myPhonak 4.0
Käyttöohje

Käytön aloittaminen

Sisältö

myPhonak-sovelluksen kehittäjä on Sonova, maailman johtava kuulemisen
ratkaisujen tarjoaja, jonka pääkonttori sijaitsee Zürichissä, Sveitsissä. Hyödynnä
kaikki sovelluksen mahdollisuudet tutustumalla huolellisesti käyttöohjeisiin.
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Käyttötarkoitus
myPhonak-sovellus on tarkoitettu kuulokojeen nykyisten toimintojen
valitsemiseen, säätämiseen ja tallentamiseen, tilatietojen käyttämiseen sekä
loppukäyttäjän ja kuuloalan ammattilaisen väliseen viestintään langattomasti
ja visuaalisesti.
Yhteensopivuustiedot:
myPhonak-sovelluksen käyttö edellyttää Phonak-kuulokojeita,
joissa on Bluetooth®-yhteys.
myPhonak-sovellusta voidaan käyttää puhelimissa, joissa on
Bluetooth® low energy (BT-LE) -ominaisuus, ja se on yhteensopiva
iPhone® 5s -mallin ja sitä uudempien mallien kanssa, joissa on
iOS®-versio 12.0 tai sitä uudempi versio.
myPhonak-sovellusta voidaan käyttää Google Mobile Services (GMS)
-sertifioiduissa Android™-laitteissa, jotka tukevat Bluetooth® 4.2
-versiota ja Android OS 7.0 -versiota ja niitä uudempia versioita.

myPhonak-tilin määrittäminen
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Turvallisuustiedot ja symbolien selitykset
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Joidenkin puhelimien kosketusäänet tai näppäimistöäänet voivat
kuulua kuulokojeeseen.
Valitse ensin puhelimen asetukset, sitten äänet ja varmista, että
kaikki kosketusäänet ja näppäinäänet on poistettu käytöstä.

Bluetooth®-merkki on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, ja Sonova käyttää tätä merkkiä lisenssillä.
iPhone® on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki.
IOS on Cisco Inc:n tavaramerkki.
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Yleiskatsaus – kaukosäädin

Ohjeet
Navigointi

Kaukosäädin

Kuulokojeen
aktiivinen ohjelma*
Akun varaus**

Ohjelmaluettelo

AutoSense OS™ 4.0
50%

Kaukosäädin

Rauhallinen tilanne (AutoSense OS™ 4.0)

Miellyttävä

Selkeä

Asetukset

Taajuudet

50%

Kuulopäiväkirja

Taajuuskorjain

Basso

Keskiäänialue

Diskantti

Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuus

Hälynvaimennus

Äänen muokkaus

Keskittyminen
puheeseen

Mykistys

Asetukset
Erilliset
äänenvoimakkuudet
Kaukosäädin

Päivitä nykyinen
oma malli

Vähennä kovia

Päivitä

* AutoSense OS™ 4.0 Phonak Paradise -kuulokojeissa, AutoSense OS™ 3.0 Phonak Marvel -kuulokojeissa, AutoSense OS Phonak Audéo B-Direct -kuulokojeissa
** Vain ladattavissa kuulokojeissa

Dynamiikka

Dynamiikka
Lisää hiljaisia

Tallenna

Tallenna nykyiset asetukset
omaksi malliksi
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Yleiskatsaus – etätuki ja kuulopäiväkirja*

Kuulopäiväkirja
Viimeisin palaute
Äänenlaatu

Musiikin kuuntelu

Kuuloalan
ammattilaisen
videokuva

Uusi viesti kuuloalan
ammattilaiselta

Puheen ymmärtäminen
Ravintola

Viikkoa vanhemmat
Kuulokoje

Puheen ymmärtäminen
Televisionkatselu

Sinun videokuvasi
Lyhyt käyttöaika

Kuuloalan ammattilainen

Lopeta
puhelu

Video päällä /
pois päältä
Kameranäkymä

Luo palaute

Luo uusi
kuulokokemuspalaute

Mikrofoni päällä /
pois päältä
Etätukipuhelu

*Saatavilla vain tietyissä maissa ja tietyiltä kuuloalan ammattilaisilta

Kuulopäiväkirjan palauteloki
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myPhonak-sovelluksen asentaminen
•
•
•

Yhdistä älypuhelimesi Internetiin WiFi- tai mobiiliyhteyden kautta
Ota älypuhelimen Bluetooth käyttöön
Tietyissä maissa etätuen ja kuulopäiväkirjan aktivointi edellyttää myPhonak-kutsun saamista kuuloalan ammattilaiselta.*

Back

Saapuneet(1)

myPhonak

Lähettäjä: no-reply@phonak.com

Sonova AG

Vastaanottaja: alex.stevens@axecapital.com Tiedot
myPhonak-sovelluskutsu

Get

5.0

64 Ratings

Toukokuu, 13. 2019 15.04

17+
Age

Hei
Alex Stevens
myPhonak-sovelluksen avulla voit
kommunikoida kuuloalan ammattilaisen
kanssa ja muokata kuulokojeitasi kotona.

