bir program oluşturun veya  
mevcut bir programı güncelleyin*

EKOLAYZER ÖN AYARLARI

Müziği Ayarla Yeni bir program ekleyin Yeni bir program ekleyin
Program ayarları

SES SEVİYESİ

GÜRÜLTÜ AZALTMA

Ses perdesini ayarlayın
Hızlı erişim için önceden yapılmış ayarları 
kullanın

Sesi azaltın veya artırın

Arka plan seslerini alın veya azaltın

Düşük Yüksek

Varsayılan Konfor Netlik

Güncelle Yeni olarak kaydet

Kaydet

Kaydet Bitti

Yeni programınıza ne ad vermek 
istiyorsunuz?

Yeni programınıza ne ad vermek 
istiyorsunuz?

Harika, yeni bir program eklendi!

Yeni program Yeni program

Bu ad zaten kullanılıyor

C | Müzik

Dört program daha oluşturabilirsiniz (6/10)

Kişiselleştirilmiş ayarlar
Mevcut bir programı 
ayarladıktan sonra, Güncelle 
öğesine dokunarak 
güncellemeyi veya Yeni 
olarak kaydet öğesine 
dokunarak yeni bir program 
olarak kaydetmeyi 
seçebilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş ayarınızı 
adlandırma
Kişiselleştirilmiş ayarları yeni 
bir program olarak 
kaydedebilir ve seçtiğiniz bir 
adı verebilirsiniz.

Geçersiz program adı
Aynı adı yeniden kullanamaz 
veya adı boş bırakamazsınız. 
Geçerli adlar en fazla 22 
karakter içerebilir ve sadece 
boşluk içeremez.

Program kaydedildi
Yeni bir program başarıyla 
kaydedildiğinde, program 
listenize eklenir ve 
listenizdeki kullanılabilir boş 
yerlerin sayısı hakkında 
bilgilendirilirsiniz. 
Uzaktan kumanda ana 
ekranına geri dönmek için 
Bitti düğmesine basın. 

*Yalnızca belirli işitme cihazlarında mevcuttur
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Uzaktan Kumanda gelişmiş ayarları - Sorun Giderme

Program sınırına ulaşıldı Program sınırına ulaşıldı

Yönet

Yönet

Kapat

Kapat

Ne yazık ki bu temel program ile program 
kaydetmek için kullanılabilir boş yer yok. 
Aynı temel program ile sadece 4 program 

kaydedebilirsiniz

Ne yazık ki maksimum özel program 
sayısına ulaştınız

Programlarınızı yönetin Programlarınızı yönetin

Onayla Onayla

Aynı temel programdan 4 adede kadar özel 
program oluşturabilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz 
programı seçin.

Müzik

Müzik

TV

Restoran

Araba

Araba

Spor

Toplantı

Spor

Temel program: Müzik

Temel program: Müzik

Temel program: TV

Temel program: Restoran

Temel program: Müzik

Temel program: Müzik

Temel program: Müzik

Temel program: Müzik

Etkin

Etkin

Program sınırına ulaşıldı – maksimum aynı temel 
program
Aynı temel programa dayalı olan en fazla dört programınız 
olabilir.  
Sınıra ulaşmanız durumunda, Yönet öğesine dokunarak 
mevcut bir programı yenisiyle değiştirme seçeneğiniz 
vardır.

Program sınırına ulaşıldı – maksimum program sayısı
Program listenizde en fazla on adet kişiselleştirilmiş 
program kaydedilmiş olabilir.  
Sınıra ulaşmanız durumunda, Yönet öğesine dokunarak 
mevcut bir programı yenisiyle değiştirme seçeneğiniz 
vardır.
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Sağlık – Ayarlama

Ana Sayfa Ana SayfaSağlık SağlıkCihazlar CihazlarDestek DestekProfil Profil

Kaydol

Sağlık Bölümüne Hoş Geldiniz.
Kullanım sürenizi, adımlarınızı, 
kalp atış hızınızı takip etmeye 
başlayın ve aktivite hedefleri 

belirleyin 

SAĞLIK

12/04/21 07:30'da senkronize edildi

myPhonak'ın arka planda 
veri senkronizasyonu için 
konumunuza erişmesine 

izin verin

Uygulamayı kullanırken izin ver

Bir defalığına izin ver

İzin verme

myPhonak, izlenen sağlık verilerinin 
kalitesini artırmak için konumunuzu 
kullanır. Sonova, konum bilgilerinizi 
saklamayacak ve sizi hiçbir şekilde 

izleyemeyecektir.

KALP ATIŞ HIZI

KULLANIM  
SÜRESİ

Hiçbir hedef 
belirlenmedi

sa0 30 4.600dakika
Hiçbir hedef 
belirlenmedi

adım

GÜNLÜK ADIM

Sağlık bölümünün burada açıklanan bazı özellikleri yalnızca belirli İşitme cihazları ile kullanılabilir. 
Daha fazla bilgi için lütfen phonak.com adresine gidin.

Kaydol
Sağlık özelliklerine erişmek 
için myPhonak hesabınızla 
kaydolmanız gerekir. 

Konum hizmetlerini 
etkinleştirin 
Sık veri senkronizasyonuna 
izin vererek sağlık 
verilerinizin izlenme kalitesini 
geliştirmek için 
iPhone'unuzda konum 
hizmetlerini etkinleştirin. 
Erişimi reddetmeniz halinde 
sağlık verilerinizi 
izleyemezsiniz.

