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Başlangıç

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

Kullanım amacı
myPhonak Junior uygulamasının kullanım amacı, işitme cihazı işlevlerini seçmek ve 
ayarlamak, durum bilgilerine erişmek ve son kullanıcı ile işitme uzmanı arasında 
kablosuz olarak görsel bir iletişim kurmaktır.

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®, Cisco Systems, Inc. ve/veya bağlı kuruluşlarının Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bazı ülkelerde tescilli 
ticari markası veya ticari markasıdır.

Uyumluluk bilgisi:
myPhonak Junior uygulamasının kullanılabilmesi için Bluetooth® 
bağlantısına sahip Phonak işitme cihazları gereklidir.
myPhonak Junior, Bluetooth® low energy (LE) özellikli telefonlarda 
kullanılabilir ve iOS® Sürüm 13.0 veya üzeri sürümlerde çalışan 
cihazlarla uyumludur. myPhonak Junior, Bluetooth® 4.2 ve 
Android OS 7.0 ile üzeri sürümleri destekleyen Google Mobile 
Services (GMS) sertifikalı Android™ cihazlarda kullanılabilir. 

Bu kullanım kılavuzu, myPhonak Junior uygulamasının özelliklerini 
ve bu özelliklerin kullanıcı tarafından nasıl kullanılabileceğini 
açıklamaktadır. Ayrıca bazı özelliklerin yalnızca bir ebeveyn eşliğinde 
kullanılabilmesi için ebeveyn kilidiyle çocukların bu özelliklere 
erişimini engellemeyi de açıklar. Uygulamayı kullanmaya 
başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun.
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Hızlı genel bakış - Uzaktan Kumanda 

Uzaktan Kumanda Ayarları düzenleyin

*Sky Marvel işitme cihazları için AutoSense Sky OS 3.0 ve Naída P-UP işitme cihazları için AutoSense OS™ 4.0. 

**Yalnızca şarj edilebilir işitme cihazları için mevcuttur

Ayarları düzenleyinMerhaba Teresa,
Nasılsınız?

Aktif program

Ses seviyesi

MİN. MAKS.

Otomatik

Ayarları düzenleyin

TV

Konfor
Gürültü azaltma

Konuşmaya odaklanma

Arka plan gürültüsünü azaltmak mı  
istiyorsunuz?

İnsanların daha iyi işitmesi için

Gelişmiş ayarları kapatmayı ve otomatik 
programı yeniden etkinleştirmek için ana 
ekrana geri dönmeyi unutmayın. Böylece 
bulunduğunuz ortamdaki sesleri daha iyi 
işitebileceksiniz.

Program listesi

Ayarlar

Ses değiştirici

Talimatlar

Ses değiştirici

Mevcut işitme 
cihazı programı*

Pil durumu**

Sessiz
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Hızlı genel bakış - Uzaktan Destek*

Uzaktan Destek görüşmesi Uzaktan Destek görüşmesi

Sizin videonuz

Aramayı 
sonlandırma

Mikrofon  
açma/kapama

İşitme uzmanının videosu

Video  
açma/kapama

Kamera 
görünümü

*Yalnızca belirli ülkelerle ve seçilen işitme uzmanları aracılığıyla kullanılabilir

Video başlatılıyor...
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myPhonak Junior uygulamasının kurulumu

• Akıllı telefonunuzu WiFi veya mobil veri aracılığıyla internete bağlayın
• Akıllı telefonunuzun Bluetooth'unu açın
• Bazı ülkelerde Uzaktan Destek işlevini etkinleştirmek için işitme uzmanınızdan myPhonak davetiyesi gerekir.*

E-posta davetiyesi** 
(Sadece belirli ülkelerde 
gereklidir) İşitme 
uzmanınızdan aldığınız 
e-posta davetiyesini cep 
telefonunuzdan açın. 

Gizlilik bildirimi
Uygulamayı kullanmak için 
Gizlilik Bildirimini Kabul 
ediyorum öğesine tıklayarak 
onaylamanız gerekir. 

myPhonak Junior 
uygulamasını açın
Uygulamayı açın ve Keşfet 
öğesine tıklayın. 

