Phonak Remote
Instrukcja użytkowania

Wprowadzenie

Spis treści

Aplikacja Phonak Remote została zaprojektowana przez firmę Sonova, jednego ze
światowych liderów w dziedzinie rozwiązań słuchowych, z siedzibą w Zurychu w Szwajcarii.
Aby wykorzystać wszystkie możliwości oferowane przez aplikację, należy dokładnie
przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania.
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Przeznaczenie
Aplikacja Phonak Remote przeznaczona jest do modyfikowania określonych ustawień
aparatów słuchowych Phonak na urządzeniach z systemami Android™ i Apple® iOS1.
Informacje dotyczące kompatybilności:
Do korzystania z aplikacji Phonak Remote wymagany jest aparat
słuchowy Phonak obsługujący łączność Bluetooth®.
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.

Ustawienia

10

Informacje i objaśnienia dotyczące symboli
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Niektóre telefony wydają dźwięki po dotknięciu ekranu lub naciśnięciu
klawiatury. Mogą one zostać mylnie odebrane przez aparat słuchowy.
Przejdź do ustawień telefonu, wybierz ustawienia dźwięków
i wyłącz wszystkie dźwięki dotknięcia ekranu i klawiatury.

Kompatybilne telefony: Z aplikacji Phonak Remote można korzystać wyłącznie na telefonach obsługujących
technologię Bluetooth® Low-Energy.

1

Znak słowny Bluetooth® oraz loga są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie
przez firmę Sonova jest poparte odpowiednią licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich
odpowiednich właścicieli.
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.
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Skrócony poradnik

Phonak Remote

Obecnie używany
program aparatu
słuchowego

AutoSense OS 3.0

Ustawienia
Lista programów

Phonak Remote
Programy
AutoSense OS 3.0

Dostępne programy
(skonfigurowane przez
protetyka słuchu)

Mowa w ciszy
Muzyka

Regulacja głośności dla
strony lewej/prawej

Obecnie używany
program aparatu
słuchowego

Telewizor

Suwak głośności

Rozdziel

Ekran główny

Rozdziel

Lista programów
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Pierwsze uruchomienie aplikacji
Po zainstalowaniu aplikacji trzeba wykonać kilka kroków. Jest to konieczne tylko za pierwszym razem.

Kompatybilne urządzenia
Aplikacja obsługuje tylko aparaty
słuchowe z funkcją Bluetooth®.

Informacja o prywatności

Pomóż nam ulepszać aplikację

W celach identyfikacyjnych oraz aby realizować
funkcje oferowane przez usługę gromadzimy
następujące dane: numer seryjny aparatu
słuchowego, ustawienia aparatu słuchowego
oraz informacje na temat korzystania
z aparatu słuchowego. Dodatkowo analizujemy
anonimowe dane w celu ulepszenia naszej
usługi. Nigdy nie sprzedamy Twoich danych
osobowych stronom trzecim. Jest to element
naszej polityki prywatności.

Udostępniając dane na temat korzystania
z aplikacji umożliwiasz nam rozwój i ulepszanie
produktu oraz usług.
Nigdy nie sprzedamy Twoich danych
osobowych stronom trzecim. Jest to element
naszej polityki prywatności.
Możesz w dowolnej chwili zmienić to
ustawienie w ustawieniach aplikacji w sekcji
„Dane analityczne”.

pokaż szczegóły polityki

Kontynuuj

Zaakceptuj

Polityka prywatności
Korzystanie z aplikacji
wymaga zaakceptowania
polityki prywatności poprzez
dotknięcie przycisku
[Zaakceptuj].

Aktywuj lokalizację
W celu połączenia aparatów słuchowych należy
włączyć usługi lokalizacyjne.

Zgadzam się
Nie, dziękuję

Kompatybilne urządzenia
Z aplikacją można stosować
tylko aparaty słuchowe
Phonak obsługujące łączność
Bluetooth.

Aktywuj Bluetooth
W celu połączenia aparatów słuchowych należy
włączyć łączność Bluetooth.

Ulepszanie produktu
Możesz dobrowolnie przesyłać
informacje o sposobie
korzystania z aplikacji, które
ułatwią nam ulepszenie
kolejnych produktów.

Aktywuj teraz
Użyj trybu demo

Bluetooth
Korzystanie z aplikacji
wymaga aktywowania
łączności Bluetooth, aby
umożliwić komunikację
z aparatami słuchowymi.

