Aplikace GN Hearing
– uživatelská příručka

Úvod
Blahopřejeme ke stažení aplikace. Tato aplikace slouží ke zlepšení vašeho
poslechu a k dokonalejšímu využití vašich sluchových pomůcek.
Díky naší inovativní zvukové technologii a designu kombinovanému s přizpůsobeným
naprogramováním zařízení vaším foniatrem bude poslech příjemnější zkušeností.
Aplikace vám umožní dokonalejší využití sluchových pomůcek poskytnutím nových
způsobů ovládání, přizpůsobení a podpory.
Jestliže požadujete tištěnou verzi uživatelské příručky k aplikaci, kontaktujte
zákaznickou podporu nebo si tuto příručku jednoduše vytiskněte.

Vyhledání a instalace aplikace

Aplikace pro zařízení iPhone, iPad a iPod touch získáte na webu Apple App Store provedením následujících kroků:
1.

Klepnutím na ikonu App Store

v zařízení iPhone, iPad nebo iPod touch vstupte do obchodu App Store.

2.

V obchodě App Store vyhledejte „GN Hearing“ a název aplikace.

3.

Pokud používáte iPad, změňte kritéria vyhledávání v levém horním rohu na „iPhone only“ (pouze iPhone).

4.

Po nalezení aplikace klepněte na „Get“ (získat).

5.

Potom klepněte na „Install“ (nainstalovat).

6.

Zadejte platné Apple ID a heslo.

7.

Po zadání hesla se aplikace GN Hearing stáhne a nainstaluje.

8.

Po stažení aplikaci naleznete na obrazovce mobilního zařízení – klepnutím aplikaci spustíte.

Aplikace pro zařízení Android získáte stáhnutím z obchodu Play a provedením následujících kroků:
1.

Klepnutím na ikonu Obchod Play v telefonu Android v

stupte do obchodu Play.

2.

V obchodě Play vyhledejte „GN Hearing“ a název aplikace.

3.

Po nalezení aplikace klepněte na tlačítko „Instalovat“ a potom na tlačítko „Přijmout“ pro povolení přístupu aplikace k některým
funkcím ve vašem telefonu, např. k funkci Bluetooth.

4.

Po zadání hesla se aplikace GN Hearing stáhne a nainstaluje.

5.

Po dokončení instalace aplikaci spusťte klepnutím na tlačítko „Otevřít“.

Požadovaná zařízení
Aplikace přibližuje základní ovládací prvky a další pokročilé funkce na
dosah ruky, abyste si mohli poslech přizpůsobit podle vlastních potřeb.
Chcete-li aplikaci používat, budete potřebovat následující zařízení:
Mobilní zařízení iOS
1.

Sluchové pomůcky využívající technologii Made for iPhone nebo
Bluetooth Smart1

2.

Mobilní zařízení: iPhone, iPad nebo iPod touch se systémem
iOS 8 nebo novějším.

Aplikace podporuje hodinky Apple Watch. Podpora hodinek Apple
Watch vyžaduje operační systém watchOS 2 a iOS 9.
Mobilní zařízení Android
1.

Sluchové pomůcky využívající technologii Made for iPhone nebo
Bluetooth Smart1

2.

Aplikace je kompatibilní s podporovanými mobilními zařízeními
Android2 a operačním systémem OS 4.4.2 KitKat nebo novějším.

Ujistěte se, zda je firmware sluchových pomůcek aktualizován na nejnovější verzi. O aktualizaci firmwaru sluchových
pomůcek můžete požádat také svého foniatra.
2
Seznam kompatibilních zařízení se systémem Android naleznete na webových stránkách k aplikaci: www.userguides.
gnhearing.com
1

Funkce aplikace
1. Nastavování úrovně
hlasitosti nebo ztišení
jednotlivých sluchových
pomůcek

2. Změna manuálních
a streamerových programů

7. Zobrazení stavu baterie
a připojení

3. Nastavení výšek a basů vašich
předvoleb

8. Vyhledávač: Pomůže najít
ztracené nebo odložené sluchové
pomůcky

4. Vytváření oblíbených položek
k uložení upřednostňovaných
programů a nastavení Přidružování
oblíbených položek ke konkrétním
místům
5. Využijte funkci Sound enhancer
pro rozšířené nastavení funkcí:
Komfort v hlučném prostředí,
zaostření hovoru a komfort ve
větrném prostředí*

*K dispozici pro sluchové pomůcky v
nejvyšších cenových bodech: 8, 9, 17
**K dispozici, pokud byl ve vašich
sluchových pomůckách aktivován
generátor k potlačení projevů tinnitu.

6. Použijte funkci Tinnitus
manager (správa tinnitu) k
úpravě intenzity a kolísání zvuku
generátoru k potlačení projevů
tinnitu**
Využijte funkci Tinnitus manager
(správa tinnitu) k volbě
upřednostňovaného zvuku Nature
SoundTM**

9Oblíbené položky: Zobrazení
přehledu a úpravy či odstranění
uložených oblíbených položek
10. Výukový program: Výukový
program vás provede funkcemi
aplikace
11. Nastavení: Úpravy
a přizpůsobení názvů programů,
odstranění všech oblíbených
položek, spuštění či ukončení
režimu demo a zobrazení informací
o aplikaci

Varování a bezpečnostní
opatření
i Používání aplikací v mobilních zařízeních:
Nedeaktivujte upozornění na aktualizace aplikací.
Uživatelům doporučujeme, aby nainstalováním
všech aktualizací zajistili správnou funkci aplikace se
zachováním její aktuálnosti.
Aplikace musí být použity pouze se sluchovými
pomůckami, pro něž jsou určeny, dle popisu v
uživatelské příručce.
Společnost GN Hearing nenese žádnou odpovědnost
za používání aplikaces jinými zařízeními.

i Varování a upozornění
Při používání aplikace se sluchovou pomůckou se
ujistěte, zda jste si přečetli uživatelskou příručku ke
sluchové pomůcce. Uživatelská příručka ke sluchové
pomůcce je součástí balení. Pokud potřebujete novou
kopii, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti
GN Hearing.

Zvláštní pozornost věnujte informacím označeným varovným symbolem

i

VAROVÁNÍ označuje situace, jež mohou vést k vážným zraněním,
UPOZORNĚNÍ označuje situace, jež mohou vést k drobnějším
a středně těžkým zraněním.

Zamýšlený účel aplikací pro chytré telefony:
Aplikace slouží k použití se sluchovými pomůckami k ovládání jejich funkcí, zprostředkování koncovým uživatelům dodatečných možností nastavení parametrů poslechu a zajištění dalších důležitých funkcí.
Aplikace GN Hearing propojená s mobilním zařízením je určena k využití s bezdrátovými sluchovými pomůckami Bluetooth Smart. Aplikace GN Hearing pro mobilní zařízení odesílají a přijímají signály z
bezdrátových sluchových pomůcek Bluetooth Smart prostřednictvím mobilních zařízení, pro něž byly vyvinuty.
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Apple, iPhone, iPad a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. Android a Google Play jsou registrované ochranné
známky společnosti Google Inc. Slovní ochranná známka a loga Bluetooth ® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. Samsung, Galaxy a Galaxy S5 jsou ochranné známky společnosti
Samsung Electronics.