Ebeveyn izni
Ebeveyn veya bakıcı olarak, 
uygulamayı kullanmak için 
ebeveyn iznini kabul 
etmeniz gerekir. myPhonak 
Junior uygulaması, Gizlilik 
Bildiriminde verilen bilgiler 
doğrultusunda reşit 
olmayan kişilerle ilgili 
verileri toplar ve kullanır.  

myPhonak Junior 
uygulamasını indirin
Uygulamayı mağazadan 
indirin. Kurulumdan sonra 
myPhonak Junior 
uygulamasını açın. 

*Sadece belirli ülkelerde mevcuttur. Bu hizmetin mevcut olup olmadığını yerel işitme uzmanınıza danışın

**Yalnızca Uzaktan Destek için geçerlidir

myPhonak Junior uygulamasına 
hoş geldiniz!

Gelen Kutusu (1)

Kimden: no-reply@phonak.com
Kime: alex.stevens@axecapital.com

myPhonak uygulaması davetiyesi
Mayıs 13. 2019 15:04

Merhaba
Alex Stevens

myPhonak, evinizden işitme uzmanınızla
iletişim kurmanızı ve işitme cihazlarınızı
özelleştirmenizi sağlar.

Başlamak için bu üç adımı izleyin:

1     myPhonak uygulamasını indirin ve açın

Uygulamayı indirin

Ayrıntılar

Ebeveynler/Bakıcılar için

Gizlilik Bildirimi

myPhonak Junior'ı keşfedinmyPhonak Junior'ı keşfedin Ebeveyn izni

Bu uygulama ile yapabileceğiniz 
muhteşem şeyleri keşfedin. Lütfen 

talimatlara ebeveynleriniz ile birlikte 
göz atın.

Bu uygulama, Gizlilik Bildiriminde ayrıntılı 
olarak açıklanan bilgiler doğrultusunda, reşit 
olmayan kişilerle ilgili verileri toplayacak ve 

kullanacaktır.

Ayrıntılı politikayı göster

Kabul ediyorum Kabul ediyorumKeşfet

Kabul ediyorum

Geri

Sonova AG

64 Değerlendirme
6+5.0
Yaş

myPhonak Junior

İndir



6

Uyumlu işitme cihazlarıyla eşleştirme*

myPhonak Junior uygulamasını Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş işitme cihazlarına bağlamak için lütfen aşağıdaki talimatları 
izleyin.**

Eşleştirme talimatları
Devam öğesine dokunun ve 
işitme cihazlarınıza ilişkin 
talimatları izleyin

Aranıyor
Uygulama, uyumlu işitme 
cihazlarını aramaktadır ve 
bunları tespit eder etmez 
görüntüleyecektir. Bu işlem 
birkaç saniye alabilir.

Seçme
İşitme cihazlarınız listede 
göründüğünde Seç öğesine 
dokunun.

Çoklu 
Birden fazla işitme cihazı 
tespit edilmesi durumunda 
bunlar uygun şekilde 
görüntülenir. İşitme 
cihazınızı vurgulamak için 
lütfen işitme cihazınızdaki 
düğmeye basın.

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

Başlamak için işitme cihazlarınızı 
myPhonak Junior uygulamasına 

bağlayın!

Aranıyor Aranıyor Aranıyor

myPhonak Junior 
uygulamasının bu cihazın 
konumuna erişmesine 
izin verilsin mi?

REDDET İZİN VER
Lütfen işitme cihazlarınızı yeniden başlatın 
ve cihazları uygulamayla eşleştirmek için 

aşağıdaki düğmeye basın.  
Yeni bir pil takımının veya şarj edilmiş cihaz-

ların kullanılmasını öneririz.