Użyj trybu demo

Lokalizacja
W urządzeniach z systemem
Android konieczne jest
włączenie usług lokalizacji
w celu sparowania
z urządzeniami Bluetooth.
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Parowanie z aparatami słuchowymi Phonak
W celu połączenia z aparatami słuchowymi obsługującymi łączność Bluetooth w aplikacji Phonak Remote należy wykonać
poniższe instrukcje.

Uruchom ponownie
aparaty słuchowe
Uruchom ponownie aparaty słuchowe, aby
aktywować tryb parowania Bluetooth®.
Zalecamy użycie nowego zestawu baterii lub
naładowanych urządzeń.
Wyświetl instrukcje dla
Aparatów słuchowych bez akumulatorów
Aparatów słuchowych z akumulatorami

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie aparatów słuchowych

Wyszukiwanie aparatów słuchowych

Wyszukiwanie aparatów słuchowych

Lewy aparat słuchowy Marcina
Prawy aparat słuchowy Marcina

Połącz

Lewy aparat słuchowy Marcina
Prawy aparat słuchowy Marcina
Lewy aparat słuchowy Adama

Połącz
Połącz

Kontynuuj
Użyj trybu demo

Instrukcje parowania
Naciśnij przycisk
[Kontynuuj], aby rozpocząć
wyszukiwanie. Naciśnij
pozycję instrukcji dla
aparatów słuchowych bez
akumulatorów lub
z akumulatorami, aby
przeczytać instrukcje dla
swojego urządzenia.

Wyszukiwanie
Aplikacja wyszukuje
kompatybilne aparaty
słuchowe i wyświetli ich
nazwy po wykryciu.

Wybieranie
Naciśnij przycisk [Połącz],
gdy na liście pojawią się
Twoje aparaty słuchowe.

Wiele aparatów
W przypadku wykrycia
wielu aparatów słuchowych,
zostaną one wyświetlone
na liście.
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Łączenie z aparatami słuchowymi
W celu połączenia z aparatami słuchowymi obsługującymi łączność Bluetooth w aplikacji Phonak Remote należy wykonać
poniższe instrukcje.

Lewy aparat słuchowy
Marcina

Prawy aparat słuchowy
Marcina

Parowanie aparatów
słuchowych
Aplikacja rozpocznie łączenie
z każdym aparatem
słuchowym oddzielnie.

Żądanie parowania Bluetooth

Żądanie parowania Bluetooth

„Prawy aparat słuchowy Marcina” wysyła
żądanie sparowania z Twoim iPhonem.

„Lewy aparat słuchowy Marcina” wysyła
żądanie sparowania z Twoim iPhonem.

Anuluj

Paruj

Potwierdzenie żądania
parowania
W urządzeniach z systemem
iOS potwierdź, naciskając
przycisk [Paruj] w oknie
podręcznym.

Lewy aparat słuchowy
Marcina

Prawy aparat słuchowy
Marcina

Parowanie drugiego
aparatu słuchowego
Aplikacja rozpocznie łączenie
z drugim aparatem
słuchowym.

Anuluj

Paruj

Potwierdzenie żądania
parowania
W urządzeniach z systemem
iOS potwierdź, naciskając
przycisk [Paruj] w oknie
podręcznym.

Lewy aparat słuchowy
Marcina

Prawy aparat słuchowy
Marcina

Parowanie zakończone
Oba aparaty słuchowe
zostały sparowane.
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Rozwiązywanie problemów z parowaniem
Błędy, które mogą wystąpić w czasie konfiguracji.

Nie można nawiązać
połączenia

Wyszukiwanie

Lewy aparat słuchowy
Marcina

Wyszukiwanie aparatów słuchowych

Prawy aparat słuchowy
Marcina

Lewy aparat słuchowy
Marcina

Prawy aparat słuchowy
Marcina

Lewy aparat słuchowy Marcina
Prawy aparat słuchowy Marcina

Spróbuj ponownie

Spróbuj ponownie

Spróbuj ponownie

Połącz tylko lewy aparat

Niekompatybilne
urządzenia
Aplikacja nie może połączyć
się z urządzeniami, ponieważ
są one niekompatybilne.

Błąd połączenia
Nie można nawiązać
połączenia z aparatami
słuchowymi. Naciśnij przycisk
[Spróbuj ponownie], aby
ponownie wykonać proces
parowania.

