Instrukcja obsługi
Oticon RemoteCare App 3.0.1

Wprowadzenie
Oticon RemoteCare App to aplikacja przeznaczona do zdalnej
komunikacji między użytkownikiem aparatu słuchowego/
aparatów słuchowych a protetykiem słuchu. Aplikacja
umożliwia Ci odbywanie wizyt kontrolnych z dowolnego
miejsca, np. z domu – bez potrzeby przychodzenia do
gabinetu audioprotetycznego.
W przypadku niektórych wizyt może być jednak konieczne
osobiste pojawienie się w gabinecie protetyka słuchu.
Aplikacja umożliwia protetykowi słuchu połączenie się
z Twoim aparatem słuchowym i przesyłanie danych za
pomocą stabilnego łącza internetowego.
Aplikacja działa na urządzeniach z systemem Apple iOS lub
Android™. Pozwala widzieć i słyszeć protetyka słuchu oraz
wysyłać mu informacje tekstowe podczas zdalnej wizyty.
Gdy w niniejszym podręczniku stosowany jest termin
urządzenie (urządzenia), odnosi się on do urządzenia
z systemem Apple iOS, na przykład iPhone® lub iPad®,
lub do urządzenia z systemem Android, na przykład telefonu
lub tabletu.
Niniejszy podręcznik opisuje:
• pierwsze kroki z aplikacją,
• używanie aplikacji na urządzeniu.
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Jak korzystać z podręcznika
Upewnij się, że przestrzegasz i stosujesz w porządku
chronologicznym opisane w niniejszym podręczniku
procedury dotyczące Twojego urządzenia. W większości
przypadków procedury są takie same zarówno dla urządzeń,
jak i systemów operacyjnych (Apple iOS oraz Android).
Pamiętaj, że musisz pobrać aplikację na swoje urządzenie
przed wykonaniem procedur opisanych w niniejszym
podręczniku.
Jeżeli potrzebujesz pomocy w parowaniu urządzenia
z aparatem słuchowym, wejdź na: www.oticon.pl/pairing.

Przeznaczenie
Przeznaczenie

RemoteCare App umożliwia zdalne dostrojenie
aparatów słuchowych Oticon przez protetyka
słuchu. Aplikacja jest przeznaczona do używania z odpowiednim aparatem słuchowym.

Wskazania
dotyczące użycia

Brak wskazań.

Docelowa grupa
użytkowników

Dorośli powyżej 18 roku życia.

Środowisko użycia

Dom/gabinet audioprotetyczny.

Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań.

Korzyści kliniczne

Sprawdź korzyści kliniczne z aparatu
słuchowego.
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Zrzeczenie odpowiedzialności dotyczące
Oticon RemoteCare App
Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje
wynikające z używania aplikacji w sposób niezgodny
z przeznaczeniem.
Protetyk słuchu jest odpowiedzialny za dostrojenie aparatu
słuchowego za pomocą aplikacji.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za dostrojenie
aparatu słuchowego.
Producent zastrzega sobie prawo do wycofania usługi
oferowanej w aplikacji bez uprzedniego ostrzeżenia.

