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Başlangıç

myPhonak, 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 uygulamasının kullanım amacı, mevcut işitme cihazı işlevlerini seçmek 
ve ayarlamak, durum bilgilerine erişmek ve Son Kullanıcı ile İşitme Uzmanı arasında 
kablosuz olarak görsel bir iletişim kurmaktır.

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 cihazına yönelik bir iletimle karıştırılabilir. 
Telefon ayarlarınıza gidin, sesleri seçin ve tüm dokunmatik seslerin 
ve tuş tonlarının etkisiz hale getirildiğinden emin olun.

Uyumluluk bilgisi:
myPhonak uygulamasının kullanılabilmesi için Bluetooth® bağlantı 
özelliğine sahip Phonak işitme cihazları gereklidir.
myPhonak, düşük güç tüketimli Bluetooth (BT-LE) özellikli 
telefonlarda kullanılabilir. iPhone 5s ve iOS Sürümü 10.2 veya 
daha üzeri sürümlerde çalışan daha yeni iPhone'larla uyumludur. 
myPhonak, 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 genel bakış - Uzaktan kontrol

Hearing Diary

Uzaktan kontrol Uzaktan kontrol
Sakin ortam (AutoSense OS™ 3.0)

AutoSense OS™ 3.0 Konfor

Frekanslar

Ses seviyesi

Bas

Yüksek sesi azalt Sesi hafif arttır.

Orta Tiz

Gürültü azaltımı

Konuşma odağı

Dinamik

Güncelle Kaydet

Konuşma

%50 %50

Uzaktan kontrol

Program listesi

Ayarlar

Ekolayzer

Değiştirici ön ayarları

Ses seviyesi

Ses düzenleyici

Dinamik

Mevcut ayarları özel senaryo 
olarak kaydedin

Mevcut özel 
senaryoyu 

güncelleyin

Ses seviyesi

Talimatlar

Mevcut işitme 
cihazı programı

Pil durumu*

Sessiz

*Pil durumu yalnızca şarj edilebilir işitme cihazlarında mevcuttur

Navigasyon
09:41 %10009:41 %100
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Hızlı genel bakış - Uzaktan destek ve İşitme günlüğü

09:41 %100

Ses kalitesi

Konuşmayı anlama

En yeni feedback

Bir haftadan eski

İşitme cihazı

geri bildirim oluştur

Konuşmayı anlama

Kısa kullanım süresi

Müzik dinleme

Restoran

Televizyon izleme

İşitme uzmanı

Hearing Diary

İşitme günlüğü geri bildirim kaydıUzaktan destek konferansı

Sizin görüntünüz

Aramayı 
sonlandırma

İşitme uzmanınızdan 
yeni mesaj

Yeni işitme deneyimi 
geri bildirimi oluşturun

Mikrofon  
açma/kapama

İşitme uzmanının  
görüntüsü

Video açma/kapama

Kamera görünümü

*Yalnızca belirli ülkelerle ve seçilen işitme uzmanları aracılığıyla kullanılabilir

09:41 %100
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myPhonak uygulamasının kurulumu

• Akıllı telefonunuzun WiFi veya mobil veri aracılığıyla internete bağlı olduğundan emin olun
• Bluetooth® özelliğinin açık olduğundan emin olun
• Uzaktan destek ve İşitme günlüğü* için: İşitme uzmanınızdan bir myPhonak daveti aldığınızdan emin olun

E-posta daveti (isteğe bağlı)
İşitme uzmanınızdan 
aldığınız e-posta davetini cep 
telefonunuzdan açın. 

Gizlilik bildirimi
Uygulamayı kullanmak için 
Gizlilik Bildirimini kabul edip 
devam etmek üzere I agree 
(Kabul ediyorum) öğesine 
tıklamanız gerekir.

myPhonak uygulamasını açın
Uygulamayı açın ve Next 
(İleri) öğesine tıklayın.