Şarj edilemeyen model talimatları

Şarj edilebilir model talimatları

İşitme cihazları aranıyor İşitme cihazları aranıyor İşitme cihazları aranıyor

Teresa'nın sol işitme cihazı
Teresa'nın sağ işitme cihazı

Teresa'nın sol işitme cihazı
Teresa'nın sağ işitme cihazı

Pete'in sol işitme cihazı

Görün-
tüle

Devam Devam

Seç Seç

Seç

*Sky M, Sky Link M ve Naída P-UP işitme cihazlarıyla uyumludur.

**Bluetooth aktarımı:  İşitme cihazlarınıza müzik aktarımı yapmak için veya telefon çağrılarını işitme cihazlarınızdan almak için lütfen Ayarlar > Bluetooth öğesine gidin ve işitme cihazlarınızı bağlı cihazlar listenize ekleyin. Ardından 

eşleştirmeye devam etmek için uygulamaya dönün. 

İşitme cihazlarınızı bağlayınİşitme cihazlarınızı bağlayınİşitme cihazlarınızı bağlayınİşitme cihazlarınızı bağlayın İşitme cihazlarınızı bağlayın
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Uyumlu işitme cihazlarıyla eşleştirme*

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

Tüm işitme cihazları için 
onaylayın
Apple cihazlarında, açılır 
pencerede her cihaz için ayrı 
ayrı Eşleştir öğesine 
dokunarak onaylayın.

Eşleştirme tamamlandı
Her iki işitme cihazı da 
eşleştirilmiş olur. 
Uygulama otomatik olarak 
sonraki adıma geçer.

Kurulum tamamlandı
Artık uygulamadaki tüm 
uyumlu işlevleri 
kullanmaya hazırsınız. Ana 
ekrana erişmek için Devam 
öğesine dokunun. 

myPhonak Junior uygulamasını Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş işitme cihazlarına bağlamak için lütfen aşağıdaki talimatları 
izleyin.

Teresa'nın sol 
işitme cihazı

Teresa'nın sol 
işitme cihazı

Teresa'nın sağ 
işitme cihazı

Teresa'nın sağ 
işitme cihazı

"Teresa'nın sağ işitme cihazı" 
iPhone'unuz ile eşleşmek istiyor.

Bluetooth Eşleştirme İsteği

Eşleştirme tamamlandı!

Devam

Eşleştirİptal

İşitme cihazlarınızı bağlayınİşitme cihazlarınızı bağlayın İşitme cihazlarınızı bağlayın

*Sky M, Sky Link M ve Naída P-UP işitme cihazlarıyla uyumludur.

**Bluetooth aktarımı:  İşitme cihazlarınıza müzik aktarımı yapmak için veya telefon çağrılarını işitme cihazlarınızdan almak için lütfen Ayarlar > Bluetooth öğesine gidin ve işitme cihazlarınızı bağlı cihazlar listenize ekleyin. Ardından 

eşleştirmeye devam etmek için uygulamaya dönün. 
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Ebeveyn Kontrolü

Ebeveyn kontrolünü 
etkinleştirme
Ebeveyn kontrolü, uygulamanın 
eklenmesi/başlatılması sırasında 
veya daha sonra ebeveynin/
bakıcının tercih ettiği bir 
zamanda etkinleştirilebilir. Bu 
işlev, Uzaktan Destek özelliğine, 
şarj edilebilir işitme cihazları 
için Otomatik Açma özelliğine 
ve telefon görüşmeleri için 
Bluetooth bant aralığı seçimine 
erişimi kısıtlamaya yardımcı 
olur.  

PIN kodunuzu oluşturun 
Ebeveyn kontrolünü 
etkinleştirmek için 4 
basamaklı bir PIN kodu 
tanımlayın. Bu PIN kodu, 
ebeveynin/bakıcının seçtiği 
herhangi bir zamanda 
değiştirilebilir veya 
sıfırlanabilir.

Yedek soru
Bir yedek soru seçin ve 
doğru yanıtı yazın. Bu 
soru, 4 basamaklı PIN 
kodunuzu unutmanız 
halinde kısıtlanmış işlevlere 
erişmek için kullanılır. 

