
myPhonak 4.0
Instrukcja użytkowania



2

Wprowadzenie

Aplikacja myPhonak 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.

Przeznaczenie
Aplikacja myPhonak służy do wybierania, dostosowania i zapisywania istniejących 
funkcji aparatów słuchowych, uzyskiwania dostępu do informacji o statusie oraz 
komunikacji między użytkownikiem końcowym i protetykiem słuchu w sposób 
bezprzewodowy i z wykorzystaniem elementów wizualnych.

Znak Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc., a jego użycie przez firmę 
Sonova jest poparte odpowiednią licencją. 

iPhone® jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w USA i innych krajach. 

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

iOS to znak towarowy firmy Cisco Inc.

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.

Informacje dotyczące kompatybilności:
Do korzystania z aplikacji myPhonak wymagany jest aparat 
słuchowy Phonak obsługujący łączność Bluetooth®.
Z aplikacji myPhonak można korzystać na telefonach 
obsługujących technologię Bluetooth® Low Energy (BT-LE). 
Aplikacja jest kompatybilna z urządzeniami iPhone® 5s  
i nowszymi z systemem iOS® w wersji 12.0 lub nowszej. 
Z aplikacji myPhonak można korzystać na urządzeniach 
z systemem Android™ w wersji 7.0 lub nowszej obsługujących 
Usługi mobilne Google (GMS) i technologię Bluetooth® 4.2.
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Szybki przegląd — zdalne sterowanie

Hearing Diary

Zdalne sterowanie Zdalne sterowanie
Spokojna sytuacja (AutoSense OS™ 4.0)

AutoSense OS™ 4.0 Komfort

Częstotliwości

Głośność

Tony niskie

Zmniejsz głośne Zwiększ ciche

Tony 
średnie

Tony 
wysokie

Redukcja szumów

Skupienie na mowie

Dynamika

Aktualizuj Zapisz

Wyrazistość

50% 50%

Zdalne sterowanie

Lista programów

Ustawienia

Korektor

Wstępne ustawienia

Głośność

Modyfikatory dźwięku

Dynamika

Zapisz bieżące ustawienia jako 
scenariusz niestandardowy

Zaktualizuj istniejący 
scenariusz niestandardowy

Głośność niezależna 
dla obu stron

Instrukcje

Obecnie używany program 
aparatu słuchowego*

Poziom naładowania 
akumulatorów**

Wyciszenie

* AutoSense OS™ 4.0 do aparatów słuchowych Phonak Paradise, AutoSense OS™ 3.0 do aparatów słuchowych Phonak Marvel, AutoSense OS do aparatów słuchowych Phonak Audéo B-Direct

** Dostępne wyłącznie dla ładowalnych aparatów słuchowych.

Nawigacja
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Szybki przegląd — Zdalne wsparcie i dziennik słyszenia Hearing Diary*

Jakość dźwięku

Rozumienie mowy

Najnowsza opinia

Starsze niż tydzień

Aparat słuchowy

Utwórz opinię

Rozumienie mowy

Krótki czas użytkowania

Słuchanie muzyki

Restauracja

Oglądanie telewizji

Protetyk słuchu

Hearing Diary

Dziennik opinii z dziennika Hearing DiaryPołączenie Zdalnego wsparcia

Obraz wideo 
przedstawiający 
Ciebie

Zakończenie 
rozmowy

Nowa wiadomość 
od protetyka słuchu

Utwórz nową opinię 
dotyczącą poziomu 
zadowolenia ze słyszenia

Włączanie/wyłączanie 
mikrofonu

Obraz wideo 
przedstawiający 
protetyka słuchu

Włączanie/ 
wyłączanie wideo

Widok z kamery

* Dostępne tylko w niektórych krajach i u wybranych protetyków słuchu
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Instalowanie aplikacji myPhonak

• Połącz swój smartfon z internetem za pomocą sieci Wi-Fi lub z wykorzystaniem danych sieci komórkowej
• Włącz funkcję łączności Bluetooth w smartfonie
• W niektórych krajach do aktywowania Zdalnego wsparcia i Dziennika Słyszenia niezbędne jest zaproszenie myPhonak od protetyka słuchu.

Zaproszenie e-mail** 
(Wymagane tylko 
w niektórych krajach) 
Na telefonie komórkowym 
otwórz zaproszenie e-mail 
od protetyka słuchu. 

Polityka prywatności
Korzystanie z aplikacji 
wymaga zaakceptowania 
Polityki prywatności przez 
dotknięcie przycisku 
Zgadzam się.

Otwórz aplikację myPhonak
Otwórz aplikację i kliknij 
przycisk Dalej. 

Ulepszanie produktu
Możesz dobrowolnie 
udostępnić dane 
o użytkowaniu, które 
ułatwią nam ulepszanie 
produktów.