Ürün geliştirme
Ürünlerimizi tanıyıp 
geliştirmemizi sağlayacak 
kullanım verilerini 
isteğinize bağlı olarak 
paylaşabilirsiniz.

myPhonak’a hoş geldiniz

Gelen Kutusu (1)

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

myPhonak uygulaması daveti
Mayıs 13. 2019 15:04

Merhaba
Alex Stevens

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

Başlamak için bu üç adımı izleyin:

1  myPhonak uygulamasını indirin ve açın

Uygulamayı indirin

Ayrıntılar

Kendimizi geliştirmemize 
yardımcı olun

Gizlilik Bildirimi

Remote Control, Remote Support ve 
Hearing Diary kullanmaya başlayın

Kullanım verilerinizi sağladığınızda bize ürün 
ve hizmetlerimizi tanıma ve geliştirme imkanı 

vereceksiniz. 
Kişisel bilgilerinizi asla başkalarına 

satmayacağız. Bu, Gizlilik Politikamızın bir 
parçasıdır.

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

ayrıntılı politikayı göster

İleri Kabul ediyorum
Kabul ediyorum

Hayır, teşekkürler

*Yalnızca belirli ülkelerle ve seçilen işitme uzmanları aracılığıyla kullanılabilir

Uygulamayı indirin
Uygulamayı mağazadan 
indirin. Devam etmeden önce 
Apple App Store veya Google 
Play şifrenizi girmeniz gerekli 
olabilir.
Kurulumdan sonra myPhonak 
uygulamasını açın.

Geri

Sonova AG

64 Beğeni
17+5.0

Yaş

myPhonak

İndir

Tanımlama amacıyla ve Mobil Uygulama ile Mobil 
Hizmetimizin işlevselliğini sağlamak için işitme 
cihazı seri numaranız, işitme cihazı ayarlarınız 
ve kullanımınız dahil kişisel verileri toplamamız 

gerekmektedir. Hizmetlerimizi iyileştirmek 
için kimliği gizlenmiş biçimde bazı verileri 

de kullanabiliriz. Lütfen Gizlilik Bildirimimizi 
dikkatlice okuyun ve Mobil Uygulama ile Hizmeti 

kullanabilmek için verilerinizin kullanılmasını 
kabul edin.
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Phonak işitme cihazlarıyla eşleştirme 1/2

myPhonak uygulamasını Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş işitme cihazlarına bağlamak için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun.

Eşleştirme talimatları
Arama işlemini başlatmak 
için Continue (Devam) 
öğesine dokunun. Cihazınıza 
yönelik talimatları incelemek 
için şarj edilemeyen veya şarj 
edilebilen işitme cihazlarına 
yönelik talimatlara dokunun.

Aranıyor
Uygulama, uyumlu işitme 
cihazlarını aramaktadır ve 
bunları tespit eder etmez 
görüntüleyecektir. Bu biraz 
zaman alabilir.

Seçme
İşitme cihazlarınız listede 
göründüğünde Select (Seç) 
öğesine dokunun.

Birden Fazla Cihaz 
Birden fazla işitme cihazı 
tespit edilmesi durumunda 
bunlar uygun şekilde 
görüntülenir.

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

İşitme cihazlarınızı yeniden 
başlatın

İşitme cihazlarınızı yeniden 
başlatın

Aranıyor Aranıyor Aranıyor

myPhonak 
uygulamasının bu cihazın 
konumuna erişmesine 
izin verilsin mi?

REDDET İZİN VER

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

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

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:
Gö-
rün-
tüle

Şarj edilmeyen işitme cihazları

Şarj edilebilen işitme cihazları

Devam Devam

Seç Seç

Seç
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Phonak işitme cihazlarıyla eşleştirme 2/2

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

Tüm işitme cihazları için 
onaylayın
Lütfen açılır pencerede her 
cihaz için ayrı ayrı Pair 
(Eşleştir) öğesine dokunarak 
onaylayın.