Tervetuloa myPhonaksovellukseen

Tietosuojailmoitus

Auta meitä parantamaan

Tunnistamista ja mobiilisovelluksen ja -palvelun
toimintojen tarjoamista varten meidän on
kerättävä henkilötietoja, kuten kuulokojeesi
sarjanumero, kuulokojeen asetukset ja sen
käyttöä koskevat tiedot. Parantaaksemme
palveluitamme saatamme myös käyttää joitain
tietoja, jotka on muunnettu tunnistamattomaan
muotoon. Lue tietosuojailmoitus huolellisesti
ja hyväksy tietojesi käyttö, jotta voit käyttää
mobiilisovellusta ja -palvelua.

Antamiesi käyttötietojen avulla voimme oppia
lisää tuotteistamme ja palveluistamme ja
parantaa niitä.
Emme koskaan luovuta eteenpäin meille
antamiasi henkilökohtaisia tietoja. Se on osa
tietosuojakäytäntöämme.
Voit muuttaa tämän milloin tahansa
Analytiikka-osassa.

Aloita kaukosäätimen, etätuen ja
kuulopäiväkirjan käyttö

Aloita suorittamalla seuraavat kolme vaihetta:
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Lataa ja avaa myPhonak-sovellus
Lataa sovellus

Näytä koko käytäntö
Hyväksyn
Seuraava

Hyväksyn
Ei kiitos

Lataa myPhonak-sovellus
Lataa sovellus
sovelluskaupasta. Avaa
myPhonak-sovellus,
kun se on asennettu.

Sähköpostikutsu**
(Vaaditaan vain tietyissä
maissa) Avaa kuuloalan
ammattilaiselta saamasi
sähköpostikutsu
matkapuhelimessasi.

Avaa myPhonak-sovellus
Avaa sovellus ja valitse
Seuraava.

* Saatavilla vain tietyissä maissa. Tarkista paikallisilta kuuloalan ammattilaisilta, onko tämä palvelu saatavilla.
** Koskee vain etätukea ja kuulopäiväkirjaa

Tietosuojailmoitus
Jos haluat käyttää sovellusta,
sinun on hyväksyttävä
Tietosuojailmoitus
valitsemalla Hyväksyn,
ennen kuin voit jatkaa.

Tuotteen parannukset
Voit halutessasi jakaa
käyttötietoja, mikä auttaa
meitä kehittämään ja
parantamaan
tuotteitamme.
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Paritus Phonak-kuulokojeiden kanssa
Kun haluat muodostaa Bluetooth-yhteyden myPhonak-sovelluksesta kuulokojeisiin, seuraa sovelluksen ohjeita, jotka on kuvattu seuraavaksi.*

Käynnistä kuulokojeet
uudelleen

Käynnistä kuulokojeet uudelleen sammuttamalla
ja kytkemällä takaisin päälle, jotta Bluetoothlaiteparin muodostaminen voidaan ottaa käyttöön.
Suosittelemme käyttämään uusia paristoja tai
täyteen ladattuja laitteita.
Katso ohjeet:

Haetaan

Haetaan

Haetaan

Haetaan kuulokojeita

Haetaan kuulokojeita

Haetaan kuulokojeita

Aimon vasen kuulokoje
Aimon oikea kuulokoje

Valitse

Ei-ladattavat kuulokojeet

Aimon vasen kuulokoje
Aimon oikea kuulokoje
Jannen vasen kuulokoje

Käynnistä kuulokojeet
uudelleen

Käynnistä kuulokojeet uudelleen, jotta Bluetooth®paritustila tulisi käyttöön. Suosittelemme
käyttämään uusia paristoja tai ladattuja kojeita.

Valitse
Valitse

Ladattavat kuulokojeet

Salli myPhonakin
käyttää tämän laitteen
sijaintia?
ESTÄ

SALLI

Jatka

Jatka

Paritusohjeet
Valitse Jatka ja noudata
kuulokojeitasi koskevia
ohjeita.

Katso

Haetaan
Sovellus hakee
yhteensopivia kuulokojeita
ja näyttää ne, kun kojeet
on havaittu. Tämä voi
kestää muutaman
sekunnin.

Valitseminen
Napauta Valitse-kohtaa,
kun kuulokojeesi näkyvät
luettelossa.

Useita
Jos sovellus havaitsee useita
yhteensopivia kuulokojeita,
ne näkyvät vastaavasti.
Kuulokojeesi näkyy
korostettuna, kun painat
kuulokojeen painiketta.