Witamy w aplikacji 
myPhonak

Skrzynka odbiorcza (1)

Od: no-reply@phonak.com
Do: aleksander.kowalski@axecapital.com

Aplikacja myPhonak — zaproszenie
13 maja 2019, 15:04

Witaj,
Aleksander Kowalski

Aplikacja myPhonak umożliwia komunikację 
z protetykiem słuchu i dostosowanie aparatów 
słuchowych bez wychodzenia z domu.

Aby rozpocząć, wykonaj trzy następujące kroki:

1 Pobierz i otwórz aplikację myPhonak

Pobierz aplikację

Szczegóły

Udoskonalanie — 
pomóż nam

Polityka prywatności

Rozpocznij korzystanie z funkcji Zdalnego 
sterowania, Zdalnego wsparcia i dziennika 

Hearing Diary

Udostępniając dane o użytkowaniu, 
umożliwiasz nam uczenie się oraz 

udoskonalanie tego produktu i usług. 
Nigdy nie sprzedamy Twoich danych 

osobowych innym podmiotom. Jest to 
element naszej polityki prywatności.

To ustawienie możesz zawsze zmienić 
w ustawieniach aplikacji w sekcji „Analityka”.

Pokaż szczegóły polityki

Dalej Zgadzam się
Zgadzam się

Nie, dziękuję

* Funkcja dostępna tylko w niektórych krajach. Dowiedz się od swojego protetyka słuchu, czy ta usługa jest dostępna

** Dotyczy wyłącznie Zdalnego wsparcia i dziennika Hearing Diary

Pobierz aplikację myPhonak
Pobierz aplikację ze sklepu. 
Po instalacji otwórz aplikację 
myPhonak.

Back

Sonova AG

64 Ratings
17+5,0

Age

myPhonak

Get

W celu identyfikacji i udostępniania funkcji 
tej Aplikacji mobilnej i naszej Usługi mobilnej 

musimy gromadzić dane osobowe, w tym 
numer seryjny Twojego aparatu słuchowego, 

jego ustawienia, informacje na temat jego 
użytkowania, datę urodzenia i płeć. W celu 

doskonalenia naszych usług możemy 
także używać pewnych danych w postaci 
uniemożliwiającej identyfikację. Uważnie 

przeczytaj Politykę prywatności i wyraź zgodę 
na użytkowanie Twoich danych, aby mieć 

możliwość korzystania z tej Aplikacji mobilnej.
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Parowanie z aparatami słuchowymi Phonak

W celu połączenia z aparatami słuchowymi obsługującymi łączność Bluetooth w aplikacji myPhonak wykonaj poniższe instrukcje*.

Instrukcje dotyczące 
parowania
Dotknij przycisku 
Kontynuuj i postępuj 
zgodnie z instrukcjami 
dotyczącymi Twojego 
aparatu słuchowego

Wyszukiwanie
Aplikacja wyszukuje 
kompatybilne aparaty 
słuchowe i wyświetli ich 
nazwy po wykryciu. Zanim 
to nastąpi, może minąć kilka 
sekund.

Wybieranie
Dotknij przycisku Wybierz, 
gdy na liście pojawią się 
Twoje aparaty słuchowe.

Wiele aparatów 
W przypadku wykrycia 
wielu aparatów słuchowych, 
zostaną one wyświetlone na 
liście. Naciśnij przycisk na 
aparacie słuchowym, aby 
go podświetlić.

Lokalizacja 
Na urządzeniach z systemem 
Android należy włączyć 
usługi lokalizacji w celu 
pierwszego sparowania 
z urządzeniem Bluetooth. 
Po wykonaniu początkowej 
konfiguracji można wyłączyć 
usługi lokalizacji.

Zrestartuj aparaty słuchowe Zrestartuj aparaty słuchowe
Wyszukiwanie Wyszukiwanie Wyszukiwanie

Zezwolić aplikacji 
myPhonak na odczyt 
lokalizacji tego 
urządzenia?

ODMÓW ZEZWÓL

Zrestartuj aparaty słuchowe, wyłączając 
je i włączając ponownie w celu włączenia 

parowania Bluetooth. Zalecamy użycie zestawu 
nowych baterii lub całkowicie naładowanych 

urządzeń.

