GN Hearing -sovellus
- käyttöohje

Johdanto
Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään
kuulokojeitasi täysimääräisesti.
Innovatiivinen ääniteknologiamme ja muotoilu yhdistettynä ammattitaitoiseen
sovitukseen takaavat parhaan mahdollisen äänikokemuksen.
Tämä sovellus auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti, koska niitä voi
hallita ja mukauttaa sekä käyttää lievittämiseen täysin uudella tavalla.
Saat sovelluksen painetun käyttöohjeen ottamalla yhteyden asiakaspalveluun tai
tulostamalla tämän käyttöohjeen.

Sovelluksen paikantaminen ja asentaminen

Voit ladata iPhone-, iPad- ja iPod touch -sovelluksen Applen App Store -palvelusta toimimalla seuraavasti:
1.
2.

Siirry App Storeen napauttamalla iPhonessa, iPadis
tai iPod touchissa näkyvää App Store -kuvaketta.
s
a
Kirjoita App Storessa hakusanoiksi GN Hearing ja sovelluksen nimi.

3.

Jos käytät iPadia, vaihda vasemmassa yläkulmassa hakuehdoksi "iPhone only".

4.

Kun olet paikantanut sovelluksen, napauta Hae-painiketta.

5.

Napauta tämän jälkeen Asenna-painiketta.

6.

Kirjoita voimassa oleva Apple-tunnus ja salasana.

7.

Kun olet kirjoittanut salasanan, GN Hearing -sovellus ladataan ja asennetaan.

8.

Kun sovellus on ladattu ja asennettu, käynnistä se napauttamalla sitä.

Voit ladata sovelluksen Android-laitteeseen Google Play -palvelusta toimimalla seuraavasti:
1.

Siirry Play Storeen napauttamalla Android-puhelimessa näkyvää Play Store -kuvaketta

2.

Kirjoita Google Play -palvelussa hakusanaksi GN Hearing ja sovelluksen nimi.

3.

Kun olet paikantanut sovelluksen, napauta Asenna-painiketta. Salli esimerkiksi Bluetooth-toiminnon
käyttäminen napauttamalla Hyväksy-painiketta.

4.

Kun olet kirjoittanut salasanan, GN Hearing -sovellus ladataan ja asennetaan.

5.

Kun asennus on valmis, käynnistä sovellus napauttamalla Open (Avaa) -painiketta.

.

Laitevaatimukset
Sovellus antaa käyttöön perus- ja lisätoimintoja,
jotta voit mukauttaa kuunteluelämyksesi.
Sovelluksen käyttäminen edellyttää seuraavia laitteita:
iOS-mobiililaite
1.

Made for iPhone- tai Bluetooth Smart -yhteensopivat kuulokojeet1

2.

Mobiililaite: iPhone, iPad tai iPod touch, jossa on iOS 8 tai uudempi.

Sovellus on Apple Watch -yhteensopiva. Watch-tuki edellyttää watchOS 2ja iOS 9 -versioita.
Android-mobiililaite
1.

Made for iPhone- tai Bluetooth Smart -yhteensopivat kuulokojeet1

2.

Sovellus on yhteensopiva tuettujen Android-mobiililaitteiden2 kanssa,
joissa on OS 4.4.2 KitKat tai uudempi.

1
2

Varmista, että kuulokojeisiin on päivitetty uusin laiteohjelmistoversio. Muussa tapauksessa audionomi voi päivittää ne.
Tutustu sovelluksen sivustossa luetteloon yhteensopivista Android-laitteista: www.userguides.gnhearing.com

Sovelluksen toiminnot
1. Molempien
kuulokojeiden tai
toisen kuulokojeen
äänenvoimakkuuden
säätäminen yksilöllisesti ja
mykistäminen

2. Käsisäätöisten ja
lähetysohjelmien vaihtaminen

7. Yhdistäminen: Näet yhteyden
tilan ja varoituksen pariston
tyhjenemisestä.

3. Äänensävyn säätäminen
mieleiseksi
4. Suosikkien luominen ja
tallentaminen (haluamasi
ohjelmat ja asetukset) Suosikin
yhdistäminen tiettyyn sijaintiin
5. Äänenparannustoiminnon
käyttäminen edistyneellä tavalla:
Mukavampi melussa, Puheeseen
keskittyminen ja Mukavampi
tuulessa**

*Käytettävissä seuraavien
tekniikkatasojen Bluetooth Smart
-kuulokojeissa: 8, 9 ja 17
**Käytettävissä, jos kuulokojeissa on
otettu käyttöön tinnitusmaskeri.

6. Tinnituksen hallinnan avulla
voidaan säätää tinnitusmaskerin**
tuottaman äänen korkeutta ja
vaihtelua.
Tinnituksenhallinnan avulla
voidaan valita haluttu Nature
Sound TM** -luonnonääni.

8. Etsimistoiminto: Auttaa
löytämään kadonneet tai vääriin
paikkoihin jätetut kuulokojeet
9. Suosikit: Näet yleiskatsauksen
suosikeista ja voit muokata tai
poistaa tallennettuja suosikkeja
10. Opetusohjelma: Sovelluksen
opetusohjelma kertoo toiminnoista.
11. Asetukset: Voit muokata ja
mukauttaa ohjelmien nimiä, poistaa
kaikki suosikit, siirtyä esittelytilaan
ja poistua siitä sekä tarkastella
sovelluksen tietoja.

Varoitukset ja varotoimet
i Käyttäminen yhdessä mobiililaitesovellusten
kanssa:
Sovelluksen päivitysilmoituksia ei saa poistaa käytöstä.
On suositeltavaa asentaa kaikki päivitykset, jotta
sovellus toimii oikein ja pysyy ajan tasalla.
Sovellusta saa käyttää vain kuulokojeissa, joihin se on
tarkoitettu. Lisätietoja pon kuulokojeen käyttöohjeissa.
GN Hearing ei ole vastuussa seurauksista, jos
sovellusta käytetään yhdessä muiden laitteiden kanssa.

i Varoitukset ja huomautukset
Jos käytät sovellusta yhdessä kuulokojeen kanssa,
lue kuulokojeen käyttöohje. Kuulokojeen käyttöohje
sisältyy sen pakkaukseen. Voit pyytää sen GN
Hearingin asiakastuesta.

Huomaa varoitusmerkillä merkityt tiedot.

i

VAROITUS osoittaa tilannetta, joka voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
HUOMIO osoittaa tilannetta, joka voi johtaa lieviin ja keskisuuriin
henkilövahinkoihin.

Älypuhelinsovellusten käyttötarkoitus:
Sovellukset on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä kuulokojeiden kanssa. Niiden avulla hallitaan kuulokojeiden toimintoja ja parametreja sekä saadaan käyttöön lisätoimintoja.
GN Hearing -mobiililaitesovellus on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä langattomien Bluetoot Smart -kuulokojeiden kanssa. GN Hearing -mobiililaitesovellus lähettää signaaleja yhteensopiviin langattomiin Bluetooth Smart
-kuulokojeisiin ja vastaanottaa signaaleja niistä.
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