Sijainti
Android-laitteissa on otettava
käyttöön Sijaintipalvelut, kun
Bluetooth-laitteita paritetaan
ensimmäisen kerran.
Alkuasennuksen jälkeen voit
ottaa Sijaintipalvelut taas
pois käytöstä.

*Bluetooth-suoratoisto:
Voit toistaa musiikkia tai vastaanottaa puheluita kuulokojeisiin valitsemalla Asetukset > Bluetooth ja lisäämällä kuulokojeet liitettyjen laitteiden luetteloon. Jatka sen jälkeen paritusta palaamalla sovellukseen.
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Paritus Phonak-kuulokojeiden kanssa
Kun haluat muodostaa Bluetooth-yhteyden myPhonak-sovelluksesta kuulokojeisiin, seuraa sovelluksen ohjeita, jotka on
kuvattu seuraavaksi.

Parinmuodostus valmis
Olet nyt valmis käyttämään myPhonaksovellusta.

Bluetooth-parituspyyntö
”Aimon oikea kuulokoje” haluaa muodostaa parin iPhonesi kanssa.
Aimon vasen
kuulokoje

Aimon oikea kuulokoje

Peruuta

Parita

Aimon vasen
kuulokoje

Aimon oikea kuulokoje

OK

Kuulokojeiden paritus
Sovellus muodostaa
yhteyden kumpaankin
kuulokojeeseen erikseen.

Vahvista kaikki kuulokojeet
Vahvista Apple-laitteissa
kummankin kuulokojeen
paritus erikseen valitsemalla
ponnahdusikkunassa Parita.

Parinmuodostus valmis
Molemmat kuulokojeet on
nyt paritettu. Sovellus
siirtyy automaattisesti
seuraavaan vaiheeseen.

Asennus valmis
Nyt voit käyttää kaikkia
myPhonak-sovelluksen
yhteensopivia toimintoja.
Siirry päänäyttöön
valitsemalla OK.
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Parituksen vianmääritys
Mahdollisia virheitä parituksen aikana.
Lisätietoja vianmäärityksestä saat Phonakin tukisivulta.

Yhteyttä ei voida muodostaa
Varmista, että Internet-yhteys ja Bluetoothyhteys ovat käytössä, jotta sovellus pystyy
muodostamaan yhteyden kuulokojeisiin ja
hakemaan ohjelmat. Yritä uudelleen.

Haetaan
Haetaan kuulokojeita

Aimon vasen
kuulokoje

Aimon oikea kuulokoje

Aimon vasen
kuulokoje

Aimon oikea kuulokoje

Aimon vasen kuulokoje
Aimon oikea kuulokoje

Yritä uudelleen

Yritä uudelleen

Yritä uudelleen

Yhdistä vain vasen puoli

Laitteet eivät sovi yhteen
Sovellus ei voi muodostaa
yhteyttä laitteisiin, koska
ne eivät ole yhteensopivia
sovelluksen kanssa.
Pyydä kuuloalan
ammattilaiselta lisätietoja.

Kuulokojeen yhteysvirhe
Jos toisen kuulokojeen
paritus epäonnistuu,
tee seuraavaa:
1. Käynnistä paritus
uudelleen valitsemalla
Yritä uudelleen.
2. Jatka vain toisen
kuulokojeen osalta.

Yhteyden muodostus
molempiin kuulokojeisiin
epäonnistuu
Käynnistä paritus uudelleen
valitsemalla Yritä uudelleen,
ja seuraa ohjeita.

Yhteyttä ei voida
muodostaa
Varmista, että Internetyhteys ja Bluetooth-yhteys
ovat käytössä, jotta sovellus
pystyy muodostamaan
yhteyden kuulokojeisiin.
Käynnistä paritus uudelleen
valitsemalla Yritä uudelleen.
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Kaukosäätimen päänäyttö
Toiminnot, joita voi käyttää kaikille kuulokojeille.

Kaukosäädin

AutoSense OS™ 4.0

Kaukosäädin

Ohjelmavalinta

Kaukosäädin

AutoSense OS™ 4.0

myPhonak

Kaukosäädin

AutoSense OS™ 4.0

Navigointi

Kaukosäädin

Minun kuulokojeeni

AutoSense OS™ 4.0

Ravintola

Etätuki

TV

Kuulopäiväkirja

Musiikki

Minun profiilini

RogerDirect + mikrofoni

Minun kutsuni

UKK

Sovelluksen palaute

Kuulokojeen
äänenvoimakkuuden
säätäminen
Lisää äänenvoimakkuutta
siirtämällä liukusäädintä
ylöspäin, ja pienennä
äänenvoimakkuutta
siirtämällä liukusäädintä
alaspäin. Jos sinulla on kaksi
kuulokojetta, molempia
säädetään samanaikaisesti
liukusäätimellä.

