myPhonak Junior 1.0
Uživatelská příručka
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myPhonak Junior je aplikace vyvinutá společností Sonova – světovou jedničkou
v oboru poslechových řešení, se sídlem ve švýcarském Curychu. Prostudujte si
pečlivě tyto pokyny, abyste plně využili všechny funkce, které aplikace nabízí.
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Určené použití
Určené použití aplikace myPhonak Junior je výběr a úprava funkcí sluchadel,
přístup k informacím o stavu a komunikace mezi koncovým uživatelem
a poskytovatelem sluchadel, a to bezdrátově s možností vizualizace.
Tato uživatelská příručka popisuje funkce aplikace myPhonak Junior
a způsob, jakým tyto funkce může uživatel ovládat. Také popisuje,
jak blokovat určité funkce pro děti pomocí rodičovského zámku,
takže tyto funkce lze použít pouze pod dohledem rodičů. Než
začnete aplikaci používat, přečtěte si tuto uživatelskou příručku.
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Informace o kompatibilitě:
Pro použití aplikace myPhonak Junior je nezbytná konektivita
sluchadel Phonak prostřednictvím Bluetooth®.
Aplikaci myPhonak Junior lze používat v telefonech s funkcí
Bluetooth® Low-Energy (LE) a je kompatibilní se zařízeními se
systémem iOS® 13.0 nebo novějším. Aplikaci myPhonak Junior lze
používat v zařízeních Android™ certifikovanými pro službu Google
Mobile Services (GMS), která podporují Bluetooth® 4.2 a Android
OS 7.0 a jejich novější verze.
Slovní ochranná známka Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoliv použití těchto známek je v rámci licence společnosti Sonova AG.
iPhone® je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích.
Android je ochranná známka společnosti Google LLC.
IOS® je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. a/nebo jejích
přidružených společností ve Spojených státech a některých dalších zemích.
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Rychlý přehled – dálkové ovládání

Upravit nastavení

Ahoj, Terezo,
jak se máš?

Aktuální poslechový
program*

Komfort

Snížení hluku

Chcete snížit hluk na pozadí?

Aktivní program
Automatický

Pokyny

Televize

Seznam programů

Poslechový deník

Modifikátor zvuku

Stav baterie**
Zaměření na řeč
Slyšet lidi lépe

Modifikátor zvuku
Hlasitost

Režim vypnutí
zvuku

MIN

MAX

Upravit nastavení

Dálkové ovládání
*AutoSense Sky OS 3.0 pro sluchadla Sky Marvel a AutoSense OS™ 4.0 pro sluchadla Naída P-UP.
**Dostupné pouze pro dobíjecí sluchadla.

Nastavení

Nezapomeňte zavřít pokročilá nastavení a
vrátit se na domovskou obrazovku a znovu
aktivovat automatický program. Umožní Vám
lépe slyšet zvuky ve Vašem okolí.

Upravit nastavení
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Rychlý přehled – Vzdálená podpora*

Video poskytovatele sluchadel
Spouštění videa...

Vaše video

Ukončit hovor

Video zapnout/
vypnout
Otočit kameru

Mikrofon zapnout/
vypnout
Hovor přes Vzdálenou podporu

*K dispozici pouze v některých zemích a u vybraných poskytovatelů sluchadel.

Hovor přes Vzdálenou podporu
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Instalace aplikace myPhonak Junior
•
•
•

Připojte Váš chytrý telefon k internetu prostřednictvím Wi-Fi nebo mobilních dat.
Na svém chytrém telefonu zapněte Bluetooth.
V některých zemích je k aktivaci Vzdálené podpory potřeba pozvánka myPhonak od Vašeho poskytovatele sluchadel.*

Zpět

Přijatá pošta (1)

myPhonak Junior

Objevte aplikaci myPhonak Junior

Od: no-reply@phonak.com

Sonova AG

Komu: petr.kovac@axecapital.com Podrobnosti

64 hodnocení

Prohlášení o ochraně
osobních údajů

Souhlas rodičů

Pozvánka aplikace myPhonak

Získat

5,0

Objevte aplikaci myPhonak Junior

13. května 2019 15:04

6+
Věk

Dobrý den,
Petře Kováči
Aplikace myPhonak umožňuje komunikaci s
Vaším poskytovatelem sluchadel a přizpůsobení

Vítejte v aplikaci
myPhonak Junior!

