
Dopasowanie Zdalne. Spotkaj się 
wirtualnie z Twoim Protetykiem Słuchu
Zapoznaj się z poniższymi uwagami dotyczącymi Dopasowania Zdalnego.Więcej informacji 
znajdziesz w aplikacji Bernafon EasyControl Connect oraz u Twojego Protetyka Słuchu. 

Przed sesją Dopasowania Zdalnego zrealizuj następujące czynności: 

 □ Sparuj Twoje aparaty słuchowe ze smartfonem lub tabletem (jeśli uprzednio nie zostały 
sparowane).

 □ Upewnij się, że w smartfonie (tablecie) jest włączony Bluetooth®.

 □ Aby uniknąć utraty połączenia podczas sesji zdalnej, upewnij się, że bateria Twojego 
smartfona (tabletu) jest naładowana (przynajmniej 50%). 

 □ Włóż nowe baterie do Twoich aparatów słuchowych. Jeśli używasz ładowanych 
aparatów słuchowych, upewni się, że są one całkowicie naładowane.

 □ Zapewnij połączenie internetowe (transfer danych/Wi-Fi) o prędkości nie mniejszej niż 
1/1 Mbit/s. Rekomendowane jest połączenie smarfona (tabletu) z Wi-Fi.

 □ Upewnij się, że Bernafon EasyControl Connect jest podczas sesji zdalnej jedyną aplikacją 
działającą na Twoim smarfonie (tablecie). Aby zapewnić płynne połączenie, wyłącz inne 
aplikacje działąjące na smarfonie (tablecie). 

 □ Włącz aplikację Bernafon EasyControl Connect oraz zaloguj się. Podążaj za instrukcjami 
wyświetlaniami na ekranie, aż dotrzesz do wirtualnej poczekalni. Aplikacja poinformuje 
Ciebie o rozpoczęciu przez Protetyka Słuchu sesji Dopasowania Zdalnego. 

Uwaga: W przypadku wystąpienia problemów aplikacja Bernafon EasyControl Connect 
zasugeruje Tobie sposoby ich rozwiązania. W przypadku braku możliwości ustanowienia 
połączenia skontaktuj się z Protetykiem Słuchu. 



Podczas sesji Dopasowania Zdalnego:

 □ Usiądź w cichym, komfortowym miejscu

 □ Upewnij sie, że smartfon (tablet) jest w pobliżu Twoich aparatów słuchowych. Smartfon 
(tablet) powinien się znajdować w odległości nie większej niż 5 metrów od Twoich 
aparatów słuchowych. 

 □ Podczas sesji Dopasowania Zdalnego Twoje aparaty słuchowe powinny być cały czas 
włączone. Nie wyłączaj aparatów słuchowych w trakcie trwania sesji zdalnej. 

 □ Upewnij się, że Bluetooth® w smartfonie (tablecie) jest cały czas włączony.  
Nie wyłączaj Bluetooth® podczas trwania sesji zdalnej. 

 □ Upewnij się, że aplikacja Bernafon EasyControl Connect jest cały czas aktywna. Nie 
przełączaj smartfona (tabletu) na inną aplikację, gdyż czynność ta natychmiastowo 
przerwie sesję zdalną. 
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www.bernafon.com

Bernafon Companies
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