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Wprowadzenie

Aplikacja RemoteControl została opracowana przez firmę Phonak, jedną z wiodących firm zajmujących się 
technologią słyszenia.
Aby wykorzystać wszystkie możliwości oferowane przez aplikację, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję 
użytkowania.

Przeznaczenie
Aplikacja Phonak RemoteControl jest przeznaczona do urządzeń z systemem Android lub urządzeń firmy Apple 
z systemem iOS1. Służy ona do regulacji działania aparatów słuchowych firmy Phonak.

Informacje dotyczące kompatybilności:
By korzystać z aplikacji Phonak RemoteControl, wymagane jest posiadanie urządzenia 
do przekazu strumieniowego firmy Phonak:
• Phonak ComPilot II
• Phonak ComPilot Air II

Niektóre telefony wydają dźwięk po dotknięciu ekranu lub naciśnięciu klawiatury. Mogą one zostać mylnie 
odebrane jako przekaz strumieniowy do aplikacji. 
Przejdź do ustawień telefonu, wybierz ustawienia dźwięków i wyłącz wszystkie dźwięki dotknięcia ekranu 
i klawiatury.

Oznaczenie CE umieszczone w 2014 r.

1 Kompatybilne telefony iPhone: 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+.
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1. Opis aplikacji

Ustawienia

Obecnie używany program aparatu 
słuchowego

Lista programów

Zwiększanie głośności

Zmniejszanie głośności

Program początkowy

Wskaźnik poziomu głośności

Zmiana programu

Wyciszanie mikrofonów aparatu 
słuchowego

Regulacja głośności dla strony lewej/prawej
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2. Wprowadzenie

A. Sterowanie B. Regulacja

C. Akceptowanie regulaminu
Aby móc korzystać z aplikacji, wymagane jest zaakceptowanie 
postanowień regulaminu oraz wyrażenie zgody na analizowanie 
anonimowych danych dotyczących wykorzystania aplikacji.

Aplikację możesz uruchomić w trybie demo, 
bez łączenia się z urządzeniem do przekazu 
strumieniowego firmy Phonak, i sprawdzić jej 
działanie. W tym trybie nie są dostępne żadne 
funkcje zdalnego sterowania aparatem słuchowym.
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3. Parowanie z urządzeniem do przekazu strumieniowego firmy Phonak

Wymagane urządzenia: Aby możliwe było korzystanie z aplikacji RemoteControl, konieczne jest posiadanie urządzenia do 
przekazu strumieniowego (ComPilot II lub ComPilot Air II).

B. Wyszukiwanie
Aplikacja RemoteControl będzie szukać dostępnego
urządzenia do przekazu strumieniowego firmy Phonak.

Urządzenie do przekazu strumieniowego firmy Phonak 
powinno znajdować się w odległości do 1 metra od 
telefonu i mieć włączony tryb parowania.

Jeśli nie znaleziono urządzenia do przekazu 
strumieniowego, sprawdź ekran powiadomień 
aplikacji, aby określić przyczynę niepowodzenia.

A. Rozpoczęcie parowania
Rozpoczęcie procesu parowania z urządzeniem do przekazu
strumieniowego firmy Phonak.

Urządzenie do przekazu strumieniowego firmy 
Phonak musi zostać skonfigurowane przez protetyka 
słuchu — ma to na celu włączenie funkcji zdalnego 
sterowania i umożliwienie korzystania z aplikacji 
RemoteControl.

C. Wybór urządzenia
Jeśli urządzenie do przekazu strumieniowego zostało wcześniej
ustawione na tryb parowania, wybierz urządzenie znalezione
przez aplikację RemoteControl, aby je podłączyć.
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F. Łączenie
W przypadku znalezienia urządzenia do przekazu strumieniowego 
firmy Phonak aplikacja RemoteControl połączy się automatycznie.

