Phonak Remote
Instrukcja użytkowania

Wprowadzenie
Phonak Remote to aplikacja opracowana przez markę Phonak, światowego lidera w dziedzinie technologii wspomagających
słyszenie z siedzibą w Zurychu w Szwajcarii. Aby wykorzystać wszystkie możliwości oferowane przez aplikację, należy dokładnie
przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania.
Przeznaczenie
Aplikacja Phonak Remote App jest przeznaczona do urządzeń z systemem Android lub urządzeń firmy Apple z systemem iOS1.
Służy ona do regulacji niektórych funkcji aparatów słuchowych marki Phonak.

Informacje dotyczące kompatybilności:
Do korzystania z aplikacji Phonak Remote App wymagany jest bezprzewodowy aparat słuchowy Phonak Audéo B-Direct.
Z aplikacji Phonak Remote można korzystać na telefonach obsługujących technologię Bluetooth® Low-Energy (BT-LE).
Jest ona kompatybilna z urządzeniami iPhone 5s i nowszymi z systemem iOS w wersji 10.2 lub nowszej.
Z aplikacji Phonak Remote można korzystać na urządzeniach z systemem Android w wersji 6.0 lub nowszej
obsługujących Usługi mobilne Google (GMS) i technologię Bluetooth 4.2.

Niektóre telefony wydają dźwięki po dotknięciu ekranu lub naciśnięciu klawiatury. Mogą one zostać mylnie
odebrane jako dane przesyłane strumieniowo do aparatu słuchowego.
Przejdź do ustawień telefonu, wybierz ustawienia dźwięków i wyłącz wszystkie dźwięki dotknięcia ekranu i klawiatury.
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Kompatybilne telefony: Z aplikacji Phonak Remote można korzystać wyłącznie na telefonach obsługujących technologię Bluetooth® Low-Energy.

Znak słowny oraz logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.
Apple, logo Apple, iPhone oraz iOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.
Android, Google Play oraz logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Oznaczenie CE umieszczone w 2017 r.
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1. Opis aplikacji

Ustawienia
Obecnie używany program

Lista programów

aparatu słuchowego

Suwak głośności

Regulacja głośności dla strony lewej/prawej
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2. Polityka prywatności
Akceptowanie regulaminu
Aby móc korzystać z aplikacji, wymagane jest zaakceptowanie
postanowień regulaminu oraz wyrażenie zgody na anonimowe
analizowanie danych dotyczących wykorzystania aplikacji.

Aplikację można uruchomić w trybie demo
i sprawdzić jej działanie bez łączenia się z aparatem
słuchowym marki Phonak. W tym trybie nie są
dostępne żadne funkcje zdalnego sterowania
aparatem słuchowym.
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3. Parowanie z aparatami słuchowymi Phonak Audéo B-Direct
A. Wykryj aparaty słuchowe
Aby wprowadzić aparaty słuchowe w tryb parowania,
otwórz i zamknij komory baterii przed rozpoczęciem
wykrywania w aplikacji.
Podczas parowania zachowaj odległość maksymalnie
1 metra między urządzeniami.

B. Wybierz aparaty słuchowe
Wybierz urządzenie wykryte przez aplikację
Phonak Remote, aby nawiązać z nim połączenie.
Jeśli aplikacja wykryje wiele aparatów słuchowych,
naciśnij przycisk na aparacie słuchowym, aby go
zaznaczyć w aplikacji.
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4. Ekran główny
Regulowanie głośności aparatu słuchowego
Przeciągnij suwak w górę lub w dół, aby zwiększyć lub
zmniejszyć głośność aparatów słuchowych po obu stronach.

Rozdzielanie suwaka głośności
Naciśnij przycisk Rozdziel, aby rozdzielić suwak głośności aparatów słuchowych i oddzielnie regulować głośność każdej ze stron.

Aparaty słuchowe można wyciszyć, przeciągając
suwak do najniższego położenia.
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5. Zmiana programu

A. Wybierz inny program
Naciśnij rozwijane menu, aby wyświetlić dostępne programy
i wybrać jeden z nich lub by wybrać i słuchać podłączonego
źródła dźwięku (np. urządzenie TV Connector).

B. Zaawansowane ustawienia programu
Dodatkowe opcje regulacji zależą od konfiguracji
aparatów słuchowych i podłączonych źródeł
dźwięku.

C. Balans środowiskowy
Jeśli do aparatów słuchowych podłączone jest zewnętrzne źródło
dźwięku, wówczas za pomocą suwaka można wyregulować balans
między dźwiękiem przesyłanym strumieniowo a dźwiękami otoczenia.

D. Generator szumu
Wyreguluj głośność generatora szumu w aparacie
słuchowym.
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6. Zmiana nazwy programu

A. Włącz edytowanie programu
Naciśnij rozwijane menu, aby wyświetlić listę programów,
a następnie naciśnij ikonę edytowania.

B. Wybierz program do edytowania
Wybierz program, który chcesz edytować.

C. Zmień nazwę wybranego programu
Wprowadź własną nazwę programu.
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7. Menu ustawień
Aplikacja Phonak Remote App jest dostępna w różnych wersjach językowych. Domyślnym językiem aplikacji Phonak Remote App
będzie język ustawiony w podłączonym telefonie.
A. Ikona Ustawienia
Naciśnij ikonę Ustawienia, aby wyświetlić dodatkowe
ustawienia.

B. Ustawienia aplikacji
Wybierz opcję Ustawienia aplikacji, aby wyświetlić
menu niezależnych ustawień aplikacji.

C. Często zadawane pytania
Wybierz pozycję Często zadawane pytania, aby uzyskać
dodatkową pomoc w postaci listy często zadawanych pytań.

D. Czas noszenia
Można wyświetlić średni czas noszenia w ciągu
dnia podłączonych aparatów słuchowych.
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8. Informacja o zgodności
Deklaracja zgodności
Niniejszym firma Sonova AG oświadcza, że ten produkt marki Phonak spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy
93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych. Pełny tekst Deklaracji zgodności można uzyskać od producenta
lub lokalnego przedstawiciela marki Phonak, którego adres znajduje się na liście zamieszczonej na stronie
http://www.phonak.com (lokalizacje na całym świecie).

Jeżeli aparaty słuchowe nie działają z urządzeniami
z powodu zakłóceń, należy odsunąć się od źródła
zakłóceń.
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9. Wyjaśnienie symboli
Umieszczając na produkcie oznaczenie CE, firma Sonova AG potwierdza, że ten produkt marki Phonak
spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych. Oznaczenie CE umieszczone
w 2017 r.

Symbol ten wskazuje, że użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednimi informacjami w niniejszej
instrukcji użytkowania i przestrzegać ich.

Informacje istotne z punktu widzenia bezpiecznego użytkowania produktu.

Ten symbol wskazuje, że użytkownik powinien zwrócić uwagę na ważne ostrzeżenia zawarte w niniejszej
instrukcji użytkowania.

Znak słowny oraz logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez
markę Phonak jest poparte odpowiednią licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich
właścicieli.
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