opdater billede til RemoteCare session?

Oticon
RemoteCare
App 3.0.0

Kullanım kılavuzu

Giriş
Oticon RemoteCare App (App), sizinle işitme uzmanınız arasında uzaktan iletişim için tasarlanan bir
uygulamadır. Bu uygulama, kendi evinizin konforunda, işitme uzmanınız ile birlikte takip randevularınızı
gerçekleştirmenize izin verir. Bazı randevular, işitme uzmanınızla yüz yüze görüşmenizi gerektirebilir.
Bu uygulama, sabit İnternet bağlantısı aracılığıyla, işitme cihaz(lar)ınız ile işitme uzmanı arasında veri
iletişimi sağlar. Uygulama iPhone® veya iPad® cihazınızda çalışır ve uzaktan randevunuz sırasında işitme
uzmanınızı görmenize, işitmenize veya onunla yazışmanıza olanak sağlar.
Bu kitapçık aşağıdaki konularda size kılavuzluk eder:
• Oticon RemoteCare App ile ilk adımlar
• Oticon RemoteCare App'ın iPhone veya iPad ile kullanımı
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Ürün Simgelerinin Açıklaması

Kullanım amacı

Sistem gereksinimleri

Oticon RemoteCare App, işitme uzmanı tarafından işitme çözümünün uygulanmasına izin vermek
üzere tasarlanmıştır. Ürün, söz konusu işitme çözümü ile birlikte kullanılmak için tasarlanmıştır.
Oticon RemoteCare App, 18 yaşından küçük çocukların kullanımı için uygun değildir.

Oticon RemoteCare App kullanabilmek için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:
• iPhone veya iPad cihazınız ile eşleştirilmiş Oticon Opn™*, Oticon Opn S™, Oticon Xceed, Oticon Opn Play™,
Oticon Xceed Play veya Oticon Siya işitme cihazı aileleri ve modelleri.

Oticon RemoteCare App için Sorumluluk Reddi
Oticon, bu uygulamanın belirtilen kullanım amacı veya uyarılar dışında kullanılmasından doğacak sonuçlar
için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Oticon RemoteCare App üzerinden gerçekleştirilen uygulamadan işitme
uzmanınız sorumludur. Oticon işitme cihazı uygulaması için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

• i OS 12 veya üzeri işletim sistemine sahip iPhone, iPad.
Uyumluluk hakkında bilgi için lütfen www.oticon.global/compatibility adresini ziyaret edin

Oticon'un önceden haber vermeksizin Oticon RemoteCare App hizmetini sonlandırma hakkı saklıdır.

ÖNEMLI UYARI
Oticon RemoteCare App, güncellenen ayarları işitme cihaz(lar)ınıza gönderen işitme uzmanınız ile sizin
aranızda bağlantı kurar. Tüm değişikliklerin uzaktan gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda,
işitme uzmanınıza fiziki bir ziyaret gerekir. Oticon RemoteCare App kullanımı ile ilgili ek sorularınız varsa,
lütfen işitme uzmanınızla iletişime geçin.
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• Sabit İnternet bağlantısı: önerilen minimum hız 1/1 Mbit/s (sağlayıcınız ile görüşün)
• E-posta hesabı

*Oticon Opn işitme cihazı Aygıt Yazılımı 6.0 veya üzeri gerekir.
Uyumluluk hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.oticon.global/compatibility adresini ziyaret edin
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iPhone veya iPad cihazınızın Oticon işitme
cihaz(lar)ı ile eşleştirilmesi*
Ayarlar öğesine girin
iPhone veya iPad cihazda
Ayarlar simgesini bulun

Genel öğesini seçin

Erişilebilirlik öğesini
seçin

MFi İşitme Cihazlarını
seçin

Bluetooth®'un açık
olduğundan emin olun

iPhone veya iPad şimdi
işitme cihazlarını
arayacaktır
iPhone veya iPad'in onları
tanıyabilmesi için işitme
cihazlarının pil yuvasını açın/
kapatın.
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*Oticon işitme cihaz(lar)ınız iPhone veya iPad cihazınız ile eşleştirilmediyse,
lütfen yukarıdaki talimatları izleyin

Kullanılabilir
olduğunda işitme
cihaz(lar)ını seçin

İşitme cihaz(lar)ı için
Bluetooth eşleştirme
talebini doğrulayın,
(mevcutsa hem Sol
hem de Sağ taraf için)
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Kullanmadan önce: Başarılı bir randevu
hazırlığı için kontrol listesi

Oticon RemoteCare App kurulumu
App Store'a girin

App Store® simgesini
bulun

• i Phone veya iPad cihazınızı elektrik prizine takın
veya iPhone veya iPad cihazınızın tam şarjlı
olduğundan emin olun.