G. Gotowe do użycia
Po pomyślnym ustanowieniu połączenia możesz korzystać 
z aplikacji RemoteControl. 

Apple iPhone 
Poza parowaniem aplikacji konieczne jest również 
sparowanie telefonu iPhone z urządzeniem do 
przekazu strumieniowego Phonak.

Upewnij się, że urządzenie do przekazu strumieniowego 
Phonak jest w trybie parowania. Przejdź do ustawień 
systemu iOS, wybierz opcję Bluetooth i wybierz nazwę 
swojego urządzenia z listy.
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4. Podstawowy i zaawansowany tryb ekranu

Wybierz między podstawowym i zaawansowanym trybem ekranu z większą ilością opcji.

A. Zaawansowany tryb ekranu
Jest to domyślny tryb ekranu zdalnego sterowania. Aby 
przełączyć na podstawowy tryb ekranu, naciśnij ikonę 
menu Ustawienia.

C. Podstawowy tryb ekranu
Poniżej przedstawiono ekran zdalnego sterowania trybu 
podstawowego.

B. Menu Ustawienia
Przesuń suwak, aby włączyć lub wyłączyć podstawowy 
tryb ekranu.
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5. Zmiana poziomu głośności aparatu słuchowego

A. Podstawowy tryb ekranu
Naciśnij przycisk +, aby zwiększyć głośność obu aparatów 
słuchowych. 
Naciśnij przycisk –, aby zmniejszyć głośność obu aparatów 
słuchowych.

C. Zaawansowany tryb ekranu
Naciśnij przycisk L, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność 
lewego aparatu słuchowego.

B. Zaawansowany tryb ekranu
Naciśnij przycisk +, aby zwiększyć głośność obu aparatów 
słuchowych, oraz przycisk –, aby ją zmniejszyć.
Poziom głośności wskazują paski po bokach ekranu.

w

D. Zaawansowany tryb ekranu
Naciśnij przycisk R, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność 
prawego aparatu słuchowego.
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6.  Zmiana poziomu głośności aparatu słuchowego z poziomu 
nadajnika CROS II

A. Zaawansowany tryb ekranu
Naciśnij przycisk +, aby zwiększyć, lub przycisk –, 
aby zmniejszyć ogólny poziom głośności aparatu 
słuchowego i nadajnika CROS II.
Poziom głośności wskazują paski po bokach ekranu.

B. Zbalansowany tryb ekranu
Naciśnij przycisk Balans, aby dostosować balans między 
aparatem słuchowym i nadajnikiem CROS II.
a)  Aby dostosować kierunek odsłuchu, przesuń suwak 

w żądaną stronę lub użyj przycisku „L” lub „R”.
b)  Możesz również niezależnie wyciszać strony, naciskając 

przycisk(i) wyciszenia.

a

b
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7. Wyciszanie mikrofonów aparatu słuchowego

Słyszalność dźwięków otoczenia możesz ograniczyć, naciskając tylko jeden przycisk.

Wybierz dedykowany przycisk Wyciszenie, aby wyciszyć głośność obu aparatów słuchowych.

Podstawowy tryb ekranu                                                 Zaawansowany tryb ekranu

Możesz również niezależnie zmniejszać poziom 
głośności każdego aparatu słuchowego. W tym 
celu wybierz stronę i naciśnij przycisk Wyciszenie.
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B. Zaawansowany tryb ekranu
Naciśnij przycisk zmiany programu, aby zmienić 
programy aparatu słuchowego, lub naciśnij przycisk 
Programy, aby wyświetlić listę programów aparatu 
słuchowego.

8. Zmiana programu aparatu słuchowego

A. Podstawowy tryb ekranu
Naciśnij przycisk zmiany programu, aby zmienić programy 
aparatu słuchowego zaprogramowane przez protetyka słuchu.

C. Zaawansowany tryb ekranu
Wybierz odpowiedni program z listy, dotykając go.
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9. Regulacja programu Mowa z 360°

Ekran programu Mowa z 360° daje możliwość wyboru kierunku słyszenia.