Pro rodiče/pečovatele

Tato aplikace bude shromažďovat a používat
údaje týkající se nezletilých v souladu s
informacemi podrobně vysvětlenými v
Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Objevte úžasné věci, které Vám tato
aplikace umožní. Přečtěte si pokyny
společně s rodiči.

funkcí Vašich sluchadel v domácím prostředí.

Zobrazit podrobné zásady

Chcete-li začít, postupujte podle těchto tří kroků:
1

Stáhněte si a otevřete aplikaci myPhonak
Stáhnout aplikaci

Stáhněte si aplikaci
myPhonak Junior
Stáhněte si aplikaci
z internetového obchodu.
Po instalaci otevřete aplikaci
myPhonak Junior.

E-mail s pozvánkou**
(Vyžadováno pouze
v některých zemích) Ve svém
mobilním telefonu otevřete
e-mail s pozvánkou, který
jste obdržel/a od svého
poskytovatele sluchadel.

Objevujte

Otevřete aplikaci
myPhonak Junior
Otevřete aplikaci a klikněte
na možnost Objevujte.

*Dostupné pouze v některých zemích. Se svými poskytovateli sluchadel zkontrolujte, zda je tato služba dostupná.
**Platí pouze pro Vzdálenou podporu.

Souhlasím

Oznámení o ochraně
osobních údajů
Aby bylo možné používat
aplikaci, musíte kliknout na
možnost Souhlasím
a přijmout tak podmínky
Prohlášení o ochraně
osobních údajů pro
pokračování.

Souhlasím

Souhlas rodičů
Jako rodič nebo pečovatel
musíte za účelem použití
aplikace přijmout souhlas
rodičů. Aplikace myPhonak
Junior shromažďuje
a používá údaje týkající se
nezletilých osob v souladu
s informacemi uvedenými
v Prohlášení o ochraně
osobních údajů.
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Párování s kompatibilními sluchadly*
Pro připojení sluchadel s povolenou funkcí Bluetooth k aplikaci myPhonak Junior postupujte podle níže uvedených pokynů.**

Připojení sluchadel

Připojení sluchadel

Připojení sluchadel

Připojení sluchadel

Probíhá vyhledávání

Probíhá vyhledávání

Probíhá vyhledávání

Vyhledávání sluchadel

Vyhledávání sluchadel

Vyhledávání sluchadel

Připojte sluchadla k aplikaci
myPhonak Junior a začněte!

Levé sluchadlo Terezy
Pravé sluchadlo Terezy

Restartujte sluchadla a stisknutím tlačítka
níže je spárujte s aplikací.
Doporučujeme použít novou sadu baterií
nebo nabitá zařízení.

Zvolit

Připojení sluchadel

Zobrazit

Levé sluchadlo Terezy
Pravé sluchadlo Terezy

Zvolit

Levé sluchadlo Petra

Zvolit

Povolit, aby měla
aplikace myPhonak
Junior přístup ke
zjišťování polohy
zařízení?
ODMÍTNOUT

POVOLIT

Pokyny pro modely bez možnosti dobíjení
Pokyny pro modely s možností dobíjení

Pokračovat

Pokyny k párování
Klepněte na možnost
Pokračovat a postupujte
podle pokynů pro Vaše
sluchadla.

Pokračovat

Probíhá vyhledávání
Aplikace vyhledává
kompatibilní sluchadla
a zobrazí je ihned po jejich
detekci. Může to trvat několik
sekund.

Výběr
Klepněte na možnost Zvolit,
když se sluchadla zobrazí
v seznamu.

Více zařízení
Pokud je detekováno více
sluchadel, budou se
v souladu s tím zobrazovat.
Pro zvýraznění Vašich
sluchadel stiskněte tlačítko
na svých sluchadlech.

Poloha
U zařízení s OS Android
musíte při prvním párování
zařízení s funkcí Bluetooth
povolit službu zjišťování
polohy. Po úvodním
nastavení lze službu
zjišťování polohy znovu
zakázat.

