Sovelluksen käyttöohje

Johdanto
Sovellukset tuottavat parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttavat
hyödyntämään kuulokojeita täysimääräisesti.
Innovatiivinen ääniteknologiamme ja muotoilu yhdistettynä ammattitaitoiseen
sovitukseen takaavat parhaan mahdollisen äänikokemuksen.
Sovellukset auttavat hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti, koska niitä voi
hallita ja mukauttaa sekä käyttää lievittämiseen täysin uudella tavalla.
Lisätietoja ja sovellusten käyttöohjeita on osoitteessa
www.userguides.gnhearing.com
Saat sovelluksen painetun käyttöohjeen ottamalla yhteyden asiakaspalveluun tai
tulostamalla tämän käyttöohjeen.

Sovelluksen paikantaminen ja asentaminen
Voit ladata iPhone-, iPad- ja iPod touch -sovelluksen App Store -palvelusta toimimalla seuraavasti:
1.

Siirry App Storeen napauttamalla iPhonessa, iPadissa

tai iPod touchissa näkyvää App Store -kuvaketta .

2.

Kirjoita App Storessa hakusanaksi 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, 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 Google Play -palveluun napauttamalla Play Store -kuvaketta

Android-puhelimessasi.

2.

Kirjoita Google Play -palvelussa hakusanaksi sovelluksen nimi.

3.

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

4.

Kun olet kirjoittanut salasanan, sovellus ladataan ja asennetaan.

5.

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

BeMore-sovellus
BeMore-sovellusta käyttämällä voit säätää ja mukauttaa kuulokojeen
asetuksia mobiililaitteen avulla, joten voit mukauttaa kuulemiskokemuksen
ääniympäristöön. Lisäksi voit pyytää audionomia päivittämään kuulokojeen
ohjelmat ja saada päivityksiä verkosta tarvitsematta käydä audionomin
vastaanotolla (tämä palvelu on käytettävissä tietyillä markkina-alueilla).
Sovellus antaa neuvoja ja opastaa.
BeMore-sovellus on saatavana App Store- ja Google Play -palveluista.
Sovelluksen käyttäminen edellyttää seuraavia laitteita:
Mobiililaitteet:
•

iPhone, iPad tai iPod touch. Sovellus on yhteensopiva myös Apple Watch
-rannekellon kanssa.

•

Tuetut Android-laitteet.

Näet yhteensopivuustiedot ja luettelon yhteensopivista mobiililaitteista
sivustossamme www.userguides.gnhearing.com

BeMore-sovelluksen toiminnot
Pääikkuna:
1. Voit valita kuulokojeen tai äänilähettimen ohjelman tai suosikin käyttämällä
ylävalikkoa tai avattavaa valikkoa tai pyyhkäisemällä kortilla. Voit muokata
ohjelmia ja suosikkeja napauttamalla avattavaa valikkoa.

1

2. Voit säätää äänen lisäasetuksia pikapainikkeiden avulla.
3. Voit säätää äänenvoimakkuutta tai mykistää.
4. Voit säätää diskantti -, keski- ja bassoääniä, melunvaimennusta, puheeseen
keskittymistä ja tuulen kohinan vähentämistä Sound Enhancer -toiminnon
avulla*. Tinnituksen hallinnan avulla voidaan säätää tinnitusäänigeneraattorin
tuottaman äänen korkeutta ja vaihtelua tai valita luonnonäänet**.
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5.Siirtymisvalikko.
6. Oma valikko:
Täällä opit, mitä sovelluksen avulla voi tehdä, pyytää apua audionomiltasi* ja
saada päivityksiä kuulokojeesi asetuksiin.
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7. Lisää-valikko:
Täällä voit säätää sovelluksen asetuksia ja saada lisätietoja sovelluksesta.

*Ominaisuuden saatavuus määräytyy kuulokojemallisi
ja audionomin tekemän sovituksen mukaan.
**Käytettävissä, jos audionomi on ottanut
tinnitusmaskerin käyttöön.

Mobiililaitesovellusten käyttötarkoitus:
Älypuhelinsovellukset on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä langatonta toimintoa tukevien kuulokojeiden kanssa. Mobiililaitesovellusten avulla voidaan lähettää signaaleja yhteensopiviin langatonta toimintoa tukeviin
kuulokojeisiin ja vastaanottaa signaaleja niistä.

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Tanska
Kaikista EU:n lääkinnällisten laitteiden direktiiviä 93/42/ETY koskevista ongelmista tulee ilmoittaa GN Hearing A/S -yhtiölle.

Tuner-sovellus
Tuner-sovellus tarjoaa saman selkeän käyttöliittymän kuin BeMore-sovellus,
mutta sen avulla voidaan muodostaa yhteys kuulokojeisiin, jotka eivät tue
verkkopalveluita.
Tuner-sovellus on saatavana App Store- ja Google Play -palveluista.
Sovelluksen käyttäminen edellyttää seuraavia laitteita:
Mobiililaitteet:
•

iPhone, iPad tai iPod touch. Sovellus on yhteensopiva myös Apple
Watch -rannekellon kanssa.

•

Tuetut Android-laitteet.

Näet yhteensopivuustiedot ja
luettelon yhteensopivista mobiililaitteista sivustossamme:
www.userguides.gnhearing.com

Mobiililaitesovellusten käyttötarkoitus:
Älypuhelinsovellukset on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä langatonta toimintoa tukevien kuulokojeiden
kanssa. Mobiililaitesovellusten avulla voidaan lähettää signaaleja yhteensopiviin langatonta toimintoa tukeviin
kuulokojeisiin ja vastaanottaa signaaleja niistä.
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Varoitukset ja varotoimet
i Käyttäminen yhdessä mobiililaitesovellusten kanssa:
Sovelluksen päivitysilmoituksia ei saa poistaa käytöstä. On
suositeltavaa asentaa kaikki sovelluksen ja käyttöjärjestelmän
päivitykset, jotta tehokas suojaus haavoittuvuuksia vastaan
varmistetaan.
Sovellusta saa käyttää vain niiden GN Hearing -kuulokojeiden
kanssa, joille se on tarkoitettu. Jos sovellusta käytetään yhdessä
muiden kuulokojeiden kanssa tai jos GN Hearing -laitteita
ohjataan kolmansien osapuolien sovellusten avulla, GN Hearing
ei vastaa seurauksista
Ota käyttöön vain etähienosäätöpaketit, joita odotat
kuulokojeisiisi.

i Varoitukset ja huomautukset
Jos käytät GN Hearing -sovelluksia 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.
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