Sağlık bölümüne giriş 
yapın
Ayarlama işlemi 
tamamlandığında sağlık 
panosuna (sağlık ana ekranı) 
giriş yapabilirsiniz.
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Sağlık

Ana Sayfa Ana SayfaSağlık SağlıkCihazlar CihazlarDestek DestekProfil Profil

SAĞLIK

SAĞLIK SAĞLIK

12/04/21 07:30'da senkronize edildi 12/04/21 07:30'da senkronize edildi

12/04/21 07:30'da senkronize edildi 12/04/21 07:30'da senkronize edildi

Ana Sayfa Sağlık Cihazlar Destek Profil

SAĞLIK

İşitme cihazı bağlantısı başarısız oldu

KALP ATIŞ HIZI

KALP ATIŞ HIZI KALP ATIŞ HIZI

KALP ATIŞ HIZI

KULLANIM  
SÜRESİ

KULLANIM  
SÜRESİ

KULLANIM  
SÜRESİ

8 saat/gün 8 saat/gün

8 saat/gün

Dinlenme halinde 
56 BPM

Dinlenme halinde 
56 BPM

sa sa

sa

BPM

BPM

10 10

3

- -

- -

30 30

10

12.550 12.550

12.5504.600

dakika dakika

dakika

10.000 adım/gün 10.000 adım / 
gün

Hiçbir hedef 
belirlenmedi

adım adım

adımadım

GÜNLÜK ADIM GÜNLÜK ADIM

KALP ATIŞ HIZI

KULLANIM  
SÜRESİ

8 saat/gün

Dinlenme halinde 
56 BPM

sa

BPM

10

- -

30 dakika
10.000 adım / 
gün

GÜNLÜK ADIMGÜNLÜK ADIM

Siteyi ziyaret edin

SAĞLIK KAYNAKLARI

Zinde kalın!
Sağlıklı kalmanıza 
yardımcı olabilecek başka 
uygulamalara göz atın.

* Sağlık bölümünde canlı Adımlar özelliğine erişmek için, uyumlu Paradise Audéo R ve Audéo RT 

kullanıcılarının en son ürün yazılımı sürümüne güncelleme yapmaları gerekir. Naida P-PR kullanıcıları, 

canlı kullanım süresi bilgilerine ve adım grafikleri için saatlik güncellemelere erişebilirler.

Bu bölümde yer alan bilgiler yalnızca eğitici ve bilgilendirici niteliktedir. Sağlık bölümünde gösterilen bilgiler profesyonel tıbbi tavsiyeler yerine kullanılmamalıdır.  

Sağlığınız hakkında sorularınız varsa veya bir egzersiz programına başlamadan önce mutlaka bir doktora veya başka bir sağlık uzmanına danışmanız gerekir.

Sağlık panosu içeriği
Sağlık panosunda şunları yapabileceksiniz:
• İşitme cihazlarınız tarafından desteklenen 

sağlık fonksiyonlarına erişin ve değerlerinin 
canlı olarak değiştiğini görün*

• Önceden ayarlanmışsa hedef ilerlemesini görün
• Sağlık ipuçlarına erişin (diğer sağlık 

uygulamaları için öneriler)

Hedef ilerlemesi örnekleri
Hedefler belirlediyseniz ilerlemenizi, her bir 
özelliğin simgesinin etrafındaki yeşil dairede 
görebilirsiniz.
Hedefinizin maksimum değerini aştıysanız simge 
etrafında ikinci bir daire görürsünüz.

İşitme cihazlarınız ile bağlantı
Sağlık fonksiyon değerlerinizin canlı 
olarak değiştiğini görebilmek için işitme 
cihazlarınıza bağlanmanız gerektiğini 
unutmayın. Uygulamanın işitme 
cihazlarınızla sık sık senkronize olması 
daha doğru zaman bilgileri sağlar. 
Bağlantı kesilirse veya verileriniz 
senkronize edilemezse bu konuda 
bilgilendirilirsiniz ve ne yapacağınızı 
öğrenmek için web sitesinde sıkça sorulan 
sorular bölümüne yönlendirilirsiniz.
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Sağlık bölümü ayrıntılı özellik görünümleri – Kullanım süresi, adımlar, aktivite seviyeleri*,  
yürünen ve koşulan mesafe**

Kullanım süresi AdımKullanım süresi Adım

Mevcut MevcutHaftalık ortalama Haftalık ortalama

SAAT SAAT0 9DAKİKA Adım AdımDAKİKA20 4.500 7.10000
28 Mart 2021, Cuma 28 Mart 2021, Cuma24-31 Mart 2021 24-31 Mart 2021

Sol AdımSol Adım

Dakika AdımSAAT Adım

Sağ Sağ Hedefler OrtalamaHedefler Ortalama

Gün GünGün GünHafta HaftaHafta HaftaAy AyAy AyYıl YılYıl Yıl

MEVCUT HAFTALIK ORTALAMA

GÜNLÜK HEDEF

MEVCUT HAFTALIK ORTALAMA

12/04/21 07:30'da senkronize edildi

9 saat 00 dakika9 saat 00 dakika
Sol

Sakin ortamlar

Müzik

2 saat 00 dakika

6 saat 00 dak

Sağ

Gürültülü ortamlar

Ses aktarımı

0 saat 30 dakika

0 saat 30 dakika

Hedef belirleyin

Ses ortamlarınız

*Tüm şarj edilebilir Audéo Paradise, Phonak Audéo Fit ve Phonak Audéo Lumity işitme cihazları için. 

