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Başlangıç

Phonak Remote, merkezi İsviçre’nin Zürih kentinde yer alan, işitme çözümlerinde  
dünya lideri Sonova tarafından geliştirilmiş bir uygulamadır.
Kullanım talimatını dikkatlice okuyun.

Kullanım amacı
Phonak Remote app, Phonak işitme cihazlarının bazı özelliklerini ayarlamak 
amacıyla Android™ ve Apple® iOS cihazlar için tasarlanmıştır.

1 Uyumlu telefonlar: Phonak Remote app, yalnızca düşük güç tüketim teknolojisi özellikli Bluetooth® sahibi 
telefonlarda kullanılabilir.

Bluetooth® kelime işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'nin sahip olduğu tescilli ticari markalardır ve bu tür 
markaların Sonova tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Apple®, Apple logosu, iPhone ve iOS, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. 
App Store, Apple Inc. şirketinin hizmet markasıdır.

Android™, Google Play ve Google Play logosu, Google Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Bazı telefonlar dokunmatik seslere veya tuş tonlarına sahiptir 
ve bunlar işitme cihazınızdan gelecek uyarı sinyalleri ile 
karıştırılabilir, bunu engellemek için: Telefon ayarlarınıza gidin, 
sesleri seçin ve tüm dokunmatik seslerin ve tuş tonlarının etkisiz 
hale getirildiğinden emin olun.

Uyumluluk bilgisi:
Phonak Remote app'in kullanılabilmesi için Bluetooth® 
bağlantısına sahip Phonak işitme cihazları gereklidir.
Phonak Remote, Düşük Güç tüketimli Bluetooth (BT-LE) özellikli 
Telefonlarda kullanılabilir ve iPhone 5s ve iOS Sürümü 10.2 veya 
daha üzeri sürümlerde çalışan iPhone'larla uyumludur. 
Phonak Remote, Bluetooth 4.2, Android OS 6.0 ve daha yeni 
sürümleri destekleyen Google Mobile Services (GMS) sertifikalı 
Android cihazlarda kullanılabilir.
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Hızlı kılavuz

Ana ekran Program listesi

Mevcut işitme  
cihazı programı

Ses seviyesi  
kaydırma çubuğu

Mevcut işitme cihazı 
programı

Ayarlar

Ses seviyesi ayarı  
için yön seçme

Program listesi

Mevcut programlar
(işitme uzmanınız  
tarafından ayarlanır.)

Phonak Remote

AutoSense OS 3.0

Phonak Remote

Ayır

Programlar

AutoSense OS 3.0

Sakin Ortamda Konuşma

Müzik

TV

Ayır
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Uygulamayı ilk kez başlatma

Uygulama yüklendikten sonra yapılması gereken adımlar: Bunların yalnızca bir defa yapılması yeterlidir.

Uyumlu cihazlar
Bu uygulama ile yalnızca 
Bluetooth bağlantısına sahip 
Phonak işitme cihazları 
kullanılabilir.

Bluetooth
Uygulamanın kullanılabilmesi 
için Bluetooth etkinleştirilmelidir.

Gizlilik politikası
Uygulamayı kullanmak  
için Gizlilik politikası gereği 
[Kabul Et] opsiyonunu 
seçmelisiniz.

Ürün geliştirme
Yeni ürünler geliştirmemize 
yardımcı olabilecek kullanım 
verilerinizi, isteğe bağlı 
olarak paylaşabilirsiniz.

Konum
Android cihazlarda bluetooth 
eşleştirmesi yaparken Konum 
Hizmetlerini etkinleştirmelisiniz. 

Uyumlu cihazlar
Uygulama yalnızca Bluetooth® bağlantısına 

sahip işitme cihazlarını destekler. 

Gizlilik Bildirimi Kendimizi geliştirmemize 
yardımcı olun

Bluetooth'u etkinleştir Konumu etkinleştir

Tanımlama amaçlarıyla ve ilgili hizmetin 
işlevlerini sunabilmek için işitme cihazı seri 

numaranız, işitme cihazı ayarlarınız ve işitme 
cihazı kullanımınız hakkında bilgi toplayacağız. 

Ayrıca bu hizmeti geliştirmek için verileri 
anonimleştirilmiş halde analiz edeceğiz. Kişisel 

bilgilerinizi asla başkalarına satmayacağız. 
Bu, Gizlilik Bildirimimizin bir parçasıdır. 

Kullanım verilerinizi sağladığınızda bize ürün 
ve hizmetlerimizi tanıma ve geliştirme imkanı 

vereceksiniz. 
Kişisel bilgilerinizi asla başkalarına satmayacağız. 

Bu, Gizlilik Bildirimimizin bir parçasıdır.