Ohjelmien käyttäminen
Saat ohjelmaluettelon
näkyviin napauttamalla
Ohjelmavalinta-kohdan
vieressä olevaa nuolta.
Käytettävissä olevat ohjelmat
määräytyvät sen mukaan,
mitä manuaaliohjelmia
kuuloalan ammattilainen on
ohjelmoinut kuulokojeeseen.

Mykistys
Voit mykistää kuulokojeet
painamalla Mykistyskuvaketta.

Äänenvoimakkuussäädön
jakaminen
Kun painat Erota-kuvaketta,
voit säätää kummankin
kuulokojeen
äänenvoimakkuutta erikseen.

Sovelluksen navigointi
Päänavigointipalkin kautta
pääset sovelluksen kaikkiin
toimintoihin.
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Kaukosäätimen päänäyttö*
Toiminnot, jotka riippuvat kuulokojeen ohjelmoinnista ja langattomista lisälaitteista.

Kaukosäädin

TV

Kaukosäädin
Tasapaino

Tinnituksen peittoäänet

Ympäristö

Mikrofoni

Sulje

Ohjelman asetusten
määrittäminen
Jotkin ohjelmat
saattavat tarjota
lisäsäätömahdollisuuksia.
Jos niitä on saatavilla,
niitä voi käyttää painamalla
Asetukset-kuvaketta.

*Vain tietyissä kuulokojeissa

Kaukosäädin

Kaukosäädin

Ympäristön äänien
vaimennus
Jos käytät ulkoista
äänentoistolaitetta (kuten TV
Connector tai musiikkilaite),
voit valita, haluatko keskittyä
enemmän toistettavaan
ääneen vai haluatko kuulla
enemmän ympäristön ääniä.

-

AutoSense OS™ 4.0

Kaukosäädin

AutoSense OS™ 4.0

+

Sulje

Tinnituksen peittoäänet
Jos sinulla on tinnitus ja
kuuloalan ammattilainen on
opastanut sinua käyttämään
Tinnituksen peittoäänet
-toimintoa, voit säätää
peiteäänen voimakkuutta.

Erota

Akun taso
Jos kuulokojeessa on
ladattava akku, akun
varaustila näkyy näytössä.

Erota

Akun alhainen varaustila
Jos akun varaustila on alle
20 %, kuvake muuttuu
punaiseksi. Lataa
kuulokojeesi pian.
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Kaukosäätimen asetukset*
Toiminnot, jotka riippuvat kuulokojeen ohjelmoinnista ja langattomista lisälaitteista.

Kaukosäädin

Kaukosäädin

Kaukosäädin

Rauhallinen tilanne (AutoSense OS™ 4.0)

AutoSense OS™ 4.0

Miellyttävä

Selkeä

Taajuudet

Basso

Miellyttävä

Selkeä

Taajuudet

Keskiäänialue

Diskantti

Keskiäänialue

Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuus

Hälynvaimennus

Hälynvaimennus

Keskittyminen puheeseen
Päivitä

Ohjelman asetusten
määrittäminen
Jotkin ohjelmat
saattavat tarjota
lisäsäätömahdollisuuksia.
Jos niitä on saatavilla,
niitä voi käyttää painamalla
Asetukset-kuvaketta.

Puhe voimakkaassa hälyssä (AutoSense OS™ 4.0)

Sulje

Keskittyminen puheeseen
Tallenna

Kaukosäätimen asetukset
Asetusnäkymästä pääset
seuraaviin toimintoihin:
• Asetukset
• Matalien, korkeiden ja
keskitaajuuksien säätö
• Äänenvoimakkuuden säätö
• Hälynvaimennus ja
keskittyminen puheeseen
• Dynamiikan hallinta

* Vain tietyissä kuulokojeissa
** Vain Phonak Paradise Premium (P90) -kuulokojeissa

Diskantti

Sulje

Tallenna

Parannettu keskittyminen
puheeseen**
Sovelluksen parannetun
Keskittyminen puheeseen
-liukusäätimen avulla voit
vähentää takaa ja sivuilta
kuuluvaa hälyä ja parantaa
keskittymistä edestä
kuuluvaan puheeseen. Tämä
ominaisuus on valittavissa
hälyisissä tilanteissa ja sen
voimakkuutta voi lisätä
siirtämällä liukusäädintä
oikealle.
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Kaukosäätimen asetukset*
Toiminnot, jotka riippuvat kuulokojeen ohjelmoinnista ja langattomista lisälaitteista.