A. Zaawansowany tryb ekranu
Naciśnij przycisk Programy, aby wyświetlić listę programów 
aparatu słuchowego.

Kierunki dla opcji Mowa z 360° są dostępne 
wyłącznie po uprzednim zaprogramowaniu 
przez protetyka słuchu.

B. Zaawansowany tryb ekranu
Wybierz opcję Mowa z 360°.

C. Mowa w 360°
Wybierz kierunek, z którego aparat słuchowy 
ma odbierać dźwięki.

D. Zaawansowany tryb ekranu
Kierunek odbioru dźwięków będzie wskazany 
dla programu Mowa z 360°.
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A. Zaawansowany tryb ekranu
Naciśnij przycisk Programy, aby wyświetlić listę programów 
aparatu słuchowego.

C. Informacje o przekazie strumieniowym
Po wybraniu źródła sygnału audio rozpocznie się przekaz 
strumieniowy sygnału audio, o czym informuje niebieski 
pasek oraz nazwa źródła sygnału audio w górnej części 
ekranu.

B. Programy do przekazu strumieniowego
Wybierz dowolne dostępne źródło sygnału audio, aby 
połączyć je z urządzeniem do przekazu strumieniowego.

Z urządzeniem do przekazu strumieniowego 
firmy Phonak można połączyć wiele urządzeń 
Bluetooth.
Więcej informacji znajdziesz w instrukcji 
użytkowania urządzenia do przekazu 
strumieniowego.

10. Wybór źródła sygnału audio
 
 
Bezpośrednio wybierz źródło sygnału audio, które jest podłączone do urządzenia do przekazu strumieniowego firmy Phonak. 
Wybrany program przekazywania strumieniowego zacznie przekazywać sygnał audio do aparatu słuchowego.
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A. Programy do przekazu strumieniowego
Wybierz dowolne dostępne źródło sygnału audio.

C. Wznawianie przekazu strumieniowego
Aby wznowić przekaz strumieniowy audio, naciśnij przycisk
odtwarzania.

11. Wstrzymywanie i wznawianie przekazu strumieniowego

Wstrzymaj i wznów przekaz strumieniowy (muzyki, treści z telewizora) ze źródła sygnału audio połączonego z urządzeniem do 
przekazu strumieniowego firmy Phonak.

B. Wstrzymywanie przekazu strumieniowego
Aby wstrzymać przekaz strumieniowy audio, naciśnij
dedykowany przycisk wstrzymywania. Po wstrzymaniu
przekazu strumieniowego aparat słuchowy przełączy się
na poprzednio wykorzystywany program.
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12. Regulacja głośności przekazu strumieniowego

Niezależnie reguluj głośność przekazu strumieniowego sygnału audio bez wpływu na początkową głośność aparatu słuchowego.
 

A. Programy do przekazu strumieniowego
Wybierz dowolne źródło sygnału audio.

C. Głośność przekazu strumieniowego
Podczas wstrzymania przekazu strumieniowego regulacja 
głośności jest nieaktywna.

B. Głośność przekazu strumieniowego
W trakcie przekazu strumieniowego możesz dostosować 
głośność źródła sygnału audio niezależnie od głośności 
aparatu słuchowego poprzez użycie przycisków +/- na 
niebieskim pasku.

Niezależna regulacja głośności przekazu 
strumieniowego jest możliwa tylko 
w przypadku korzystania z urządzenia 
TVLink II lub RemoteMic firmy Phonak, 
połączonych z urządzeniem do przekazu 
strumieniowego.
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A. Ikona menu Ustawienia
Naciśnij ikonę menu Ustawienia na ekranie zdalnego 
sterowania.

C. Ekran połączenia
Wybierz opcję Sprawdź, aby monitorować połączenie 
urządzenia do przekazu strumieniowego firmy Phonak 
i aparatu słuchowego.