WAŻNE INFORMACJE
• Aplikacja łączy użytkownika z protetykiem słuchu,
który wysyła zaktualizowane ustawienia do aparatu
słuchowego. Jeżeli nie jest możliwe zdalne
wprowadzenie wszystkich zmian, konieczna jest
wizyta w gabinecie protetycznym. Jeżeli masz
dodatkowe pytania dotyczące używania aplikacji,
skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu.
• Szczegóły dotyczące funkcji i działania konkretnego
aparatu słuchowego należy sprawdzić w instrukcji
obsługi tego aparatu.
• Protetyk słuchu jest odpowiedzialny za uzyskanie
licencji niezbędnej do korzystania z Oticon RemoteCare App do pracy z pacjentami. Oticon nie ponosi
odpowiedzialności za dostrojenie aparatu
słuchowego za pomocą aplikacji.
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Wymagania systemowe
Aby korzystać z aplikacji, potrzebne są:
• Aparaty słuchowe Oticon Opn S™, Oticon Opn™,
Oticon Xceed, Oticon Xceed Play, Oticon Opn Play™,
Oticon Ruby lub Oticon Siya – sparowane z urządzeniem.
• Stabilne łącze internetowe o zalecanej minimalnej
prędkości 1/1 Mbit/s (należy sprawdzić u dostawcy
internetowego).
• Konto e-mail.
• Kompatybilne urządzenie z systemem Apple iOS lub
Android.
{{ Informacje dotyczące kompatybilności można
znaleźć na stronie: www.oticon.pl/compatibility.
• W przypadku urządzeń z systemem Apple iOS
{{ Zaktualizowane oprogramowanie systemu
operacyjnego iOS w wersji 12.0 lub nowszej. Aby
dowiedzieć się, która wersja iOS jest stosowana na
Twoim urządzeniu, na iPhonie lub iPadzie przejdź
do: Ustawienia > Ogólne > Informacje > Wersja.
• W przypadku urządzeń z systemem Android
{{ Zaktualizowane oprogramowanie systemu
operacyjnego Android w wersji 8.0 lub nowszej.
Aby dowiedzieć się, która wersja systemu Android
jest stosowana na Twoim urządzeniu, na telefonie
lub tablecie przejdź do: Ustawienia > Informacje
o urządzeniu > Informacje o oprogramowaniu.
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Korzystanie po raz pierwszy
Przy korzystaniu z aplikacji po raz pierwszy należy zezwolić
na dostęp do niektórych funkcji telefonu lub tabletu. Jest to
niezbędne do komunikacji z protetykiem słuchu.
Jeżeli masz urządzenie z systemem Android, możesz od razu
rozpocząć tę procedurę. Jeżeli masz urządzenie Apple iOS,
musisz przeczytać poniższą informację:
Uwaga
Jeżeli masz urządzenie iPhone lub iPad, musisz sparować
aparat słuchowy z telefonem lub tabletem zanim
uruchomisz aplikację, czyli zanim będzie można wykonać
procedurę Korzystanie po raz pierwszy.
Instrukcje dotyczące parowania iPhone'a lub iPada
z aparatem słuchowym można znaleźć na:
www.oticon.pl/pairing.
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Aby rozpocząć:
1. Uruchom aplikację na swoim urządzeniu.
2. Na ekranie początkowym sprawdź, czy zezwalasz na
następujący dostęp:
a.	Na urządzeniu z systemem Android: Aby zezwolić
na dostęp do lokalizacji urządzenia oraz umożliwić
RemoteCare robienie zdjęć, nagrywanie wideo
i dźwięku, dotknij ZEZWÓL (ALLOW), za każdym
razem, gdy pojawi się komunikat.
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b. W
 przypadku iPhone'a/iPada: Aby zezwolić na
dostęp do kamery urządzenia, połączeń Bluetooth®
i mikrofonu, dotknij OK za każdym razem, gdy pojawi
się komunikat.
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Na iPhonie lub iPadzie, jeżeli Twój aparat słuchowy nie
jest sparowany z urządzeniem, a masz uruchomioną
aplikację, pojawi się następujący ekran:

W takim przypadku postępuj zgodnie z instrukcją
wyświetloną na ekranie, aby sparować iPhone lub iPad
z aparatem słuchowym, następnie zamknij aplikację
i powtórz procedurę Korzystanie po raz pierwszy.
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Tworzenie konta
Zanim rozpoczniesz wizytę, musisz utworzyć konto. Jeżeli
jesteś już zarejestrowany w innych usługach Oticon, możesz
podać tę samą nazwę użytkownika i hasło.
Aby utworzyć konto:
1. Na urządzeniu na ekranie Witaj w Oticon RemoteCare
(Welcome to Oticon RemoteCare) dotknij UTWÓRZ
KONTO (CREATE ACCOUNT).
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2. W tym kroku możesz utworzyć konto za pomocą adresu
e-mail lub za pomocą swoich danych logowania do
mediów społecznościowych, takich jak Apple ID,
Facebook lub Google.
Aby utworzyć konto za pomocą adresu e-mail, w polu
Lub kontynuuj z (Or continue with) podaj swój adres
e-mail i dotknij KONTYNUUJ (CONTINUE). Otrzymasz
wiadomość e-mail, w której musisz zweryfikować swój
adres e-mail.
• Jeżeli zalogujesz się za pomocą innych danych logowania
(Apple ID, Google lub Facebook), postępuj zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w aplikacji. Przejdź do „Przed
wizytą – lista czynności” na str. 16.