Oturum sırasında lütfen aşağıdakilerden kaçının:
• İşitme cihaz(lar)ınızı iPhone veya iPad cihazınıza
5 metreden uzağa yerleştirme

• Sabit İnternet bağlantısının bulunduğu bir yere gidin

• İşitme cihaz(lar)ınızı kapatma

• P
 illeri kontrol edin: İşitme cihaz(lar)ınıza yeni pil
takın. Şarj edilebilir işitme cihaz(lar)ı kullanıyorsanız,
şarj edilmiş durumda olduklarından emin olun. Not:
Potansiyel hassas ayarlama işleminin tamamlanmasını
garanti etmek için işitme cihaz(lar)ınızda yeni veya şarj
edilmiş durumda piller bulunmalıdır.

• iPhone veya iPad cihazınızda Bluetooth'u kapatma
• i Phone, iPad veya işitme cihaz(lar)ınızda
uçak modunu etkinleştirme
• iPhone veya iPad cihazınızı kapatma
• Wi-Fi ve veri tarifesi arasında geçiş yapma
• O
 ticon RemoteCare App'ı sonlandırma – veya başka bir
uygulamaya geçiş yapma
• Pil tasarrufu modunu etkinleştirme

Oticon RemoteCare'i
aratın, ‘İNDİR'
düğmesine basın
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'Yükle' düğmesine
basın

Oticon RemoteCare
App'ı açın
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İlk kullanım

Hesabınızı oluşturma

RemoteCare App'ı açın

iPhone veya iPad cihazınızda
Oticon RemoteCare App'ı açın
ve uygulamadaki talimatları
izleyin.

Başlangıç ekranı
Erişime izin verin

Uygulamada video işlevini
etkinleştirmek için kamera
ve mikrofon erişimine izin
verin.
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İşitme Cihaz(lar)ını
eşleştirin*

İşitme cihaz(lar)ınız
eşleştirilmelidir. İşitme
cihaz(lar)ınız iPhone veya
iPad cihazınıza bağlı değilse,
sayfa 6'daki eşleştirme
talimatlarını izleyin.
*Yalnızca işitme cihaz(lar)ı
eşleştirilmediğinde gösterilir

‘HESAP OLUŞTUR’
öğesini seçin

Not: Daha önceden başka
Oticon kayıtlı hizmetlerine
kaydolduysanız, aynı oturum
açma adını ve parolayı
kullanın.

E-posta adresinizi
girin

E-posta adresinizi girin ve
'DEVAM ET'e tıklayın.

E-posta gelen
kutunuza gidin

E-posta gelen
kutusu

Oticon'dan gelen
e-postayı açın. 'Hesabını
tamamla' ya tıklayın.
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Hesabınızı oluşturma

RemoteCare randevunuzu başlatma
RemoteCare App'ı
açın
iPhone veya iPad
cihazınızda Oticon
RemoteCare App'ı
açın ve uygulamadaki
talimatları izleyin.

Parola oluşturun

Uygulama tarafından istenen
kriterlere uyarak bir parola
oluşturun. Bu parolayı
RemoteCare randevularına
bağlanırken kullanacaksınız.
Parolanızı ikinci alana tekrar
girerek parolanızı doğrulayın.
Bir ‘Ekran adı’ oluşturun ve
‘OLUŞTUR’ a tıklayın.
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Oticon RemoteCare
App'a geri dönün
Hesap başarıyla
oluşturulduktan sonra,
oturum açma işlemine
devam etmek için
'UYGULAMAYA DÖN'e
tıklayın.

Oturum açın

'OTURUM AÇ' öğesine
tıklayın. Sosyal medya
hesabınız veya mevcut
hesabınız ile oturum açın.

Oturum açın

'OTURUM AÇ' öğesine
tıklayın.