**Phonak Audéo Fit ve Phonak Audéo Lumity işitme cihazları için

Kullanım süresi
Panodaki kullanım süresi kartına tıklayarak günlük 
kullanım süresi grafiğine girebilirsiniz. İlgili sekmeye 
dokunarak haftalık, aylık veya yıllık görünüme gidin; 
sekme dokunduğunuzda yeşile döner.

İki işitme cihazınız varsa grafiklerde hem sol hem 
de sağ işitme cihazının değeri görüntülenir. 
Aşağıda mevcut (günlük görünüm için) veya 
ortalama (günlük harici görünüm için) değerlerin 
yanı sıra, farklı ses ortamlarında kullanım süresinin 
bir dökümünü görebilirsiniz.

Adımlar, aktivite seviyeleri ve mesafe
Panodaki adımlar kartına tıklayarak günlük adımlar 
grafiğine girebilirsiniz. İlgili sekmeye dokunarak 
haftalık, aylık veya yıllık görünüme gidin; sekme 
dokunduğunuzda yeşile döner. 

Aşağıda mevcut (günlük görünüm için) veya ortalama 
(günlük harici görünüm için) değerlerin yanı sıra, 
yürüdüğünüz veya koştuğunuz yaklaşık mesafeyi** 
görebilirsiniz. 

Aktivite seviyeleri, hiç aktivite yapmadığınız, düşük 
seviyede (bir miktar hareket algılanır), orta seviyede 
(yürüme algılanır) veya yüksek seviyede (koşma algılanır) 
aktivite yaptığınız süreyi gösterir.
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Sağlık bölümü ayrıntılı özellik görünümleri – Kalp atış hızı*

Kalp atış hızı Kalp atış hızı

Dinlenme halinde kalp atış hızı mevcut değil Aylık ortalama dinlenme halinde kalp atış hızı

-- 63BPM BPM

28 Mart 2021, Cuma Mart 2021

Kalp atış hızı Kalp atış hızı

BPM BPM BPM

Dinlenme halindeki kalp atış hızı Dinlenme halindeki kalp atış hızı

Gün GünHafta HaftaAy AyYıl Yıl

CANLI KALP ATIŞ HIZI CANLI KALP ATIŞ HIZI

Her insanın kalp atış hızı kendine 
özgüdür ve yaş, fiziksel ve zihinsel 
sağlık, vücut sıcaklığı veya belirli 

ilaçların kullanımı gibi birçok faktörden 
etkilenebilir. 

 
Bir kişinin kalp atış hızının gün içerisinde 

değişkenlik göstermesi normaldir. 
Kalp atış hızınız genellikle uzandığınız 
zamanlarda en düşüktür. Kalp atış hızı 

fiziksel aktivite sırasında artar ve yoğun 
egzersizler, hafif egzersizlere göre daha 

yüksek bir kalp atış hızına neden olur. 

Kalp atış hızı

Kalp atış hızı (HR) takibi
Tüm görünümler canlı kalp atış hızını (HR) içerir. Günlük görünüm, dinlenme 
halinde en düşük kalp atış hızını (RHR) ve saatlik kalp atış hızı aralıklarınızı 
içerir. Haftalık görünüm, günlük dinlenme halinde en düşük kalp atış hızını 
(RHR), canlı kalp atış hızını (HR) ve günlük kalp atış hızı aralıklarınızı içerir. 

Haftalık, aylık ve yıllık görünümler şunları içerir:
• Günlük görünüm - saatlik çözünürlük (Saatlik periyodik ve canlı kalp 

atış hızı aralıkları, günde bir adet dinlenme halinde en düşük kalp atış 
hızı),

• Haftalık / aylık / yıllık görünümler - Kalp atış hızı aralıkları ve dinlenme 
halindeki kalp atış hızı aralıklarının günlük / haftalık / aylık çözünürlüğü

Daha fazla bilgi
Kalp atış hızı ve dinlenme 
halindeki kalp atış hızınızı takip 
etmenin neden önemli olduğuna 
dair daha fazla bilgi ve referansa 
ulaşmak için ekranın sağ üst 
kısmındaki (i) simgesine tıklayın. 

*Yalnızca Phonak Audéo Fit™ işitme cihazları için



19

Sağlık  - Diğer işlevler*

Kullanma süresi hedefi belirleyin Kullanma süresi hedefi belirleyin

GÜNLÜK HEDEF

Sakin ortamlar

İşitme cihazınızı düzenli olarak kullanmak 
(işitme uzmanınız tarafından önerildiği 
şekilde) ruh halinizi ve genel sağlığınızı 

iyileştirebilir. 

0 100 0saat saatdak dak

İşitme cihazınızı düzenli olarak kullanmak 
(işitme uzmanınız tarafından önerildiği 
şekilde) ruh halinizi ve genel sağlığınızı 

iyileştirebilir. 

Müzik

Gürültülü ortamlar

Ses aktarımı

2 saat 00 dakika

6 saat 00 dakika

0 saat 30 dakika

0 saat 30 dakika

Hedef belirleyin Hedef belirleyin

Hedefi kaldır Hedefi kaldır

Kullanım süresi

Haftalık ortalama

SAAT9 DAKİKA00
24-31 Mart 2021

10 saat  
30 dakika

20 saat  
30 dakika

Sol

SAAT

Sağ Hedefler Ortalama

Gün Hafta Ay Yıl

HAFTALIK ORTALAMA

12/04/21 07:30'da senkronize edildi

Hedef belirleyin

9 saat 00 dakika9 saat 00 dakika
Sol Sağ

Ses ortamlarınız

Hedefler belirleyin, değiştirin ve kaldırın*
Adım ve kullanım süresi için hedef belirlemek isteğe bağlıdır. 
Bunları sağlık bölümü ayarlanırken, sağlık panosunda veya bu 
özelliklerin ayrıntılı görünümlerinde belirleyebilirsiniz.