Kaukosäädin

Kaukosäädin

Kaukosäädin

Kaukosäädin

Ohjelmavalinta
Basso

Keskiäänialue

Diskantti

AutoSense OS™ 4.0

Basso

Keskiäänialue

Diskantti

Lisää uusi ohjelma

Äänenvoimakkuus

Ravintola

Ravintola

Tallenna

Hälynvaimennus

TV

Musiikki

Keskittyminen puheeseen

Äänenvoimakkuus

Hälynvaimennus
Keskittyminen puheeseen

Ravintola
Dynamiikka

Dynamiikka

Vähennä kovia

Päivitä

RogerDirect + mikrofoni

Lisää hiljaisia

Sulje

Tallenna

Oman asetuksen luominen
Voit tallentaa omia
asetuksia (esimerkiksi
suosikkiravintolasi) ja ottaa
ne helposti uudelleen
käyttöön, kun olet seuraavan
kerran samassa ympäristössä.
Huomioi, että näytön koosta
riippuen sinun on ehkä
vieritettävä näyttöä, jotta
näet kaikki toiminnot.

*Vain tietyissä kuulokojeissa

Päivitä

Valmis

Oman asetuksen
nimeäminen
Voit tallentaa omat asetukset
malleiksi ja antaa kullekin
mallille sitä kuvaavan nimen.

Vähennä kovia

Oman asetuksen
käyttäminen
Voit käyttää omia asetuksiasi
milloin tahansa myPhonaksovelluksen kautta.

Lisää hiljaisia

Sulje

Tallenna

Oman asetuksen
päivittäminen
Voit muokata nykyistä omaa
asetustasi ja tallentaa
muutokset valitsemalla
Päivitä.
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myPhonak-tilin määrittäminen*
(vain tietyissä maissa)

Jos haluat käyttää etätukea ja kuulopäiväkirjaa, sinun on rekisteröitävä henkilökohtainen myPhonak-tili ja saatava kutsu kuuloalan ammattilaiselta.
Huomioi, että nämä palvelut ovat saatavilla vain tietyissä maissa ja tietyiltä kuuloalan ammattilaisilta.

Etätuki

Etätuki

Etätuki

Luo tili

Et ole kirjautunut sisään
Etätuen käyttö edellyttää, että sinulla on tili
ja olet saanut kutsun sähköpostiin kuuloalan
ammattilaiselta.

Stevens

alexStevens3000!

Tili on luotu

Salasanassa on oltava vähintään kuusi merkkiä ja
vähintään yksi numero tai kirjain.

USA

Olemme lähettäneet sinulle linkin tilisi aktivoimiseksi. Tarkista Saapuneet-kansiosi.

myPhonak-tiliäsi
määritetään

En ole saanut kuulokojeita veteraanijärjestöltä (VA, Veterans Affairs)

Jatka

Jatka

Kirjaudu sisään
Rekisteröidy

Aloita
Jos haluat käyttää tiettyjä
toimintoja, kuten etätukea,
kirjaudu myPhonak-tilillesi.
Luo uusi tili valitsemalla
Rekisteröidy.

Etätuki

Keksi salasana

alex.stevens@axecapitals.com
Alex

Etätuki

OK
Onko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Luo tili
Luo tili täyttämällä kaikki
kentät. Kun olet valmis,
valitse Jatka.

*Tarkista paikallisilta kuuloalan ammattilaisilta, onko tämä palvelu saatavilla.

Onko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Keksi salasana
Luo salasana.
Salasanassa on oltava
vähintään kuusi merkkiä ja
vähintään yksi numero tai
kirjain. Kun olet valmis,
määritä tilisi valitsemalla
Jatka.

Tiliäsi määritetään
Sovellus muodostaa
yhteyden Internetiin tilisi
määrittämiseksi. Tämä voi
kestää muutaman sekunnin.

Tili on luotu
Kun tilisi on luotu, saat
sähköpostin, jossa on linkki
tilisi aktivoimiseksi. Tarkista
Saapuneet-kansiosi.
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Kutsukoodin lisääminen*
(vain tietyissä maissa)

Jos haluat käyttää etätukea ja kuulopäiväkirjaa, sinun on rekisteröitävä henkilökohtainen myPhonak-tili ja saatava kutsu kuuloalan ammattilaiselta.
Huomioi, että nämä palvelut ovat saatavilla vain tietyissä maissa ja tietyiltä kuuloalan ammattilaisilta.

Etätuki

Etätuki

Lisää kutsu

Lisää kutsu

Lisää kutsu

Tarkistetaan kutsukoodia

Kutsukoodi hyväksytty

Kirjoita myPhonak-kutsukoodi

123

456

789

9-numeroinen kutsukoodisi on kuuloalan ammattilaisen
lähettämässä sähköpostikutsussa.

Kutsu puuttuu
Etätuen käyttö edellyttää, että sinulla on tili
ja olet saanut kutsun sähköpostiin kuuloalan
ammattilaiselta.