Błąd połączenia aparatu
słuchowego
Jeżeli parowanie jednego
z aparatów słuchowych
nie powiedzie się:
1. 	Naciśnij przycisk
[Spróbuj ponownie],
aby ponownie wykonać
proces parowania.
2. 	Kontynuuj tylko z jednym
z dwóch aparatów
słuchowych.

Brak połączenia z oboma
aparatami słuchowymi
Naciśnij przycisk [Spróbuj
ponownie], aby ponownie
wykonać proces parowania
i dokładnie wykonaj instrukcje.
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Ekran główny aplikacji Phonak Remote
Funkcje dostępne dla wszystkich aparatów słuchowych.

Phonak Remote
AutoSense OS 3.0

Phonak Remote
AutoSense OS 3.0

Phonak Remote
AutoSense OS 3.0

Phonak Remote

Phonak Remote

Programy
AutoSense OS 3.0
Mowa w ciszy
Muzyka

Zmiana głośności

Telewizor

Przeciągnij suwak, aby wyregulować
głośność bieżącego programu. Aby
wyciszyć dźwięk, przeciągnij suwak
do najniższego położenia.

Dalej

Rozdziel

Regulowanie głośności
aparatu słuchowego
Przeciągnij suwak w górę
lub w dół, aby zwiększyć
lub zmniejszyć głośność
aparatów słuchowych po
obu stronach.

Połącz

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

Połącz

Wyciszenie
Aparaty słuchowe można
wyciszyć, przeciągając suwak
do najniższego położenia.

Rozdziel

Dostęp do programów
Naciśnij menu powyżej
suwaka głośności, by
otworzyć listę programów.
Dostępne programy zależą
od konfiguracji aparatów
słuchowych wykonanej przez
protetyka słuchu.

Rozdziel

Dostęp do porad
Naciśnięcie ikony [i]
w górnym lewym rogu
głównego ekranu
powoduje wyświetlenie
podstawowych informacji
na temat obsługi aplikacji.
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Ekran główny aplikacji Phonak Remote
Funkcje, których dostępność zależy od konfiguracji aparatów słuchowych oraz posiadanych akcesoriów.

Phonak Remote
Telewizor

Phonak Remote

Otoczenie

Phonak Remote
AutoSense OS 3.0

Maskowanie szumów usznych
Telewizor

Zamknij

Otwieranie opcji
programów
Niektóre programy dają
możliwość dodatkowej
regulacji. Takie programy
posiadają specjalną ikonę
na dole suwaka głośności.

AutoSense OS 3.0

Mowa w ciszy

Balans

Rozdziel

Phonak Remote

Phonak Remote

Telewizor

Balans środowiskowy
W przypadku użycia
zewnętrznego urządzenia do
strumieniowego przesyłania
dźwięku (np. TV Connector,
muzyka) można wybrać,
które dźwięki są ważniejsze —
przesyłane strumieniowo czy
te z otoczenia.

Mniej

Więcej

Zamknij

Maskowanie szumów
usznych
Osoby cierpiące na szumy
uszne, które zostały
poinstruowane przez swojego
protetyka słuchu w zakresie
korzystania z funkcji
maskowania szumów usznych,
mogą tutaj ustawić głośność
dźwięku maskującego.

Rozdziel

Poziom akumulatora
W tej sekcji można sprawdzić
poziom naładowania
aparatów słuchowych
z akumulatorami.

Rozdziel

Poziom akumulatora
Jeżeli poziom akumulatora
spadnie poniżej 20%, ikona
i wartość zmieni kolor na
czerwony. Należy rozważyć
naładowanie aparatów
słuchowych.
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Ustawienia
W ustawieniach można znaleźć ogólne informacje na temat aplikacji.

Phonak Remote

Ustawienia aplikacji

AutoSense OS 3.0

Moje aparaty słuchowe

Informacje o aplikacji

Moje programy

Informacja o prywatności

Moje statystyki

Dane analityczne

Auto Wł.

Tryb demo

Moje urządzenia

Często zadawane pytania

Często
zadawane pytania
Zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania.

Ustawienia aplikacji
Moje aparaty słuchowe
Często zadawane pytania
Rozdziel

Otwieranie ustawień
Naciśnij [ikonę koła
zębatego] w górnym prawym
rogu ekranu głównego, by
otworzyć menu ustawień.