Yukarıdaki örnekte gösterildiği gibi ekranların akışını izlemek için 
Hedef belirleyin veya Hedefi değiştir düğmesine tıklayın. Kullanım 
süresi veya adımlar için geçerli bir sayı girin ve değişikliklerinizi 
kaydetmek için Hedef belirleyin öğesine dokunun. Hedefi silmek 
istiyorsanız Hedefi kaldır öğesine dokunun. 

*Şarj edilebilir Audéo Paradise, Phonak Audéo Fit ve Phonak Audéo Lumity işitme cihazları için.

Araç ipuçları
Beyaz bir başlıkta (araç ipucu) 
tam değerlerin 
görüntülenmesi için grafiğin 
çubuklarının bir noktasına 
tıklayın.
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Cihazlar

Audéo L90 

Mevcut: Autosense

Otomatik
Araba

Restoran
Sakin ortam

Gürültüde konuşma

Restoran

%40 %53

Bağlantı seç

Ürün Bilgileri

Ses aktarımını ayarla

Bağlantı Kontrolünü 
ayarla

Ayarları değiştir

Hatırlatıcı ayarla

İŞİTME CİHAZI  PROGRAMLARI

SOL SAĞ

BLUETOOTH TELEFON 
ARAMALARI

AUDÉO™ P90

BLUETOOTH SES AKTARIMI

BAĞLANTI KONTROLÜ

OTOMATİK AÇMA

TEMİZLİK HATIRLATICILARI

Temel program: Restoran

PROGRAM YÖNETİMİ

CİHAZ AYARLARI

İŞİTME CİHAZLARINIZ

Ana Sayfa Sağlık Cihazlar Destek Profil

İşitme cihazı programlarıAudéo L90 İşitme cihazı programları

İŞİTME UZMANI TARAFINDAN FİTTİNG'İ YAPILDI

PROGRAM ADI

TEMEL PROGRAM

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ AYARLAR

Cihazlarımı unut

Programı sil

Temel bir programın ayarlanması veya silinmesi, 
programın bağlantılı olduğu diğer tüm programları 
etkiler.

İşitme cihazlarım

Model sol:
Model sağ:
Yazılım güncellemesi sol:
Yazılım güncellemesi sağ:
Roger lisansı sol:
Roger lisansı sağ:

Audéo L90 
Audéo L90 

10.0.5.0
10.0.5.0

03
Kurulmadı

Cihazlar ana ekranı
Cihazlar bölümünde, işitme 
cihazlarınızla ilgili tüm 
seçeneklere erişebilirsiniz; 
örn. Program yönetimi ve 
Cihaz ayarları. Ayrıca şarj 
edilebilir modeller için pil 
durumunu görebilirsiniz. 

Cihazları unut
Cihazlarınızı kaldırmak için 
İşitme cihazlarınız kartına 
gidin. Cihazlarımı unut 
düğmesine tıklandıktan sonra 
ekranda açılacak mesajda 
kaldırma işlemini 
onaylamanız gerekir. 
Lütfen bunu yaptığınızda, 
uygulamayı kullanmak için 
işitme cihazlarınızı tekrar 
eşleştirmeniz gerekeceğini 
unutmayın. 

Program yönetimi 
İşitme cihazı programları 
kısmının üzerine dokunarak 
mevcut tüm programları 
görebilirsiniz. Adını düzenlemek 
veya programı silmek için bir 
programa dokunun. Üç tip 
program vardır: otomatik, 
işitme uzmanınız tarafından 
oluşturulan programlar ve 
kişiselleştirilmiş programlarınız. 
Program adının yanında bir 
simge bulunması, programın 
işitme cihazlarınızın program 
düğmesi ile kullanılabileceği 
anlamına gelir. 

İşitme cihazı programları
Programın adını 
düzenleyebilir ve programı 
silebilirsiniz. Ayrıca 
programın hangi temel 
programa bağlı olduğunu 
görebilirsiniz.
Programı silmek için 
Programı Sil öğesine 
dokunun. Ekranda görünecek 
olan mesajda kaldırma 
işlemini onaylamanız gerekir. 
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Destek ve Uzaktan Destek oturumu 

Merhaba!
Size bugün nasıl 

yardımcı olabiliriz?

UZAKTAN DESTEK

YARDIM

Ana Sayfa Sağlık Cihazlar Destek Profil

İşitme 
uzmanınızla 
görüntülü arama 
üzerinden 
konuşun

En sık sorulan sorulara 
yanıtlar
Eşleştirme, ayarlar, programlar...

myPhonak 
kullanım 
kılavuzunu 
okuyun

myPhonak 
uygulamasının 
özellikleri hakkında 
daha fazla bilgi 
edinin

myPhonak 
uygulaması ile neler 
yapabileceğinize 
dair hızlı bir 
hatırlatma

BİR OTURUM BAŞLATIN  > 

SIKÇA SORULAN SORULAR

KULLANIM KILAVUZU  >

UYGULAMA 
ÖZELLİKLERİ  >

UYGULAMA TURU  >

Uzaktan Desteği Başlat

Daha fazla görüntüle

Bekleme odasına katılın

İşitme uzmanınıza 
bağlanın

Başlamaya hazır mısınız? Randevu 
zamanınız geldiğinde "Bekleme 

odasına katılın" düğmesine basın

Nerede olursanız olun işitme cihazlarınızı canlı 
olarak ayarlamak için işitme uzmanınızla görüntülü 
arama üzerinden konuşun.

