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Inițializarea

myPhonak este o aplicație dezvoltată de Sonova, lider mondial în soluții auditive, 
cu sediul în Zurich, Elveția. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare pentru 
a putea beneficia de toate posibilitățile pe care le oferă aceasta.

Nu este necesară o instruire suplimentară pentru manipularea aplicației

Marcajul, cuvântul şi logourile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc., iar orice 
utilizare a acestora de către Sonova AG se realizează sub licenţă. 

iPhone® este o marcă comercială aparținând Apple Inc., înregistrată în SUA şi în alte țări.

Android este o marcă comercială aparținând Google LLC. 

IOS® este o marcă comercială înregistrată sau marcă comercială aparținând Cisco Systems, Inc. şi/sau afiliaților 
săi din Statele Unite sau anumite alte țări.

Informații privind compatibilitatea:
Pentru a utiliza aplicația myPhonak, sunt necesare aparate 
auditive Phonak cu conectivitate Bluetooth®. 
Aplicația myPhonak poate fi utilizată pe telefoanele cu funcție 
Bluetooth® cu consum redus de energie, care rulează pe versiunea 
iOS® 14 sau o versiune ulterioară. 
Aplicația myPhonak poate fi utilizată pe dispozitive Android™ certificate 
de Google Mobile Services (GMS), compatibilă cu Bluetooth® 4.2 
şi Android OS 7.0 sau o versiune ulterioară.

Cuprins

Acest ghid de utilizare descrie funcțiile aplicației myPhonak 
şi modul în care aceste funcții pot fi operate de utilizator. Citiți 
acest ghid de utilizare înainte de a începe să utilizați aplicația.
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Prezentare generală rapidă

Ajustare program

0

S 100 %

S conectat

Atingeți ecranul pentru a afișa sau pentru  
a ascunde comenzile

Automat

SĂNĂTATE

Acasă Sănătate Dispozitive Asistență Profil

TV Muzică

D 53 %

D conectatProgram curent 
în uz

Fără sonor/activare 
sonor

*Numai pentru aparate auditive reîncărcabile

Carusel programe

Starea bateriei* 

Imaginea dvs. video 

Încheiere apel

Microfon pornit/oprit 

Volum lateral 
independent

Telecomandă avansată 
- setări sunet

Reglare 
volum

Conectarea 
aparatului auditiv 

Imaginea video  
a specialistului 

Comută vizualizarea 
camerei

Video pornit/oprit 

Navigare

Telecomandă Asistență la distanță
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Prezentare generală rapidă

Ajustare program

0

S 100 %

Automat

SĂNĂTATE

RESURSE PENTRU 
SĂNĂTATE

ASISTENȚĂ LA DISTANȚĂ

SFATURI 
ȘI ÎNTREBĂRI 
FRECVENTE

RITM CARDIAC

TIMP DE PURTARE

PARAMETRI PRESTABILIȚI EGALIZATOR

Reglare muzică
Setări program

VOLUM

REDUCEREA ZGOMOTULUI

CONCENTRARE PE VORBIRE

DINAMICĂ

Reglați intensitatea sunetului
Utilizați setările preajustate pentru acces rapid

Reduceți sau creșteți volumul sunetului

Creșteți sau reduceți volumul sunetelor de fundal

Ascultați mediul ambiant sau direct în față

Reduceți sunetele puternice sau creșteți 
sunetele moderate

Mic

Mic

Larg

Reduceți sunetele 
puternice

Mare

Mare

Îngust

Creșteți sunetele 
moderate

Niciun obiectiv setat

56 BPM în repaus

h

BPM

0

- -

30 4.600min.
Niciun obiectiv setat

pași

SĂNĂTATE

PAȘI ZILNICI

 Adoptați obiceiuri mai sănătoase 

Rămâneți în formă!

Conectare în timp real

Ajutor pentru 
configurarea 
asistenței 
la distanță

Utilizați aparatele auditive pentru a vă 
monitoriza activitățile dedicate sănătății 

Consultați alte aplicații care 
vă pot ajuta să rămâneți 
sănătos.

Aveți o programare pentru asistență 
la distanță cu specialistul dvs.?