Randevum

Randevunuza gitmek
için ’RANDEVUM’ öğesine
tıklayın.
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RemoteCare randevunuzu başlatma

Veri ve Gizlilik*

Gizlilik bilgilendirmemizi
okuyun. Oticon RemoteCare
Uygulamasındaki
hizmetlerin aktivasyonu için
'Kabul et' öğesine tıklayın.
*Yalnızca mevcutsa
gösterilir.
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Pillerinizi kontrol edin

İşitme cihaz(lar)ınıza yeni pil takın.
Şarj edilebilir işitme cihaz(lar)ı
kullanıyorsanız, şarj edilmiş
durumda olduklarından emin
olun. İşitme cihaz(lar)ınızı yeniden
başlatmanız gerekebileceğinden,
şarj cihazınızın yakınınızda
olduğundan emin olun. Alternatif
olarak işitme cihaz(lar)ınızı manuel
olarak da yeniden başlatabilirsiniz.
‘ANLADIM' öğesine tıklayarak
devam edin.

İşitme cihaz(lar)ının
bağlanmasını
bekleyin

Lütfen uygulamanın işitme
cihaz(lar)ınıza bağlanmasını
bekleyin.

Randevuyu başlatın

Bağlantı sağlandığında
(grafiğin yeşil renge
dönmesiyle belirtilir), sanal
bekleme odasına girmek
için ‘RANDEVUYU BAŞLAT'
öğesine tıklayın.

Bekleme odası

Randevunuzu başlatmak
üzere bekleme odasına
girmesi için lütfen işitme
uzmanınızı bekleyin.
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RemoteCare randevunuz
RemoteCare
randevusu

İşitme uzmanınız
randevuya katıldığında,
ekranınızda görünür.
Randevu sırasında şunlar
mümkündür:
• Kamera: kendi
kameranızı açma/
kapatma
• Ses: kendi sesinizi açma/
kapatma
• Sohbet: işitme
uzmanınıza metin mesajı
yazma

İşitme cihaz(lar)ı
bağlandı

İşitme uzmanınız işitme
cihaz(lar)ınız ile uzak
bağlantı kurduğunda,
grafikler yeşil renge döner.
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Ayarlar uygulanıyor

İşitme uzmanınız işitme
cihaz(lar)ınıza yeni ayarları
yüklerken, grafikler turuncu
renge döner.

Ayarlar kaydedildi

Ayarlar işitme cihaz(lar)
ınıza başarıyla
kaydedildiğinde, grafikler
tekrar yeşil renge döner.

İşitme cihaz(lar)ı
yeniden başlatılıyor

Siz ve işitme uzmanınız
randevuyu sonlandırmayı
kabul ettiğinizde,
işitme uzmanınız işitme
cihaz(lar)ını yeniden
başlatır (kapatır ve açar).
Etkinleştirildiğinde, bir
açılış müziği duyarsınız.

Randevuyu
sonlandırın

İşitme uzmanınız
randevuyu sonlandıracak
ve ‘Randevu sonlandırıldı'
ibaresi görünecektir. Artık
işitme cihaz(lar)ınızı
kullanmaya başlaya
bilirsiniz.
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SSS
Oticon RemoteCare Randevusu sırasında bir telefon çağrısı alırsam ne yapmalıyım?
• Oticon RemoteCare Randevusu sırasında gelen tüm telefon çağrılarını reddetmeniz tavsiye edilir.
İnternet bağlantım aniden kesilirse ne yapmalıyım?
• Geçici bir arızaysa (<30 saniye), uygulama otomatik olarak randevuya yeniden bağlanacaktır.
• Uzun süreli bir arızaysa (>30 saniye), uygulamada manuel olarak “Yeniden bağlanmayı dene" düğmesine
basmanız veya randevuyu sonlandırmanız gerekecektir.
Bir randevu sırasında, uygulamadan çıkıp tekrar uygulamaya döndüm. Bu sorun olur mu?
• Uygulama aktif değilken, işitme uzmanınız ile bağlantı sürdürülür. Uygulamaya geri döndüğünüzde,
ziyaretinize devam edersiniz.
İşitme uzmanımla randevularda zorluk yaşıyorum (görüntüde kesinti gibi).
• Bu çoğu zaman sabit olmayan İnternet bağlantısından kaynaklanır. Daha iyi bir İnternet bağlantısı ile
randevuyu tekrarlamayı deneyin.
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Sorun Giderme
Randevudan önce
İşitme cihaz(lar)ı uygulama tarafından algılanmıyor.
• Bluetooth'un etkinleştirildiğinden emin olun, bkz. sayfa 6
• Yeni pil takıldığından emin olun. Şarj edilebilir işitme cihaz(lar)ı kullanıyorsanız, şarj edilmiş durumda
olduklarından emin olun. Not: Potansiyel hassas ayarlama işleminin tamamlanmasını garanti etmek için
işitme cihaz(lar)ınızda yeni veya tamamen şarj edilmiş piller bulunmalıdır.
• İşitme cihaz(lar)ının (mevcutsa hem Sol hem de Sağ taraf için) iPhone veya iPad
cihaz ile eşleştirildiğinden emin olun (işitme cihaz(lar)ı yeniden başlatıldıktan
sonra 3 dakika içinde eşleştirme/bağlantı etkinleştirilir), bkz. sayfa 7.