Bunu uygulama ayarlarının "analytics" (analiz) 
kısmından her zaman değiştirebilirsiniz.

İşitme cihazınıza bağlanılabilmesi için 
Bluetooth'un etkinleştirilmesi gerekiyor.

İşitme cihazınıza bağlanılabilmesi için konum 
hizmetlerinin etkinleştirilmesi gerekiyor.

ayrıntılı bildirimi göster

Kabul Et
Kabul ediyorum Şimdi etkinleştir

Hayır, teşekkürler Demo modu kullan Demo modu kullan

Devam
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Phonak işitme cihazlarıyla eşleştirme

Phonak Remote app ile Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş işitme cihazlarınızı bağlamak için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun.

Eşleştirme talimatları 
Arama sürecini başlatmak 
için [Devam] seçeneğine 
dokunun. Şarj edilemeyen 
veya şarj edilebilen işitme 
cihazlarına yönelik talimatlar 
için dokunun.

Aranıyor
Uygulama, uyumlu işitme 
cihazlarını aramaktadır ve 
bunları tespit eder etmez 
görüntüleyecektir.

Seçme
İşitme cihazlarınız listede 
belirdiğinde [Bağlan] 
seçeneğine dokunun.

Birden Fazla Cihaz 
Birden fazla işitme cihazı 
tespit edilmesi durumunda 
cihazınızın tanımına uyan 
seçeneğe bağlanın.

İşitme cihazlarınızı  
yeniden başlatın

Aranıyor Aranıyor Aranıyor

Bluetooth® eşleştirme modunu etkinleştirmek 
için lütfen işitme cihazlarınızı yeniden başlatın. 

Yeni bir pil takımının veya yeni şarj edilmiş 
cihazların kullanılmasını öneririz.

İşitme cihazları aranıyor İşitme cihazları aranıyor İşitme cihazları aranıyor

Steve'in sol işitme cihazı
Steve'in sağ işitme cihazı

Steve'in sol işitme cihazı
Steve'in sağ işitme cihazı

Pete'in sol işitme cihazı

Aşağıdakilere Yönelik Talimatları Görüntüle:

Şarj edilmeyen işitme cihazları

Şarj edilebilen işitme cihazları

Devam

Bağlan Bağlan

Bağlan

Demo Modu Kullan
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İşitme cihazlarınızı bağlama

İşitme cihazlarını eşleştirme
Uygulama her bir işitme 
cihazına ayrı şekilde 
bağlanarak devam edecektir.

Eşleşme isteğini onaylama
iOS cihazlarda açılan pence-
redeki [Eşleştir] seçeneğine 
dokunarak onay verin.

Eşleşme isteğini onaylama
iOS cihazlarda açılan pence-
redeki [Eşleştir] seçeneğine 
dokunarak onay verin.

Eşleştirmenin tamamlanması
Her iki işitme cihazı da 
eşleştirilmiş olur.

İkinci işitme cihazını eşleştirme
Uygulama diğer işitme cihazına 
bağlanarak devam edecektir.

Phonak Remote app ile Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş işitme cihazlarınızı bağlamak için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun.

Steve'in sol işitme 
cihazı

Steve'in sol işitme 
cihazı

Steve'in sol işitme 
cihazı

Steve'in sağ işitme 
cihazı

"Steve'in sağ işitme cihazı", iPhone'unuz ile
eşleşmek istiyor.

Steve'in sağ işitme 
cihazı

Steve'in sağ işitme 
cihazı

Bluetooth Eşleştirme İsteği
"Steve'in sol işitme cihazı", iPhone'unuz ile

eşleşmek istiyor.

EşleştirEşleştir İptalİptal

Bluetooth Eşleştirme İsteği
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Eşleştirme sorunlarını giderme

Kurulum sürecindeki olası hatalar.

Uyumsuz cihazlar
Uygulama, bu işitme cihazı 
ile uyumsuz olduğu için 
bağlanamaz.

Her iki cihaza bağlantının 
başarısız olması
Eşleştirme sürecini yeniden 
başlatmak için [Tekrar dene] 
seçeneğine dokunun ve 
talimatlara uyduğunuzdan 
emin olun.

Bağlantı hatası
İşitme cihazlarıyla bağlantı 
kurulamadı. Süreci yeniden 
başlatmak için [Tekrar dene] 
seçeneğine dokunun.

İşitme cihazı bağlantı hatası
İşitme cihazlarından biriyle 
eşleştirmenin başarısız olması 
durumunda aşağıdakileri 
yapabilirsiniz: 
1.   Eşleştirme sürecini 

yeniden başlatmak 
için [Tekrar dene] 
seçeneğine dokunun.

2.   İki işitme cihazının yalnızca 
biriyle devam edin.