*Kompatibilní se sluchadly Sky M, Sky Link M a Naída P-UP.
**Streamování přes Bluetooth: Pro streamování hudby nebo přijímání telefonických hovorů na Vašich sluchadlech přejděte do Nastavení > Bluetooth a přidejte sluchadla do svého seznamu připojených zařízení. Poté se vraťte do
aplikace a pokračujte párováním.
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Párování s kompatibilními sluchadly*
Pro připojení sluchadel s povolenou funkcí Bluetooth k aplikaci myPhonak Junior postupujte podle níže uvedených pokynů.

Připojení sluchadel

Připojení sluchadel

Připojení sluchadel

Párování dokončeno!

Žádost o párování pomocí
Bluetooth
„Pravé sluchadlo Terezy“ se chce
spárovat s Vaším iPhonem.

Levé sluchadlo
Terezy

Pravé sluchadlo
Terezy

Zrušit

Párovat

Levé sluchadlo
Terezy

Pravé sluchadlo
Terezy

Pokračovat

Párování sluchadel
Aplikace se připojí ke
každému ze sluchadel
samostatně.

Potvrzení pro všechna
sluchadla
Na zařízeních Apple
potvrďte párování
klepnutím na možnost
Párovat ve vyskakovacím
okně pro každé sluchadlo
zvlášť.

Párování dokončeno
Obě sluchadla jsou nyní
spárována. Aplikace přejde
automaticky k dalšímu
kroku.

Nastavení dokončeno
Nyní jste připraven/a
používat všechny
kompatibilní funkce
aplikace. Klepnutím na
Pokračovat přejdete na
hlavní obrazovku.

*Kompatibilní se sluchadly Sky M, Sky Link M a Naída P-UP.
**Streamování přes Bluetooth: Pro streamování hudby nebo přijímání telefonických hovorů na Vašich sluchadlech přejděte do Nastavení > Bluetooth a přidejte sluchadla do svého seznamu připojených zařízení. Poté se vraťte do
aplikace a pokračujte párováním.
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Rodičovská kontrola
Pro aktivaci Rodičovské kontroly pomocí aplikace myPhonak Junior postupujte podle níže uvedených pokynů.

Rodičovská kontrola

Rodičovská kontrola

Rodičovská kontrola

Rodičovská kontrola

Vytvořit PIN kód

Vytvořte kontrolní otázku a
odpověď

Rodičovská kontrola je aktivní!

ZADAT PIN

2
Chcete povolit Rodičovskou
kontrolu?

3

7

1

V případě, že zapomenete PIN kód,
požádáme Vás o odpověď na otázku,
kterou vyberete níže.

Vyberte otázku

Pokračovat

Nastavením hesla můžete omezit přístup k
pokročilým nastavením a Vzdálené podpoře.
Pokud je přeskočeno, můžete jej kdykoli
nastavit později v sekci „Můj profil“.

Jaká je Vaše oblíbená kniha?
Zadejte odpověď

Komu zvoní hrana

Další informace

Aktivovat
Aktivovat

Prozatím přeskočit

Povolení Rodičovské
kontroly
Rodičovskou kontrolu lze
aktivovat buď během prvního
přihlášení/spuštění aplikace,
nebo také později v čase
zvoleném rodičem/
pečovatelem. Tato funkce
pomáhá omezit přístup ke
Vzdálené podpoře, funkci
Automatického zapnutí pro
dobíjecí sluchadla a volbě
šířky pásma Bluetooth pro
telefonní hovory.

Vytvořit PIN kód
Definujte 4místný PIN kód
pro aktivaci Rodičovské
kontroly. Tento PIN kód může
rodič/pečovatel kdykoli
změnit nebo resetovat.

Kontrolní otázka
Zvolte kontrolní otázku
a zadejte správnou
odpověď. Tato otázka
se používá pro přístup
k omezeným funkcím,
pokud zapomenete
4místný PIN kód.

Pokračovat

Rodičovská kontrola je
aktivní!
Po výběru kontrolní otázky
a zadání odpovědi můžete
aktivovat Rodičovskou
kontrolu.
Rodičovskou kontrolu lze
deaktivovat také v nabídce
aplikace, pokud jí není
potřeba.
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Přizpůsobení
Pro použití voleb přizpůsobení v aplikaci myPhonak Junior postupujte podle níže uvedených pokynů.

Nastavte si svůj profil

Nastavte si svůj profil

Nastavte si svůj profil

Nastavte si svůj profil

Jak se jmenuješ?

