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Első lépések

A myPhonak a hallási megoldások terén világelső svájci vállalat, a zürichi székhelyű 
Sonova által kifejlesztett alkalmazás. Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati 
utasítást, hogy az alkalmazás minden előnyét élvezhesse.

Rendeltetésszerű használat
A myPhonak alkalmazás a hallókészülék beállításainak kiválasztására, módosítására és 
mentésére, az állapotra vonatkozó információk lekérdezésére, valamint a hallókészülék-
viselő és a hallásgondozó szakember közötti kommunikációra szolgál. Mindezt vezeték 
nélküli kapcsolaton keresztül, vizuális megoldásokkal teszi lehetővé.

A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegy, és a Sonova által történő mindennemű 
használata licencmegállapodás keretében történik. 

Az iPhone® az Apple Inc. tulajdonában lévő, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegy.  

Az Android™ a Google Inc. védjegye.

Az iOS a Cisco Inc. védjegye.

Kompatibilitási információk:
A myPhonak alkalmazás használatához Bluetooth® kapcsolatra 
képes Phonak hallókészülék szükséges.
A myPhonak alkalmazás használata olyan, Bluetooth® Low-Energy 
(BLE) technológiát támogató telefonokon lehetséges, amelyek 12-es 
vagy újabb verziójú iOS operációs rendszerekkel kompatibilisek. 
A myPhonak alkalmazást a Google Mobile Services (GMS) 
igénybevételére alkalmas, 4.2-es Bluetooth®-kapcsolatot 
támogató, 7.0-ás vagy újabb verziójú Android™ operációs 
rendszerrel rendelkező Android™-eszközökön használhatja.
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Gyors áttekintés – Távvezérlő

Távvezérlő Távvezérlő
Csendes szituáció (Automatikus)

Aktív program

Automatikus Kényelem

Frekvenciák

Hangerő

Mély

Hangos hangok halkítása Halk hangok felerősítése

Közepes

Magas

Zajcsökkentés

Beszédfókusz

Dinamikus

Frissítés Mentés 
másként

Hangtisztaság

50% 50%

Távvezérlő

Programlista

Beállítások

Hangszínszabályozó

Alapbeállítások

Hangerő

Hang módosítása

Dinamikus módosítás

Aktuális beállítások mentése 
egyéni programként

Meglévő egyéni 
program frissítése

Oldaltól független 
hangerő

Utasítások

Jelenlegi  
hallókészülék-program*

Töltöttségi szint**

Némítás

*AutoSense OS™ 4.0 a Phonak Paradise hallókészülékeknél, AutoSense OS™ 3.0 a Phonak Marvel hallókészülékeknél és AutoSense OS a Phonak Audéo B-Direct hallókészülékeknél

**Csak újratölthető hallókészülékeknél

Navigáció
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Gyors áttekintés – távoli támogatás és hallási napló*

Hangminőség

Beszédértés

Legújabb visszajelzés

Egy hétnél régebbi

Hallókészülék

Visszajelzés létrehozása

Beszédértés

Rövid viselési idő

Zene

Étterem

TV-nézés

Hallásgondozó szakember

Hallási napló

A hallási naplóban rögzített  
korábbi visszajelzések

Távoli támogatás hívás

Az Ön videója

Hívás befejezése

Új üzenet a hallásgondozó 
szakemberétől

Új visszajelzés létrehozása 
a hallásélményről

Mikrofon  
be-/kikapcsolása

A hallásgondozó  
szakember videója

Videó be-/kikapcsolása

Kamerakép

*Csak egyes országokban, meghatározott hallásgondozó szakemberek esetén elérhető funkció
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A myPhonak telepítése

• Csatlakozzon okostelefonjával az internetre wifi vagy mobiladat-kapcsolat használatával
• Kapcsolja be okostelefonján a Bluetooth®-funkciót
• Bizonyos országokban a hallásgondozó szakembertől származó myPhonak meghívóra van szükség a távoli támogatás és a hallási napló aktiválásához.*

Adatvédelmi nyilatkozat
Az alkalmazás használatához 
és a továbblépéshez az 
Elfogadom gombbal kell 
elfogadnia az adatvédelmi 
nyilatkozatot.

A myPhonak megnyitása
Nyissa meg az alkalmazást, 
majd válassza a Következő 
lehetőséget. 

Termékfejlesztés
A használati adatok 
Sonovával való megosztása 
termékeink színvonalának 
javítását segíti elő.

Hangtovábbítás engedélyezése
Ha szeretné hallókészülékén 
keresztül hallgatni a telefonján 
lévő zenét vagy fogadni 
a telefonhívásait, nyissa meg 
a Beállítások > Bluetooth 
menüpontot, és adja hozzá 
a hallókészüléket a 
csatlakoztatott eszközök 
listájához. Ezután térjen vissza 
az alkalmazásba a párosítás 
folytatásához.