Arama sırasında sorunlardan nasıl kaçınılır? 
İpuçlarımıza bakın

myPhonak telefonun Mikrofonuna 
erişmek istiyor.

Tamamİzin Verme

myPhonak'ın mikrofona erişmesi gerekiyor. 
Böylece işitme uzmanınızla konuşabilirsiniz.

*Sıkça Sorulan Sorular bağlantısı: https://product-support.phonak.com/

Destek bölümü
Destek ekranında, Sıkça 
Sorulan Sorular, Kullanım 
Kılavuzu, yol gösterme 
videolarının web siteleri, 
Yasal ayarlar kısımlarına 
erişebilir ve geri bildirimde 
bulunabilirsiniz. Uzaktan 
Destek'e, Bir Oturum 
Başlatın'a basarak da 
ulaşabilirsiniz.

Uzaktan Destek
Destek ekranında Bir 
Oturum Başlatın düğmesine 
basarak, işitme uzmanınızla 
bir Uzaktan Destek 
oturumuna katılabilirsiniz. 
Uzaktan Oturumun işitme 
uzmanınızla önceden 
planlanması gerekir.

Devam etmek için Uzaktan 
Desteği Başlat düğmesine 
basın. 

Oturumu başlatın
Oturumu başlattığınızda 
Bekleme odasına katılın 
düğmesine basmanız gerekir. 
Böylece işitme uzmanınız sizi 
arayabilir. 

Mikrofona ve kameraya 
erişim
myPhonak uygulamasının 
mikrofonunuz ve kameranıza 
erişmesine izin vermek için 
Tamam öğesine dokunun.

https://product-support.phonak.com/
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Uzaktan Destek oturumu başlatma 

Aramanız sona erdi

İşitme uzmanınız bekleniyor...

Kontrolleri göstermek veya gizlemek için ekrana 
dokunun

Kontrolleri göstermek veya gizlemek için ekrana 
dokunun

Sol Bağlandı Sağ Bağlandı

Bittiİptal

Tüm myPhonak kullanıcılarına daha 
iyi hizmet verebilmek için deneyiminiz 
hakkında daha fazla bilgi edinmek 
isteriz.

Mobil sağlayıcınızın veri ücreti 
uygulamaması için arama yaparken WiFi 
kullanmanızı öneririz.

İşitme uzmanınız şu anda bağlı değil. Lütfen 
bekleyin. 

DENEYİMİNİZİ DEĞERLENDİRİN

Görüntülü aramayı kabul 
edin
Uygulama sizi işitme 
uzmanınıza bağlayacak, 
işitme uzmanı aramaya 
girene kadar bekleyin. 

Devam eden arama 
Birkaç saniye sonra video 
görüntüsü ayarlanır ve işitme 
uzmanınızı görebilir ve 
işitebilirsiniz. Kontrolleri 
kullanarak, sessize alabilir/
sesi açabilir, videoyu devre 
dışı bırakabilir, kamerayı 
değiştirebilir ve aramayı 
sonlandırabilirsiniz.  

Bağlı işitme cihazları 
İşitme uzmanınızın işitme 
cihazlarınıza bağlanması 
gerekirse bu, akıllı 
telefonunuz kullanılarak 
uzaktan gerçekleştirilebilir. 
İşitme uzmanınız, işitme 
cihazlarınıza bağlanırken sizi 
bilgilendirecektir.  

Arama sonu
Arama sonlandırıldığında 
deneyiminizi değerlendirebi-
lirsiniz. Geri bildiriminizi 
göndermek için karşınıza 
çıkan bağlantıya tıklayın. 
Karşılama ekranına geri 
dönmek için Bitti düğmesine 
basın.   
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Uzaktan Destek oturumunda sorun giderme 

Kontrolleri göstermek veya gizlemek için ekrana 
dokunun

Sol Bağlantısı 
Kesildi

Sağ Bağlantısı 
Kesildi

Şu anda bir WiFi ağına bağlı 
değilsiniz

Arama başarısız oldu

Uzaktan Destek görüntülü 
araması gerçekleşiyor

Bunu tekrar gösterme

Tamam Tamam

Aramayı sürdür

Aramayı sonlandır

Şu anda mobil verinizi kullanıyorsunuz. 
Daha iyi video kalitesi sağlamak ve mobil 

operatörünüzün veri ücreti almasını 
önlemek için arama esnasında WiFi 

kullanmanızı öneririz. 

Uzaktan Destek oturumunuz beklenmedik 
bir şekilde sona erdi. Geri dönmek ve 
aramayı yeniden başlatmak için lütfen 

"Tamam" öğesine dokunun.

Aramayı sonlandırmak istediğinizden 
emin misiniz? İşitme cihazı ayarlarınızda 

yaptığınız değişiklikler kaybolabilir.

Wi-Fi bağlantısı 
Uzaktan Destek oturumu 
internet kullanılarak sağlanır. 
Daha yüksek kalite için Wi-Fi 
kullanmanızı öneririz. 