Predefinit

Actualizare Salvați ca nou

Confort Claritate

Sincronizat la 07:30 în 04.12.2021

Aflați mai multe

Începeți acum

Vizitați site-ul

Acasă Sănătate Dispozitive Asistență Profil

Acasă Sănătate Dispozitive Asistență Profil

TV Muzică

D 53 %

Telecomandă

Acces rapid la funcția 
de sănătate

Întrebări frecvente

Navigare

Acces rapid 
la informațiile 
despre Asistența 
la distanță

Fişe de sănătate

Recomandări pentru alte 
aplicații de sănătate

Control avansat Telecomandă
inclusiv setări avansate de sunet

Acasă Sănătate

Informații suplimentare

Selecție rapidă  
a parametrului prestabilit

Reglare volum

Reglarea sunetului 
slab/puternic

Reglare avansată 
a egalizatorului

Modificatori de sunet 
pentru zgomot şi vorbire
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Instalarea aplicației myPhonak

Înapoi

Sonova AG

64 de note
17+5.0

Vârsta

myPhonak

Obțineți

Săriți peste tur

Creare cont

Continuare fără cont

Continuare Continuare

Bine ați venit în noul myPhonak 
Sunteți gata să mergeți mai departe 

de controlul aparatelor auditive 
și să monitorizați datele privind 

starea de sănătate?  
Glisați pentru a afla mai multe

Aveți deja un cont myPhonak?  Conectare

sau Am  citit și am înțeles Declarația de 
confidențialitate și Condițiile de utilizare.

Sonova vă prelucrează datele cu caracter 
personal în scopuri precum asigurarea faptului 
că aplicația myPhonak funcționează corect și în 
siguranță. Drepturile dumneavoastră cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal includ 
dreptul de a accesa, corecta sau solicita ștergerea 
datelor dumneavoastră, în limitele legii aplicabile. 
Notificarea privind confidențialitatea vă oferă mai 
multe informații despre datele cu caracter personal 
și despre modul în care le utilizăm. 
Consultați Notificarea privind confidențialitatea.

Sonova oferă aplicația myPhonak în conformitate 
cu aceste Condiții de utilizare. 

Sunt de acord cu partajarea datelor mele 
statistice de utilizare cu Phonak pentru 
a îmbunătăți funcțiile și caracteristicile 
aparatelor mele auditive și pentru 
a îmbunătăți experiența cu aplicația 
myPhonak.

Puteți să modificați aceste preferințe în orice 
moment din aplicație 

Monitorizarea timpului de purtare, a pașilor 
și a ritmului cardiac

Un cont sigur în care să vă stocați informațiile 
despre sănătate 

Creați un cont 
myPhonak și veți 
beneficia de: 

Confidențialitatea dvs. 
este importantă pentru noi 

Stabiliți preferințele dvs. 
de partajare a datelor

Creare cont
Opțional, puteți crea un cont 
myPhonak. Acest lucru este 
obligatoriu pentru accesarea 
funcțiilor de sănătate.

Deschiderea aplicației
Atunci când deschideți 
aplicația pentru prima dată, 
aveți opțiunea de a face un 
tur. Dacă nu doriți să faceți 
acest lucru, faceți clic pe 
Săriți peste tur.  

Politică privind 
confidențialitatea
Pentru a utiliza aplicația, 
trebuie să bifați caseta 
după ce ați citit Notificarea 
privind confidențialitatea 
şi Condițiile de utilizare. Apoi, 
faceți clic pe Continuare.   

Îmbunătățirea produsului
Puteți partaja, opțional, 
datele privind utilizarea 
aplicației, ceea ce ne permite 
să aflăm informații şi să ne 
îmbunătățim produsele. 
Datele dumneavoastră vor 
fi prelucrate aşa cum este 
descris în notificarea 
privind confidențialitatea 
şi nu pot fi monitorizate.

Descărcarea aplicației 
myPhonak
Descărcați aplicația din 
magazin. După instalare, 
deschideți aplicația. 

• Conectați-vă smartphone-ul la internet prin intermediul datelor mobile sau WiFi
• Activați modul Bluetooth® pe smartphone-ul dumneavoastră
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Configurarea unui cont cu myPhonak

Înainte Înainte

Înainte Introduceți codul de confirmare

Selectați țara sau 
regiunea dvs.

E-mail de confirmare trimisSetați parolaÎnregistrați-vă cu adresa 
de e-mail E-mailul care conține codul dvs. de confirmare va 

ajunge în căsuța de mesaje în curând. Dacă nu ați 
primit e-mailul, verificați folderul spam, deoarece 
poate fi acolo.

Anulare

Parola trebuie să aibă cel puțin 8 caractere, inclusiv 
cel puțin un număr sau o literă.