Lisää kutsu

Oletko valmis aloittamaan?
Kun tapaamisaikasi alkaa, valitse Aloita, niin
kuuloalan ammattilainen saa tiedon siitä, että
olet valmiina. Varmista, että Internet-yhteytesi
toimii ja että kuulokojeesi paristot ovat täyteen
ladattuja tai uusia.

Aloita

OK

Jatka

Minulla ei ole koodia

Kutsu puuttuu
Jos haluat käyttää tiettyjä
toimintoja, kuten etätukea,
sinulla on oltava kuuloalan
ammattilaiselta saatu kutsu.
Jos sinulla on jo koodi,
valitse Lisää kutsu. Jos
haluat lisätietoja, valitse
Minulla ei ole koodia.

Jos haluat käyttää etätukea
ja kuulopäiväkirjaa, toimi
seuraavasti:
• Keskustele kuuloalan
ammattilaisen kanssa
tästä palvelusta*
• Pyydä kuuloalan
ammattilaista lähettämään
sinulle sähköpostikutsu
• Napauta sähköpostin
kohtaa ”Hyväksy kutsu” tai
kirjoita koodi manuaalisesti
sovellukseen

*Tarkista paikallisilta kuuloalan ammattilaisilta, onko tämä palvelu saatavilla.

Kirjoita myPhonakkutsukoodi
Kirjoita 9-numeroinen koodi,
jonka sait kuuloalan
ammattilaisen lähettämässä
sähköpostissa. Kun olet
valmis, tarkista kutsukoodisi
valitsemalla Jatka.

Tarkistetaan kutsukoodia
Sovellus muodostaa
yhteyden Internetiin
kutsukoodisi tarkistamiseksi.
Huomioi, että tämä saattaa
kestää jonkin aikaa.

Kutsukoodi hyväksytty
Kutsukoodisi on hyväksytty.
Sovellus siirtyy
automaattisesti etätuen
aloitusnäyttöön.
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Kuulopäiväkirja*
Kuulopäiväkirjan avulla voit helposti arvioida kuulokojeesi ja antaa arvokasta palautetta kuuloalan ammattilaiselle. Antamasi palautteen ansiosta
kuuloalan ammattilainen voi varmistaa, että saat suurimman mahdollisen hyödyn kuulokojeistasi.

Palaute

Palaute

Arvioi tämän hetkinen kuulokokemuksesi

Arvioi tämän hetkinen kuulokokemuksesi

Palaute

Kuulopäiväkirja

Kuulopäiväkirja
Anne HCP

Uusimmat viestit

Musiikki

Äänenlaatu

Kiitos palautteestasi
Palautteesi on tallennettu ja lähetetty
kuuloalan ammattilaiselle. Saat ilmoituksen
kuulopäiväkirjaan heti, kun saat vastauksen.
Äänenlaatu

Valitse aihe

Äänenlaatu

Musiikin kuuntelu
Luotu eilen

Rauhallinen tilanne

Kuulemisen tavoite – uusi

Viime viikko

Musiikki

Kuulokoje

Kuunnellessani musiikkia huomasin, että
äänet olivat melko epäselviä. Pystytkö
auttamaan minua?

Puheen ymmärtäminen

Minä

Eilen 19.30

Kuunnellessani musiikkia huomasin, että
äänet olivat melko epäselviä. Pystytkö
auttamaan minua?
Tänään 20.01

Anne HCP

Voimme tehdä uuden asetuksen tai luoda
erityisohjelman. Ehdotan, että sovimme
etätukitapaamisesta.

Television katseleminen

Lyhyt käyttöaika

Kuuloalan ammattilainen

Lähetä

1. Ilmoita tyytyväisyytesi
Valitse se hymiö, mikä kuvaa
parhaiten tyytyväisyyttäsi/
tyytymättömyyttäsi tämän
hetkiseen tilanteeseen.

Lähetä

2. Valitse aihe
Valitse yksi neljästä aiheesta
(äänenlaatu, kuulokoje,
puheen ymmärtäminen tai
muu), jotta kuuloalan
ammattilainen saa tietoa
siitä, mitä aihetta haluat
käsitellä.

OK

3. Palaute lähetetty
Palautteesi on lähetetty
kuuloalan ammattilaiselle.
Saat ilmoituksen
kuulopäiväkirjaan heti,
kun saat vastauksen.

Luo palaute

Kuulopäiväkirjan loki*
Näet koko palautehistorian.
Valitse jokin palaute, niin
näet lisätietoja. Viestikuvake
kertoo, että olet saanut
viestin kuuloalan
ammattilaiselta. Voit lukea
viestin ja vastata siihen
tarpeen mukaan.