Rádi tě poznáváme, Terezo!
Přeješ si nahrát profilovou fotku?

Vše je připraveno, Terezo!
Můžeme začít

Tvé jméno

Tereza
Výborně! Nyní pár kroků
k přizpůsobení prostředí
aplikace

Pokračovat

Nahrát fotografii
Start

Spustit přizpůsobení
Přizpůsobení můžete spustit
buď během prvního
přihlášení/spuštění aplikace,
nebo později ze sekce Váš
profil na domovské
obrazovce.

Prozatím přeskočit

Jméno uživatelského
profilu
Vyberte si uživatelské jméno.

Profilový obrázek
uživatele
Vyberte profilový obrázek.
Tento krok lze přeskočit
a nastavit později v sekci
Váš profil.

Začněte používat aplikaci

Další možnosti
Mezi další možnosti
přizpůsobení patří změna
motivu barvy pozadí
aplikace a změna barvy
virtuálních sluchadel
a háků.
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Řešení problémů s párováním
Možné chyby během postupu nastavení.
Více informací ohledně řešení potíží najdete na internetové stránce podpory značky Phonak.

Připojení sluchadel

Připojení sluchadel

Připojení sluchadel

Levé sluchadlo Terezy Pravé sluchadlo Terezy

Levé sluchadlo Terezy Pravé sluchadlo Terezy

Probíhá vyhledávání
Vyhledávání sluchadel

Levé sluchadlo Terezy
Pravé sluchadlo Terezy

Zkusit znovu
Připojit pouze levou stranu

Nekompatibilní zařízení
Aplikace se nemůže připojit
k zařízením, protože nejsou
kompatibilní.
Další informace získáte
u poskytovatele sluchadel.

Chyba připojení sluchadla
Pokud párování s některým
sluchadlem selže, můžete:
1. Klepnout na možnost
Zkusit znovu
a restartovat postup
párování.
2. Pokračovat s jedním ze
dvou sluchadel.

Zkusit znovu

Připojení selhalo u obou
sluchadel
Klepněte na možnost Zkusit
znovu a restartujte postup
párování. Dále postupujte
podle pokynů.
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Hlavní zobrazení dálkového ovládání
Funkce dostupné pro všechna sluchadla.

Upravit nastavení

Ahoj, Terezo,

Snížení hluku

jak se máš?

Snížení hluku

Chcete snížit hluk na pozadí?

Aktivní program
Automatický

Ahoj, Terezo,

Ahoj, Terezo,

jak se máš?

jak se máš?

Aktivní program

Televize

Automatický

Aktivní program
Televize

Automatický

Televize

Zaměření na řeč
Slyšet lidi lépe

Co je funkce Snížení hluku?
Funkce Snížení hluku může ztlumit
nepříjemný hluk prostředí a přitom Vám
umožní slyšet řeč.

Hlasitost

MIN

MAX

Upravit nastavení

Nastavení hlasitosti
sluchadla
Hlasitost změníte posunutím
kolečkového posuvníku.
Změna aktivního programu
Klepnutím na dostupné
programy provedete
přizpůsobení konkrétnímu
poslechovému prostředí.
Dostupné programy jsou
závislé na nastavení
sluchadel Vaším
poskytovatelem sluchadel.

Hlasitost

MIN

Nezapomeňte zavřít pokročilá nastavení a
vrátit se na domovskou obrazovku a znovu
aktivovat automatický program. Umožní
Vám lépe slyšet zvuky ve Vašem okolí.

Upravit nastavení
Tato nastavení Vám poskytují
přístup k následujícím
funkcím:
• Snížení hluku
• Zaměření na řeč

Pokračovat

Informace
Další informace o různých
funkcích získáte stisknutím
ikony i.

Hlasitost

MAX

Upravit nastavení

Režim vypnutí zvuku
Sluchadlo/a můžete ztlumit
stisknutím ikony Režim
vypnutí zvuku.