13. Status połączenia i baterii

Sprawdź status połączenia urządzenia do przekazu strumieniowego i aparatu słuchowego firmy Phonak oraz poziom 
naładowania baterii urządzenia do przekazu strumieniowego.

B. Menu Ustawienia
W menu Ustawienia wybierz opcję Status połączenia i baterii.

Połączenie między aplikacją RemoteControl 
oraz urządzeniem do przekazu strumienio-
wego firmy Phonak jest sprawdzane auto-
matycznie i oznaczane zielonymi ikonami, 
jeśli jest poprawne.
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D. Sygnał dźwiękowy w prawym aparacie słuchowym
Jeśli w prawym aparacie słuchowym było słychać sygnał 
dźwiękowy, naciśnij przycisk Tak, aby potwierdzić prawidłowe 
połączenie.

F. Ekran połączenia
a) Prawidłowe połączenie z aparatami słuchowymi jest 

oznaczone zieloną ikoną na ekranie połączenia.
b) Poziom naładowania baterii urządzenia do przekazu 

strumieniowego wskazuje pokazana na ilustracji 
ikona baterii.

E. Sygnał dźwiękowy w lewym aparacie słuchowym
Jeśli w lewym aparacie słuchowym było słychać sygnał 
dźwiękowy, naciśnij przycisk Tak, aby potwierdzić prawidłowe 
połączenie.

Jeśli po sprawdzeniu połączenia w aparacie 
słuchowym wciąż nie słychać sygnału 
dźwiękowego, należy zapoznać się z częścią 
dotyczącą rozwiązywania problemów 
znajdującą się w sekcji Pomoc (patrz 
rozdział 16).

13. Status połączenia i baterii

Sprawdź status połączenia urządzenia do przekazu strumieniowego i aparatu słuchowego firmy Phonak oraz poziom 
naładowania baterii urządzenia do przekazu strumieniowego.
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B. Menu Ustawienia
Wybierz opcję Ustawienia aplikacji, aby wyświetlić menu 
niezależnych ustawień aplikacji.

D. Ustawienia języka
Wybierz dowolny język z listy.

14.1 Ustawienia aplikacji — Język

Aplikacja Phonak RemoteControl jest dostępna w różnych wersjach językowych. Domyślnym językiem aplikacji RemoteControl 
będzie język ustawiony w podłączonym telefonie.

A. Ikona menu Ustawienia
Naciśnij ikonę menu Ustawienia.

C. Ustawienia języka 
Wybierz zakładkę język, aby zmienić język aplikacji.
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14.2  Ustawienia aplikacji — parowanie nowego urządzenia do przekazu 
strumieniowego

Instrukcja parowania aplikacji RemoteControl i urządzenia do przekazu strumieniowego firmy Phonak krok po kroku.

A. Ikona menu Ustawienia 
Naciśnij ikonę menu Ustawienia.

C. Parowanie nowego urządzenia do przekazu strumieniowego
Wybierz opcję Asystent parowania, aby powtórzyć procedurę 
parowania aplikacji z innym urządzeniem do przekazu 
strumieniowego firmy Phonak.
Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, 
opisanymi w części 3.

B. Menu Ustawienia
Wybierz opcję Ustawienia aplikacji.
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14.3 Ustawienia aplikacji — ekran wprowadzenia

Ekran wprowadzenia ponownie przedstawia wymagane opcje konfiguracji aplikacji Phonak RemoteControl.

A. Ikona menu Ustawienia 
Naciśnij ikonę menu Ustawienia.

C. Widok wprowadzenia 
Wybierz opcję Widok wprowadzenia, aby ponownie 
wyświetlić ekrany wprowadzenia.

B. Menu Ustawienia
Wybierz opcję Ustawienia aplikacji.
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14.4 Ustawienia aplikacji — tryb demo

Tryb demo aplikacji RemoteControl może służyć do przeglądania trybu ekranu aplikacji oraz funkcji dostępnych bez podłączania 
urządzenia do przekazu strumieniowego lub regulacji ustawień aparatu słuchowego.