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

Kurulum tamamlandı
Artık myPhonak 
uygulamasında davete 
dayalı olmayan tüm 
işlevleri kullanmaya 
hazırsınız. Ana ekrana 
erişmek için Ok (Tamam) 
öğesine dokunun.

myPhonak uygulamasını Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş işitme cihazlarına bağlamak için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun.

Steve'in sol işitme 
cihazı

Steve'in sol işitme 
cihazı

Steve'in sağ işitme 
cihazı

“Steve’s right hearing aid” (Steve'in 
sağ işitme cihazı) iPhone’unuz ile 

eşleşmek istiyor.

Steve'in sağ işitme 
cihazı

Bluetooth Eşleştirme İsteği

Eşleştirme tamamlandı
Artık myPhonak uygulamasını kullanmaya 

hazırsınız

Tamam

Eşleştirİptal
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Eşleştirme sorunlarını giderme

Kurulum sürecindeki olası hatalar.

Her iki cihaza bağlantının 
başarısız olması
Eşleştirme işlemini yeniden 
başlatmak için Try again 
(Tekrar dene) öğesine 
dokunun ve talimatları 
izleyin.

Bağlanılamadı
Uygulamanın işitme 
cihazlarınızı başlatabilmesi 
ve bunlara bağlanabilmesi 
için internet ve Bluetooth 
erişiminizin bulunduğundan 
emin olun. 
İşlemi yeniden başlatmak için 
Try again (Tekrar dene) 
öğesine dokunun.

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

yeniden başlatmak için 
Try again (Tekrar 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.

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

Tekrar dene
Tekrar dene Tekrar dene

Bağlanılamadı
Uygulamanın işitme cihazlarınıza 

bağlanabilmesi ve programları alabilmesi 
için internet ve Bluetooth erişiminiz 

bulunduğundan emin olun. Lütfen tekrar 
deneyin.

Yalnızca sol tarafı bağla
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Uzaktan kontrol ana görünümü

Tüm işitme cihazları için mevcut olan işlevler.

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

Programlara erişme
Program listesine erişmek 
için ses seviyesi kaydırma 
çubuğu üzerindeki menüye 
dokunun. Mevcut 
programların hangileri 
olduğu işitme uzmanınızın 
işitme cihazlarını nasıl 
ayarladığına bağlı olarak 
değişiklik gösterir.

Ses seviyesini ayırın
Her bir kulaktaki işitme 
cihazının ses seviyesi 
çubuğunu ayırmak için Split 
(Ayır) simgesine basın.

Sessiz
Mute (Sessiz) simgesine 
basarak işitme cihazlarınızı 
sessize alabilirsiniz.

Navigasyon uygulaması
Uygulamanın tüm 
işlevlerine ana navigasyon 
ekranından erişebilirsiniz.

AutoSense OS™ 3.0 AutoSense OS™ 3.0AutoSense OS™ 3.0

Remote Control

Remote Control

My Hearing Aids

Remote Support

Hearing Diary

myPhonak

Profilim

Davetlerim

SSS

Uygulama feedback’i

Remote ControlRemote ControlRemote Control

Program seçimi

AutoSense OS™ 3.0

Roger®

Restoran

Televizyon izleme

Müzik

Oturma Odam

Spor

Navigasyon
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Uzaktan kontrol ana görünümü

İşitme  cihazlarının programlarına ve kullanılan aksesuarlara göre işlevleri

Program seçeneklerine erişme
Bazı programlar ek ayar 
imkanları sunabilir. Bu ek 
ayarlara, Settings (Ayarlar) 
simgesine basılarak 
erişilebilir.

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.) kullanıyorsanız 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 
ayarlayabilirsiniz.

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

Ayır Ayır
Kapat Kapat

Remote Control Remote ControlRemote Control Remote Control

Denge Tinnitus maskeleyici

Çevre -Mik. +

AutoSense OS™ 3.0 AutoSense OS™ 3.0TV

Remote Control
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Remote Control ayarları

İşitme  cihazlarının programlarına ve kullanılan aksesuarlara göre işlevleri

Program seçeneklerine erişme
Bazı programlar ek ayar 
imkanları sunabilir. Bu ek 
ayarlara, Settings (Ayarlar) 
simgesine basılarak 
erişilebilir.