A myPhonak letöltése
Töltse le az alkalmazást 
az áruházból. Miután 
telepítette, nyissa meg 
a myPhonak alkalmazást. 

Üdvözli a myPhonak!

Segítse a fejlesztést

A telefonhívások, hangtovábbítás 
és érintésvezérlés (ha elérhető) 
engedélyezése a hallókészüléken

Adatvédelmi nyilatkozat

Kezdje el használni a távvezérlőt, a távoli 
támogatást és a hallási naplót!

A használati adatok szolgáltatásaink és 
termékeink színvonalának javítását segítik elő. 

Személyes adatait nem adjuk ki másoknak. 
Ez adatvédelmi nyilatkozatunk fontos kikötése.

Választását az alkalmazás „Elemzések” 
menüpontjában bármikor módosíthatja.

Menjen a telefon beállításaihoz > Bluetooth 
lehetőségnél adja hozzá a hallókészüléket 

a csatlakoztatott eszközök listájához. Ezután 
térjen vissza az applikációba a folytatáshoz.

Már párosítottam hallókészülékeimet 
a telefonnal, vagy később szeretném megtenni

Következő Elfogadom
Elfogadom Folytatás

Köszönöm, nem Segítségre van szükségem

*Csak bizonyos országokban érhető el. A szolgáltatás elérhetőségéről érdeklődjön helyi hallásgondozó szakemberénél

Vissza

Sonova AG

64 értékelés
>175,0

Életkor

myPhonak

Letöltöm



6

Párosítás Phonak hallókészülékekkel

A Bluetooth-kapcsolattal rendelkező hallókészülék és a myPhonak alkalmazás összekapcsolásához kövesse az alábbi utasításokat.

A párosítás menete
Érintse meg a Folytatás 
gombot, és kövesse 
a hallókészülékének 
megfelelő utasításokat.

Keresés
Az alkalmazás kompatibilis 
hallókészülékeket keres, 
és miután megtalálta, 
megjeleníti azokat. Ez eltarthat 
néhány másodpercig.

Kiválasztás
Amikor a hallókészülékei 
megjelentek a listán, 
érintse meg a Kiválasztás 
lehetőséget.

Több 
Ha a keresés több 
hallókészüléket is talál, 
azokat mind megjeleníti. 
A megfelelő hallókészülék 
kiválasztásához nyomja meg 
a hallókészülék gombját.

Helymeghatározás 
Bluetooth eszközök első 
alkalommal történő 
párosításakor Android 
eszközökön engedélyezni  
kell a helymeghatározási 
szolgáltatásokat. A párosítás 
befejezése után 
a helymeghatározási 
szolgáltatások újra letilthatók.

Hallókészülékek csatlakoztatása  
az alkalmazáshoz

Hallókészülék újraindítása
Keresés Keresés Keresés

Engedélyezi, hogy 
a myPhonak 
hozzáférjen a készülék 
tartózkodási helyéhez?

NEM IGEN

A Bluetooth®-párosítási mód bekapcsolásához 
indítsa újra a hallókészüléket. Javasolt a teljesen 

új elemek vagy feltöltött készülék használata.

A Bluetooth®-párosítási mód bekapcsolásához 
indítsa újra a hallókészüléket. Javasolt a teljesen  

új elemek vagy feltöltött készülék használata.Hallókészülék keresése Hallókészülék keresése Hallókészülék keresése

Steve bal oldali hallókészüléke
Steve jobb oldali hallókészüléke

Steve bal oldali hallókészüléke
Steve jobb oldali hallókészüléke

Pete bal oldali hallókészüléke

Utasítások megtekintése a következőhöz:

Nézet

Nem tölthető hallókészülékek

Tölthető hallókészülékek

Folytatás Folytatás

Kiválasztás Kiválasztás

Kiválasztás



7

Párosítás Phonak hallókészülékekkel

Hallókészülékek párosítása
Az alkalmazás egyesével 
csatlakozik 
a hallókészülékekhez.

Minden hallókészülék 
párosításának megerősítése
Apple készülék használata 
esetén külön-külön erősítse 
meg mindkét hallókészülék 
párosítását a felugró ablak 
Párosítás elemét jóváhagyva.

A párosítás befejeződött
Mindkét hallókészülék 
párosítása befejeződött. Az 
alkalmazás automatikusan 
a következő lépésre ugrik.

A beállítás befejeződött
A myPhonak alkalmazás 
kompatibilis funkciói 
készen állnak a használatra. 
Érintse meg az OK gombot 
a főképernyő előhívásához. 