A. Ikona menu Ustawienia 
Naciśnij ikonę menu Ustawienia.

C. Tryb demo
Aktywuj suwak, aby włączyć tryb demo bez urządzenia 
do przekazu strumieniowego.

B. Menu Ustawienia
Wybierz opcję Ustawienia aplikacji.
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B. Menu konfiguracji
W obszarze Wiadomości wybierz opcję 
Ostrzeżenia głosowe.

A. Menu Ustawienia
W menu Ustawienia wybierz opcję konfiguracja urządzenia 
do przekazu strumieniowego.

C. Wiadomości

15.1  Konfiguracja urządzenia do przekazu strumieniowego — 
ostrzeżenia głosowe

Ostrzeżenia głosowe to wypowiadane komunikaty lub sygnały dźwiękowe wysyłane do aparatu słuchowego z urządzenia do 
przekazu strumieniowego firmy Phonak.

1.  Wybierz typ wiadomości.

2.  Jeśli ostrzeżenia 
głosowe są aktywowane, 
wybierz poziom 
szczegółowości.

3.  Wybierz język ostrzeżeń 
głosowych.
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A. Menu Ustawienia
W menu Ustawienia wybierz opcję konfiguracja urządzenia
do przekazu strumieniowego.

C. Wybór funkcji
Wybierz funkcję do konfiguracji.

15.2  Konfiguracja urządzenia do przekazu strumieniowego — 
opcje wybierania numeru

Opcje wybierania numeru przypisują inną funkcję przycisku do urządzenia do przekazu strumieniowego firmy Phonak.

B. Menu konfiguracji
Wybierz Opcje wybierania numeru, aby skonfigurować
przypisaną funkcję przycisku urządzenia do przekazu
strumieniowego.
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A. Menu Ustawienia 
W menu Ustawienia wybierz opcję konfiguracja urządzenia 
do przekazu strumieniowego.

C. Wybór funkcji
Wybierz funkcję, którą chcesz skonfigurować podczas 
połączenia.

15.3  Konfiguracja urządzenia do przekazu strumieniowego — 
podczas połączenia

Podczas połączenia przypisany przycisk urządzenia do przekazu strumieniowego może być skonfigurowany do obsługi wielu funkcji.

B. Menu konfiguracji
Wybierz opcję Podczas połączenia, aby skonfigurować 
funkcje przypisanego przycisku urządzenia do przekazu 
strumieniowego.
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A. Menu Ustawienia
W menu Ustawienia wybierz opcję konfiguracja urządzenia 
do przekazu strumieniowego.

15.4  Konfiguracja urządzenia do przekazu strumieniowego — 
identyfikacja osoby dzwoniącej

Opcja identyfikacji osoby dzwoniącej oznajmia nazwę osoby dzwoniącej widoczną na wyświetlaczu telefonu.

B. Menu konfiguracji
Przesuń suwak opcji Identyfikacja osoby dzwoniącej, aby 
włączyć lub wyłączyć głosową identyfikację osoby dzwoniącej.
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15.5  Konfiguracja urządzenia do przekazu strumieniowego — 
uruchomienie parowania urządzenia do przekazu strumieniowego

Włącz tryb parowania przez aplikację, aby połączyć urządzenie do przekazu strumieniowego firmy Phonak z urządzeniem 
Bluetooth, które stanowi źródło sygnału audio (np. Phonak TVLink II).

A. Menu Ustawienia 
W menu Ustawienia wybierz opcję konfiguracja urządzenia 
do przekazu strumieniowego.

B. Menu konfiguracji
Wybierz opcję Aktywacja trybu parowania, aby połączyć urządzenie 
do przekazu strumieniowego z urządzeniem Bluetooth.