Ebeveyn kontrolü 
etkinleştirildi
Yedek soruyu seçtikten ve 
yanıtı yazdıktan sonra 
ebeveyn kontrolünü 
etkinleştirebilirsiniz. 
Ayrıca ebeveyn kontrolü, 
ihtiyaç olmaması halinde 
uygulama menüsünden 
devre dışı bırakılabilir. 

myPhonak Junior uygulaması ile ebeveyn kontrolünü etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.

Ebeveyn kontrolü  
etkinleştirildi!

Yedek soru ve yanıt  
oluşturun

PIN kodunuzu oluşturun

Ebeveyn Kontrolünü 
etkinleştirmek istiyor musunuz?

2 3 7 1

DevamEtkinleştir

Devam

Etkinleştir

Ebeveyn kontrolüEbeveyn kontrolüEbeveyn kontrolüEbeveyn kontrolü

Bir soru seçin

Yanıtını girin

En sevdiğiniz kitap nedir?

Çanlar kimin için çalıyor

Gelişmiş ayarlara ve Uzaktan Destek'e erişimi 
sınırlandırmak için bir şifre ayarlayabilirsiniz. Bu 
adımı atlamanız halinde daha sonra "Profilim" 

bölümünde her zaman ayarlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi alın

PIN GİRİN
PIN kodunu unutmanız durumunda 
sizden aşağıda seçtiğiniz soruyu 

yanıtlamanızı isteyeceğiz.

Şimdilik atla
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Özelleştirme

Özelleştirmeyi başlatın
Özelleştirmeyi ekleme 
sırasında veya daha sonra 
ana ekrandaki profiliniz 
bölümünden başlatabilirsiniz.  

Kullanıcı profili adı
Bir kullanıcı adı seçin. 

Kullanıcı profili resmi
Bir profil resmi seçin. Bu 
adım atlanabilir ve daha 
sonra Profil bölümünde 
ayarlanabilir. 

Diğer seçenekler
Diğer özelleştirme 
seçenekleri arasında, 
uygulamanın arka plan 
renk temasını değiştirme 
ve sanal işitme cihazları ile 
boynuzun rengini 
değiştirme yer alır.

myPhonak Junior uygulaması ile özelleştirme seçeneklerini kullanmak için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.

Adınız nedir?

Harika! Şimdi uygulama 
ile deneyiminizi 

özelleştirmeye yönelik 
birkaç adımdan 
bahsedeceğiz

Tanıştığımıza memnun  
olduk Teresa!  

Profil resmi yüklemek  
istiyor musunuz?

Tamamen hazırsın Teresa! 
Haydi başlayalım 

Profilinizi ayarlayınProfilinizi ayarlayınProfilinizi ayarlayınProfilinizi ayarlayın

Fotoğraf yükle

Devam

Uygulamayı kullanmaya başlayınBaşlat
Şimdilik atla

Adınız

Teresa



10

Eşleştirme sorunlarını giderme

Kurulum sürecindeki olası hatalar.
Sorun gidermeye ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Phonak destek sayfasını ziyaret edin.

Her iki cihaza bağlantının 
başarısız olması
Eşleştirme işlemini yeniden 
başlatmak için Yeniden dene 
öğesine dokunun ve 
talimatları izleyin.

İşitme cihazı bağlantı 
hatası
İşitme cihazlarından biriyle 
eşleştirmenin başarısız 
olması durumunda 
aşağıdakilerden birini 
yapabilirsiniz:
1.  Eşleştirme işlemini 

yeniden başlatmak için 
Yeniden dene öğesine 
dokunun.

2. İki işitme cihazının 
yalnızca biriyle devam 
edin.

Uyumsuz cihazlar
Uygulama cihazlara uyumsuz 
oldukları için bağlanamaz.
Daha fazla bilgi için lütfen 
işitme uzmanınızla iletişime 
geçin.