MIN

MAX

Upravit nastavení

Nízká úroveň nabití
baterie
Pokud nabití baterie klesne
pod 20 %, ikona se zbarví
do červena. Zvažte brzké
nabití sluchadel.
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Nastavení účtu pomocí aplikace myPhonak*
(Potřebné pouze v některých zemích)

Chcete-li používat Vzdálenou podporu, bude nutné použít svůj účet myPhonak a získat pozvánku od Vašeho poskytovatele sluchadel.
Vezměte prosím na vědomí, že tyto služby jsou dostupné pouze v některých zemích a u vybraných poskytovatelů sluchadel.

Vzdálená podpora

Vytvořit účet

Vytvořit účet

Vytvořit účet

Vytvořit účet myPhonak

Nastavte si heslo

Účet vytvořen!
Odeslali jsme Vám odkaz pro aktivaci
Vašeho účtu. Zkontrolujte si přijatou
poštu v e-mailu.

E-mail

Heslo

Vložit sem

******

Křestní jméno

Potvrďte heslo

Vložit sem

******

Příjmení

Zadejte kombinaci alespoň šesti znaků s
minimálně jedním číslem nebo písmenem.

Nejste přihlášen/a
Chcete-li využívat Vzdálenou podporu,
potřebujete účet a e-mail s pozvánkou od
svého poskytovatele sluchadel.

Vložit sem

Země trvalého pobytu

Zvolit

Přihlásit se
Zaregistrovat se

Start
Chcete-li použít některé
funkce, jako např. Vzdálená
podpora, přihlaste se ke
svému účtu myPhonak.
Pro vytvoření nového účtu
klepněte na možnost
Zaregistrovat se.

Máte již účet? Přihlásit se

Pokračovat

Přihlásit se

Pokračovat

Vytvořte si svůj účet
Pro vytvoření účtu vyplňte
všechna pole. Po dokončení
klepněte na možnost
Pokračovat.

*Se svými poskytovateli sluchadel zkontrolujte, zda je tato služba dostupná.

Nastavte si heslo
Vytvořte si heslo.
Heslo musí být dlouhé
minimálně šest znaků
a obsahovat alespoň jednu
číslici a jedno písmeno.
Máte-li hotovo, klepněte na
možnost Pokračovat
a nastavte si svůj účet.
Aplikace se připojí
k internetu, aby bylo možné
provést nastavení účtu. Může
to trvat několik sekund.

Účet vytvořen
Po vytvoření Vašeho účtu
obdržíte e-mail s odkazem
na aktivaci Vašeho účtu.
Zkontrolujte si přijatou poštu
v e-mailu.
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Přidání kódu pozvánky*
(Potřebné pouze v některých zemích)

Chcete-li používat funkci Vzdálené podpory, bude nutné použít svůj účet myPhonak a získat pozvánku od Vašeho poskytovatele sluchadel.
Vezměte prosím na vědomí, že tyto služby jsou dostupné pouze v některých zemích a u vybraných poskytovatelů sluchadel.

Vzdálená podpora

Vzdálená podpora

Přidat pozvánku

Jste připraveni začít?

Zadejte kód pozvánky

Chcete-li používat funkci Vzdálené podpory,
ujistěte se, že

Váš devítimístný kód pozvánky je v e-mailu
s pozvánkou od Vašeho poskytovatele
sluchadel.

Přidat pozvánku

Přidat pozvánku

Kontrola kódu pozvánky

Kód pozvánky akceptován

Vaše připojení k internetu funguje.

276
Pozvánka není k dispozici

Baterie ve Vašich sluchadlech jsou
nabité nebo nové.

945

471

Pokračovat

Chcete-li využívat Vzdálenou podporu,
potřebujete účet a e-mail s pozvánkou od
svého poskytovatele sluchadel.
Nemám pozvánku
V době schůzky pak stiskněte
tlačítko „Start“!

Přidat pozvánku

Pozvánka není k dispozici
Chcete-li využívat určité
funkce, např. Vzdálenou
podporu, potřebujete získat
pozvánku od svého
poskytovatele sluchadel.
Pokud již kód máte, klepněte
na možnost Přidat
pozvánku. Pokud se chcete
dozvědět více informací,
klepněte na možnost Nemám
kód.

Start

Chcete-li používat funkci
Vzdálené podpory, musíte
• se na tuto službu zeptat
svého poskytovatele
sluchadel,*
• získat e-mail s pozvánkou
od poskytovatele
sluchadel,
• klepnout na možnost
„Přijmout pozvánku“
v e-mailu nebo zadat kód
do aplikace manuálně.