İşitme cihazlarıyla bağlantı 
kesildi 
İşitme cihazlarınızla 
bağlantıyı ekranın üst 
kısmında görebilirsiniz. 
İşitme cihazlarının bağlantısı 
kesilirse sembol kırmızıya 
döner. Bu durumda işitme 
uzmanınızın işitme 
cihazlarınıza yeniden 
bağlanması gerekir.

Arama başarısız oldu
Arama başarısız olursa, 
aramayı yeniden 
başlatabileceğiniz ana ekrana 
geri dönmek için Tamam 
düğmesine basın.   

Devam eden aramayı 
sonlandırma
Aramayı devam ederken 
sonlandırmanız durumunda 
ekranda açılacak olan bu 
mesajı alırsınız. 
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Profil ve Veri gizliliği

Hesabınız
sophia.scott@hotmail.com

BİLGİLERİNİZİ DÜZENLEYİN

PROFİL

PAROLA VE GÜVENLİK

AYARLAR

Ana Sayfa Sağlık Cihazlar Destek Profil

Bilgiler ve Güvenlik

Sophia

Scott

sophia.scott@hotmail.com

İsviçre

Parolayı değiştir

KİŞİSEL BİLGİLER

Ad

Soyadı

E-posta adresi

Ülke
Oturumu kapat

Hesabı sil

Sağlık tercihleri

Hizmetimizi 
geliştirmemize  
yardımcı olun
Bizimle paylaşmak istediğiniz verileri seçin:

Kullanım verilerinizi paylaşmak, 
işitme cihazlarınızın işlevlerini 
ve özelliklerini geliştirmemize 
ve myPhonak app deneyimini 
geliştirmemize yardımcı olur.  

GENEL VERİLER

Kişisel Bilgiler Veri gizliliği

Profil bölümü
Profil ekranında, profil bilgilerinizi 
düzenleyebilir ve Sağlık ile ilgili 
tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz.

Uygulamadaki oturumunuzu 
kapatmak istiyorsanız Oturumu 
kapat öğesine dokunun. 

Kişisel bilgiler
Kişisel bilgiler kısmında 
kişisel bilgilerinizi 
düzenleyebilir ve güvenlik 
bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. 
Hesabınızı silmek istiyorsanız 
Hesabı sil düğmesine basın. 
İşlemi onaylamak için 
şifrenizi girmeniz gerekir. 

Veri gizliliği
Destek > Veri gizliliği kısmına 
gidin ve istediğiniz zaman 
Phonak ile hangi verileri 
paylaşmak istediğinizi seçin.

Hangi verileri işlediğimize 
ilişkin ayrıntılı bilgi Gizlilik 
Bildiriminde yer almaktadır. 
Bu belgeye Destek > Yasal 
belgeler kısmından her 
zaman erişebilirsiniz.
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Önemli güvenlik bilgileri

Kullanım amacı: 
Uygulama, hedeflenen işitme cihazı kullanıcılarının, 
fitting programının izin verdiği sınırlı aralık dahilinde 
işitme cihazı ayarlarını seçmeleri, yapılandırmaları ve 
kaydetmelerine yönelik bağımsız bir yazılımdır. 
Uygulama ayrıca, hedeflenen işitme cihazı 
kullanıcılarının uzaktan işitme cihazı ayarlamaları için 
işitme uzmanlarıyla bağlantı ve iletişim kurmasını 
sağlar.

Hedef hasta popülasyonu: 
Bu cihaz, tek taraflı ve çift taraflı, hafif ve çok ileri 
derece arası işitme kaybı yaşayan 17 yaşından büyük 
hastalara yöneliktir. Çınlama özelliği, 18 yaşından 
büyük kronik çınlama yaşayan kullanıcılara yöneliktir.

Hedef kullanıcı: 
Uyumlu bir cihaz kullanan işitme kaybı yaşayan kişi.

Endikasyonlar: 
Lütfen endikasyonların uygulama değil, uyumlu işitme 
cihazları ile ilgili olduğunu unutmayın.  İşitme 
cihazlarının ve çınlama özelliğinin kullanımına ilişkin 
genel klinik endikasyonlar şöyledir:

• İşitme kaybı varlığı
 >  Tek veya çift taraflı
 > İletim tipi, sensorinöral veya miks
 > Hafif ila çok ileri derecede 

• Kronik tinnitus varlığı (yalnızca Tinnitus özelliği 
sağlayan cihazlar için geçerlidir)

Kontrendikasyonlar:
Lütfen kontrendikasyonların uygulama değil, uyumlu 
işitme cihazları ile ilgili olduğunu unutmayın. 
İşitme cihazlarının ve çınlama özelliğinin kullanımına 
ilişkin genel klinik kontrendikasyonlar şöyledir:

• İşitme kaybı, işitme cihazının fitting aralığında değil 
(kazanç, frekans cevabı)

• Akut çınlama
• Kulakta deformasyon (kapalı kulak kanalı, kulak 

kepçesinin bulunmaması)
• Nöral işitme kaybı (mevcut olmayan/cansız işitme 

siniri gibi retrokoklear patolojiler)

Bir hastanın tıbbi görüş veya başka bir uzman görüşü 
ve/veya tedavisi almak üzere sevki için birincil kriterler 
şunlardır:

• Kulakta görünür doğuştan veya travmatik biçim 
bozukluğu;

• Önceki 90 gün içinde kulaktan aktif akıntı geçmişi;
• Önceki 90 gün içinde bir veya her iki kulakta ani 

veya hızla ilerleyen işitme kaybı geçmişi;
• Akut veya kronik baş dönmesi; 
• 500 Hz, 1000 Hz ve 2000 Hz'de 15 dB veya üzerinde 

odyometrik hava-kemik aralığı; 
• Kulak kanalında belirgin kulak kiri birikimi veya 

yabancı cisme ilişkin görünür kanıt; 
• Kulakta ağrı veya rahatsızlık hissi; 