3. Na ekranie Zweryfikuj adres e-mail dotknij OK.
Nastąpi przekierowanie do ekranu Witaj w Oticon
RemoteCare.
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4. Aby zweryfikować adres e-mail, sprawdź swoją
skrzynkę odbiorczą. W e-mailu, który otrzymasz od
Oticon, kliknij link Ukończ konfigurowanie konta.
Nastąpi przekierowanie do strony internetowej, na
której należy utworzyć hasło.
5. W polu nowe hasło (new password) wpisz hasło zgodne
z wymaganiami podanymi w aplikacji. Tego hasła należy
używać podczas logowania się w aplikacji.
6. W polu potwierdź nowe hasło (confirm new password)
ponownie wprowadź hasło.
7. W polu wyświetlana nazwa (display name) wprowadź
nazwę, pod którą będziesz występować podczas
wizyty, na przykład Aparaty słuchowe Jana.
8. Kliknij UTWÓRZ (CREATE).

5
6
7
8
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Teraz nastąpi przekierowanie do strony informującej, że
konto zostało utworzone pomyślnie oraz że musisz wrócić
do aplikacji na swoim urządzeniu i zalogować się.

Możesz zamknąć przeglądarkę internetową i powrócić do
aplikacji.
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Przed wizytą – lista czynności
• Sprawdź, czy akumulator urządzenia jest wystarczająco
naładowany (co najmniej 50%); jeżeli nie, naładuj
urządzenie przed wizytą lub podłącz je do zasilania.
• Sprawdź, czy włączony jest Bluetooth® w urządzeniu.
• Znajdź miejsce, w którym jest stabilne połączenie
internetowe. (Najlepiej minimum 1/1 Mbit/s).
• Włóż nową baterię do aparatu słuchowego, aby
zapewnić zasilanie urządzenia. Jeżeli używasz
ładowalnego aparatu słuchowego, sprawdź, czy jest
całkowicie naładowany. Upewnij się, że masz pod ręką
ładowarkę, ponieważ może być potrzebna do
zrestartowania aparatu słuchowego.
Możesz także zrestartować aparat słuchowy ręcznie,
wyłączając i włączając go.
Uwaga
Do aparatu musi być włożona nowa bateria lub
akumulator w aparacie musi być naładowany
do pełna, aby zachować stabilne i niezawodne
połączenie podczas trwania zdalnej wizyty.
• Sprawdź, czy w telefonie/tablecie wyłączone są
wszelkie tryby oszczędzania energii.
• Jeżeli masz urządzenie z systemem Android:
{{ Pamiętaj, aby pobrać przeglądarkę Google Chrome®.
• Abu uniknąć zakłóceń podczas wizyty, zamknij inne
włączone aplikacje.
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Podczas sesji nie należy:
• Umieszczać aparatu słuchowego w odległości
większej niż 5 m od urządzenia.
• Wyłączać aparatu słuchowego.
• Wyłączać Bluetooth w urządzeniu.
• Włączać trybu samolotowego w aparacie słuchowym
lub urządzeniu.
• Wyłączać urządzenia.
• Przełączać między połączeniem Wi-Fi i transmisją
danych.
• Zamykać aplikacji – lub przełączać na inną aplikację.
• Włączać żadnego trybu oszczędzania baterii
w urządzeniu.
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Rozpoczynanie wizyty
Przygotuj się do zdalnej wizyty. Aby rozpocząć wizytę, musisz
uruchomić aplikację, a następnie zalogować się za pomocą
danych logowania. Aby to zrobić:
1. Uruchom aplikację na swoim urządzeniu.
2. Na ekranie Witaj w Oticon RemoteCare (Welcome to
Oticon RemoteCare) dotknij LOGOWANIE (SIGN IN).
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3. Na stronie ZALOGUJ SIĘ (SIGN IN) możesz zalogować się
za pomocą wybranych danych logowania. Może to być
albo adres e-mail i hasło utworzone w poprzedniej
procedurze, albo dane logowania do Apple ID, Google
lub Facebooka.
Aby się zalogować, podaj adres e-mail i hasło
utworzone w etapie „Tworzenie konta” na str. 12.