*Se svými poskytovateli sluchadel zkontrolujte, zda je tato služba dostupná.

OK

Zadání kódu pozvánky
k aplikaci myPhonak
Zadejte devítimístný kód,
který jste obdržel/a v e-mailu
od Vašeho poskytovatele
sluchadel. Po dokončení
klepněte na možnost
Pokračovat a zkontrolujte
kód Vaší pozvánky.

Kontrola kódu pozvánky
Aplikace se připojí
k internetu, aby
zkontrolovala kód Vaší
pozvánky. Vezměte na
vědomí, že tento proces
může chvíli trvat.

Kód pozvánky akceptován
Kód Vaší pozvánky byl
akceptován. Aplikace bude
automaticky pokračovat na
úvodní obrazovku Vzdálené
podpory.
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Relace Vzdálené podpory
Používáte-li při přenosu mobilní data, může Váš poskytovatel tuto službu zpoplatnit. Tuto skutečnost prověřte u svého poskytovatele telefonních
služeb, než zahájíte relaci se Vzdálenou podporou Phonak.
Relace Vzdálené podpory využije zhruba 56 MB za 10 minut videohovoru, audiohovor využije asi 30 MB.

Vzdálená podpora

Vzdálená podpora

Vzdálená podpora

Jste připraveni začít?

Jste připraveni začít?

Jste připraveni začít?

Chcete-li používat funkci Vzdálené podpory,
ujistěte se, že

Chcete-li používat funkci Vzdálené podpory,
ujistěte se, že

Chcete-li používat funkci Vzdálené podpory,
ujistěte se, že

Vzdálená podpora

Vaše připojení k internetu funguje.
Aplikace„myPhonak Junior“ chce
zajistit přístup k mikrofonu.
Baterie ve Vašich sluchadlech jsou
nabité nebo nové.

Aplikace myPhonak vyžaduje přístup
k mikrofonu, aby bylo možné využít náš
video/audiohovor pro relace Vzdálené
podpory s Vaším poskytovatelem
sluchadel.

Nepovolit

Povolit, aby aplikace
myPhonak Junior
mohla realizovat a
spravovat telefonické
hovory?
3 ze 3

ODMÍTNOUT UMOŽNIT.

volá

OK

V době schůzky pak stiskněte
tlačítko „Start“!

V době schůzky pak stiskněte
tlačítko „Start“!

V době schůzky pak stiskněte
tlačítko „Start“!

Start

Start

Start

Zahájení relace Vzdálené
podpory
V době schůzky otevřete
aplikaci myPhonak Junior
a klepněte na možnost Start.
Tím dáte vědět svému
poskytovateli sluchadel, že
jste připraven/a na schůzku se
Vzdálenou podporou Phonak.

Anna Smithová

Přístup ke kameře
a mikrofonu
Klepnutím na OK umožníte
aplikaci myPhonak Junior
přístup ke kameře
a mikrofonu.

Přístup k hovorům
myPhonak
Pokud máte chytrý telefon
s OS Android, klepněte na
možnost UMOŽNIT, čímž
umožníte aplikaci
myPhonak Junior
realizovat a ovládat hovory
myPhonak.

Přijmout
Odmítnout

Přijmutí videohovoru
Aplikace se spojí
s poskytovatelem sluchadel.
Klepnutím na možnost
Přijmout akceptujete hovor
od poskytovatele sluchadel.
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Relace Vzdálené podpory
Během relace Vzdálené podpory si můžete prostředí přizpůsobit zapnutím nebo vypnutím videa anebo zvuku.

Připojeno
Levé
Připojeno

Hotovo
Pravé
Připojeno

Levé
Odpojeno

Pravé
Odpojeno

Spouštění videa...

Zahájení videohovoru
Po několika sekundách se
objeví obraz a můžete vidět
svého poskytovatele
sluchadel.

Probíhající hovor
Nyní jste připojen/a ke svému
poskytovateli sluchadel.

Připojená sluchadla
Pokud se poskytovatel
sluchadel potřebuje připojit
k Vašim sluchadlům, lze to
provést vzdáleně pomocí
Vašeho chytrého telefonu.
Váš poskytovatel sluchadel
Vás uvědomí, že se připojuje
k Vašim sluchadlům.