• Kulak zarı ve kulak kanalında anormal görünüm, 
örneğin:

 > Dış kulak yolu kanalında enflamasyon,
 > Delinmiş kulak zarı;
 > İşitme uzmanının tıbbi bir sorun olabileceğini 
düşündüğü diğer anormallikler

İşitme uzmanı, aşağıdakilerin varlığında sevkin uygun 
olmadığına veya hastanın yararına olmadığına karar 
verebilir:

• Rahatsızlığın bir tıp uzmanı tarafından tam olarak 
araştırıldığına ve olası herhangi bir tedavi 
sağlandığına dair yeterli kanıt olduğunda;

• Önceki araştırma ve/veya tedaviden bu yana 
rahatsızlığın kötüye gitmemiş veya önemli ölçüde 
değişiklik göstermemiş olması

• Hasta, tıbbi görüş alması yönündeki tavsiyeyi kabul 
etmeme konusunda bilinçli ve yetkin bir karar 
vermişse, aşağıdaki hususlara tabi olmak üzere 
uygun işitme cihazı sistemlerini tavsiye etme ile 
devam edilmesine izin verilir:

 > Tavsiyenin hastanın sağlığı veya genel refahı 
üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi 
olmayacaktır; 

 > Kayıtlar, hastanın yararına en uygun koşullar 
hakkında gerekli tüm değerlendirmelerin 
yapıldığını doğrulamaktadır

Yasal olarak gerekmesi halinde, hasta, sevk tavsiyesinin 
kabul edilmediğini ve bunun bilinçli bir karar olduğunu 
teyit etmek üzere bir feragatname imzalamıştır.

Lütfen uygulamanızı kullanmadan önce, sonraki sayfalarda yer alan ilgili güvenlik bilgilerini okuyun.
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Önemli güvenlik bilgileri

Klinik fayda: 
Uygulama, ilk fitting'in izin verdiği aralık dahilinde, 
işitme cihazı ayarlarını bireysel ihtiyaçlara göre 
düzenleme ve kaydetme olanağı sağlayarak hedef 
kullanıcılara fayda sağlar.
Uygulama, hedef kullanıcıların uzaktan işitme cihazı 
ayarlarıyla ilgili olarak işitme uzmanları ile iletişim ve 
bağlantı kurmaları için pratik bir yöntem sunar.

Yan etkiler:
Lütfen yan etkilerin uygulama değil, uyumlu işitme 
cihazları ile ilgili olduğunu unutmayın.
İşitme cihazlarının çınlama, baş dönmesi, kulak kiri 
birikimi, aşırı basınç, terleme veya nem, su toplama, 
kaşıntı ve/veya kızarıklık, tıkanma veya doluluk gibi 
fizyolojik yan etkileri ve bunların baş ağrısı ve/veya 
kulak ağrısı gibi sonuçları, işitme uzmanınız tarafından 
çözülebilir veya hafifletilebilir.
Konvansiyonel işitme cihazları, hastaları daha yüksek 
ses seviyelerine maruz bırakır ve dolayısıyla, akustik 
travmadan etkilenen frekans aralığında eşik 
kaymalarına yol açma potansiyeline sahiptir.

Kullanım sınırlamaları: 
Uygulamanın kullanımı uyumlu cihazın/cihazların 
özellikleriyle sınırlıdır.

Uygulama ile ilgili olarak meydana gelen her türlü ciddi 
olay, üretici temsilcisine ve ikamet edilen ülkenin yetkili 
makamına bildirilmelidir. Ciddi olay, aşağıdakilerden 
herhangi birine doğrudan veya dolaylı olarak yol açan 
veya yol açabilecek her türlü olayı ifade eder:

a. hastanın, kullanıcının veya başka bir kişinin ölümü
b. hastanın, kullanıcının veya başka bir kişinin sağlık 

durumunun geçici veya kalıcı olarak önemli ölçüde 
bozulması

c. ciddi bir halk sağlığı tehdidi

Beklenmeyen bir çalışma veya olayı bildirmek için 
lütfen üretici veya bir temsilciyle iletişime geçin.

Lütfen uygulamanızı kullanmadan önce, sonraki sayfalarda yer alan ilgili güvenlik bilgilerini okuyun.
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Önemli güvenlik bilgileri

Tüm uygulama sürümleri için geçerli tüm dillerde 
elektronik formatta kullanım kılavuzuna web sayfası 
üzerinden erişilebilir.  Kullanım kılavuzlarına erişmek 
için adımları izleyin: 

• https://www.phonak.com/com/en/about-us/
countries.html bağlantısına tıklayın ve ilgili ülkeyi 
seçin 

• Destek veya ilgili dilde karşılık gelen bölüme gidin 
• Kullanma kılavuzları veya ilgili dilde karşılık gelen 

bölüme gidin 
• Uygulamalar veya ilgili dilde karşılık gelen bölüme 

gidin 
• "myPhonak app" öğesini seçin 

Alternatif olarak, myPhonak  
kullanım kılavuzunun geçerli versiyonuna, Destek 
bölümüne gidip "Kullanım Kılavuzu" adlı karta 
dokunularak doğrudan uygulamadan erişilebilir. Bu 
durumda kullanım kılavuzu harici bir tarayıcı 
penceresinde açılır. 