Aranıyor
İşitme cihazları aranıyor

Steve'in sol işitme cihazı
Steve'in sağ işitme cihazı

Steve'in sol işitme 
cihazı

Steve'in sol işitme 
cihazı

Steve'in sağ işitme 
cihazı

Steve'in sağ işitme 
cihazı

Bağlanılamadı

Tekrar dene
Tekrar deneTekrar dene

Yalnızca sol tarafı bağla
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Phonak Remote ana görünümü

Tüm işitme cihazları için mevcut olan işlevler.

İşitme cihazının ses 
seviyesini ayarlama
Her iki taraftaki işitme 
cihazının ses seviyesini 
artırmak veya alçaltmak  
için kaydırma çubuğunu 
yukarı veya aşağı kaydırın.

Programlara erişme
Program listesine erişmek 
için ses seviyesi kaydırma 
çubuğu üzerindeki menüye 
dokunun.

Sesi ayırma
Her iki tarafı ayrı ayrı 
ayarlamak için [Ayır] 
düğmesine basın.

Sessiz
Ses seviyesi kaydırma 
çubuğunu sonuna kadar aşağı 
hareket ettirerek işitme 
cihazlarını sessize alabilirsiniz.

İpuçlarına erişim
Ana ekranın sol üst 
kısmındaki [i] simgesine 
dokunulduğunda 
uygulamaya ilişkin bazı 
temel ipuçları görüntülenir.

Phonak Remote Phonak Remote Phonak Remote Phonak Remote Phonak Remote

AutoSense OS 3.0 AutoSense OS 3.0 AutoSense OS 3.0

Ayır Birleştir Birleştir Ayır Ayır

Programlar

AutoSense OS 3.0

Sakin Ortamda Konuşma

Müzik

TV

İleri

Ses düzeyi değiştirme
Mevcut programın ses seviyesini 

ayarlamak için kaydırma çubuğunu 
sürükleyin. Sessize almak için kaydırma 
çubuğunu en düşük noktaya sürükleyin.



9

Phonak Remote ana görünümü

İşitme cihazınızın program ayarları, pil durum bilgisi ve aksesuar yönetimi gibi işlevlere ulaşabilirsiniz.

Program seçeneklerine erişme
Bazı programlar ek ayar 
imkanları sunabilir. Bunlar 
mevcut olduğunda ses seviyesi 
kaydırma çubuğunun altında 
özel bir simge belirir.

Pil seviyesi
Şarj edilebilir pillere sahip 
işitme cihazı modelleri için 
mevcut şarj durumunu 
görebilirsiniz.

Çevresel Denge
Harici bir ses aktarma cihazı 
(örneğin TV Connector, 
müzik) vs kullanıyorsanızr, 
aktarılan sese daha fazla 
odaklanıp etrafınızdaki 
seslere daha az odaklanmayı 
seçebilirsiniz.

Tinnitus maskeleyici 
Tinnitusunuz varsa ve işitme 
uzmanınızdan Tinnitus 
Maskeleyiciyi nasıl 
kullanacağınız konusunda 
talimat aldıysanız, maskeleyici 
sesin seviyesini buradan 
ayarlayabilirsiniz.

Pil seviyesi
Pil şarj düzeyi %20'nin 
altına düştüğünde simge 
ve değerler kırmızıya döner. 
En kısa zamanda işitme 
cihazlarınızı şarj ünitesine 
takın.

Phonak Remote Phonak Remote Phonak RemotePhonak Remote Phonak Remote

TV AutoSense OS 3.0 AutoSense OS 3.0TV Sakin Ortamda Konuşma

Ayır

Ayır Ayır
Kapat Kapat

Denge Tinnitus Maskeleyici

Çevre Daha azTV Daha fazla
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Ayarlar

Ayarlara erişme
Ayarlara erişmek için ana 
ekranın sağ üst kısmındaki 
[dişli simgesine] dokunun.

İşitme cihazlarım
İşitme cihazlarına ilişkin tüm 
bilgiler ve yapılandırmalara 
buradan erişilebilir. Yalnızca 
şarj edilebilen işitme cihazları 
Otomatik Açma seçeneğini 
sunar.

Ayarlar 
Ayarlar ekranında mevcut 
olan tüm ayarlar sıralanır.

Uygulama ayarları 
Uygulamaya ilişkin tüm 
bilgilere buradan erişilebilir.

SSS
Daha fazla bilgi ve yardıma 
çevrimiçi olarak ulaşılabilir.

Uygulama hakkında genel bilgilere ayarlardan erişilebilir.