Zrestartuj aparaty słuchowe, wyłączając 
je i włączając ponownie w celu włączenia 
parowania Bluetooth. Zalecamy użycie Wyszukiwanie aparatów słuchowych Wyszukiwanie aparatów słuchowych Wyszukiwanie aparatów słuchowych

Lewy aparat słuchowy Marcina
Prawy aparat słuchowy Marcina

Lewy aparat słuchowy Marcina
Prawy aparat słuchowy Marcina

Lewy aparat słuchowy Adama

Pokaż instrukcje: Pokaż

Aparatów słuchowych bez akumulatorów

Aparatów słuchowych z akumulatorami

Kontynuuj Kontynuuj

Wybierz Wybierz

Wybierz

* Przekaz strumieniowy przez Bluetooth 

Aby przesyłać strumieniowo muzykę lub odbierać połączenia telefoniczne na aparacie słuchowym, przejdź do pozycji Ustawienia > Bluetooth i dodaj aparaty słuchowe do listy podłączonych urządzeń. Następnie wróć do aplikacji, 

aby kontynuować parowanie. 
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Parowanie z aparatami słuchowymi Phonak

Parowanie aparatów 
słuchowych
Aplikacja połączy 
się z każdym aparatem 
słuchowym oddzielnie.

Potwierdź dla wszystkich 
aparatów słuchowych
W urządzeniach firmy Apple 
potwierdź, dotykając 
przycisku Paruj w oknie 
podręcznym dla każdego 
z urządzeń.

Parowanie zakończone
Oba aparaty słuchowe 
zostały sparowane. 
Aplikacja automatycznie 
przejdzie do kolejnego 
kroku.

Konfiguracja zakończona
Teraz możesz rozpocząć 
korzystanie z wszystkich 
kompatybilnych funkcji 
aplikacji myPhonak. 
Dotknij przycisku Ok, aby 
uzyskać dostęp do ekranu 
głównego. 

W celu połączenia z aparatami słuchowymi obsługującymi łączność Bluetooth w aplikacji myPhonak wykonaj poniższe instrukcje.

Lewy aparat 
słuchowy Marcina

Lewy aparat 
słuchowy Marcina

Prawy aparat 
słuchowy Marcina

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

Prawy aparat 
słuchowy Marcina

Żądanie parowania Bluetooth

Parowanie zakończone
Teraz możesz rozpocząć korzystanie 

z aplikacji myPhonak

OK

ParujAnuluj
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Rozwiązywanie problemów z parowaniem

Błędy, które mogą wystąpić w czasie konfiguracji.
Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów, przejdź do strony wsparcia firmy Phonak.

Brak połączenia z oboma 
aparatami słuchowymi
Dotknij przycisku Spróbuj 
ponownie, aby ponownie 
wykonać proces parowania, 
i postępuj zgodnie 
z instrukcjami.

Nie można nawiązać 
połączenia
Upewnij się, że masz dostęp 
do internetu i że włączona 
jest komunikacja Bluetooth, 
aby aplikacja mogła 
zainicjować działanie 
i połączyć się 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.  Dotknij przycisku 

Spróbuj ponownie, 
aby ponownie wykonać 
proces parowania.

2. Kontynuuj tylko 
z jednym z dwóch 
aparatów słuchowych.

Niekompatybilne 
urządzenia
Aplikacja nie może połączyć 
się z urządzeniami, ponieważ 
są one niekompatybilne.
Dalsze informacje można 
uzyskać od protetyka słuchu.

Wyszukiwanie
Wyszukiwanie aparatów słuchowych

Lewy aparat słuchowy Marcina
Prawy aparat słuchowy Marcina

Lewy aparat słuchowy 
Marcina

Lewy aparat słuchowy 
Marcina

Prawy aparat 
słuchowy Marcina

Prawy aparat 
słuchowy Marcina

Spróbuj ponownie
Spróbuj ponownie Spróbuj ponownie

Nie można nawiązać 
połączenia

Upewnij się, że masz dostęp do 
internetu i że włączona jest komunikacja 
Bluetooth, aby aplikacja mogła połączyć 

się z aparatami słuchowymi i pobrać 
programy. Spróbuj ponownie.

Podłącz tylko lewy aparat
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Główny widok zdalnego sterowania

Funkcje dostępne dla wszystkich aparatów słuchowych.

Dostosowywanie głośności 
aparatu słuchowego
Przeciągnij suwak w górę 
lub w dół, aby zwiększyć 
lub zmniejszyć głośność. 
Jeśli nosisz dwa aparaty 
słuchowe, za pomocą tego 
suwaka możesz sterować 
obydwoma urządzeniami 
jednocześnie.

Dostęp do programów
Dotknij strzałki obok Wyboru 
programu, aby otworzyć listę 
programów. Dostępne 
programy zależą od 
konfiguracji aparatów 
słuchowych wykonanej 
przez protetyka słuchu.

Rozdzielanie suwaka 
głośności
Naciśnij ikonę Rozdziel, 
aby niezależnie dostosować 
głośność każdego aparatu 
słuchowego. 

Wyciszenie
Aparat lub aparaty słuchowe 
można wyciszyć, naciskając 
ikonę Wyciszenie.

Nawigacja po aplikacji
Wszystkie funkcje aplikacji 
są dostępne z poziomu 
nawigacji głównej.