2

4. Podaj utworzone hasło i dotknij ZALOGUJ SIĘ (SIGN IN).
Aby to zrobić za pomocą innych danych logowania,
dotknij przycisków Apple ID, Google lub Facebook
i postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.
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5. Na ekranie Witaj (Welcome) dotknij MOJA WIZYTA (MY
APPOINTMENT).
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6. Pamiętaj, aby przeczytać informacje dotyczące danych
i prywatności oraz wyrazić na nie zgodę. Aby włączyć
usługi w aplikacji, dotknij WYRAŻAM ZGODĘ (AGREE).
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Sprawdzanie baterii
Po zalogowaniu się i wyrażeniu zgody na informacje o danych
i prywatności, możesz sprawdzić stan baterii/akumulatorów
aparatów słuchowych. Jeżeli już to zrobiłeś, możesz przejść
do kroku 2 niniejszej procedury.
Aby to zrobić:
1. Sprawdź, czy w aparacie słuchowym znajdują się nowe
baterie lub jeśli masz ładowalny aparaty słuchowy,
upewnij się, że jest całkowicie naładowany.
2. Po zakończeniu kliknij ROZUMIEM (I UNDERSTAND).

• Jeżeli masz iPhone lub iPad, przejdź do Czekanie, aż
aparat słuchowy połączy się (tylko iPhone/iPad) na
str. 26, aby kontynuować.
• Jeżeli masz urządzenie z systemem Android, przejdź do
Przygotowanie aparatu słuchowego (tylko urządzenia z systemem Android) na str. 23, aby kontynuować.
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Przygotowanie aparatu słuchowego
(tylko urządzenia z systemem Android)
Uwaga
Jeżeli nie jest to pierwszy raz, gdy uruchamiasz aplikację,
pamiętaj, że ekran Przygotowanie aparatów słuchowych
(Prepare hearing aids) może się nie pojawić.
W takim przypadku na ekranie Wszystko gotowe
dotknij ROZPOCZNIJ WIZYTĘ, aby przejść do wirtualnej
poczekalni.
1. Aby połączyć aparat słuchowy, postępuj zgodnie
z instrukcjami, następnie dotknij KONTYNUUJ
(CONTINUE).
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W tym momencie urządzenie próbuje wykryć aparat
słuchowy i połączyć się z nim. Aparat słuchowy na ucho lewe
jest oznaczony literą L, a na prawe – R.
Uwaga
Jeżeli Bluetooth jest wyłączony, na na górze ekranu
Łączenie aparatów słuchowych (Connecting your
hearing aids) pojawi się przełącznik umożliwiający
włączenie tej funkcji. W takim przypadku pamiętaj, aby
przesunąć przełącznik, by urządzenie mogło wykryć aparat
słuchowy.
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2. Gdy aplikacja wykryje aparat słuchowy, przekieruje
Cię do ekranu Dostępne aparaty słuchowe (Available
hearing aids). Jeżeli aparat słuchowy został wykryty,
dotknij PARUJ (PAIR).