Afganistan

Albania

Algeria

O altă țară

O altă țară

O altă țară

O altă țară

O altă țară

O altă țară

Furnizați adresa dvs. de e-mail. Veți primi un cod 
de confirmare prin e-mail.

E-mail Parolă

prenume.nume@domeniu.com ********8 |

Creare cont

Continuare fără cont

Aveți deja un cont myPhonak?  Conectare

sau

Monitorizarea timpului de purtare, a pașilor 
și a ritmului cardiac

Un cont sigur în care să vă stocați informațiile 
despre sănătate 

Creați un cont 
myPhonak și veți 
beneficia de: 

Creare cont
Opțional, puteți crea un cont 
myPhonak. Acest lucru este 
obligatoriu pentru accesarea 
funcțiilor de sănătate.
Dacă aveți deja un cont, 
faceți clic pe Conectare.  

Înregistrați-vă cu adresa  
de e-mail
Utilizați adresa de e-mail 
pentru a vă înregistra. 

Setați parola 
Urmați instrucțiunile pentru 
a configura o parolă 
securizată. Parola trebuie 
să includă cel puțin 8 caractere. 
Apăsați pe Înainte pentru 
a trece la pasul următor.  

Selectarea țării 
Informațiile contului dvs. 
sunt stocate în siguranță 
pe baza reglementărilor din 
țara dumneavoastră.

E-mail de verificare
După ce ați introdus adresa 
de e-mail, veți primi un cod 
de verificare la e-mailul pe 
care l-ați furnizat. După ce 
aveți codul de confirmare, 
apăsați pe Introduceți codul 
de confirmare. 
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Depanarea configurării contului

Nu există conexiune la Internet

Reîncercați

Anulare

Nu ne-am putut conecta la sistemul 
backend. Vă rugăm să porniți conexiunea  

la internet și să reîncercați.

Înainte

Introduceți codul de confirmareConectareTrimitere

Introduceți codul 
de confirmare

Codul de confirmare 
a expirat

E-mailul de resetare 
a parolei a fost trimis

Introduceți codul de confirmare pe care vi l-am 
trimis în e-mail.E-mailul care conține codul dvs. de confirmare va 

ajunge în căsuța de mesaje în curând. Dacă nu ați 
primit e-mailul, verificați folderul spam, deoarece 
poate fi acolo.

A fost trimis un e-mail cu linkul pentru a vă reseta 
parola. Dacă nu ați primit e-mailul, verificați folderul 
spam, deoarece poate fi acolo. 

AnulareAnulare

Solicitați linkul de resetare 
a parolei

E-mail

Cod de confirmare

Introduceți un cod valid

Nu ați primit e-mailul?  Trimiteți din nouprenume.nume@domeniu.com

12A BCE

Conexiune internet
Trebuie să fiți conectat 
la internet pentru a vă crea 
contul. Asigurați-vă că 
smartphone-ul dumneavoastră 
este conectat şi reîncercați. 

Resetarea parolei
Dacă nu vă mai amintiți 
parola sau doriți să 
o resetați, introduceți 
adresa de e-mail şi apăsați 
pe Trimitere.

Resetarea parolei 
Veți primi un e-mail cu un 
link pentru a vă reseta 
parola. Urmați instrucțiunile 
şi când ați terminat, reveniți 
la aplicație pentru Conectare 
cu noua parolă.

Cod de confirmare expirat 
Codul de confirmare de care 
aveți nevoie pentru a vă 
verifica adresa de e-mail 
expiră după şapte zile. Dacă 
expiră, veți primi unul nou  
pe e-mail. Introduceți noul 
cod pentru a finaliza crearea 
contului.

Cod de confirmare nevalid 
Dacă introduceți un cod 
nevalid, puteți face clic 
pe Retrimitere cod pentru 
a primi unul nou prin e-mail. 
Tastați noul cod şi faceți clic 
pe Înainte pentru a continua 
cu crearea contului.

E-mail deja utilizat: dacă ați folosit aceeași adresă de e-mail pentru a crea un cont Phonak în trecut, veți primi de la noi un e-mail pentru a vă notifica și pentru  
a vă oferi instrucțiuni. Dacă doriți să creați un cont nou, vă rugăm să utilizați un alt e-mail. În caz contrar, vă puteți autentifica doar cu aceeași adresă de e-mail.
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Asocierea cu aparatele auditive Phonak

Să începem Continuare

Asociați-vă aparatele 
auditive pentru a utiliza 
myPhonak 

Căutare Asocierea aparatelor 
dvs. auditive

Asociere finalizată!