Yeniden dene

Yeniden deneYalnızca sol tarafı bağla

İşitme cihazlarınızı bağlayın İşitme cihazlarınızı bağlayın İşitme cihazlarınızı bağlayın

Aranıyor
İşitme cihazları aranıyor

Teresa'nın sol işitme cihazı
Teresa'nın sağ işitme cihazı

Teresa'nın sol işitme 
cihazı

Teresa'nın sol işitme 
cihazı

Teresa'nın sağ işitme 
cihazı

Teresa'nın sağ işitme 
cihazı
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Uzaktan Kumanda ana görünümü

Tüm işitme cihazları için mevcut olan işlevler.

İşitme cihazının ses 
seviyesini ayarlayın
Ses seviyesini değiştirmek 
için daire şeklindeki düğmeyi 
hareket ettirin.  

Aktif programı değiştirin 
Belirli bir işitme ortamına 
göre ayarlamak için mevcut 
programlara dokunun. 
Mevcut programlar, işitme 
cihazlarınızın işitme 
uzmanınız tarafından nasıl 
ayarlandığına bağlıdır.

Sessiz
Sessiz simgesine basarak 
işitme cihazlarınızı sessize 
alabilirsiniz.

Bilgi
i simgesine basarak çeşitli 
özellikler hakkında daha fazla 
bilgiye erişebilirsiniz.

Pil seviyesi düşük
Pil şarj düzeyi %20'nin 
altına düştüğünde simge 
kırmızıya döner. En kısa 
zamanda işitme 
cihazlarınızı şarj edin.

Ayarları düzenleyin
Bu ayarlar görünümü 
aşağıdaki işlevlere erişmenizi 
sağlar:
• Gürültü azaltma 
• Konuşmaya odaklanma

Merhaba Teresa, Merhaba Teresa,Merhaba Teresa,
Nasılsınız? Nasılsınız?Nasılsınız?

Aktif program Aktif programAktif program

MİN. MİN.MİN.MAKS. MAKS.MAKS.

Otomatik OtomatikOtomatikTV TVTV

Gürültü azaltma

Konuşmaya odaklanma

Arka plan gürültüsünü azaltmak mı 
istiyorsunuz?

İnsanların daha iyi işitmesi için

Gelişmiş ayarları kapatmayı ve otomatik 
programı yeniden etkinleştirmek için ana 
ekrana geri dönmeyi unutmayın. Böylece 
bulunduğunuz ortamdaki sesleri daha iyi 
işitebileceksiniz.

Gürültü Azaltma, rahatsız edici ortam 
gürültüsünü azaltırken bir yandan 

konuşmaları işitmenize olanak tanır.

Ayarları düzenleyin Ayarları düzenleyinAyarları düzenleyin
Devam

Ses seviyesi Ses seviyesiSes seviyesi

Ayarları düzenleyin
Gürültü azaltma

Gürültü Azaltma nedir?
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myPhonak hesabı oluşturma*
(Sadece belirli ülkelerde gereklidir)

Uzaktan Destek özelliğini kullanmak için myPhonak hesabınızı kullanmanız ve işitme uzmanınızdan davetiye almanız gerekir. 
Lütfen bu hizmetlerin yalnızca belirli ülkelerde ve seçilen işitme uzmanları aracılığıyla kullanılabileceğini unutmayın.

Başlat
Uzaktan Destek gibi bazı 
özellikleri kullanmak için 
myPhonak hesabınız ile 
oturum açın.  
Yeni bir hesap oluşturmak 
için Kaydolun öğesine 
dokunun. 

Hesabınızı oluşturun
Hesabınızı oluşturmak için 
tüm alanları doldurun. 
Tamamlandığında Devam 
öğesine dokunun.

Şifrenizi belirleyin
Bir şifre oluşturun. 
Şifre en az bir rakam veya 
harf içerecek şekilde altı 
karakter uzunluğunda 
olmalıdır. Tamamladığınızda 
hesabınızı oluşturmak için 
Devam öğesine dokunun.
Uygulama, hesabınızı 
oluşturmak için internete 
bağlanacaktır. Bu işlem 
birkaç saniye alabilir.