	Jeżeli masz dwa aparaty słuchowe, upewnij się, że oba
zostały wykryte i połączone z aplikacją. Jeżeli aplikacja
nie znalazła aparatu słuchowego, dotknij WYSZUKAJ
PONOWNIE (SEARCH AGAIN).
3.

Po pomyślnym sparowaniu aparatu słuchowego na
ekranie Wszystko gotowe dotknij ROZPOCZNIJ WIZYTĘ,
a następnie przejdź do rozdziału „Wirtualna
poczekalnia” na str. 28, aby kontynuować.
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Czekanie, aż aparat słuchowy połączy się
(tylko iPhone/iPad)
W tym momencie urządzenie próbuje połączyć się z aparatem
słuchowym. Jeśli masz dwa aparaty słuchowe, upewnij się,
że oba zostały wykryte i połączone z aplikacją.
Lewy oraz prawy aparat słuchowy są oznaczone literami –
odpowiednio: L lub R. Gdy aplikacja pomyślnie połączy się
z aparatem słuchowym, pola L i R zamienią kolor na zielony.
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• Gdy aplikacja wykryje aparat słuchowy, dotknij
ROZPOCZNIJ WIZYTĘ (START APPOINTMENT).
Teraz nastąpi przekierowanie do wirtualnej poczekalni.
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Wirtualna poczekalnia
•
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Gdy włączy się ekran Wirtualna poczekalnia (Virtual
Waiting Room), poczekaj, aż protetyk słuchu nawiąże
połączenie i dołączy do spotkania.
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Wizyta RemoteCare
Gdy protetyk słuchu dołączy do spotkania, będziesz go
widział na ekranie. Podczas sesji możesz:
1. Kamera: włączyć/wyłączyć kamerę w swoim urządzeniu.
2. Dźwięk: włączyć/wyłączyć dźwięk w swoim urządzeniu.
3. Czat: napisać wiadomość do protetyka słuchu.

1

2

3
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Aparat słuchowy połączony: Gdy protetyk słuchu nawiąże
zdalne połączenie z aparatem słuchowym, grafika zmieni
kolor na zielony.
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WAŻNA INFORMACJA
Jeżeli podczas wizyty utracisz połączenie, pamiętaj, aby
ponownie uruchomić aplikację. W takim przypadku:
1.
2.

Na ekranie Witaj, zaloguj się i dotknij ROZPOCZNIJ
WIZYTĘ.
Na kolejnym ekranie dotknij ROZUMIEM, a nastąpi
przekierowanie do ekranu Łączenie aparatów
słuchowych. Aplikacja sprawdzi, czy aparat słuchowy
działa.