AutoSense OS™ 4.0 AutoSense OS™ 4.0AutoSense OS™ 4.0

Zdalne sterowanie

Zdalne sterowanie

Moje aparaty słuchowe

Zdalne wsparcie

Hearing Diary

myPhonak

Mój profil

Moje zaproszenia

Często zadawane pytania

Opinia dotycząca aplikacji

Zdalne sterowanieZdalne sterowanieZdalne sterowanie

Wybór programu

AutoSense OS™ 4.0

Restauracja

Telewizor

Muzyka

RogerDirect + mikrofon

Nawigacja
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Główny widok zdalnego sterowania*

Funkcje, których dostępność zależy od konfiguracji aparatów słuchowych oraz posiadanych akcesoriów bezprzewodowych.

Otwieranie opcji 
programów
W niektórych programach 
dostępne są dodatkowe 
możliwości regulacji. Jeśli 
są dostępne, można uzyskać 
do nich dostęp, naciskając 
ikonę Ustawienia.

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

Balans środowiska
W przypadku korzystania 
z zewnętrznego urządzenia 
do strumieniowego 
przesyłania dźwięku 
(np. TV Connector, muzyka) 
można wybrać dostosować 
ustawienia w taki sposób, 
aby wybrać, które dźwięki 
są ważniejsze — przesyłane 
strumieniowo czy te 
z otoczenia.

Masker szumów usznych
Osoby cierpiące na szumy 
uszne poinstruowane przez 
swojego protetyka słuchu 
w zakresie korzystania 
z funkcji maskera szumów 
usznych mogą tutaj ustawić 
głośność dźwięku 
maskującego.

Niski poziom 
akumulatora
Jeśli poziom akumulatora 
spadnie poniżej 20%, 
ikona zmieni kolor 
na czerwony. Należy 
rozważyć naładowanie 
aparatów słuchowych.

Rozdziel Rozdziel
Zamknij Zamknij

Zdalne sterowanie Zdalne sterowanieZdalne sterowanie Zdalne sterowanie

Balans Masker szumów usznych

Otoczenie -Mikrofon +

AutoSense OS™ 4.0 AutoSense OS™ 4.0Telewizor

Zdalne sterowanie

* Dostępne wyłącznie w wybranych aparatach słuchowych
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Ustawienia zdalnego sterowania*

Funkcje, których dostępność zależy od konfiguracji aparatów słuchowych oraz posiadanych akcesoriów bezprzewodowych.

Otwieranie opcji programów
W niektórych programach 
dostępne są dodatkowe 
możliwości regulacji. Jeśli 
są dostępne, można uzyskać 
do nich dostęp, naciskając 
ikonę Ustawienia.

Ustawienia zdalnego 
sterowania
Widok ustawień umożliwia 
dostęp do następujących 
funkcji:
• Wstępne ustawienia
• Regulacja tonów niskich, 

średnich i wysokich
• Regulacja głośności
• Redukcja szumów 

i Skupienie na mowie
• Kontrola dynamiki

Lepsze Skupienie 
na mowie**
Suwak lepszego Skupienia na 
mowie w aplikacji zmniejszy 
teraz hałas z tyłu i boków, 
jednocześnie wzmacniając 
skupienie na mowie z przodu. 
Ta funkcja jest dostępna 
w hałaśliwych miejscach, 
a siłę można zwiększyć, 
przesuwając suwak w prawo.

Zamknij Zamknij

Zdalne sterowanie Zdalne sterowanie
Spokojna sytuacja (AutoSense OS™ 4.0) Mowa w dużym hałasie (AutoSense OS™ 4.0)

Komfort Komfort

Częstotliwości Częstotliwości

Głośność Głośność

Redukcja szumów Redukcja szumów

Skupienie na mowie Skupienie na mowie

Zapisz ZapiszAktualizuj

Zrozumiałość Zrozumiałość

Tony niskie Tony średnie Tony średnieTony wysokie Tony wysokie

AutoSense OS™ 4.0

Zdalne sterowanie

* Dostępne wyłącznie w wybranych aparatach słuchowych

** Dostępne wyłącznie w aparatach słuchowych Phonak Paradise Premium (P90)
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Ustawienia zdalnego sterowania*

Funkcje, których dostępność zależy od konfiguracji aparatów słuchowych oraz posiadanych akcesoriów bezprzewodowych.

Nadawanie nazwy 
niestandardowemu 
ustawieniu
Istnieje możliwość zapisania 
niestandardowych ustawień 
jako scenariuszy i nadania 
każdemu utworzonemu 
scenariuszowi dostosowanej 
nazwy. 

Aktualizowanie ustawienia 
niestandardowego
Istnieje możliwość 
zaktualizowania 
niestandardowego 
ustawienia i zachowania 
zmian przez naciśnięcie opcji 
Aktualizuj. 