Yeni bir senaryo kaydedin
Özelleştirilmiş ayarlara isim 
vererek bunları 
kaydedebilirsiniz. Bu özel 
senaryolar kolay geri çağırma 
için program listesine eklenir.

Uzaktan kontrol ayarları
Bu ayarlar aşağıdaki işlevlere 
erişmenizi sağlar:
• Değiştirici ön ayarları
• Düşük, orta ve yüksek 

frekanslar için kazanç 
kontrolü

• Ses kontrolü
• Gürültü azaltımı ve 

Konuşma odağı
• Dinamik kontrol

Uzaktan kontrol ayarları
Lütfen ekran boyutunuza 
bağlı olarak tüm işlevlerin 
aynı anda 
görünemeyebileceğini 
unutmayın.

Kapat Kapat

Remote Control

Kaydet

Bitti

Remote Control
Sakin ortam (AutoSense OS™ 3.0)

Remote Control

Konfor

Frekanslar

Ses seviyesi

Ses seviyesi

Ses azaltımı

Konuşma odağı

DinamikSes azaltımı

Konuşma odağı

Kaydet KaydetGüncelle Güncelle

Konuşma

Bas

Bas

Yüksek sesi azalt

Orta

Orta

Tiz

Tiz

Hafif sesi arttır

Restoranım
Yeni program ekle

AutoSense OS™ 3.0

Remote Control
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myPhonak hesabı oluşturma

Uzaktan destek ve İşitme günlüğü’nü kullanmak için kişisel bir myPhonak hesabı oluşturmanız ve işitme uzmanınızdan davet almanız gerekir. Lütfen 
bu hizmetlerin yalnızca belirli ülkelerde ve seçilen işitme uzmanları aracılığıyla kullanılabileceğini unutmayın.

Başlat
Yukarıdaki ekranda 
gösterildiği şekilde Uzaktan 
destek gibi belirli özellikleri 
kullanmak için bir hesabınız 
olmalı ve oturum açmış 
olmalısınız. Yeni bir hesap 
oluşturmak için Register 
(Kayıt) öğesine dokunun.

Hesabınızı oluşturun
Hesabınızı oluşturmak için 
lütfen tüm alanları doldurun. 
Tamamladığınızda şifrenizi 
belirleyerek devam etmek için 
Continue (Devam) öğesine 
dokunun.

Şifrenizi belirleyin
Lütfen şifrenizin en az bir 
rakam veya harfle birlikte en 
az altı karakterin bir 
kombinasyonunu 
içerdiğinden emin olun. 
Tamamladığınızda hesabınızı 
oluşturmak için Continue 
(Devam) öğesine dokunun.

Hesabınızı oluşturma
Uygulama, hesabınızı 
oluşturmak için internete 
bağlanacaktır. Lütfen bunun 
biraz zaman alabileceğini 
unutmayın.

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

Oturum açmadınız

Hesabınızı oluşturun Şifrenizi belirleyin

Hesap oluşturuldu
Hesabınızı etkinleştirmeniz için size bir bağlantı 

gönderdik. Lütfen e-posta gelen kutunuzu 
kontrol edin.

alex.stevens@axecapitals.com alexStevens3000!

Alex
En az bir rakam veya harfle birlikte en az altı karakterin 

bir kombinasyonunu girin.

ABD

Stevens

Remote Support özelliğini kullanmak için bir 
hesabınız olması ve işitme uzmanınız davet 

almış olmanız gereklidir. İşitme cihazlarımı VA’dan (Savaş Gazileri 
İşleri) almadım

myPhonak hesabınızı oluşturma

Oturum Aç

Devam Devam

Tamam

Kayıt Zaten hesabınız var mı? Zaten hesabınız var mı?