Žádné video
Pokud si přejete skrýt video,
můžete jej deaktivovat
kliknutím na tlačítko.

Nové nastavení uloženo
Vaše sluchadla se rychle
ztlumí během procesu
připojování a při ukládání
nastavení do sluchadel.
Stav budete moci sledovat
na obrazovce.
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Moje sluchadla
Funkce závislé na naprogramování sluchadel a na tom, jaké bezdrátové příslušenství máte.

Moje sluchadla
Obrazovka „Moje sluchadla“
uvádí všechna dostupná
nastavení. Rovněž zobrazuje
stav baterie u nabíjecích
modelů.
Dostupná nastavení jsou
závislá na Vašem zařízení
a mohou zahrnovat:
• Moje programy
• Funkce automatického
zapnutí
• Telefonní hovory s použitím
Bluetooth

Moje sluchadla

Přizpůsobit

Odpojte zařízení

Je nám líto, ale jste ještě příliš
mladí na to, abyste se
přihlásili sami
Pokud chceš vstoupit do této sekce,
požádej rodiče!
ZADAT PIN

2

3

7

1
Odpojte zařízení

Sky Marvel

Zapomněli jste PIN kód?

Obvykle nosíte sluchadla v průměru
7 hodin 30 minut za den.

Přejmenovat sluchadla

Můj super Phonak
Vybrat barevnou kombinaci

Zrušit

Přizpůsobit

Moje programy

Abyste mohl/a používat aplikaci,
bude třeba sluchadla znovu připojit.

Odpojit

Uložit změny

Pokračovat

Zobrazit všechny programy a
upravit vlastní

Funkce Automatického
zapnutí
Aktivovat nebo deaktivovat
funkci Automatického zapnutí

Telefonní hovory s
použitím Bluetooth

Vyberte připojení Bluetooth
pro své telefonní hovory

Odpojte zařízení
Závěsné sluchadlo Phonak Sky Marvel M90-PR

Rodičovský zámek
Rodičovská kontrola
může chránit malé děti
před neúmyslným
odpojením sluchadel.

Odpojte zařízení
Sluchadla můžete odstranit
stisknutím možnosti Odpojit.
Vezměte na vědomí, že
pokud tak učiníte, budete
muset sluchadla znovu
spárovat, aby bylo možné
použít aplikaci.

Přizpůsobení
Barvu sluchadla s hákem
pro zavěšení na ucho
a název sluchadla zobrazený
v aplikaci lze změnit.
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*Dostupné pouze pro konkrétní sluchadla

Upozornění týkající se bezpečnosti

Vysvětlení použitých symbolů

Za používání vlastního chytrého telefonu nesete osobní odpovědnost.
S chytrým telefonem a aplikací nakládejte obezřetně.

Tento symbol znamená, že je důležité, aby si uživatel přečetl relevantní
informace uvedené v této uživatelské příručce a řídil se jimi.

Snížením zesílení nebo zvýšením „rušičky“ hluku můžete rovněž snížit
slyšitelnost výstražných nebo bezpečnostních signálů. Mohlo by dojít
k nebezpečným situacím.

Tento symbol znamená, že je důležité, aby se uživatel řídil relevantními
upozorněními uvedenými v této uživatelské příručce.

Důležité informace týkající se manipulace s výrobkem a jeho
bezpečnosti.

Informace týkající se bezpečnosti výrobku
0459
Chcete-li získat tištěnou kopii s návodem k použití, kontaktujte místního
zástupce společnosti Sonova. Kopie Vám bude zaslána do 7 dnů.

Symbolem CE společnost Sonova AG potvrzuje, že tento výrobek značky
Phonak splňuje požadavky směrnice o zdravotnických prostředcích
93/42/EHS.
Certifikace CE udělena v roce 2021.
Čísla za symbolem CE jsou kódy certifikovaných institucí
konzultovaných na základě výše uvedených směrnic.

Pokud sluchadla nereagují na zařízení kvůli rušení neobvyklým polem,
z rušivého pole odejděte.

Pokud Vaše sluchadla nereagují, zkontrolujte, zda jsou sluchadla
zapnuta a že baterie není vybitá.

Aktivujte funkci Bluetooth. Aby bylo možné sluchadla připojit, je třeba
Bluetooth povolit.
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