Tworzenie ustawienia 
niestandardowego
Istnieje możliwość zapisania 
niestandardowych ustawień 
(np. dotyczących ulubionej 
restauracji), aby mieć do nich 
łatwy dostęp przy okazji kolejnego 
znalezienia się w danym otoczeniu.  
Proszę pamiętać, iż w zależności 
od rozmiaru ekranu przeglądanie 
wszystkich funkcji wymaga 
przewinięcia.

Dostęp do 
niestandardowego 
ustawienia
Użytkownik może przejść do 
niestandardowych ustawień 
w dowolnym momencie i za 
pośrednictwem aplikacji 
myPhonak. 

Zdalne sterowanie

Wybór programu

AutoSense OS™ 4.0

Restauracja

Telewizor

Muzyka

Moja restauracja

RogerDirect + mikrofon

Zamknij Zamknij

Zdalne sterowanie

Zapisz

Gotowe

Zdalne sterowanie Zdalne sterowanie

Głośność Głośność

Redukcja szumów Redukcja szumów

Skupienie na mowie Skupienie na mowie

Dynamika Dynamika

Zapisz ZapiszAktualizuj Aktualizuj

Tony niskie Tony niskie

Zmniejsz głośne Zmniejsz głośne

Tony średnie Tony średnieTony wysokie Tony wysokie

Zwiększ ciche Zwiększ ciche

Moja restauracja
Dodaj nowy program

* Dostępne wyłącznie w wybranych aparatach słuchowych
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Konfigurowanie konta myPhonak*
(Funkcja wymagana tylko w niektórych krajach)

Aby korzystać ze Zdalnego wsparcia i Dziennika Słyszenia, konieczne jest zarejestrowanie konta myPhonak i uzyskanie zaproszenia od protetyka 
słuchu. Pamiętaj, że usługi te są dostępne tylko w niektórych krajach i u wybranych protetyków słuchu.

Rozpocznij
Aby korzystać z określonych 
funkcji, takich jak Zdalne 
wsparcie, należy zalogować 
się do swojego konta 
myPhonak.  
Aby utworzyć nowe konto, 
dotknij opcji Zarejestruj. 

Utwórz konto
Wypełnij wszystkie pola, 
aby utworzyć konto. 
Po zakończeniu dotknij 
opcji Kontynuuj.

Ustaw hasło
Utwórz hasło. 
Hasło powinno składać 
się z przynajmniej sześciu 
znaków i zawierać 
przynajmniej jedną cyfrę 
lub literę. Po zakończeniu 
dotknij opcji Kontynuuj, 
aby skonfigurować konto.

Konfigurowanie konta
Aplikacja połączy się 
z internetem w celu 
skonfigurowania konta. 
Zanim to nastąpi, może 
minąć kilka sekund.

Konto zostało utworzone
Po utworzeniu konta 
otrzymasz wiadomość 
e-mail z łączem służącym 
do aktywacji konta. 
Sprawdź pocztową 
skrzynkę odbiorczą.

Nie zalogowano

Utwórz konto Ustaw hasło

Konto zostało utworzone
Wysłaliśmy Ci łącze umożliwiające 

aktywowanie konta. Sprawdź pocztową 
skrzynkę odbiorczą.

aleksander.kowalski@axecapitals.com aleksanderKowalski3000!

Aleksander
Wprowadź co najmniej sześć znaków, w tym 

co najmniej jedną cyfrę lub literę.

USA

Kowalski

Aby korzystać z Remote Support, 
potrzebne jest konto i wiadomość e-mail 

z zaproszeniem od protetyka słuchu. Moje aparaty słuchowe nie pochodzą 
od organizacji VA (Veterans Affairs)

Ustawianie swojego 
konta myPhonak

Zaloguj się

Kontynuuj Kontynuuj

OK

Zarejestruj Masz już konto? Masz już konto?

Zdalne wsparcie Zdalne wsparcie Zdalne wsparcie Zdalne wsparcie Zdalne wsparcie

Zaloguj się Zaloguj się

* Dowiedz się od swojego protetyka słuchu, czy ta usługa jest dostępna 
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Dodawanie kodu zaproszenia*
(Funkcja wymagana tylko w niektórych krajach)

Aby korzystać ze Zdalnego wsparcia i Dziennika słyszenia, konieczne jest zarejestrowanie konta myPhonak i uzyskanie zaproszenia od protetyka 
słuchu. Pamiętaj, że usługi te są dostępne tylko w niektórych krajach i u wybranych protetyków słuchu.

Brak zaproszenia
Aby korzystać z niektórych 
funkcji, takich jak Zdalne 
wsparcie, potrzebujesz 
zaproszenia od protetyka 
słuchu. 
Jeśli posiadasz już kod, 
dotknij opcji Dodaj 
zaproszenie. Aby dowiedzieć 
się więcej, dotknij opcji 
Nie mam kodu.