Hesap oluşturuldu
Hesabınız oluşturulduktan 
sonra, hesabınızı 
etkinleştirme bağlantısının 
bulunduğu bir e-posta 
alacaksınız. Lütfen e-posta 
gelen kutunuzu kontrol edin.

Oturum açmadınız

Hesap oluşturuldu!myPhonak hesabınızı  
oluşturun

Şifre belirleyin

En az bir sayı veya harf içeren, en az altı 
karakterlik bir kombinasyon girin.

Uzaktan Destek özelliğini kullanmak için 
bir hesap ve işitme uzmanınızdan e-posta 

davetiyesi gerekir.

Hesabınızı etkinleştirmeniz için size bir 
bağlantı gönderdik. Lütfen e-posta gelen 

kutunuzu kontrol edin.

Oturum Aç

Devam

Devam

Zaten bir hesabınız var mı?

E-posta Şifre

Ad Şifreyi onayla

Soyadı

İkamet edilen ülke

Buraya girin ******

Buraya girin ******

Buraya girin

Seç

Oturum Aç Oturum AçKaydolun

*Bu hizmetin mevcut olup olmadığını yerel işitme uzmanınıza danışın 

Uzaktan Destek Hesap oluştur Hesap oluştur Hesap oluştur
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Davetiye kodu ekleme*
(Sadece belirli ülkelerde gereklidir)

Uzaktan Destek özelliğini kullanmak için myPhonak hesabınızı kullanmanız ve işitme uzmanınızdan davetiye almanız gerekir. 
Lütfen bu hizmetlerin yalnızca belirli ülkelerde ve seçilen işitme uzmanları aracılığıyla kullanılabileceğini unutmayın.

Davetiye eksik
Uzaktan Destek gibi belirli 
özellikleri kullanmak için 
işitme uzmanınızdan bir 
davetiye almanız gereklidir. 
Zaten bir kodunuz varsa 
Davetiye ekle öğesine 
dokunun. Daha fazla bilgi 
almak istiyorsanız Bir kodum 
yok öğesine dokunun. 

Uzaktan Destek özelliğini 
kullanmak için aşağıdakileri 
yapmanız gerekir:
• İşitme uzmanınızla 

konuşarak bu hizmet 
hakkında bilgi alın*

• İşitme uzmanınızdan bir 
davetiye e-postası alın

• E-postada "Accept 
Invitation" (Daveti Kabul et) 
öğesine dokunun veya kodu 
uygulamada manuel olarak 
girin

myPhonak davetiye 
kodunuzu girin
Lütfen işitme uzmanınızdan 
aldığınız e-postada bulunan 
9 haneli kodu girin. 
Tamamlandığında davet 
kodunuzu kontrol etmek için 
Devam öğesine dokunun.

Davetiye kodu kontrol 
ediliyor
Uygulama, davetiye 
kodunuzu kontrol etmek için 
internete bağlanacaktır. 
Lütfen bunun biraz zaman 
alabileceğini unutmayın.

Davetiye kodu kabul edildi
Davetiye kodunuz kabul 
edilmiştir. Uygulama 
otomatik olarak Uzaktan 
Destek başlangıç ekranına 
geçer.

9 basamaklı davetiye kodunuz, işitme 
uzmanınızdan gelen davetiye e-postasında 

yer alır.

Uzaktan Destek özelliğini kullanmak için

Randevu zamanınız geldiğinde "Başlat" 
düğmesine basın!

İnternet bağlantınızın çalıştığından 
emin olun.

İşitme cihazı pillerinizin şarj edilmiş 
veya yeni olduğundan emin olun.

Uzaktan Destek özelliğini kullanmak için 
bir hesap ve işitme uzmanınızdan e-posta 

davetiyesi gerekir.

Davetiyem yok

Davetiye ekle Başlat

Devam

Tamam

*Bu hizmetin mevcut olup olmadığını yerel işitme uzmanınıza danışın 

Davetiye kodu kabul edildiDavetiye kodu kontrol ediliyor

Davetiye kodunuzu girinBaşlamaya hazır mısınız?