*Saatavilla vain tietyissä maissa. Kuulemisen tavoitteet ovat osa kuulopäiväkirjaa. Tarkista paikallisilta kuuloalan ammattilaisilta, onko tämä palvelu saatavilla.

Vastaa

Vastaa

Tietyn palautteen ja
viestin lukeminen
Kun valitset jonkin
palautteen
kuulopäiväkirjan lokista,
saat lisätietoja ja näet
sinun ja kuuloalan
ammattilaisen väliset
viestit.
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Etätuki
Jos käytät mobiilidataa, operaattorisi saattaa laskuttaa sinua siitä. Tarkista asia operaattoriltasi ennen Phonak-etätukipuhelun aloittamista.
10 minuutin etätukivideopuhelu kuluttaa noin 56 Mt dataa, kun taas pelkkään äänipuheluun kuluu noin 30 Mt.

Lauantai, 30. joulukuuta

Etätuki

Etätuki

Etätuki

Oletko valmis aloittamaan?

Oletko valmis aloittamaan?

Oletko valmis aloittamaan?

Jos haluat käyttää etätukea, toimi seuraavasti

Jos haluat käyttää etätukea, toimi seuraavasti

Jos haluat käyttää etätukea, toimi seuraavasti

Kun tapaamisaikasi
alkaa, valitse
”myPhonak
” haluaa käyttää
Aloita.
mikrofonia

Kun tapaamisaikasi alkaa, valitse
Aloita.
Sallitko, että myPhonak
soittaa ja hallitsee
puheluja?
Tarkista Internetyhteytesi.

nyt

Saapuva puhelu
Kuuloalan ammattilainen yrittää soittaa sinulle.
Avaa myPhonak napauttamalla tätä.

Kun tapaamisaikasi alkaa,
valitse Aloita.

Tarkista Internet-yhteytesi.

Varmista, että kuulokojeesi
paristot ovat täyteen ladattuja
tai uusia.

myPhonak haluaa käyttää mikrofonia, jotta
voit keskustella kuuloalan ammattilaisen
kanssa etätukipuhelun aikana.

Tarkista Internetyhteytesi.

Älä salli
OK
Varmista, että kuulokojeesi
paristot ovat täyteen ladattuja
tai uusia.

3/3

ESTÄ

SALLI

Varmista, että kuulokojeesi
paristot ovat täyteen ladattuja
tai uusia.

Anne Smith
soittaa

Hyväksy

Aloita

Ilmoitus
Näet puhelimesi kotinäytöllä
ilmoituksen saapuvasta
puhelusta kuuloalan
ammattilaiselta.

Etätukipuhelun
aloittaminen
Kun tapaamisaikasi alkaa,
avaa myPhonak-sovellus ja
valitse Aloita, niin kuuloalan
ammattilainen saa tiedon
siitä, että olet valmiina
Phonak-etätukipuheluun.

Aloita

Kameran ja mikrofonin
käyttäminen
Salli myPhonak-sovelluksen
käyttää kameraasi ja
mikrofoniasi valitsemalla OK.

Aloita

myPhonak-puhelujen
salliminen
Jos sinulla on Androidälypuhelin, salli
myPhonak-sovelluksen
soittaa ja hallita
myPhonak-puheluja
valitsemalla SALLI.

Hylkää

Videopuhelujen
hyväksyminen
Sovellus muodostaa
yhteyden kuuloalan
ammattilaiseen. Hyväksy
kuuloalan ammattilaisen
puhelu valitsemalla Hyväksy.
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Etätuki
Voit halutessasi yksilöidä etätukipuhelukokemuksesi ottamalla videokuvan käyttöön tai poistamalla sen käytöstä.

Aloitetaan video...

Yhdistetty
Vasen

Yhdistetty

Videopuhelun aloittaminen
Muutaman sekunnin
kuluttua videoyhteys on
määritetty ja näet kuuloalan
ammattilaisen.

Käynnissä oleva puhelu
Sinulla on nyt yhteys
kuuloalan ammattilaiseen.

Valmis
Oikea

Vasen

Yhdistetty

Yhdistetyt kuulokojeet
Jos kuuloalan ammattilaisen
on muodostettava yhteys
kuulokojeisiisi, se voidaan
tehdä etänä älypuhelimesi
avulla.
Kuuloalan ammattilainen
kertoo sinulle, kun hän
muodostaa yhteyden
kuulokojeisiisi.

Yhdistetty

Ei videokuvaa
Jos haluat piilottaa oman
videokuvasi, voit ottaa
videokuvan pois käytöstä
yhdellä napautuksella.

Oikea

Yhdistetty

Uudet asetukset
tallennettu
Kuulokojeesi mykistetään
hetkeksi yhteyden
muodostamisen aikana ja
kun kuulokojeesi asetuksia
tallennetaan. Näet
prosessin tilan näytöllä.
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Minun kuulokojeeni
Toiminnot, jotka riippuvat kuulokojeen ohjelmoinnista ja langattomista lisälaitteista.