Aby korzystać ze Zdalnego 
wsparcia i dziennika 
Hearing Diary, musisz:
• Zapytać swojego protetyka 

słuchu o tę usługę*
• Otrzymać wiadomość 

e-mail z zaproszeniem 
od protetyka słuchu

• Dotknąć opcji „Akceptuję 
zaproszenie” 
w wiadomości e-mail lub 
wprowadzić kod ręcznie 
w aplikacji

Wprowadź kod zaproszenia 
myPhonak
Wprowadź 9-cyfrowy kod 
znajdujący się w wiadomości 
e-mail od protetyka słuchu. 
Po zakończeniu dotknij opcji 
Kontynuuj, aby sprawdzić 
swój kod zaproszenia.

Sprawdzanie kodu 
zaproszenia
Aplikacja połączy się 
z internetem w celu 
sprawdzenia kodu 
zaproszenia. Ta operacja 
może potrwać chwilę.

Kod zaproszenia został 
zaakceptowany
Twój kod zaproszenia został 
zaakceptowany. Aplikacja 
automatycznie przejdzie do 
ekranu startowego Zdalnego 
wsparcia.

Brak zaproszenia Możemy zaczynać?
W wyznaczonym czasie naciśnij przycisk 

„Rozpocznij”, aby poinformować protetyka 
słuchu, że można rozpocząć spotkanie. 

Upewnij się, że połączenie internetowe jest 
stabilne, a w aparatach słuchowych znajdują 
się nowe lub całkowicie naładowane baterie.

Wprowadź kod zaproszenia 
myPhonak

123 456 789

Twój 9-cyfrowy kod zaproszenia znajduje 
się w wiadomości e-mail z zaproszeniem 

od protetyka słuchu.

Aby korzystać z Remote Support, 
potrzebne jest konto i wiadomość e-mail 

z zaproszeniem od protetyka słuchu. Sprawdzanie kodu zaproszenia Kod zaproszenia został zaakceptowany

Dodaj zaproszenie
Rozpocznij Kontynuuj OK

Nie mam kodu

Zdalne wsparcie Zdalne wsparcie Dodaj zaproszenie Dodaj zaproszenie Dodaj zaproszenie

* Dowiedz się od swojego protetyka słuchu, czy ta usługa jest dostępna 
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Dziennik Hearing Diary*

Dziennik Hearing Diary umożliwia łatwą ocenę aparatu słuchowego i przekazanie cennej opinii protetykowi słuchu. Ta opinia pozwoli Twojemu 
protetykowi słuchu wesprzeć Cię w pełnym wykorzystywaniu możliwości aparatów słuchowych.

1. Określ poziom 
zadowolenia
Wybierz jedną z ikon 
z buźką, aby wskazać 
poziom zadowolenia/
niezadowolenia 
z bieżącej sytuacji.

Dziennik Hearing Diary*
Wyświetlana jest cała 
historia opinii. Wybierz 
opinię, aby wyświetlić więcej 
szczegółów. Ponadto ikona 
wiadomości wskazuje 
wiadomość od protetyka 
słuchu, którą możesz 
przeczytać i na którą 
możesz odpowiedzieć. 

2. Wybierz temat
Wybierz jeden z czterech 
tematów („Jakość dźwięku”, 
„Aparat słuchowy”, 
„Rozumienie mowy” 
lub „Inne”), aby wskazać 
protetykowi słuchu kwestię, 
którą chcesz omówić. 

3. Opinia przekazana
Opinia została wysłana 
do protetyka słuchu. 
W Dzienniku słyszenia 
pojawi się powiadomienie, 
gdy tylko dostaniesz 
odpowiedź.

Przeglądanie konkretnej 
opinii wraz z wiadomościami
Wybranie konkretnej pozycji 
opinii z Dziennika słyszenia 
umożliwia wyświetlenie 
dodatkowych szczegółów 
i wiadomości przesyłanych 
między Tobą a protetykiem 
słuchu. 

Dziękujemy za opinię!
Opinia została zapisana i wysłana do 
protetyka słuchu. Gdy tylko uzyskasz 
odpowiedź, pojawi się powiadomienie 

w Dzienniku słyszenia.

Ocena poziomu zadowolenia Ocena poziomu zadowolenia

Opinia Opinia Hearing Diary Hearing Diary

Wybierz temat

Dźwięk podczas słuchania muzyki 
jest dosyć głuchy. Czy mogę prosić 
o pomoc?

Jakość dźwięku

Muzyka

Wyślij Wyślij OK Utwórz opinię

Dźwięk podczas słuchania muzyki jest 
dosyć głuchy. Czy mogę prosić o pomoc?