A Bluetooth-kapcsolattal rendelkező hallókészülék és a myPhonak alkalmazás összekapcsolásához kövesse az alábbi utasításokat.

Steve bal oldali  
hallókészüléke

Steve bal oldali  
hallókészüléke

Steve jobb oldali  
hallókészüléke

„Steve jobb oldali hallókészüléke” párosítani 
kívánja az Ön iPhone készülékét.

Steve jobb oldali  
hallókészüléke

Bluetooth-párosítási kérelem

A párosítás befejeződött
A myPhonak alkalmazás készen áll a használatra

OK

PárosításMégse
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A párosítás hibaelhárítása

A beállítási folyamat során előforduló lehetséges hibák.
A hibaelhárításra vonatkozó további információkért látogasson el a Phonak támogatás honlapjára: https://www.phonak.com/myphonakapp

Egyik hallókészülékhez  
sem lehet csatlakozni
A párosítási folyamat 
újraindításához válassza 
a Próbálja meg újra 
lehetőséget, és kövesse 
az utasításokat.

Hallókészülék csatlakozási 
hibája
Ha valamelyik hallókészülék 
párosítása sikertelen, 
a következőket teheti:
1.  A párosítás újraindításához 

válassza a Próbálja meg 
újra lehetőséget.

2. Használja csak az egyik 
hallókészüléket.

Inkompatibilis eszközök
Az alkalmazás nem 
tud csatlakozni 
a hallókészülékekhez, mert 
azok nem kompatibilisek.
További információért 
forduljon hallásgondozó 
szakemberéhez.

Steve bal oldali  
hallókészüléke

Steve bal oldali  
hallókészüléke

Steve jobb oldali 
hallókészüléke

Steve jobb oldali 
hallókészüléke

Próbálja meg újra
Próbálja meg újra

Csak a bal oldal csatlakoztatása

Keresés
Hallókészülék keresése

Steve bal oldali hallókészüléke
Steve jobb oldali hallókészüléke
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A távvezérlő főképernyője

Az összes hallókészülékhez rendelkezésre álló funkciók.

A hallókészülék 
hangerejének szabályozása
A hangerő növeléséhez húzza 
a csúszkát felfelé, a hangerő 
csökkentéséhez pedig lefelé. 
Ha két hallókészüléket visel, 
a csúszka egyszerre vezérli 
mindkét készüléket.

Hozzáférés a programokhoz
A programlista megnyitásához 
érintse meg a programválasztás 
melletti nyilat. A programok 
elérhetősége attól függ, hogy 
a hallásgondozó szakember 
hogyan állította be 
a hallókészüléket.

Eltérő hangerő beállítása
Ha a két hallókészülék 
hangerejét egymástól 
függetlenül szeretné 
beállítani, nyomja meg 
a Kettéosztás ikont. 

Némítás
A hallókészülék(ek) 
némításához nyomja meg 
a Némítás ikont.

Navigáció az alkalmazásban
A navigációs főoldalról 
az alkalmazás minden 
funkciója elérhető.

Automatikus
Aktív program

Automatikus
Aktív program

Automatikus
Aktív program

Távvezérlő

Távvezérlő

Hallókészülékeim

Távoli támogatás

Hallási napló

Egészség

myPhonak

Saját profil

Meghívóim

GYIK

TávvezérlőTávvezérlőTávvezérlő

Programválasztás

Automatikus (AutoSense OS)

Csendes szituáció

Étterem
Beszéd a zajban

Zene
Zene

TV
Zene

Jóga
Csendes szituáció

Mind Nyomógomb

Navigáció



10

A távvezérlő főképernyője*

A hallókészülékek és a vezeték nélküli kiegészítők beállításától függő funkciók

Programozási lehetőségek 
megnyitása
Előfordulhat, hogy néhány 
program további beállítási 
lehetőségekkel is rendelkezik. 
Ezek megjelenítéséhez 
nyomja meg a Beállítások 
ikont.

Környezeti egyensúly
Külső streamelő eszköz 
esetén (például TV Connector 
használatakor vagy 
zenehallgatásnál) beállíthatja, 
hogy a streamelt hangot 
szeretné felerősíteni, vagy 
a környezetből érkező 
hangokat szeretné jobban 
hallani.

Fülzúgástompító
Ha fülzúgása van, és 
hallásgondozó szakembere 
megmutatta, hogyan 
használja a Fülzúgástompító 
funkciót, ahol beállíthatja 
az elfedő zaj hangerejét.