Phonak Remote Uygulama Ayarları İşitme cihazlarım SSS

AutoSense OS 3.0

Uygulama ayarları

Uygulama hakkında Programlarım

İşitme cihazlarım

Gizlilik Bildirimi İstatistiklerim

SSS

Analytics Otomatik Açma

Feedback

Demo modu Cihazlarım

Ayır

Sık 
sorulan sorular

En yaygın soruların cevapları.

SSS'ler
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Ayarlar

İşitme cihazlarım 
Listede [İşitme cihazlarım] 
seçeneğine dokunun.

Düzenleme ekranı
Program ayrıntıları 
sayfasında [Düzenle] 
simgesine dokunun.

Programlarım 
Listede [Programlarım] 
seçeneğine dokunun.

Program seçme 
Yeniden adlandırmak 
istediğiniz programa 
dokunun.

Program adlarını değiştirme

Etiket değiştirme
Giriş alanı üzerinden 
programı yeniden 
adlandırın ve sağ üst 
kısımdaki [onay işaretine] 
basarak onay verin. Sol üst 
kısımdaki [X] simgesine 
dokunarak düzenlemeyi her 
zaman iptal edebilirsiniz.

Uygulama ayarları

İşitme cihazlarım

SSS

Feedback

İşitme cihazlarım Programlarım Otomatik Program ismini düzenle

Programlarım Otomatik Otomatik

AutoSense OS 3.0Sakin Ortamda Konuşma

Müzik

TV oturma odası

TV yatak odası

Görünen ad

Asıl adİstatistiklerim

Otomatik Açma

Cihazlarım

AutoSense OS 3.0
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Ayarlar

İşitme cihazlarım 
Listede [İşitme cihazlarım] 
seçeneğine dokunun.

Onaylama
Onay vermek için lütfen açılan 
penceredeki [Evet, unut] 
seçeneğine dokunun.

Cihazlarım 
Listede [Cihazlarım] 
seçeneğine dokunun.

Cihazları unutma 
İşitme cihazı ve akıllı telefonunuz 
arasındaki bağlantıyı silmek için 
[Cihazları unut] seçeneğine 
dokunun.

Eşleştirmeyi sıfırlama

Eşleştirmeye devam etme
Devam etmek için sayfa 5'teki 
eşleştirme talimatlarına uyun.

Uygulama ayarları

İşitme cihazlarım

SSS

Feedback

İşitme cihazlarım Cihazlarım

Programlarım Steve'in sol işitme cihazı

İstatistiklerim Steve'in sağ işitme cihazı

Otomatik Açma

Cihazlarım

Cihazları unut

Evet, unut

İptal

Cihazları unut

Bağlantıda sorun yaşıyorsanız cihazları "unutmayı" 
seçip tekrar eşleştirme yapabilirsiniz.

Farklı bir işitme cihazı çifti bağlamak isterseniz öncelikle 
mevcut bağlı işitme cihazını "unutmanız" gerekir. 
Ardından yeni cihazlarla eşleştirme yapabilirsiniz.

İşitme cihazları  
unutulsun mu?

Bu uygulama sıfırlanacak olup işitme 
cihazlarınızı yeniden eşleştirmeniz 

gerekecektir.

İşitme cihazlarınızı  
yeniden başlatın

Bluetooth® eşleştirme modunu etkinleştirmek 
için lütfen işitme cihazlarınızı yeniden başlatın. 

Yeni bir pil takımının veya yeni şarj edilmiş 
cihazların kullanılmasını öneririz.

Aşağıdakilere Yönelik Talimatları Görüntüle:

Şarj edilmeyen işitme cihazları

Şarj edilebilen işitme cihazları

Devam

Demo Modu Kullan
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Önemli güvenlik bilgileri 

Kişisel akıllı telefonunuzun kullanım sorumluluğu size aittir. Lütfen 
kişisel akıllı telefonunuzu ve uygulamayı dikkatli bir şekilde kullanın. 
 

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

İşitme cihazınız olağan dışı bir alan bozulmasından dolayı ses aktarım 
cihazınıza yanıt vermiyorsa, etki alanından uzaklaşın.

Sembol anlamları

Kullanıcının kullanım kılavuzundaki ilgili bilgileri okuyup dikkate 
almasının önemli olduğunu gösterir.

Kullanıcının kullanım kılavuzundaki ilgili uyarı notlarına dikkat 
etmesinin önemli olduğunu gösterir.

Kullanım ve ürün güvenliği için önemli bilgiler.

Sonova AG, CE sembolüyle bu Phonak ürününün Tıbbi Cihazlar Direktifi 
93/42/EEC'nin gerekliliklerini karşıladığını onaylar. CE işareti 2018'de 
uygulanmıştır.

CE simgesinden sonraki sayılar yukarıda belirtilen direktifler uyarınca 
danışılan lisanslı kuruluşların koduna karşılık gelir.
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