Acest lucru vă permite să folosiți toate caracteristicile 
excepționale din aplicația myPhonak, astfel încât 
să puteți ajusta setările aparatelor auditive, să 
luați legătura cu specialistul și să urmăriți nivelul 
de activitate. 

Se caută aparatele auditive. Acum puteți utiliza aplicația myPhonak

Aflați cum să faceți acest lucru

Doriți să activați comenzi pentru apeluri 
și redare de conținut audio pentru 
aparatele auditive? 

Aparatul auditiv 
pentru urechea stângă 

al Sophiei

Aparatul auditiv pentru 
urechea dreaptă 

al Sophiei

Aparatul auditiv pentru urechea 
stângă al Sophiei
Aparatul auditiv pentru urechea 
dreaptă al Sophiei

Aparatul auditiv pentru 
urechea stângă a lui Pete

DISPOZITIV GĂSIT:

FUNCȚIE OPȚIONALĂ

Solicitare de asociere prin 
Bluetooth

AsociereAnulare

Aparatul auditiv pentru urechea stângă al Sophiei 
ar dori să se asocieze cu iPhone-ul dvs.

Instrucțiuni de asociere
Apăsați pe Să începem 
şi urmați instrucțiunile pentru 
aparatele dvs. auditive.

Căutare
Aplicația caută aparate 
auditive compatibile şi le va 
afişa odată ce acestea sunt 
detectate. Acest lucru ar 
putea dura câteva secunde. 
Atunci când apar 
dispozitivele, atingeți 
dispozitivul pe care doriți să 
îl conectați. 

Asocierea aparatelor auditive
Aplicația se va conecta 
la fiecare aparat auditiv, 
în mod individual.   

Confirmare pentru fiecare 
dispozitiv
Pe dispozitivele Apple, 
confirmați asocierea apăsând 
pe Asociere în fereastra care 
apare pentru fiecare aparat 
auditiv, în mod individual. 

Funcții suplimentare
Atunci când aparatele 
auditive au fost asociate 
cu succes, aveți opțiunea 
de a asocia aparatele 
auditive pentru a primi 
apeluri telefonice şi pentru 
a reda muzică. 
Apăsați pe Continuare 
dacă doriți să omiteți această 
asociere suplimentară. 

Pentru a conecta aparate auditive cu Bluetooth® activat la myPhonak, urmați instrucțiunile de mai jos.
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Depanarea problemelor de asociere

Căutare
Se caută aparate auditive.

Permiteți myPhonak să acceseze  
locația acestui dispozitiv?

Refuzați

Numai de data aceasta

În timpul utilizării aplicației

Aparatul auditiv pentru urechea 
stângă al Sophiei
Aparatul auditiv pentru urechea 
dreaptă al Sophiei

Aparatul auditiv pentru urechea 
stângă a lui Pete

DISPOZITIV GĂSIT:

Asocierea aparatelor 
dvs. auditive

Asocierea aparatelor 
dvs. auditive

Aparatul auditiv 
pentru urechea stângă 

al Sophiei

Aparatul auditiv 
pentru urechea stângă 

al Sophiei

Aparatul auditiv pentru 
urechea dreaptă  

al Sophiei

Aparatul auditiv  
pentru urechea 

dreaptă al Sophiei

ReîncercațiConectați numai partea stângă

Reîncercați

Posibile erori în timpul procesului de configurare.
Pentru mai multe informații despre depanare, vizitați pagina de asistență Phonak la https://www.phonak.com/myphonakapp

Conexiunea eșuează 
la ambele aparate auditive
Apăsați pe Reîncercați 
pentru a reporni procesul 
de asociere şi urmați 
instrucțiunile.

Eroare de conectare 
a aparatului auditiv
Dacă asocierea cu unul 
dintre aparatele auditive 
eşuează, puteți apăsa pe 
Reîncercați pentru a reporni 
procesul de asociere.

Dispozitive incompatibile
Aplicația nu se poate conecta 
la aparatele auditive deoarece 
acestea nu sunt compatibile.
Pentru informații suplimentare, 
adresați-vă specialistului dvs.

