Aplicativo GN Hearing
- manual do usuário

Apresentação
O aplicativo foi desenvolvido para aprimorar a sua experiência auditiva e
permitir que você aproveite melhor os seus aparelhos auditivos.
Nossos inovadores design e tecnologia de som, combinados a uma programação
personalizada do dispositivo feita por seu audiologista, tornarão a audição uma
experiência mais agradável.
O aplicativo permite que você aproveite melhor os seus aparelhos auditivos,
oferecendo novas maneiras de obter controle, personalização e alívio.
Para obter uma versão impressa do manual do usuário do aplicativo, contate o
suporte ao cliente ou simplesmente imprima este manual.

Como localizar e instalar o aplicativo

Aplicativos de acesso para iPhone, iPad e iPod touch – faça o download na Apple App Store seguindo este procedimento:
1.

Entre na App Store clicando no ícone da App Store

no iPhone, iPad ou iPod touch

2.

Na App Store, pesquise por “GN Hearing” e pelo nome do aplicativo

3.

Se estiver usando o iPad, altere o critério de busca no canto superior esquerdo para "iPhone only"

4.

Após achar o aplicativo, clique em "Obter"

5.

Em seguida, clique em "Instalar"

6.

Insira um ID e senha Apple válidos

7.

Após inserir a senha, o aplicativo GN Hearing será baixado e instalado

8.

Após o download, você poderá encontrar o aplicativo na tela do dispositivo móvel – toque para abrir o aplicativo

Aplicativos de acesso para dispositivos Android – faça download na Google Play seguindo este procedimento:
1.

Entre na Play Store tocando no ícone Play Store

em seu telefone Android.

2.

No Google Play, pesquise por "GN Hearing" e pelo nome do aplicativo

3.

Ao encontrar o aplicativo, toque em "Instalar", seguido de "Aceitar", para permitir que o aplicativo acesse determinados recursos do
seu telefone, como o Bluetooth

4.

Após inserir a senha, o aplicativo GN Hearing será baixado e instalado

5.

Ao fim da instalação, toque em "Abrir" para abrir o aplicativo

Acessórios requeridos
O aplicativo lhe disponibiliza controles básicos e mais recursos avançados
para que você personalize a sua experiência auditiva.
Para usar o aplicativo, você precisa dos seguintes dispositivos:
Dispositivo móvel iOS
1.

Aparelhos auditivos que utilizam a tecnologia Made for iPhone ou Bluetooth
Smart1

2.

Dispositivo móvel: iPhone, iPad ou iPod touch com iOS 8 ou superior.

O aplicativo é compatível com o Apple Watch. O suporte ao Watch requer o
watchOS 2 e iOS 9.
Dispositivo móvel Android
1.

Aparelhos auditivos que utilizam a tecnologia Made for iPhone ou Bluetooth
Smart1

2.

O aplicativo é compatível com os dispositivos móveis Android2 que possuam
o OS 4.4.2 KitKat ou versão mais recente

Assegure-se de que os aparelhos auditivos estão atualizados com a última versão de firmware. Caso contrário, seu audiologista
poderá atualizá-lo para você.
2
Consulte o site do aplicativo para obter uma lista de dispositivos Android compatíveis em www.userguides.gnhearing.com
1

Funcionalidade do aplicativo
1. Ajuste e silencie o
volume para os dois
aparelhos auditivos ou
para cada aparelho
separadamente

2. Mude programas manuais e do
transmissor

7. Conexão: ver o status da
conexão e o aviso de bateria baixa.

3. Ajuste graves e agudos como
lhe agradar
4. Crie Favoritos para salvar
o programa e as configurações
preferidas
Associe um Favorito a uma
localidade específica
5. Use o Otimizador Sonoro para
ajustes avançados dos recursos:
conforto em ambientes ruidosos,
foco na fala e conforto com vento*

*Disponível para aparelhos auditivos
com a tecnologia Bluetooth Smart nas
faixas de preço mais altas: 8,9,17
**Disponível se o Gerador de Som para
Zumbido estiver habilitado em seus
aparelhos auditivos.

6. Use o Gerenciador de
Zumbido para ajustar o tom e a
variação do som do Gerador de
Som para Zumbido**
Use o Gerenciador de Zumbido
para escolher os seus sons da
natureza prediletos com o Nature
Sound TM**

8. Procurar: ajuda a localizar os
aparelhos auditivos que foram
perdidos
9. Favoritos: visualize, edite ou
apague os Favoritos salvos
10.Tutorial: o tutorial contido no
aplicativo lhe ensina a usar os
recursos
11. Configurações: edite e
personalize nomes de programas,
apague favoritos, entre e saia do
modo de demonstração e veja
informações sobre o aplicativo

Avisos e precauções
i Uso com aplicativos de dispositivos móveis:
As notificações de atualizações de aplicativos não
devem ser desativadas. Recomenda-se ainda que
o usuário instale todas as atualizações para garantir
que o aplicativo funcione corretamente e permaneça
atualizado.
O aplicativo só deve ser usado com aparelhos auditivos
para os quais foi concebido, conforme descrito no
manual do usuário do aparelho auditivo em questão.
A GN Hearing não se responsabiliza pelo uso do
aplicativo com outros dispositivos.

i Avisos e precauções
Se for usar o aplicativo com o aparelho auditivo, leia
primeiro o manual do usuário do aparelho auditivo. O
manual do usuário acompanha o aparelho auditivo.
Se precisar de outra cópia, consulte o atendimento ao
cliente da GN Hearing.
Esteja ciente das informações assinaladas com um símbolo de advertência

i

ADVERTÊNCIA indica uma situação que pode causar lesões 		
graves,
ATENÇÃO indica uma situação que pode causar lesões menores e
moderadas.

Finalidade do uso de aplicativos para smartphone:
Os aplicativos foram desenvolvidos para serem usados com os aparelhos auditivos para controlar sua funcionalidade e fornecer ao usuário final opções adicionais de ajuste de parâmetros de audição, bem como oferecer
recursos extras relevantes.
Os aplicativos conectados a dispositivos móveis GN Hearing foram criados para ser usados com aparelhos auditivos sem fio com a tecnologia Bluetooth Smart. Os aplicativos de dispositivos móveis GN Hearing enviam e

recebem sinais de aparelhos auditivos sem fio com a tecnologia Bluetooth Smart por meio dos smartphones para os quais foram desenvolvidos.
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