276 945 471

Davetiye eksik

Uzaktan Destek Uzaktan Destek Davetiye ekleDavetiye ekle Davetiye ekle
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Uzaktan Destek oturumu

Kamera ve mikrofona 
erişim
myPhonak Junior 
uygulamasının kamera ve 
mikrofonunuza erişmesine 
izin vermek için Tamam 
öğesine dokunun. 

Uzaktan Destek oturumu 
başlatın
Randevu zamanı geldiğinde 
myPhonak Junior 
uygulamasını açın ve işitme 
uzmanınızın Phonak Uzaktan 
Destek randevunuza hazır 
olduğunuzdan haberdar 
olması için Başlat öğesine 
dokunun.

Görüntülü aramaları kabul 
edin
Uygulama sizi bir işitme 
uzmanına bağlayacak. İşitme 
uzmanınızdan gelen aramayı 
kabul etmek için Kabul Et 
öğesine dokunun.

myPhonak aramalarına 
erişim
Android akıllı telefonunuz 
varsa myPhonak Junior 
uygulamasının telefon 
aramaları yapması ve 
bunları yönetmesine izin 
vermek için İZİN VER 
öğesine dokunun.

Mobil veri kullanıyorsanız mobil sağlayıcınız sizden ücret alabilir. Lütfen Phonak Uzaktan Destek oturumu başlatmadan önce telefon sağlayıcınıza danışın. 
Bir Uzaktan Destek oturumu, 10 dakikalık bir görüntülü aramada yaklaşık 56 MB, sesli aramada ise yaklaşık 30 MB kullanır.

Uzaktan Destek özelliğini kullanmak için Uzaktan Destek özelliğini kullanmak için

Randevu zamanınız geldiğinde "Başlat" 
düğmesine basın!

Randevu zamanınız geldiğinde "Başlat" 
düğmesine basın!

Başlat Başlat

Başlamaya hazır mısınız? Başlamaya hazır mısınız?

Uzaktan Destek Uzaktan Destek

Anne Smith
arıyor

Kabul Et

Reddet

myPhonak Junior'ın telefon 
aramaları yapması ve bunları 
yönetmesine izin verilsin mi?

REDDET İZİN VER3/3

"myPhonak Junior" mikrofonunuza 
erişmek istiyor 

İşitme uzmanınızla Uzaktan Destek 
oturumlarını gerçekleştirmek üzere 

Görüntülü/Sesli sohbeti kullanabilmeniz 
için myPhonak'ın mikrofonunuza erişmesi 

gerekir.

İzin Verme Tamam

Uzaktan Destek özelliğini kullanmak için

Randevu zamanınız geldiğinde "Başlat" 
düğmesine basın!

İnternet bağlantınızın çalıştığından 
emin olun.

İşitme cihazı pillerinizin şarj edilmiş 
veya yeni olduğundan emin olun.

Başlat

Başlamaya hazır mısınız?

Uzaktan Destek Uzaktan Destek
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Uzaktan Destek oturumu

Uzaktan Destek oturumundayken dilerseniz Görüntü veya Sesi açıp kapatarak deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz.

Görüntülü arama başlatma
Video görüntüsü 
ayarlandıktan birkaç saniye 
sonra işitme uzmanınızı 
görebilirsiniz.

Görüntü yok
Görüntünüzü gizlemek 
isterseniz bir düğmeye 
tıklayarak görüntüyü devre 
dışı bırakabilirsiniz.

Giden arama
Şimdi işitme uzmanınıza 
bağlısınız.

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

Yeni ayarlar kaydedildi
Bağlantı işlemi sırasında ve 
ayarlar işitme cihazlarınıza 
kaydedilirken işitme 
cihazları bir süreliğine 
sessize alınacaktır. Durumu 
ekranınızda görebileceksi-
niz.

Video Başlatılıyor...