Remote Support Remote Support Remote Support Remote Support Remote Support

Oturum Aç Oturum Aç
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Davet kodu ekleme

Uzaktan destek ve İşitme günlüğü’nü kullanmak için kişisel bir myPhonak hesabı oluşturmanız ve işitme uzmanınızdan davet almanız gerekir. Lütfen 
bu hizmetlerin yalnızca belirli ülkelerde ve seçilen işitme uzmanları aracılığıyla kullanılabileceğini unutmayın.

Davet yok
Yukarıdaki ekranda gösterilen 
Uzaktan destek gibi belirli 
özellikleri kullanmak için 
işitme uzmanınızdan bir 
davet almanız gereklidir. 
Zaten bir kodunuz varsa Add 
invite (Davet ekle) öğesine, 
daha fazlasını öğrenmek 
istiyorsanız I don’t have 
a code (Bir kodum yok) 
öğesine dokunun.

Uzaktan destek ve işitme 
günlüğü’nü kullanmak için 
aşağıdakileri yapmanız 
gerekir:
• İşitme uzmanınızdan bu 

hizmet hakkında bilgi alın*
• İşitme uzmanınızdan bir 

davet e-postası alın
• E-postada “Accept 

Invitation” (Daveti Kabul 
et) öğesine dokunun veya 
kodu uygulamada manuel 
olarak girin

myPhonak davet kodunuzu 
girin
Lütfen işitme uzmanınızdan 
aldığınız e-postada bulunan 
9 haneli kodu girin. 
Tamamladığınızda davet 
kodunuzu kontrol etmek için 
Continue (Devam) öğesine 
dokunun.

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

Davet kodu kabul edildi
Davet kodunuz kabul 
edilmiştir. Uygulama 
otomatik olarak Uzaktan 
destek başlangıç ekranına 
geçer.

Davet yok Başlamaya hazır mısınız?
Randevu zamanınız geldiğinde, işitme 

uzmanınıza hazır olduğunuzu haber vermek için 
“Start” (Başlat) öğesine basın. Lütfen sabit bir 

internet bağlantınız olduğundan ve İşitme cihazı 
pillerinizin şarj edilmiş veya yeni olduğundan 

emin olun.

myPhonak davet 
kodunuzu girin

123 456 789

9 haneli davet kodunuz, işitme uzmanınızdan gelen davet 
e-postasındadır.

Remote Support özelliğini kullanmak için bir 
hesabınız olması ve işitme uzmanınız davet 

almış olmanız gereklidir. Davet kodu kontrol ediliyor Davet kodu kabul edildi

Davet ekle
Başlat Devam Tamam

Bir kodum yok

Remote Support Remote Support Davet ekle Davet ekle Davet ekle

*Yalnızca belirli ülkelerle ve seçilen işitme uzmanları aracılığıyla kullanılabilir
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İşitme günlüğü

İşitme günlüğü gerçek dünyaya dair deneyimlerinizi ve işitme cihazlarınızdan duyduğunuz memnuniyeti kolayca kayıt altına almanızı sağlar. Bu geri 
bildirim işitme cihazlarınızdan en iyi şekilde faydalanabilmeniz amacıyla sizinle birlikte çalışabilmesi için işitme uzmanınız ile otomatik olarak paylaşılır.

1. Memnuniyetinizi belirtin
Mevcut duruma dair 
memnuniyet/
memnuniyetsizlik seviyenizi 
girmek için gülen yüz 
simgelerinden birini seçin.

İşitme günlüğü kaydı
Geri bildirim geçmişinin 
tamamı görünürdür. Daha 
ayrıntılı bilgi için geri 
bildirimlerden birini seçin. 
Bunlara ek olarak mesaj 
simgesi, işitme uzmanınızdan 
gelen ve gerektiğinde 
inceleyip yanıtlayabileceğiniz 
bir mesaj bulunduğunu 
gösterir.

2. Konu girin
‘Ses kalitesi’, ‘İşitme cihazı’, 
‘Konuşmayı anlama’ veya 
‘Diğer’ altındaki dört 
konudan birini seçerek, 
işitme uzmanınızın hangi 
alanın ele alınmasını 
istediğinizi anlaması için bilgi 
sağlayın. 