A távvezérlő beállításai
A beállítások képernyőn 
az alábbi funkciók érhetők el:
• Alapbeállítások
• A basszus, közepes és magas 

frekvenciák beállítása
• Hangerő-szabályozás
• Zajcsökkentés és 

a beszédfókusz
• Dinamikus vezérlés

Továbbfejlesztett 
beszédfókusz**
Az alkalmazás továbbfejlesztett 
beszédfókusz csúszkája 
most már egyszerre képes 
csökkenteni a hátulról 
és oldalról érkező zajokat, 
miközben kiemeli az elölről 
érkező beszédhangokat. 
A funkció zajos 
környezetekben használható,  
és annak erőssége a csúszka 
jobbra húzásával fokozható.

Bezárás

Távvezérlő Távvezérlő

Egyensúly Fülzúgástompító

Környezet –Mikrofon +

Távvezérlő

*Csak bizonyos hallókészülékeknél

**Csak Phonak Paradise Prémium (P90) hallókészülékeknél

TV
Aktív program

Távvezérlő Távvezérlő
Csendes szituáció (Automatikus) Beszéd hangos környezetben (Automatikus)

Kényelem Kényelem

Frekvenciák

Hangerő

Hangerő

Zajcsökkentés

Zajcsökkentés

Beszédfókusz

Mentés másként Mentés máskéntFrissítés

Hangtisztaság Hangtisztaság

Mély

Mély
Közepes

Közepes

Magas
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A távvezérlő beállításai*

A hallókészülékek és a vezeték nélküli kiegészítők beállításától függő funkciók

Egyéni program elnevezése
Mentheti egyéni programjait, 
és minden létrehozott 
programnak személyre 
szabott nevet adhat.

 

Egyéni program frissítése
Szerkesztheti testre 
szabott beállításait, majd 
a változtatásokat a Frissítés 
gomb megnyomásával 
mentheti.  

myPhonak Memória**
A myPhonak Memória 
automatikusan aktiválja az 
utoljára használt programot 
telefonhívás vagy bármilyen 
más, telefonról vagy TV-ről 
érkező adatátvitel után.
A legutóbb aktivált program 
a hallókészülék multifunkciós 
gombjával is elérhető – ez  
az alkalmazás elérhető 
programok listájában 
is látható.

Egyéni program létrehozása
Testre szabott beállításait 
(pl. kedvenc étterem) 
elmentheti, hogy legközelebb 
könnyebben alkalmazhassa 
őket, amikor ugyanabban 
a környezetben van.  
Ügyeljen rá, hogy a képernyő 
mérete miatt lehetséges, 
hogy görgetnie kell az összes 
funkció eléréséhez.

Hozzáférés az egyéni 
programokhoz
A myPhonak tartalmazza 
a hallásgondozó szakember 
által beállított programokat, 
valamint 3 sablont (MyMusic, 
MyTV és MyRestaurant), 
amelyeket azonnal használhat. 
Az alkalmazásból bármikor 
megnyithatja egyéni programját.

BezárásBezárás

Távvezérlő

Mentés

Kész

TávvezérlőTávvezérlő

HangerőHangerő

ZajcsökkentésZajcsökkentés

BeszédfókuszBeszédfókusz

DinamikusDinamikus

Mentés máskéntMentés másként FrissítésFrissítés

Hangos hangok halkításaHangos hangok halkítása Halk hangok felerősítéseHalk hangok felerősítése

Éttermem
Új program hozzáadása

*Csak bizonyos hallókészülékeknél

** A myPhonak Memória csak a Paradise készülékeken érhető el

Távvezérlő Távvezérlő

Programválasztás Programválasztás

Automatikus (AutoSense OS) Automatikus (AutoSense OS)

Csendes szituáció Csendes szituáció

Étterem
Beszéd a zajban

Éttermem
Beszéd a zajban

Zene
Zene

TV
Zene

Éttermem
Beszéd a zajban

Mind MindNyomógomb NyomógombMélyMély

KözepesKözepes
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Felhasználói fiók létrehozása a myPhonak alkalmazásban*

A távoli támogatás és a hallási napló funkció használatához regisztrálnia kell egy felhasználói fiókot a myPhonak alkalmazásban, és rendelkeznie kell 
a hallásgondozó szakemberétől kapott meghívóval.

Indítás
Bizonyos funkciók, például 
a távoli támogatás 
használatához jelentkezzen 
be myPhonak fiókjába.  
Új fiók létrehozásához 
válassza a Regisztrálás 
lehetőséget. 

Fiók létrehozása
A fiók létrehozásához töltsön 
ki minden mezőt. Ha kész, 
válassza a Folytatás 
lehetőséget.

Jelszó megadása
Hozzon létre egy jelszót. 
A jelszónak legalább hat 
karakter hosszúságúnak 
kell lennie, és tartalmaznia 
kell legalább egy számot 
vagy betűt. Ha kész, 
érintse meg a Folytatás 
lehetőséget a felhasználói 
fiók létrehozásához.