Güvenlik bildirimi 
Kullanıcı verileri gizli verilerdir ve korunmaları 
önemlidir:
• Akıllı telefonlarda en son İşletim Sistemi güvenlik 

güncellemelerinin kurulu olduğundan emin olun. 
Otomatik güncellemeyi etkinleştirin.

• Kurulu uygulama sürümünüzün güncel olduğundan 
emin olun 

• İşitme cihazlarınızla birlikte yalnızca, resmi 
mağazalardan alınan orijinal Sonova uygulamalarını 
kullanın.

• Yalnızca resmi mağazalardan alınan güvenilir 
uygulamaları kurun   

• Güçlü şifreler kullandığınızdan ve kimlik bilgilerini 
gizli tuttuğunuzdan emin olun 

• Telefonu PIN ve/veya biyometrik (örn. parmak izi, 
yüz) ayarlar ile kilitleyin ve telefonu birkaç dakika 
işlem yapılmadığında otomatik olarak kilitlenecek 
şekilde ayarlayın.

• Kurulu uygulamalara yalnızca gerekli olan izinlerin 
verildiğinden emin olun

• Halka açık bir alanda işitme cihazlarınızla Bluetooth 
eşleştirmesi oluşturmaktan kaçının. Bunun nedeni, 
bir üçüncü tarafın istenmeyen müdahalesi riskidir. 
Bu Bluetooth eşleştirmesini evde yapmanızı öneririz.

• Yazılım kısıtlamaları kaldırılmış veya kök erişim izni 
verilmiş bir telefon KULLANMAYIN

Verileri her zaman güvende tuttuğunuzdan emin olun. 
Lütfen bu listenin kapsamlı olmadığını aklınızda 
bulundurun.  
• Verileri güvenli olmayan kanallar üzerinden 

aktarırken anonim veriler gönderin veya verileri 
şifreleyin.  

• Akıllı telefonunuzun veri yedeklerini sadece veri 
kaybına karşı değil, aynı zamanda hırsızlığa karşı da 
koruyun. 

• Artık kullanmayacağınız veya atacağınız bir akıllı 
telefondaki tüm verileri kaldırın.

Yazılım bakımı: 
Piyasadan edindiğimiz geri bildirimleri devamlı olarak 
izlemekteyiz. En son uygulama sürümüyle ilgili 
sorunlarla karşılaşmanız halinde, lütfen yerel üretici 
temsilcinizle iletişime geçin ve/veya Appstore veya 
Google Play Store'da geri bildirimde bulunun.

Lütfen uygulamanızı kullanmadan önce, sonraki sayfalarda yer alan ilgili güvenlik bilgilerini okuyun.
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Önemli güvenlik bilgileri

Lütfen uygulamanızı kullanmadan önce, sonraki sayfalarda yer alan ilgili güvenlik bilgilerini okuyun.

Ayarları değiştirmek (örn. ses seviyesini azaltmak veya gürültü 
engelleyicinin seviyesini artırmak) trafikten gelen seslerin işitilmemesi 
gibi tehlikelere yol açabilir.

Kullanım talimatlarının ücretsiz basılı bir kopyasını edinmek için lütfen 
yerel Sonova temsilcinizle irtibat kurun. Tarafınıza 7 gün içinde bir 
nüshası gönderilecektir.

İşitme cihazları olağan dışı bir alan bozulmasından dolayı ses aktarım 
cihazınıza yanıt vermiyorsa, rahatsız edici alandan uzaklaşın.

İşitme cihazları yanıt vermiyorsa lütfen işitme cihazlarının açık 
olduğundan ve pilin boş olmadığından emin olun.

Bluetooth'unuzu etkinleştirin. İşitme cihazlarınıza bağlanılabilmesi için 
Bluetooth'un etkinleştirilmesi gerekir.
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Sembol açıklamasıUyumluluk bilgileri

Avrupa: Uygunluk Beyanı 
 
Sonova AG, bu ürünün 2017/745 sayılı Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (AB) gereklilikle-
rini karşıladığını beyan eder. 

Bu sembol, kullanıcının bu kullanım kılavuzundaki ilgili 
bilgileri okuyup dikkate almasının önemli olduğunu gösterir. 

Bu sembol, kullanıcının bu kullanım kılavuzundaki ilgili 
uyarı notlarına dikkat etmesinin önemli olduğunu gösterir. 

Kullanım ve ürün güvenliği için önemli bilgiler. 

Sonova AG, CE sembolü ile bu ürünün 2017/745 sayılı Tıbbi 
Cihazlar Yönetmeliği (AB) gerekliliklerini karşıladığını teyit 
eder. CE sembolünden sonra gelen sayılar yukarıda bahsi 
geçen yönetmelik uyarınca danışılan lisanslı kuruluşların 
koduna karşılık gelir. 

Avrupa Topluluğu'ndaki Yetkili temsilciyi belirtir. Avrupa 
Yetkili Temsilcisi aynı zamanda Avrupa Birliği'nin 
ithalatçısıdır.

Cihazın bir tıbbi cihaz olduğunu belirtir 

 Ad, adres, tarih
2017/745 sayılı AB Yönetmeliğinde (AB) tanımlandığı 
şekilde, "tıbbi cihaz üreticisi" ve "üretim tarihi" birleşik 
sembolü

Elektronik kullanım talimatlarının mevcut olduğuna dair bir 
gösterge. Talimatlara www.phonak.com/myphonakapp web 
sitesinden erişilebilir
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