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Az első lépések

A Phonak Remote alkalmazást a hallássegítő megoldások világvezető vállalata, a svájci, zürichi székhelyű Phonak fejlesztette ki. 
Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, hogy az alkalmazás minden előnyét élvezhesse.

Rendeltetésszerű használat
A Phonak Remote alkalmazást Android és Apple iOS operációs rendszerrel futó készülékekre1 fejlesztettük ki, hogy segítségével 
egyszerűbbé tegyük a Phonak hallókészülékek egyes funkcióinak beállítását.

Kompatibilitási információk:
A Phonak Remote alkalmazás csak vezeték nélküli Phonak Audéo B-Direct hallókészülékkel használható.
A Phonak Remote alkalmazást Bluetooth® Low-Energy (BT-LE) technológiát támogató telefonokon használhatja, illetve 
kompatibilis a 10.2-es vagy újabb verziójú iOS operációs rendszereket futtató iPhone 5s vagy újabb készülékekkel.
A Phonak Remote alkalmazás a Google Mobile Services (GMS) igénybevételére alkalmas, 4.2-es Bluetooth-kapcsolatot 
támogató, 6.0-ás vagy újabb verziójú Android operációs rendszerrel rendelkező Android-eszközökön használhatja.

Egyes telefonok a kijelző megérintését vagy a gombok lenyomását hanggal jelzik, és ezek a hangok 
a hallókészüléken keresztül is hallhatóak lehetnek. 
A telefon hangbeállításainál kapcsolja ki az érintéssel járó összes hangot és a gomblenyomások hangját is.

A CE jelölés 2017 óta szerepel a Phonak termékeken.

1Kompatibilis telefonok: A Phonak Remote alkalmazást csak a Bluetooth® Low Energy technológiát támogató telefonokon használhatja.

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei.

Az Apple, az Apple logó, az iPhone és az iOS az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

Az Android, a Google Play és a Google Play logó a Google Inc. védjegyei.
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1. Az applikáció áttekintése

Beállítások

Programlista

Hangerő-szabályozó

Beállított program

Oldal kiválasztása a hangerő beállításához
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2. Adatvédelmi szabályzat

Használati feltételek elfogadása
Az alkalmazás használatához el kell fogadnia a Használati feltételeket, és bele kell egyezzen,  
hogy az alkalmazás használatával kapcsolatos adatokat anonim módon elemezhessük.

Az alkalmazást bármikor kipróbálhatja bemutató 
módban, és így anélkül tesztelheti a funkciókat, 
hogy csatlakoztatná Phonak hallókészülékét. 
Bemutató módban a hallókészülék távvezérlése 
nem működik.
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3. Párosítás a Phonak Audéo B-Direct hallókészülékkel

A párosítási mód megkezdéséhez nyissa ki, 
majd csukja be hallókészülékei elemtartó fedelét, 
még mielőtt elindítaná az észlelt hallókészülékek 
keresését az alkalmazásban.
Párosítás közben, kérjük, maradjon 1 méteres 
távolságon belül.

Ha az alkalmazás több eszközt is észlelt, nyomja  
meg a hallókészülékén található gombot, és az 
alkalmazásban kiemelve fog megjelenni az adott eszköz.

A. Hallókészülékek észlelése

B. Hallókészülék(ek) kiválasztása
Válassza ki, hogy a Remote alkalmazás 
által észlelt eszközök közül melyiket 
szeretné csatlakoztatni.
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4. Főképernyő

A hallókészülék hangerejének szabályozása
Húzza a csúszkát fel vagy le, aszerint, hogy növelni vagy csökkenteni 
szeretné a hallókészülék hangerejét mindkét oldalon.

Eltérő hangerő beállítása
Ha eltérő hangerőt szeretne beállítani a jobb és a bal oldalon, 
nyomja meg a Megosztás gombot, és ezzel létrehozhat  
egy-egy csúszkát mindkét oldalhoz.

A hallókészülék(ek) lenémításához húzza  
le a csúszkát a legalsó pontig.
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B. Speciális programbeállítások
Hallókészüléke konfigurációjától és a csatlakoztatott 
audioforrásoktól függően további speciális beállításokat 
adhat meg.

D. Fülzúgásszűrő
Szabályozza a hallókészülék által keltett fülzúgás 
hangerejét.

5. A program módosítása

A. Másik program kiválasztása
Nyomja meg a felugró sávot az elérhető programok megtekintéséhez 
és a program kiválasztáshoz, vagy válassza ki, melyik csatlakoztatott 
audioforrást (pl.: TV Connector) szeretné használni.

C. Környezeti egyensúly
Ha külső audioforrást csatlakoztatott a hallókészülékhez, a csúszka 
segítségével szabályozhatja, hogy inkább a hangadatátviteli forrást 
vagy a környezetét szeretné jobban hallani.
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6. A programok átnevezése

A. Programok módosításának engedélyezése
Nyomja meg a felugró sávot a programlista  
megtekintéséhez, és érintse meg a szerkesztést jelző ikont.

B. Módosítani kívánt program kiválasztása
Válassza ki a módosítani kívánt programot.

C. Kiválasztott program átnevezése
Adja meg az Ön által választott új nevet.
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A. Beállítások ikon 
Nyomja meg a „Beállítások” ikont,  
ha további segítségre van szüksége.

C. Gyakran ismételt kérdések 
Ha további segítségre van szüksége, válassza ki a 
Gyakran ismételt kérdések lehetőséget, és nézze át  
a gyakran ismételt kérdések listáját.

B. Alkalmazásbeállítások
Az Alkalmazásbeállítások menü megjelenítéséhez válassza 
ki az Alkalmazás beállításai elemet a listáról.

D. Viselési idő
Tekintse meg a csatlakoztatott hallókészülékek  
átlagos napi viselési idejét.

7. Beállítások menü

A Phonak Remote alkalmazás több különböző nyelven is elérhető. A Phonak Remote alkalmazás alapértelmezett nyelve 
megegyezik a csatlakoztatott telefonon beállított nyelvvel.
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8. A megfelelőségre vonatkozó tudnivalók

Megfelelőségi nyilatkozat
A Sonova AG kijelenti, hogy ez a Phonak-termék megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó, 93/42/EGK jelű 
irányelv alapvető követelményeinek. A Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a gyártótól vagy a Phonak helyi 
képviselőjétől igényelhető; elérhetőségük megtalálható a http://www.phonak.com weboldalon szereplő listán 
(képviseletek világszerte).

Ha a hallókészülék nem reagál a készülékre egy  
elektromágneses tér okozta zavar miatt, kérjük,  
hagyja el az adott területet.
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9. A szimbólumok magyarázata

A CE jelöléssel a Sonova AG igazolja, hogy az adott Phonak-termék megfelel az orvostechnikai eszközökre 
vonatkozó, 93/42/EGK jelű irányelv követelményeinek. A CE jelölés 2017 óta szerepel a Phonak termékeken.

Ez a szimbólum arra utal, hogy a felhasználónak ajánlott elolvasnia és figyelembe vennie a használati 
útmutatóban szereplő, vonatkozó információkat.

Fontos információk a termék kezeléséről és biztonságos használatáról.

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

A Bluetooth szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és ezeket a szimbólumokat a Phonak 
engedéllyel használja. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név a vonatkozó védjegytulajdonos tulajdonát képezi.
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