Fiók létrehozása
Az alkalmazás kapcsolódik 
az internethez a fiók 
létrehozásához. Ez eltarthat 
néhány másodpercig.

Fiók aktiválása
Felhasználói fiókját létrehoztuk. 
Utolsó lépésként ellenőriznünk 
kell az e-mail-címét fiókja 
biztonsága érdekében. 

Ehhez kérjük, nyissa meg 
a tőlünk érkezett e-mailt. 
Ha nem találja az e-mailt 
a bejövő levelek között, 
ellenőrizze a levélszemét 
mappát is.

Fiók létrehozása Jelszó megadása

Majdnem kész!
Felhasználói fiókját létrehoztuk. 

Utolsó lépésként ellenőriznünk kell az 
e-mail-címét fiókja biztonsága érdekében. 

Ehhez kérjük, nyissa meg a tőlünk érkezett 
e-mailt. Ha nem találja az e-mailt a bejövő 
levelek között, ellenőrizze a levélszemét 

mappát is.

alex.stevens@axecapitals.com alexStevens3000!

Alex
Legalább hat karakterből álló, legalább egy számot vagy 

betűt is tartalmazó kombinációt adjon meg.

Amerikai Egyesült Államok

Stevens

A myPhonak felhasználói fiók beállítása

Folytatás Folytatás

OK
Már van felhasználói fiókja? Már van felhasználói fiókja?

Saját profil Saját profil Saját profil Saját profil

Bejelentkezés Bejelentkezés

*A szolgáltatás elérhetőségéről érdeklődjön helyi hallásgondozó szakemberénél 

Nincs bejelentkezve
A távoli támogatás használatához 

felhasználói fiókra és e-mailes meghívóra 
van szüksége a hallásgondozó 

szakemberétől.

Bejelentkezés

Regisztrálás

Távoli támogatás
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Meghívókód hozzáadása*
(csak bizonyos országokban szükséges)

A távoli támogatás és a hallási napló funkció használatához regisztrálnia kell egy felhasználói fiókot a myPhonak alkalmazásban, és rendelkeznie kell 
a hallásgondozó szakemberétől kapott meghívóval. Ezek a szolgáltatások csak egyes országokban, meghatározott hallásgondozó szakembereken 
keresztül érhetők el.

A meghívó nem található
Bizonyos funkciók, például 
a távoli támogatás 
használatához szüksége van a 
hallásgondozó szakemberétől 
kapott meghívóra. 
Ha már van kódja, érintse 
meg a Meghívó hozzáadása 
gombot. Ha szeretne többet 
megtudni, érintse meg 
a Nincs kódom gombot.

A távoli támogatás és a hallási 
napló használatához:
• Egyeztessen hallásgondozó 

szakemberével ezekről 
a szolgáltatásokról*

• Szüksége van a hallásgondozó 
szakemberétől e-mailben 
kapott meghívóra

• Meg kell nyitnia az e-mailben 
megjelenő „Meghívó elfogadása” 
linket, vagy manuálisan be kell 
írnia a kódot az alkalmazásba

MyPhonak meghívókód 
megadása
Írja be a hallásgondozó 
szakemberétől e-mailben 
kapott 9 jegyű kódot. Ha kész, 
a Folytatás gombot 
megérintve továbbléphet 
a meghívókód ellenőrzésére.

A meghívókód ellenőrzése
Az alkalmazás az internethez 
kapcsolódik a meghívókód 
ellenőrzéséhez. Ez eltarthat 
egy ideig.

A meghívókód elfogadva
Meghívókódja elfogadásra 
került. Az alkalmazás 
automatikusan továbblép 
a távoli támogatás funkció 
nyitóképernyőjére.

A meghívó nem található Kezdhetjük?
A megbeszélt időpontban az „Indítás” gomb 

megérintésével jelezze hallásgondozó 
szakembere számára, hogy készen áll.

MyPhonak meghívókód 
megadása

123 456 789

A 9 számjegyű meghívókód a hallásgondozó 
szakemberétől kapott e-mailben található.

A távoli támogatás használatához 
felhasználói fiókra és e-mailes meghívóra 

van szüksége a hallásgondozó 
szakemberétől.

A meghívókód ellenőrzése A meghívókód elfogadva

Meghívó hozzáadása
Indítás Folytatás OK

Nincs kódom

Távoli támogatás Távoli támogatás Meghívó hozzáadása Meghívó hozzáadása Meghívó hozzáadása

*A szolgáltatás elérhetőségéről érdeklődjön helyi hallásgondozó szakemberénél 
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Hallási napló*

A hallási napló segítségével egyszerűen értékelheti hallókészülékét, és hasznos visszajelzést küldhet a hallásgondozó szakember számára. 
A visszajelzés alapján hallásgondozó szakembere gondoskodik arról, hogy a lehető legjobb eredménnyel használhassa hallókészülékét.