Randevudan sonra
Randevu, işitme uzmanımla karşılıklı olarak anlaşmadan, aniden sonlandırıldı
• Randevuya tekrar bağlanmayı deneyin veya işitme uzmanınızı arayın.

Randevu sırasında
Sadece kendimi görebiliyorum, işitme uzmanından video (görüntü) akışı yok
• İşitme uzmanınıza kendisini göremediğinizi bildirin. İşitme uzmanı video bağlantısını
yenilemeyi deneyecektir.
• Kısa bir süre bekleyin, genellikle video (görüntü) akışı sağlanacaktır.
• iPhone veya iPad cihazınızın pil tasarrufu moduna ayarlanmadığından emin olun

İşitme cihaz(lar)ınızdaki ayarlar kurtarılamıyorsa, lütfen:
• Bluetooth'un etkinleştirildiğinden emin olun, bkz. sayfa 6.
• Yeni pil takıldığından emin olun. Şarj edilebilir işitme cihaz(lar)ı kullanıyorsanız, tamamen şarj edilmiş
durumda olduklarından emin olun.
• İşitme cihaz(lar)ının (mevcutsa hem Sol hem de Sağ taraf için) telefon ile eşleştirildiğinden emin olun, bkz.
sayfa 7.
• Oticon RemoteCare App'ı yeniden başlatın. “İşitme cihaz(lar)ınızı bağlayın" öğesine gidin. Uygulama işitme
cihaz(lar)ınızın çalışıp çalışmadığını kontrol edecektir. Bazı durumlarda, Oticon RemoteCare App “kurtarma
modu”na girer ve işitme cihaz(lar)ını işitme uzmanınızdan alınan en son ayarlarla günceller. Lütfen
uygulamadaki yönergeleri izleyin.

Ağ sorunları
• Uygulamadaki yönergeleri izleyin.
• Bağlantıyı yeniden kurmayı deneyin.
• Kendi internet bağlantınızı kontrol edin.
• Bağlantıyı yeniden kuramıyorsanız, işitme uzmanınızla iletişime geçin ve yeni bir randevu ayarlayın.
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Bir randevu sırasında, işitme uzmanımla bağlantının kopmasından sonra işitme cihaz(lar)ım çalışmıyor
• Oticon RemoteCare App'ı tekrar açın. “İşitme cihaz(lar)ınızı bağlayın" öğesine gidin.
Uygulama işitme cihaz(lar)ınızın çalışıp çalışmadığını kontrol edecektir. Bazı durumlarda,
Oticon RemoteCare App “kurtarma modu”na girer ve işitme cihaz(lar)ını işitme uzmanınızdan
alınan en son ayarlarla günceller. Lütfen uygulamadaki yönergeleri izleyin.

Yukarıdaki adımlardan sonra işitme cihaz(lar)ınızdaki ayarlar kurtarılamıyorsa, lütfen işitme uzmanınızla
iletişime geçin.
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Ürün Simgelerinin Açıklaması
Oticon RemoteCare App kullanım kılavuzunda karşınıza çıkabilecek simgelerin tanımı aşağıdaki gibidir:

Bu kitapçıkta kullanılan simgelerin açıklamaları
Üretici
Cihaz, adı ve adresi simgenin yanında belirtilen üretici tarafından üretilir. AB
Yönetmeliği 90/385/AET, 93/42/AET ve 98/79/AT’de tanımlandığı gibi, tıbbi cihaz
üreticisini belirtir.
CE işareti
Cihaz, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/AET’ye uygundur. Dört basamaklı sayı, onaylı
kuruluşun kimliğini gösterir.
Kullanım kılavuzuna başvurun
Kullanıcının, kullanım kılavuzuna danışma gereksinimini belirtir.
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