W niektórych przypadkach aplikacja przejdzie w tryb
odzyskiwania i zaktualizuje ustawienia aparatu,
używając najnowszych ustawień wprowadzonych przez
protetyka słuchu. Ważne jest, aby postępować zgodnie ze
wskazówkami przedstawionymi w aplikacji.
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Wprowadzanie ustawień: Gdy protetyk słuchu wysyła nowe
ustawienia lub konfiguracje do aparatu słuchowego, grafika
zmienia kolor na pomarańczowy.
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Ustawienia zapisane: Gdy nowe ustawienia zostaną
pomyślnie zapisane w aparacie słuchowym, grafika
ponownie zmieni kolor na zielony.
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Restartowanie aparatu słuchowego: Gdy wraz z protetykiem
słuchu zdecydujecie się zakończyć wizytę, protetyk słuchu
zrestartuje aparat słuchowy (wyłączając i włączając go).
W takim przypadku w aparacie słuchowym zostanie
odtworzona melodia lub sygnał dźwiękowy.
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Kończenie wizyty: Gdy wizyta jest zakończona i pojawi się
ekran Wizyta zakończona (Appointment ended), dotknij OK.
Teraz możesz zacząć używać aparatu słuchowego.
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FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Co mam zrobić, jeśli podczas wizyty RemoteCare zadzwoni
mój telefon?
• Zaleca się odrzucanie wszelkich połączeń telefonicznych
przychodzących w czasie trwania sesji RemoteCare.
Co mam zrobić, jeśli połączenie internetowe nagle
przestanie działać?
• Jeżeli jest to tylko chwilowa awaria (30 sekund lub mniej),
pamiętaj, aby dotknąć przycisku POŁĄCZ PONOWNIE
w aplikacji lub dotknij ZAKOŃCZ WIZYTĘ.
Podczas sesji wyszedłem z aplikacji i wróciłem do niej. Czy
ma to wpływ na sesję?
• Gdy aplikacja nie jest aktywna, protetyk słuchu nie widzi
Cię i może mu się wydawać, że masz problemy z połączeniem. Jeżeli wyjdziesz z aplikacji na ponad 30 sekund
i wrócisz do niej, w aplikacji pojawi się pytanie, czy chcesz
POŁĄCZYĆ PONOWNIE, czy ZAKOŃCZYĆ WIZYTĘ.
Podczas spotkania z moim protetykiem słuchu pojawiają
się problemy, np. wideo nie jest stabilne.
• Jest to najprawdopodobniej spowodowane niestabilnym
łączem internetowym. Spróbuj powtórzyć wizytę przy
lepszym połączeniu internetowym.
Dlaczego nie widzę mojego aparatu słuchowego na
urządzeniu z systemem Android?
• Sprawdź, czy zezwoliłeś na dostęp do lokalizacji,
w przeciwnym razie aparat słuchowy nie będzie
widoczny. Możesz to sprawdzić na urządzeniu
z systemem Android, przechodząc do Ustawienia >
Aplikacje i powiadomienia > Zezwolenia aplikacji>
Lokalizacja > RemoteCare.
Jeżeli lokalizacja jest wyłączona i musisz ją włączyć,
na ekranie Zezwolenia dotyczące lokalizacji przewiń
w dół do RemoteCare i przesuń przełącznik.
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Utraciłem połączenie podczas sesji i nie mogę połączyć
ponownie iPhone'a lub iPada – co mam zrobić?
• Aby nawiązać ponowne połączenie z aparatem
słuchowym, sprawdź Bluetooth, Wi-Fi i MFi
w następujący sposób:
1. Bluetooth: Przejdź do Ustawienia > Bluetooth.
a.	Wyłącz i ponownie włącz Bluetooth. Poczekaj, aż
zostanie nawiązane połączenie z Bluetooth.
W przeciwnym razie powtórz procedurę parowania,
aby połączyć aparat słuchowy z Bluetooth.
		Jeżeli potrzebujesz pomocy w parowaniu urządzenia
z aparatem słuchowym, wejdź na stronę:
www.oticon.pl/pairing.
2. Sprawdź Wi-Fi: Przejdź do Ustawienia > Wi-Fi.
a.	Aby wyłączyć i ponownie włączyć sygnał Wi-Fi,
przesuń przełącznik Wi-Fi. Poczekaj, aż zostanie
nawiązane połączenie z Wi-Fi.
3. Sprawdź MFi: Przejdź do Ustawienia > Dostępność >
Aparaty słuchowe.
Uwaga
Sposób sprawdzania MFi może być inny w zależności od
wersji obsługiwanego iOS.
a.	W części Aparaty słuchowe MFi, dotknij nazwy
urządzenia. Dotknij Zapomnij to urządzenie.
b.	Zrestartuj aparat słuchowy. To sprawi, że
aparat będzie w trybie parowania przez 3 minuty.
Teraz możesz zobaczyć swój aparat słuchowy na liście
Aparaty słuchowe MFi na iPhonie lub iPadzie.
c.	Aby ponownie połączyć z aparatem słuchowym
widocznym na liście, dotknij Połącz, gdy pojawi się
żądanie połączenia Bluetooth.
Teraz możesz używać aplikacji z ponownie połączonym
aparatem słuchowym.
• Jeżeli ponowne połączenie zostanie nawiązane w trakcie
sesji RemoteCare, powtórz krok 3 (Sprawdź MFi), a gdy
aparat słuchowy zostanie połączony ponownie, wróć do
aplikacji RemoteCare.
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Przed wizytą
Aparat słuchowy nie został wykryty przez aplikację.
• Sprawdź, czy w urządzeniu włączony jest Bluetooth.
• Sprawdź, czy w aparacie słuchowym jest nowa bateria
lub czy akumulator jest w pełni naładowany.
• Sprawdź, czy aparat słuchowy (zarówno prawy, jak
i lewy, jeśli masz dwa aparaty) jest sparowany
z telefonem lub tabletem.
{{