1. Elégedettség megadása
Egy hangulatjel kiválasztásával 
adja meg, mennyire elégedett/
elégedetlen az aktuális 
szituációval.

Hallási napló előzményei*
Itt megtekintheti minden 
korábbi visszajelzését. 
A részletek megjelenítéséhez 
válassza ki a kívánt 
visszajelzést. Az üzenetet 
jelző ikon a hallásgondozó 
szakemberétől kapott 
üzenetet jelzi, amelyet 
megtekinthet, és szükség 
esetén megválaszolhat. 

2. Téma megadása
Válasszon a négy téma közül: 
„Hangminőség”, „Hallókészülék”, 
„Beszédértés” vagy „Egyéb”. 
Ezzel információt nyújt 
a hallásgondozó szakembere 
számára arról, hogy mely 
területtel kapcsolatban kér 
segítséget. 

3. Visszajelzés elküldve
Visszajelzését a rendszer 
elküldte hallásgondozó 
szakemberének. Amint 
a válasz megérkezik, azonnal 
értesítést kap a hallási 
naplóban.

Kiválasztott visszajelzés és 
üzenetek megjelenítése
A hallási napló 
előzményeiben található 
adott visszajelzés 
kiválasztásával 
megjelenítheti a kapcsolódó 
részleteket és az Ön és 
a hallásgondozó szakember 
közötti üzeneteket. 

Mennyire elégedett 
a hallásélménnyel?

Mennyire elégedett 
a hallásélménnyel?

Visszajelzés Visszajelzés Hallási napló Hallási napló

Téma választása

Hallgattam a zenét, és rájöttem, 
hogy meglehetősen tompán hangzott. 
Tudna segíteni?

Hangminőség

Zene

Küldés Küldés OK Visszajelzés létrehozása

Hallgattam a zenét, és rájöttem, 
hogy meglehetősen tompán hangzott. 
Tudna segíteni?

Megadhatunk egy új beállítást, vagy 
létrehozhatunk egy speciális programot. 
Javaslom, hogy egyeztessünk egy Remote 
Support időpontot.

Hangminőség

Csendes szituáció

Egy hétnél régebbi

Legújabb üzenetek

Hallókészülék

Beszédértés

Rövid viselési idő

Zene

Hallás cél – Új

TV-nézés

Hallásgondozó szakember

Zene

Létrehozva tegnap

Anne, egészségügyi szakember

Tegnap, 19:30

Ma, 20:01

Hangminőség

Válasz
Válasz

Én

Anne, egészségügyi szakember

Visszajelzés

*Csak bizonyos országokban érhető el. A hallás célok a hallási napló részét képezik. A szolgáltatás elérhetőségéről érdeklődjön a helyi hallásgondozó szakemberénél.

Köszönjük visszajelzését!
Visszajelzését elmentettük és elküldtük 

hallásgondozó szakemberének. A válaszról 
azonnal értesítést kap a hallási naplóban.
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Remote Support konzultáció

Értesítések
Okostelefonja nyitóképernyőjén 
értesítés jelenik meg, amikor 
hallásgondozó szakembere 
hívja.

Hozzáférés a kamerához 
és a mikrofonhoz
Az OK gomb megérintésével 
engedélyezze a myPhonak 
alkalmazásnak a hozzáférést 
a készülék kamerájához 
és mikrofonjához. 

Remote Support konzultáció 
indítása
A megbeszélt időpontban nyissa 
meg a myPhonak alkalmazást,  
és érintse meg az Indítás 
gombot. Ezzel tudatja 
hallásgondozó szakemberével, 
hogy készen áll a Phonak 
Remote Support megbeszélésre.

Videohívások fogadása
Az alkalmazás kapcsolatot 
teremt Ön és a hallásgondozó 
szakembere között. Érintse 
meg az Elfogadás gombot 
a hívás fogadásához.

Hozzáférés a myPhonak 
hívásokhoz
Android okostelefon esetén 
érintse meg az IGEN 
lehetőséget, hogy engedélyezze 
a myPhonak alkalmazás 
számára a myPhonak hívások 
indítását és kezelését.

A távoli támogatás lehetővé teszi, hogy az Ön által választott helyen, kényelmesen konzultáljon hallásgondozó szakemberével.

Mobiladat-kapcsolat használata esetén mobilszolgáltatója díjat számíthat fel. A Phonak Remote Support konzultáció megkezdése előtt érdeklődjön mobilszolgáltatójánál. 