Aby połączyć urządzenie do przekazu 
strumieniowego firmy Phonak z innym 
źródłem Bluetooth sygnału audio, należy 
ustawić oba urządzenia w trybie parowania.

Sposób ustawienia trybu parowania 
urządzenia, które ma być połączone 
z urządzeniem do przekazu strumieniowego 
firmy Phonak, należy sprawdzić w instrukcji 
użytkowania tego urządzenia.
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16.1 Wsparcie — rozwiązywanie problemów

W tej sekcji możesz znaleźć rozwiązania najbardziej prawdopodobnych przyczyn problemów, które mogą wystąpić podczas 
korzystania z aplikacji RemoteControl.

A. Menu Ustawienia 
W menu Ustawienia wybierz opcję Wsparcie.

C. Przyczyny
Wybierz jedną z wymienionych przyczyn, aby wyświetlić 
rozwiązanie problemu.

B. Rozwiązywanie problemów
Wybierz opcję Rozwiązywanie problemów, aby wyświetlić 
prawdopodobne przyczyny i możliwe rozwiązania problemów.

D. Rozwiązania
Opisane rozwiązanie wybranego problemu.
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16.2 Wsparcie — łącza/linki

Dodatkową pomoc podczas korzystania z aplikacji RemoteControl możesz znaleźć w zakładce Łącza/linki. Można tam znaleźć 
filmy instruktażowe oraz więcej informacji na temat aplikacji RemoteControl.

A. Menu Ustawienia 
W menu Ustawienia wybierz opcję Wsparcie.

C. Wybór łączy
Więcej informacji na wybrany temat możesz uzyskać po 
kliknięciu odpowiedniego łącza/linku.

B. Łącza/linki
Więcej informacji dostępnych na ten temat w Internecie 
możesz uzyskać, wybierając zakładkę Łącza.
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16.3 Wsparcie — regulamin

Ważne informacje o warunkach użytkowania aplikacji Phonak RemoteControl.

A. Menu Ustawienia
W menu Ustawienia wybierz opcję Wsparcie.

B. Regulamin
Aby uzyskać informacje o warunkach użytkowania, 
wybierz zakładkę Regulamin.
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16.4 Wsparcie — szczegóły

Informacje o wsparciu dla aplikacji Phonak RemoteControl.

A. Menu Ustawienia
W menu Ustawienia wybierz opcję Wsparcie.

B. Szczegóły
Więcej informacji możesz uzyskać, wybierając 
zakładkę Szczegóły.
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17. Informacja o zgodności

Deklaracja zgodności
Firma Phonak AG oświadcza, że niniejszy produkt firmy Phonak spełnia konieczne wymogi dyrektywy dotyczącej 
wyrobów medycznych 93/42/EWG. Pełny tekst Deklaracji zgodności można uzyskać od producenta lub lokalnego 
przedstawiciela firmy Phonak, którego adres znajduje się na liście zamieszczonej na stronie http://www.phonak.pl 
(lokalizacje na całym świecie).

Jeżeli aparaty słuchowe nie działają z urządzeniami z powodu zakłóceń, 
należy odsunąć się od źródła zakłóceń.
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18. Wyjaśnienie symboli

Umieszczając na produkcie oznaczenie CE, fi rma Sonova AG potwierdza, że ten produkt marki Phonak 
spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych. Oznaczenie CE umieszczone 
w 2017 r.

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

Symbol ten wskazuje, że użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednimi informacjami w niniejszej 
instrukcji użytkowania i przestrzegać ich.

Informacje istotne z punktu widzenia bezpiecznego użytkowania produktu.

Ten symbol wskazuje, że użytkownik powinien zwrócić uwagę na ważne ostrzeżenia zawarte w niniejszej 
instrukcji użytkowania. 

Znak słowny oraz logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi fi rmy Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez 
markę Phonak jest poparte odpowiednią licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich 
właścicieli.
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