Bağlı Bitti

Sol
Bağlı

Sol
Bağlı değil

Sağ
Bağlı

Sağ
Bağlı değil
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İşitme Cihazlarım

Özelleştirme
Boynuz ile işitme cihazının 
rengi ve uygulamada 
görüntülenen cihaz adı 
değiştirilebilir. 

Cihazların 
bağlantısını kes
Bağlantıyı Kes öğesine 
basarak işitme cihazlarınızı 
kaldırabilirsiniz. 
Lütfen bunu yaptığınızda, 
uygulamayı kullanmak için 
işitme cihazlarınızı tekrar 
eşleştirmeniz gerekeceğini 
unutmayın.

Ebeveyn Kilidi
Ebeveyn kontrolü, 
küçük çocukların 
işitme cihazlarının 
bağlantısını yanlışlıkla 
kesmelerini 
engelleyebilir.  

İşitme cihazlarının nasıl programlandığına ve hangi kablosuz aksesuarlara sahip olduğunuza bağlı olan işlevler.

*Yalnızca belirli işitme cihazlarında mevcuttur

İşitme Cihazlarım
"İşitme Cihazlarım" ekranında 
tüm mevcut ayarlar listelenir. 
Ekranda ayrıca şarj edilebilir 
modeller için pil durumu da 
gösterilir.
Mevcut ayarlar cihazınıza 
bağlıdır ve şunları içerebilir:
• Programlarım
• Otomatik Açma davranışı
• Bluetooth telefon görüşmesi

Üzgünüz, yaşınız tek 
başınıza oturum açmak için 

çok küçük

Sky Marvel

Programlarım

Otomatik Açma davranışı

Bluetooth telefon  
görüşmeleri

Değişiklikleri kaydetDevam

Özelleştir

Özelleştirİşitme Cihazlarım
Cihazların bağlantısını kes

Bu bölüme erişmek istiyorsanız lütfen 
ebeveyninize sorun!

İşitme cihazlarınızı genellikle 
günde ortalama 7 saat 30 dakika 

kullanıyorsunuz

Phonak Sky Marvel M90-PR Kulak Arkası (BTE) 

Cihazların Bağlantısını Kes

Tüm programları görüntüleyin ve 
kendi programınızı düzenleyin

Otomatik Açma özelliğini 
etkinleştirin veya devre dışı bırakın

Telefon görüşmeleri için 
Bluetooth bağlantısını seçin

Uygulamayı kullanmak için işitme 
cihazlarınızı tekrar bağlamanız 

gerekecektir. 

İptal Bağlantıyı Kes

Cihazların bağlantısını kes
PIN kodunuzu mu unuttunuz?

2 3 7 1
PIN GİRİN

İşitme cihazlarınızı yeniden adlandırın

Renk kombinasyonu seçin

Süper Phonak'ım
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Tehlike uyarıları 

Kişisel akıllı telefonun kullanım sorumluluğu size aittir. Lütfen kişisel 
akıllı telefonu ve uygulamayı dikkatli bir şekilde kullanın. 
 

Amplifikasyonun azaltılması veya gürültü engellemenin artırılması, 
uyarı sinyallerinin veya güvenliğe ilişkin sinyallerin işitilebilirliğini 
azaltabilir. Bu, tehlikeli durumlara yol açabilir.

Sembol açıklaması

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

Bu simge, kullanıcının bu 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 2021'de uygulanmıştır.

CE sembolünden sonra gelen sayılar yukarıda bahsi geçen direktifler 
uyarınca danışılan lisanslı kuruluşların koduna karşılık gelir.

0459

Ürün güvenliği bilgileri 

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 cihaza yanıt 
vermiyorsa etki alanından uzaklaşın.

İşitme cihazları yanıt vermiyorsa lütfen işitme cihazlarının açık 
olduğunu ve pilin boş olmadığını kontrol edin.

Bluetooth'unuzu etkinleştirin. İşitme cihazlarınıza bağlanılabilmesi için 
Bluetooth'un etkinleştirilmesi gerekiyor.
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