A Remote Support konzultáció keretében egy 10 perces videohívás körülbelül 56 MB, míg egy videó nélküli hanghívás körülbelül 30 MB adatforgalommal jár.

A megbeszélt időpontban az „Indítás” gomb 
megérintésével jelezze hallásgondozó 

szakembere számára, hogy készen áll. Kérjük, 
győződjön meg róla, hogy az internetkapcsolat 

stabil, és hallókészüléke elemei újak vagy 
fel vannak töltve.

A megbeszélt időpontban az „Indítás” gomb 
megérintésével jelezze hallásgondozó 

szakembere számára, hogy készen áll. Kérjük, 
győződjön meg róla, hogy az internetkapcsolat 
stabil, és hallókészüléke elemei újak vagy fel 

vannak töltve.

Indítás Indítás

Távoli támogatásTávoli támogatás

Anne Smith
hívja Önt

Elfogadás

Visszautasítás

December 30., szombat

most

Hallásgondozó szakembere hívja Önt.
Érintse meg ezt az értesítést a myPhonak 
alkalmazás megnyitásához.

Bejövő hívás A „myPhonak” alkalmazás hozzáférést 
kér a készülék mikrofonjához 

Nem engedélyezem OK

Kezdhetjük?
A megbeszélt időpontban az „Indítás” gomb 

megérintésével jelezze hallásgondozó 
szakembere számára, hogy készen áll.

Indítás

Távoli támogatás

A myPhonak alkalmazásnak hozzáférésre 
van szüksége a mikrofonhoz, hogy Ön 

használni tudja a video-/audiohívás funkciót 
a hallásgondozó szakemberrel folytatott 

Remote Support konzultáció során.

Engedélyezi a myPhonak 
alkalmazásnak 
a telefonhívások 
indítását és kezelését?

NEM IGEN3/3
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Remote Support konzultáció

A Remote Support konzultáció során személyre szabhatja a felhasználói élményt a videó és/vagy a hang be- és kikapcsolásával.

Videóhívás indítása
A képkapcsolat néhány 
másodperc alatt létrejön, 
és hallásgondozó szakembere 
megjelenik a képernyőn.

Videojel-küldés kikapcsolása
Ha nem szeretné, hogy 
hallásgondozó szakembere 
lássa Önt, a gombra kattintva 
kikapcsolhatja a videó küldését.

Hívás folyamatban
Létrejött a kapcsolat Ön és 
a hallásgondozó szakembere 
között.

Csatlakoztatott hallókészülékek
Hallásgondozó szakembere az 
Ön okostelefonján keresztül, 
távolról is hozzáférhet 
hallókészülékéhez, 
amennyiben szükséges.
Hallásgondozó szakembere 
jelzi Önnek, ha csatlakozik  
az Ön hallókészülékéhez.

Új beállítások mentése
Hallókészüléke egy 
rövid időre némításra 
kerül, amíg a kapcsolódás 
és a hallókészülék 
beállításainak mentése 
zajlik. A képernyőn látható 
a folyamat előrehaladása.

Videóhívás indítása... Csatlakoztatva Befejeződött

Bal BalJobb Jobb
Csatlakoztatva CsatlakoztatvaCsatlakoztatva Csatlakoztatva
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Hallókészülékeim

Statisztikáim
Ezen a képernyőn a napi 
átlagos viselési idő látható 
a hallásgondozó szakemberével 
történt utolsó találkozása 
óta eltelt időszakban.

Érintésvezérlés*
Beállíthatja, hogyan 
reagáljon hallókészüléke 
a dupla érintésre.

Hallókészülékeim
A hallókészülékeim képernyőn 
minden rendelkezésre álló beállítás 
látható. Újratölthető modellek 
esetében a töltöttség pillanatnyi 
állapota is megjelenik. Az elérhető 
beállítások készülékfüggőek, és a 
következőket foglalhatják magukban:
• Programjaim
• Statisztikáim
• Érintésvezérlés
• Automatikus bekapcsolás 

beállítása
• Bluetooth-os telefonhívás
• Hangadatfolyam beállítása

Programjaim
Itt találja a rendelkezésre álló 
programok listáját. A > nyíllal 
megnyithatja a kiválasztott 
program részletes adatait.
Emellett testre szabhatja a 
programok nevét, és törölheti 
az egyéni beállításokat 
az alkalmazásból.

Készülékek elfelejtése
Hallókészülékei 
leválasztásához érintse meg 
az Igen, felejtse el gombot. 
Ne feledje, hogy ekkor 
újra párosítania kell a 
hallókészülékét, ha használni 
szeretné az alkalmazást.

Ezek a funkciók a hallókészülék programozásától és a rendelkezésre álló vezeték nélküli kiegészítőktől függenek.