Moglibyśmy skonfigurować nowe ustawienie 
lub utworzyć specjalny program. Proponuję 
spotkanie w ramach Zdalnego wsparcia.

Jakość dźwięku

Spokojna sytuacja

Z ostatniego tygodnia

Najnowsze wiadomości

Aparat słuchowy

Rozumienie mowy

Krótki czas użytkowania

Słuchanie muzyki

Cel słyszenia — nowy

Oglądanie telewizji

Protetyk słuchu

Muzyka

Utworzono wczoraj

Anna — protetyk słuchu

Wczoraj, 19:30

Dzisiaj, 20:01

Jakość dźwięku

Odpowiedz

Ja

Anna — protetyk słuchu

Opinia

* Funkcja dostępna tylko w niektórych krajach. Cele słyszenia stanowią część dziennika Hearing Diary. Dowiedz się od swojego protetyka słuchu, czy ta usługa jest dostępna.
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Sesja Zdalnego wsparcia

Powiadomienie
Na ekranie głównym 
smartfona pojawi się 
powiadomienie o połączeniu 
przychodzącym od protetyka 
słuchu.

Dostęp do kamery 
i mikrofonu
Dotknij przycisku OK , 
aby zezwolić aplikacji 
myPhonak na dostęp 
do kamery i mikrofonu. 

Rozpocznij sesję 
Zdalnego wsparcia
W wyznaczonym czasie 
otwórz aplikację myPhonak 
i dotknij przycisku 
Rozpocznij, aby 
poinformować protetyka 
słuchu o gotowości 
na spotkanie w ramach 
Zdalnego wsparcia.

Odbieraj wideorozmowy
Aplikacja połączy 
Cię z protetykiem słuchu. 
Dotknij przycisku Odbierz 
i zaakceptuj połączenie 
od protetyka słuchu.

Dostęp do połączeń 
aplikacji myPhonak
Jeśli używasz smartfona 
z systemem Android, 
dotknij przycisku ZEZWÓL, 
aby zezwolić aplikacji 
myPhonak na 
nawiązywanie połączeń 
i zarządzanie nimi.

Jeśli używasz mobilnej transmisji danych, operator sieci komórkowej może naliczyć opłaty. Przed rozpoczęciem sesji Zdalnego wsparcia Phonak uzyskaj 
informacje na ten temat u operatora sieci komórkowej. 
W trakcie sesji Zdalnego wsparcia z wykorzystaniem wideorozmowy trwającej 10 minut zostanie przesłanych około 56 MB danych, podczas gdy w trakcie 
połączenia wyłącznie głosowego — około 30 MB danych.

Możemy zaczynać?

Aby korzystać ze Zdalnego wsparcia:

W wyznaczonym czasie 
spotkania naciśnij przycisk 
„Rozpocznij”.

Sprawdź połączenie internetowe.

Upewnij się, że baterie do 
aparatów słuchowych są 
naładowane lub nowe.

Rozpocznij

Zdalne wsparcie

Możemy zaczynać?Możemy zaczynać?

Aby korzystać ze Zdalnego wsparcia:Aby korzystać ze Zdalnego wsparcia:

W wyznaczonym czasie 
spotkania naciśnij przycisk 
„Rozpocznij”.

W wyznaczonym czasie 
spotkania naciśnij przycisk 
„Rozpocznij”.

Sprawdź połączenie 
internetowe.

Sprawdź połączenie 
internetowe.

Upewnij się, że baterie do 
aparatów słuchowych są 
naładowane lub nowe.

Upewnij się, że baterie do 
aparatów słuchowych są 
naładowane lub nowe.

RozpocznijRozpocznij

Zdalne wsparcieZdalne wsparcie

Anna Szymańska
dzwoni

Odbierz

Odrzuć

30 grudnia, sobota

teraz

Protetyk słuchu próbuje się do Ciebie dodzwonić.
Dotknij tutaj, aby otworzyć aplikację myPhonak.

Połączenie przychodzące

Zezwolić aplikacji 
myPhonak na dzwonienie 
i zarządzanie połączeniami 
telefonicznymi?

ODMÓW ZEZWÓL3 z 3

Aplikacja myPhonak chce uzyskać 
dostęp do mikrofonu 

Aplikacja myPhonak potrzebuje dostępu 
do mikrofonu, aby można było korzystać 
z rozmów i wideorozmów podczas sesji 

Zdalnego wsparcia z protetykiem słuchu.

Nie zezwalaj OK
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Sesja Zdalnego wsparcia

W trakcie sesji Zdalnego wsparcia możesz spersonalizować interfejs, włączając lub wyłączając obraz lub dźwięk.

Rozpoczynanie 
wideorozmowy
Po kilku sekundach pojawi 
się obraz wideo i zobaczysz 
protetyka słuchu.

