
Kommunikációs stratégia



Cerumenszűrő cseréje CeruShield disk segítségével 
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Finoman forgassa a 

tárcsát a nyilakkal 

jelzett irányba, 

amíg egy szabad 

nyílás meg nem 

jelenik a "szemetes 

kosár" jelzés alatt.

A használt szűrő 

cseréjéhez óvatosan 

helyezze a hangszórót a 

"szemetes kosár" jelzés 

alatti szabad nyílásba, 

kattanásig. A kattanás után 

a használt szűrő a jelzés 

alatti nyílásban marad. 

Az új szűrő felhelyezéséhez 

óvatosan illessze a 

hangszórót a nyílásba, ahol az 

új cerumenszűrő található, a 

szemetes kosár ikonnal 

átellenben. A kattanás után az 

üres nyílás lesz látható, és az 

új szűrő a hangszóróba kerül.



A myPhonak app installálása 1/2
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• Győződjön meg róla, hogy okostelefonja kapcsolódik az internethez WIFI-n keresztül vagy be van kapcsolva a mobil adatforgalom.

• Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth be van kapcsolva a telefonján.

Applikáció letöltése

Töltse le az applikációt a megfelelő 

webáruházból: Apple App Store vagy 

Google Play. A folytatáshoz szükség 

lehet a jelszavára. A Google Play 

webáruházban a „Kihagyás” gomb 

megnyomásával a fiókadatainak 

megadása nélkül folytathatja a letöltést. 

A letöltés után nyissa meg az 

alkalmazást. 

Nyissa meg az applikációt

Nyissa meg az applikációt és kattintson

a Folytatás gombra.
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• Győződjön meg róla, hogy okostelefonja kapcsolódik az internethez WIFI-n keresztül vagy be van kapcsolva a mobil adatforgalom.

• Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth be van kapcsolva a telefonján.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az alkalmazás használatához az 

Elfogadom gombra kattintva fogadja el 

az adatvédelemről szóló tájékoztatót.

Termékfejlesztés

Az Elfogadom gomb megnyomásával 

lehetősége van megosztani velünk, 

hogyan használja Ön az alkalmazást, 

ezzel segítve termékünk további 

fejlesztését.



Párosítás a Phonak hallókészülékkel 1/4
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• A Bluetooth kompatibilis hallókészülékek és a myPhonak applikáció párosításához kövesse az alábbi instrukciókat.

• A párosításhoz szükség lehet a hallókészülékek ki-, majd újra bekapcsolásához.

Párosítási utasítások

A keresés indításához 

érintse meg a Folytatás

gombot.

Az instrukciók 

megtekintéséhez a 

hallókészülékének 

megfelelően koppintson az 

„Újratölthető hallókészülék” 

vagy „Nem újratölthető 

hallókészülék” gombra.

Keresés

Az alkalmazás keresi a 

kompatibilis 

hallókészülékeket, 

amelyeket a felismerés 

után megjelenít. Ez 

eltarthat egy ideig.

Kiválasztás

Kattintson a 

Kiválasztás gombra, 

ha az Ön 

hallókészülékei 

megjelentek a 

képernyőn.
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• A Bluetooth kompatibilis hallókészülékek és a myPhonak applikáció párosításához kövesse az alábbi instrukciókat.

• A párosításhoz szükség lehet a hallókészülékek ki-, majd újra bekapcsolásához.

Több hallókészülék

Ha az alkalmazás több 

hallókészüléket észlel, akkor 

ennek megfelelően fognak 

megjelenni a kijelzőn.

Például: 

- Péter hallókészüléke

- István hallókészüléke

Ha nincs elnevezve, akkor a 

hallókészülékek típusa lesz 

látható. Válassza ki az Ön 

hallókészülékét.

Helymeghatározás

Az Android eszközökön az 

első párosítás alkalmával  

kötelező a helymeghatározó 

szolgáltatások engedélyezése. 

A beállítás után ezeket a 

szolgáltatásokat újra letilthatja. 
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• A Bluetooth kompatibilis hallókészülékek és a myPhonak applikáció párosításához kövesse az alábbi instrukciókat.

• A párosításhoz szükség lehet a hallókészülékek ki-, majd újra bekapcsolásához.

A hallókészülékek 

csatlakoztatása

Az applikáció külön-külön fog 

csatlakozni mindkét 

hallókészülékhez.

Erősítse meg mind a két 

hallókészüléket

A felugró ablakban a Párosítás

gomb megérintésével erősítse meg 

a párosítást a jobb, valamint a bal 

oldali hallókészülék esetén is. 
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• A Bluetooth kompatibilis hallókészülékek és a myPhonak applikáció párosításához kövesse az alábbi instrukciókat.

• A párosításhoz szükség lehet a hallókészülékek ki-, majd újra bekapcsolásához.

Párosítás kész

Mindkét hallókészülék 

párosítva van az 

alkalmazáshoz. Az 

alkalmazás automatikusan 

tovább lép.

Telepítés kész

Most már készen áll arra, hogy az 

összes olyan funkciót használja a 

myPhonak alkalmazásban, amely 

nem meghívás alapú. Koppintson 

az OK gombra a főképernyő 

eléréséhez.



A Phonak Marvel hallókészülék leválasztása az iPhone mobilkészülékről
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1. Az iPhone kezdőképernyőjén koppintson a Beállítások ikonra.

2. A Beállítások menüben koppintson a Bluetooth ikonra.

3. Koppintson az „i” betűre közvetlenül a hallókészülékek neve mellett.

4. Koppintson erre: „Az eszköz elfelejtése”.

A párosítás 

törölve lett  a 

telefonjáról.

A Phonak Marvel 

hallókészülékek 

a továbbiakban 

nem fogják 

fogadni az erről 

a telefonról 

érkező 

hívásokat. 



A Phonak Marvel hallókészülék leválasztása az Android mobilkészülékről.
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A párosítás 

törölve lett  a 

telefonjáról.

A Phonak Marvel 

hallókészülékek 

a továbbiakban 

nem fogják 

fogadni az erről 

a telefonról 

érkező 

hívásokat. 

1. A telefon kezdőképernyőjén érintse meg a képernyő alján található

2. Koppintson erre: Beállítások

3. Koppintson erre: Vezeték nélküli & Hálózatok

4. Koppintson erre: Bluetooth beállítások

5. A párosított eszközök listája megjelenik a képernyőn. 

Érintse meg hosszan Phonak Marvel hallókészülékének nevét. 

Alkalmazások fület.

6. A felugró menüben érintse meg a Párosítás megszüntetése lehetőséget.



Hogyan válthatok a Phonak Marvel hallókészülékeimhez párosított két 
eszköz között?
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Phonak Marvel hallókészülékeihez egyszerre két Bluetooth eszköz is párosítható - például egy mobiltelefon 

és egy táblagép – amelyek közül egyszerre csak egy csatlakoztatható a hallókészülékhez. 

Kövesse az alábbi lépéseket a két Bluetooth eszköz közötti sikeres váltáshoz:

1. Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az aktuálisan csatlakoztatott eszközön.

2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció engedélyezve van azon az

3. Elemes készülék: nyissa ki az elemajtót, várjon 5 másodpercet, majd csukja be az

4. A Phonak Marvel hallókészülékei most már a másik párosított eszközhöz vannak

eszközön, amelyhez csatlakoztatni szeretné hallókészülékeit.

elemajtót. Újratölthető készülék: A nyomógomb segítségével kapcsolja ki, majd 

kapcsolja be Phonak Marvel hallókészülékeit.

csatlakoztatva. 