Készülékek elfelejtése

Hangtovábbítás  
szüneteltetése/újraindítása

Hangtovábbítás szüneteltetése/újraindítása

Hangasszisztens

Ki

Hívás vagy adatfolyam  
fogadása/befejezése

ProgramokHallókészülékeim Hallókészülékeim

Programjaim

Statisztikáim Statisztikáim

Audéo P90-R Audéo P90-R Átlagos napi hordási idő
Válassza ki a dupla kattintással  

a funkciókat

7,2óra/nap

A hallásgondozó szakemberével történt utolsó 
találkozás óta (2017.12.01.)

Készülékek elfelejtése

Statisztikáim

Készülékek elfelejtése?
Az alkalmazás használatához újra 

párosítania kell majd a hallókészülékeit.

Mégse

Igen, felejtse el

Érintésvezérlés

Bal oldali hallókészülék

Mindkét hallókészülék

Jobb oldali hallókészülék

*Csak bizonyos hallókészülékeknél

Automatikus (AutoSense OS)

Csendes szituáció

Telefonhívás

RogerDirect

Étterem
Beszéd a zajban

Zene
Zene

TV
Zene

Jóga
Csendes szituáció

Mind Nyomógomb
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Egyéb funkciók

Navigáció az alkalmazásban
A navigációs főoldalról 
az alkalmazás minden 
funkciója elérhető.

Egészség*
Az Egészség fül lehetővé 
teszi, hogy hozzáférjen 
a fittség és egészség 
megőrzéséhez szükséges 
eszközöket és forrásokat 
tartalmazó alkalmazásokhoz.

GYIK
Erről az oldalról elérheti 
a külső webhelyünket, 
ahol megtalálja a gyakran 
ismételt kérdéseket.

Alkalmazás – utasítások
Az alkalmazáshoz tartozó 
összes utasítást ezen 
az oldalon érheti el.

Akkumulátor töltöttsége
Az akkumulátoros 
hallókészülékeknél itt 
látható a töltöttség 
pillanatnyi állapota. Ha az 
akkumulátor töltöttsége 
20% alatt van, az ikon 
színe pirosra változik. 
Rövidesen tölteni kell 
a hallókészüléket.

Távvezérlő

Hallókészülékeim

Távoli támogatás

Hallási napló

Egészség

Saját profil

Meghívóim

GYIK

myPhonak
GYIKEgészség Alkalmazás – utasítások

Gyakran ismételt kérdések Hangerő-szabályozás

A leggyakoribb kérdéseket lásd a pdf fájlban.
A távvezérlővel egyszerűen beállítható 
a hallókészülék hangereje a csúszka 

segítségével és könnyen módosíthatók 
a hallásgondozó szakembere által  

beállított programok

Következő
GYIK Kettéosztás

Távvezérlő

Automatikus
Aktív program

* Az egészség fül tartalma gyakran frissül, ezért a fenti kép csak illusztrációként szolgál.
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Szimbólumok magyarázata

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a felhasználónak el kell olvasnia és szem 
előtt kell tartania a használati útmutatóban foglalt lényeges tudnivalókat.

Ez a szimbólum arra utal, hogy a felhasználónak figyelembe kell vennie a 
használati útmutatóban szereplő, vonatkozó figyelmeztető megjegyzéseket.

Fontos információk a termék kezeléséről és biztonságos használatáról.

A CE-jelöléssel a Sonova AG igazolja, hogy az adott Phonak termék 
megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó, 93/42/EGK jelű 
irányelv követelményeinek. 
CE-jelölés 2020 óta.

A CE-jelölést követő számok azon minősítő szervezetek kódjai, amelyek 
a minősítést végezték a fent említett irányelveknek megfelelően.

0459

A biztonságra vonatkozó fontos tudnivalók 

Az okostelefon használatért Ön a felelős. Az okostelefont és az 
alkalmazást mindig körültekintően használja. 
 

A használati útmutató ingyenes példányának beszerzése érdekében 
kérje a helyi Sonova-képviselő segítségét. A kívánt útmutatót 7 napon 
belül elküldjük Önnek. 
 

Ha a hallókészülék az elektromágneses tér okozta zavar miatt nem 
reagál a készülékre, hagyja el az adott területet.

Ha hallókészüléke nem reagál, ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva 
és nem merült-e le.

Az erősítés csökkentése vagy a zajcsökkentés növelése ronthatja a 
figyelmeztető, illetve biztonsággal kapcsolatos jelzések hallhatóságát. 
Ez veszélyes helyzetekhez vezethet.

Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót. Engedélyeznie kell a Bluetooth-
kapcsolatot ahhoz, hogy csatlakoztathassa hallókészülékét.
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