3. Geri bildirim iletildi
Geri bildiriminiz işitme 
uzmanınıza gönderilmiştir. 
Bir yanıt alır almaz İşitme 
günlüğünüzde bir bildirim 
alacaksınız.

Belirli bir geri bildirimi 
mesaj ile inceleme
İşitme günlüğü kaydından 
belirli bir geri bildirim girişi 
seçildiğinde, ilave ayrıntılar 
ve işitme uzmanınızla 
mesajlaşmalarınız 
gösterilir. 

Feedback’iniz için 
teşekkürler!

Feedback kaydedilmiş ve işitme uzmanınıza 
gönderilmiştir. Bir yanıt alır almaz, Hearing 

Diary’nizde bir bildirim alacaksınız.

Mevcut işitme deneyiminizi 
değerlendirin

Mevcut işitme deneyiminizi 
değerlendirin

Feedback Feedback Hearing Diary Hearing Diary

Bir konu seçin

Müzik dinlerken seslerin oldukça 
tekdüze olduğunu fark ettim. Bana 
yardımcı olabilir misiniz?

Ses kalitesi

Müzik

Gönder Gönder Tamam Feedback Oluştur

Müzik dinlerken seslerin oldukça tekdüze 
olduğunu fark ettim. Bana yardımcı olabilir 
misiniz?

Yeni bir ayar veya özel bir program 
oluşturabiliriz. Remote Support randevusu 
almamızı öneririm.

Ses kalitesi

Konuşma anlama

Geçen hafta

En yeni mesajlar

İşitme cihazı

Konuşma anlama

Kısa kullanım süresi

Müzik dinleme

Restoran

Televizyon izleme

İşitme uzmanı

Müzik

Dün oluşturuldu

Anne HCP

Dün 19:30

Bugün 20:01

Ses kalitesi

Yanıtla
Yanıtla

Ben

Anne HCP

Feedback
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Uzaktan destek oturumu oturumu

Bildirim
Akıllı telefonunuzun ana 
ekranında işitme uzmanınızın 
gelen aramasına ait bir 
bildirim alırsınız.

Kamera ve mikrofona erişim
myPhonak uygulamasının 
kamera ve mikrofonunuza 
erişmesine izin vermek için 
OK (Tamam) öğesine tıklayın. 

Uzaktan destek
oturumunu başlatın
Randevu zamanı geldiğinde 
myPhonak uygulamasını açın 
ve işitme uzmanınızın Phonak 
uzaktan destek randevusu için 
hazır olduğunuzdan haberdar 
olması için Start (Başlat) 
öğesine tıklayın.

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

myPhonak aramalarına 
erişim
Android akıllı telefonunuz 
varsa myPhonak 
uygulamasının myPhonak 
aramaları yapmasına ve bu 
aramaları yönetmesine izin 
vermek için OK (Tamam) 
öğesine tıklayın.

4G 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, yalnızca sesli aramada ise yaklaşık 30 MB veri kullanır.

Başlamaya hazır mısınız?

Remote Support’u kullanmak için aşağıdakileri 
yapmanız gerekir:

Randevu zamanınız geldiğinde 
“Start” (Başlat) öğesine basın.

İnternet bağlantınızı 
kontrol edin.

İşitme cihazı pillerinizin şarj 
edilmiş veya yeni olduğundan 
emin olun.

Başlat

Remote Support

Başlamaya hazır mısınız?Başlamaya hazır mısınız?

Remote Support’u kullanmak için aşağıdakileri 
yapmanız gerekir:

Remote Support’u kullanmak için aşağıdakileri 
yapmanız gerekir:

Randevu zamanınız geldiğinde 
“Start” (Başlat) öğesine basın.

Randevu zamanınız geldiğinde 
“Start” (Başlat) öğesine basın.

İnternet bağlantınızı 
kontrol edin.

İnternet bağlantınızı 
kontrol edin.