Często zadawane pytania
Opinia

Ustawienia
Na ekranie ustawień
wyświetlone są wszystkie
dostępne ustawienia.

Ustawienia aplikacji
W tym menu dostępne są
wszystkie informacje
dotyczące aplikacji.

Moje aparaty słuchowe
W tym menu dostępne są
wszystkie informacje
i konfiguracje aparatów
słuchowych. Opcja Auto Wł.
dostępna jest tylko dla
aparatów słuchowych
z akumulatorami.

Często zadawane pytania
Dodatkowe informacje
i pomoc dostępne są
online.
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Ustawienia
Zmiana nazw programów

Moje aparaty słuchowe

Moje programy

Moje programy

AutoSense OS 3.0

Moje statystyki

Mowa w ciszy

Auto Wł.

Muzyka

Moje urządzenia

Telewizor w salonie

Automatyczne
Wyświetlana nazwa

Automatyczne

Zmiana nazwy programu
Automatyczne

Oryginalna nazwa

AutoSense OS 3.0

Telewizor w sypialni

Ustawienia aplikacji
Moje aparaty słuchowe
Często zadawane pytania
Opinia

Moje aparaty słuchowe
Naciśnij pozycję [Moje
aparaty słuchowe] na liście.

Moje programy
Naciśnij pozycję [Moje
programy] na liście.

Wybór programu
Wybierz program, którego
nazwę chcesz zmienić.

Ekran edycji
Na stronie informacji o
programie naciśnij ikonę
[Edytuj].

Zmiana etykiety
Zmień nazwę programu
w polu wprowadzania
i potwierdź, naciskając
ikonę [potwierdzenia]
w górnym prawym rogu.
Edycję można anulować,
naciskając ikonę [X]
w górnym lewym rogu
ekranu.
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Ustawienia
Resetowanie sparowanych urządzeń

Moje aparaty słuchowe

Moje urządzenia

Moje programy

Lewy aparat słuchowy Marcina

Moje statystyki

Prawy aparat słuchowy Marcina

Auto Wł.
Moje urządzenia

Uruchom ponownie
aparaty słuchowe

Jeżeli masz problemy z połączeniem, możesz „zapomnieć”
urządzenie i ponownie wykonać parowanie.
Jeżeli chcesz podłączyć inną parę aparatów słuchowych,
najpierw musisz „zapomnieć” aktualnie połączone
aparaty słuchowe. Następnie możesz sparować nowe
urządzenia.

Chcesz zapomnieć
aparaty słuchowe?
Aplikacja zostanie zresetowana i konieczne
będzie ponowne sparowanie aparatów
słuchowych.

Wyświetl instrukcje dla
Aparatów słuchowych bez akumulatorów
Aparatów słuchowych z akumulatorami

Tak, zapomnij

Ustawienia aplikacji

Anuluj

Moje aparaty słuchowe
Często zadawane pytania
Zapomnij urządzenia

Zapomnij urządzenia

Opinia

Moje aparaty słuchowe
Naciśnij pozycję
[Moje aparaty słuchowe]
na liście.

Uruchom ponownie aparaty słuchowe,
aby aktywować tryb parowania Bluetooth®.
Zalecamy użycie nowego zestawu baterii lub
naładowanych urządzeń.

Kontynuuj
Użyj trybu demo

Moje urządzenia
Naciśnij pozycję [Moje
urządzenia] na liście.

Zapominanie urządzeń
W celu usunięcia powiązania
między aparatami
słuchowymi i smartfonem
naciśnij przycisk [Zapomnij
urządzenia].

Potwierdzenie
W celu potwierdzenia naciśnij
przycisk [Tak, zapomnij]
w oknie komunikatu.

Przejście do parowania
Wykonaj instrukcje
parowania ze strony 5,
by kontynuować.
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Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze swojego
smartfona. Korzystając ze smartfona i aplikacji, należy postępować
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

W celu pozyskania bezpłatnej papierowej kopii instrukcji użytkowania
skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Sonova. Kopia
zostanie przesłana w ciągu 7 dniu.

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

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

Informacje istotne z punktu widzenia bezpiecznego użytkowania produktu.
Jeżeli aparaty słuchowe nie działają z urządzeniami z powodu
zakłóceń, należy odsunąć się od źródła zakłóceń.

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 2018 r.
Numery występujące po symbolu CE są numerami jednostek
notyfikowanych wspomnianych wyżej dyrektyw.
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