Instrukcja parowania jest dostępna na stronie:
www.oticon.pl/pairing.

Podczas wizyty
Widzę tylko siebie, nie ma przesyłania wideo od mojego
protetyka słuchu.
• Poinformuj protetyka słuchu, że go nie widzisz. Protetyk
słuchu spróbuje odświeżyć połączenie wideo.
• Poczekaj chwilę, zwykle przesyłanie strumieniowe
wideo zostaje wznowione automatycznie.
Problemy z siecią
• Postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.
• Spróbuj ponownie nawiązać połączenie.
• Sprawdź swoje połączenie internetowe.
• Jeżeli nie możesz ponownie nawiązać połączenia,
skontaktuj się z protetykiem słuchu i umów się na nową
wizytę.
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Po wizycie
Wizyta zakończyła się nagle, bez wcześniejszego
uzgodnienia między mną i protetykiem słuchu.
• Spróbuj ponownie połączyć się z sesją lub skontaktuj się
z protetykiem słuchu.
Nie można odzyskać ustawień w aparacie słuchowym:
• Sprawdź, czy włączony jest Bluetooth.
• Sprawdź, czy włożona jest nowa bateria lub czy
akumulator jest w pełni naładowany.
• Sprawdź, czy aparat słuchowy (zarówno prawy, jak
i lewy, jeśli masz dwa aparaty) jest sparowany
z telefonem lub tabletem.
• Uruchom aplikację ponownie. Na ekranie Witaj, zaloguj
się i dotknij ROZPOCZNIJ WIZYTĘ. Na kolejnym ekranie
dotknij ROZUMIEM, a nastąpi przekierowanie do ekranu
Połącz aparaty słuchowe.
Aplikacja sprawdzi, czy aparat słuchowy działa. W niektórych
przypadkach aplikacja przejdzie w tryb odzyskiwania
i zaktualizuje ustawienia aparatu słuchowego, używając
najnowszych ustawień wprowadzonych przez protetyka
słuchu.
Postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji. Jeżeli nadal
nie możesz odzyskać ustawień w aparacie słuchowym,
skontaktuj się z protetykiem słuchu.
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Opis symboli użytych w tej broszurze
Producent
Urządzenie zostało wyprodukowane przez producenta, którego nazwa
i adres znajdują się obok symbolu. Wskazuje producenta urządzenia
medycznego, zgodnie z dyrektywami UE: 90/385/EWG, 93/42/EWG
i 98/79/WE.
Znak CE
Urządzenie jest zgodne z dyrektywą dotyczącą urządzeń medycznych
93/42/EWG.
Czterocyfrowy kod to numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.

Opis symboli i skrótowców użytych w aplikacji
Należy zapoznać się z instrukcjami użycia
Wskazuje, że użytkownik musi zapoznać się z instrukcją obsługi.
Urządzenie medyczne
To urządzenie jest urządzeniem medycznym.

GTIN

Globalny numer jednostki handlowej
Unikatowy w skali międzynarodowej 14-cyfrowy kod służący do
identyfikacji zarówno sprzętu medycznego jak i oprogramowania
tego sprzętu. GTIN w tej broszurze odnosi się do oprogramowania
wewnętrznego urządzenia medycznego. GTIN na etykiecie regulacyjnej
na opakowaniu odnosi się do części sprzętowej urządzenia medycznego.
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