İşitme cihazı pillerinizin şarj 
edilmiş veya yeni olduğundan 
emin olun.

İşitme cihazı pillerinizin şarj 
edilmiş veya yeni olduğundan 
emin olun.

BaşlatBaşlat

Remote SupportRemote Support

Anne Smith
arıyor

Kabul Et

Reddet

Cumartesi, 30 Aralık

şimdi

İşitme uzmanınız sizi aramaya çalışıyor.
myPhonak’ı açmak için buraya dokunun.

Gelen arama

myPhonak uygulamasının 
telefon aramaları yapması 
ve bunları yönetmesine 
izin verilsin mi?

REDDET İZİN VER3/3

“myPhonak” mikrofonunuza 
erişmek istiyor 

İşitme uzmanınızla Remote Support 
oturumlarını gerçekleştirmek üzere 

Görüntülü/Sesli sohbeti kullanabilmeniz 
için myPhonak’ın mikrofonunuza erişmesi 

gerekir.

İzin Verme Tamam
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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
İşitme cihazlarınız, bağlantı 
süresi boyunca ve ayarlar 
işitme cihazlarınız için 
kaydedilirken kısa süreliğine 
sessize alınacaktır.
Bu işlemin durumunu 
ekranda görebileceksiniz.

Video Başlatılıyor... Bağlı Sona Erdi

Sol SolSağ Sağ
Bağlı BağlıBağlı Bağlı
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İşitme cihazlarım

İstatistiklerim
Bu ekran, işitme uzmanınızla 
son randevunuzdan bu yana 
ortalama günlük kullanım 
süresini sunar.

My Hearing Aids
“My Hearing Aids” (İşitme 
Cihazlarım) ekranında tüm 
mevcut ayarlar listelenir. 
Ekranda ayrıca şarj edilebilir 
modeller için pil durumu da 
gösterilir.

Programlarım
Tüm mevcut programlar 
burada listelenir. > simgesine 
basarak seçili bir program 
hakkında daha ayrıntılı 
bilgiye erişebilirsiniz.
Ayrıca buradan program 
adlarını özelleştirebilir, 
program listesini sıralayabilir 
ve özel senaryoları 
uygulamadan silebilirsiniz.

Cihazları unut
Yes, forget (Evet, unut) 
öğesine basarak işitme 
cihazlarınızı 
kaldırabilirsiniz. 
Lütfen bunu yaptığınızda, 
uygulamayı kullanmak için 
işitme cihazlarınızı 
eşleştirmeniz gerekeceğini 
unutmayın.

Cihazları unut

AutoSense OS™ 3.0

Restoran

Müzik

Televizyon izleme

Roger®

Oturma Odam

Spor

Takılı

Uygulama ön ayarı

Uygulama ön ayarı

Uygulama ön ayarı

Uygulama ön ayarı

Özel ayarım

Özel ayarım

Program AyarlarıMy Hearing Aids My Hearing aids

Programlarım

İstatistiklerim İstatistiklerim

Audéo™ B-Direct Audéo™ B-Direct Günlük ortalama kullanım süresi

7,2sa/gün

İşitme uzmanınızla son randevunuzdan bu 
yana (01.12.2017)

Cihazları unut

İstatistiklerim

İşitme cihazları  
unutulsun mu?

Uygulamayı kullanmak için işitme 
cihazlarınızı eşleştirmeniz gerekecek.

İptal

Evet, unut
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Önemli güvenlik bilgileri 

Kişisel akıllı telefonun kullanım sorumluluğu size aittir. Lütfen kişisel 
akıllı telefonu 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 cihazları olağan dışı bir alan bozulmasından dolayı ses aktarım 
cihazınıza yanıt vermiyorsa, etki alanından uzaklaşın.

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

Amplifikasyonun azaltılması veya ses gidericinin artırılması, uyarı 
sinyallerinin veya güvenliğe ilişkin sinyallerin duyulabilirliğini 
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 2019'da uygulanmıştır.

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

0459
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