Minun kuulokojeeni

Minun kuulokojeeni

Audéo P90-R

Audéo P90-R

Ohjelma-asetukset

AutoSense OS™ 4.0
Sovitettu

Ravintola

Sovelluksen esiasetus

Unohdetaanko kuulokojeet?
Sinun on yhdistettävä kuulokojeesi
uudelleen, jotta voit käyttää sovellusta.

Musiikki

Sovelluksen esiasetus

Napautusohjaus

Minun tilastoni

Valitse ominaisuuksia
kaksoisnapauttamalla

Keskimääräinen käyttöaika
päivässä

7,2

Molemmat kuulokojeet
Hyväksy/lopeta puhelu tai kuuntelu

h/päivä

Sen jälkeen, kun viimeksi tapasit kuuloalan
ammattilaisesi (1.12.2017)

TV

Vasen kuulokoje
Keskeytä/jatka suoratoistoa

Sovelluksen esiasetus

Ääniavustaja

Kyllä, unohda
Minun ohjelmani
Minun tilastoni

Peruuta
Minun tilastoni

RogerDirect + mikrofoni
Sovelluksen esiasetus

Pois

Olohuoneeni

Oma mukautettu asetukseni

Unohda laitteet

Unohda laitteet

Oikea kuulokoje

Urheilu

Keskeytä/jatka suoratoistoa

Oma mukautettu asetukseni

Minun kuulokojeeni
Minun kuulokojeeni -näytöllä
näkyvät kaikki käytettävissä
olevat asetukset. Siinä näet
myös ladattavien mallien
akun varaustilan.
Käytettävissä olevat asetukset
riippuvat laitteestasi, ja niitä
voivat olla esimerkiksi
seuraavat:
• Minun ohjelmani
• Minun tilastoni
• Napautusohjaus
• Automaattinen käynnistys
• Bluetooth-puhelu
*Vain tietyissä kuulokojeissa

Unohda laitteet
Voit poistaa kuulokojeesi
valitsemalla Kyllä,
unohda.
Huomioi, että jos teet niin,
sinun on yhdistettävä
kuulokojeesi uudelleen,
jotta voit käyttää
sovellusta.

Minun ohjelmani
Kaikki käytettävissä olevat
ohjelmat näkyvät tässä. Näet
lisätietoja ohjelmasta
valitsemalla sen vierestä >.
Tässä näytössä voit myös
muokata ohjelmien nimiä ja
poistaa omia malleja
sovelluksesta.

Minun tilastoni
Tästä näytöstä näet
kuulokojeiden keskimääräisen
käyttöajan päivässä sen
jälkeen, kun viimeksi tapasit
kuuloalan ammattilaisesi.

Napautusohjaus*
Voit muuttaa sitä, miten
kuulokojeesi reagoivat
kaksoisnapautuksiin.
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Tärkeitä turvallisuustietoja

Merkkien selitykset

Olet itse vastuussa oman älypuhelimesi käytöstä. Käsittele
älypuhelinta varovasti ja ole huolellinen sovelluksen käytössä.

Tämä symboli kertoo, että käyttäjän on tärkeää lukea ja ottaa huomioon
tämän käyttöohjeen tärkeät tiedot.

Jos haluat ilmaisen paperiversion näistä käyttöohjeista, ota yhteys
paikalliseen Sonova-edustajaan. Paperiversio lähetetään yleensä
seitsemän päivän kuluessa.

Tämä symboli ilmoittaa, että käyttäjän on tärkeää kiinnittää huomiota
tässä käyttöohjeessa esiintyviin varoituksiin.

Tärkeää tietoa käsittelystä ja tuoteturvallisuudesta.
Jos kuulokojeet eivät reagoi laitteeseen epätavallisten kenttähäiriöiden
vuoksi, siirry pois häiritsevästä kentästä.

Jos kuulokojeet eivät reagoi, tarkista, ovatko ne päällä ja onko
paristoissa virtaa.

Vahvistuksen vähentäminen tai hälynvaimennuksen lisääminen voi
heikentää varoitus- tai turvallisuussignaalien kuuluvuutta. Tämä voi
aiheuttaa vaarallisia tilanteita.

0459

CE-symbolilla Sonova AG vahvistaa, että tämä Phonak-tuote täyttää
lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY vaatimukset.
CE-merkki otettu käyttöön 2020.
CE-symbolin perässä olevat numerot vastaavat niiden sertifioitujen
laitosten koodia, joita konsultoitiin yllä mainittujen direktiivien
mukaisesti.

Ota Bluetooth käyttöön. Bluetooth on otettava käyttöön, jotta voit
yhdistää kuulokojeet.
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