Brak obrazu wideo
Jeśli chcesz ukryć 
przedstawiający Cię obraz 
wideo, możesz to zrobić, 
klikając przycisk.

Połączenie w toku
Teraz istnieje połączenie 
z protetykiem słuchu.

Połączenie z aparatami 
słuchowymi
Jeśli protetyk słuchu 
potrzebuje nawiązać 
połączenie z Twoimi 
aparatami słuchowymi, może 
to zrobić zdalnie, korzystając 
z Twojego smartfona.
Protetyk słuchu poinformuje 
Cię, gdy zechce połączyć się 
z Twoimi aparatami 
słuchowymi.

Zapisanie nowych 
ustawień
Twoje aparaty słuchowe 
zostaną na krótko 
wyciszone podczas procesu 
łączenia i podczas 
zapisywania ich ustawień. 
Status będzie wyświetlany 
na ekranie.

Rozpoczynanie wideorozmowy... Połączono Zakończono

Lewy LewyPrawy Prawy
Połączono PołączonoPołączono Połączono
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Moje aparaty słuchowe

Moja statystyka
Na tym ekranie wyświetlany 
jest średni czas użytkowania 
w ciągu dnia od ostatniej 
wizyty u protetyka słuchu.

Sterowanie dotykiem*
Istnieje możliwość 
dostosowania reakcji 
aparatu słuchowego na 
dwukrotne dotknięcie.

Moje aparaty słuchowe
Na ekranie „Moje aparaty 
słuchowe” wyświetlane są 
wszystkie dostępne ustawienia. 
W przypadku modeli ładowalnych 
wyświetlany jest także poziom 
naładowania akumulatorów.
Dostępne ustawienia zależą od 
urządzenia i mogą obejmować:
• Moje programy
• Moja statystyka
• Sterowanie dotykiem
• Zachowanie dla automatycznego 

włączania
• Połączenie komórkowe Bluetooth

Moje programy
W tym miejscu wyświetlane 
są wszystkie dostępne 
programy. Naciskając znak >, 
można wyświetlić więcej 
szczegółów dotyczących 
wybranego programu.
W tym miejscu można 
też dostosować nazwy 
programów i usunąć 
scenariusze niestandardowe 
z aplikacji.

Zapomnij urządzenia
Aparaty słuchowe można 
usunąć, naciskając przycisk 
Tak, zapomnij. 
Pamiętaj, że aby korzystać 
z tej aplikacji, konieczne 
będzie ponowne 
sparowanie aparatów 
słuchowych.

Zapomnij urządzenia

Funkcje, których dostępność zależy od konfiguracji aparatów słuchowych oraz posiadanych akcesoriów bezprzewodowych.

AutoSense OS™ 4.0

Przerwij/wznów przesyłanie 
strumieniowe

Przerwij/wznów przesyłanie strumieniowe

Asystent głosowy

Wył.

Akceptacji/zakończenia rozmowy 
lub przesyłania strumieniowego

Restauracja

Muzyka

Telewizor

RogerDirect + mikrofon

Mój salon

Sport

Dopasowano

Wstępnie ustawione przez aplikację

Wstępnie ustawione przez aplikację

Wstępnie ustawione przez aplikację

Wstępnie ustawione przez aplikację

Moje ustawienie niestandardowe

Moje ustawienie niestandardowe

Ustawienia programuMoje aparaty słuchowe Moje aparaty słuchowe

Moje programy

Moja statystyka Moja statystyka

Audéo P90-R Audéo P90-R Średni czas użytkowania 
w ciągu dnia

Wybierz funkcje uruchamiane 
podwójnym stuknięciem

7,2godz./dzień

Od ostatniej wizyty u protetyka słuchu 
(01.12.2017)

Zapomnij urządzenia

Moja statystyka

Zapomnieć aparaty 
słuchowe?

Aby korzystać z tej aplikacji, 
konieczne będzie ponowne 

sparowanie aparatów słuchowych.

Anuluj

Tak, zapomnij

Sterowanie dotykiem

Lewy aparat słuchowy

Oba aparaty słuchowe

Prawy aparat słuchowy

* Dostępne wyłącznie w wybranych aparatach słuchowych
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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. 
 

Jeżeli aparaty słuchowe nie działają z urządzeniem z powodu zakłóceń, 
należy odsunąć się od źródła zakłóceń.

Jeżeli aparaty słuchowe nie działają, należy sprawdzić, czy są włączone 
i czy baterie nie są rozładowane.

Zwiększenie wzmacniania lub zmniejszenie wyciszania hałasu może 
zmniejszyć słyszalność sygnałów ostrzegawczych i sygnałów związanych 
z bezpieczeństwem. Może to stwarzać niebezpieczne sytuacje.

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

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.

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 uzyskane w 2020 r.

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

0459
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