Locație
Pe dispozitivele Android, 
trebuie să activați serviciile 
de localizare atunci când 
faceți o asociere cu 
dispozitivele Bluetooth® 
pentru prima dată. După 
configurarea inițială, puteți 
dezactiva din nou serviciile 
de localizare. 

https://www.phonak.com/myphonakapp
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Acasă - Vizualizare Telecomandă

Acasă Acasă Acasă AcasăSănătate Sănătate Sănătate SănătateDispozitive Dispozitive Dispozitive DispozitiveAsistență Asistență Asistență AsistențăProfil Profil Profil Profil

Ajustare program Ajustare program Ajustare program Ajustare program

S 100 % S 100 % S 100 % S 100 %

0 3 5 03

Automat Automat Automat Mașină

SĂNĂTATE SĂNĂTATE SĂNĂTATE SĂNĂTATE

TV TV TV Situație liniștităMuzică Muzică Muzică Relaxare

D 53 % D 53 % D 53 % D 53 %

Funcționalități disponibile pentru toate aparatele auditive.

Reglarea volumului 
aparatului auditiv
Mutați glisorul în sus pentru 
a creşte volumul sau în jos 
pentru a reduce volumul. 
Dacă purtați două aparate 
auditive, acest glisor 
controlează ambele 
dispozitive simultan.

Fără sonor
Apăsați pe Fără sonor pentru 
a opri sonorul aparatelor 
auditive.

Accesarea programelor 
Accesați programele de sunet 
direct din ecranul principal  
al aplicației. Glisați în carusel 
pentru a selecta un program 
care se potriveşte nevoilor 
dumneavoastră, atingându-l. 
Alegeți dintre:

Program automat

Programe create de 
specialistul dvs.

Programe create de 
dumneavoastră

  

Împărțirea volumului
Apăsați pe pictograma 
Împărțire pentru a regla 
volumul fiecărui aparat 
auditiv, în mod independent. 

Carusel programe
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Acasă - Vizualizare Telecomandă*

Acasă AcasăSănătate SănătateDispozitive DispozitiveAsistență AsistențăProfil Profil

Ajustare program Ajustare program

S 100 % S 100 %

0 0

Automat Automat

SĂNĂTATE SĂNĂTATE

TV TVMuzică Muzică

D 53 % D 20 %

Selectați opțiunea pe care doriți să o reglați

Anulare

Echilibru ambiental

Tinitus

Tinnitus noiser

Echilibru ambiental

Reduceți sau creșteți zgomotul pentru  
a acoperi tinitusul

Reduceți sau creșteți combinația de semnal 
transmis (provenit de la un microfon extern) 

și sunet ambiental (mediul ambiant)

Mai puțin
Mediul ambiant

Mai mult
Microfon extern

Închidere Închidere

*Pentru detalii despre caracteristici şi compatibilitatea cu aparatele auditive, luați legătura cu specialistul dvs.

Mai multe setări
În funcție de modul în care 
au fost programate aparatele 
auditive şi de accesoriile 
wireless pe care le aveți, veți 
putea regla mai multe setări, 
cum ar fi tinnitus noiser şi 
echilibrul ambiental, dacă 
redați conținut audio.

Exemplu
De exemplu, dacă aparatele 
auditive sunt compatibile 
cu funcția tinitus şi vă aflați 
într-un program de redare 
a conținutului audio, veți 
putea să le reglați pe ambele 
în ecranele dedicate.

Tinnitus noiser
Dacă suferiți de tinitus 
şi ați fost instruit de către 
specialistul dvs. cu privire 
la modul de utilizare 
a Tinnitus noiser, puteți 
regla volumul zgomotului 
de mascare.

Echilibru ambiental
Dacă utilizați un dispozitiv 
extern de redare a conținutului 
audio (de ex., TV Connector, 
muzică), puteți regla focusul 
pentru a auzi mai bine 
semnalul transmis sau, 
alternativ, pentru a auzi mai 
bine mediul ambiental.

Nivel baterie
Pentru aparatele auditive 
reîncărcabile, puteți vedea 
starea actuală de încărcare. 
Dacă nivelul bateriei este sub 
20 %, pictograma devine 
roşie. Luați în considerare 
reîncărcarea în curând.
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Acasă - Setări avansate Telecomandă

Acasă Sănătate Dispozitive Asistență Profil

Ajustare program

S 100 %

0

Automat

SĂNĂTATE

TV Muzică

D 100 %

Egalizator
Reglați intensitatea sunetului

Joase Medii Înalte

Închidere

PARAMETRI PRESTABILIȚI EGALIZATOR PARAMETRI PRESTABILIȚI EGALIZATOR

Reglare muzică Reglare muzică
Setări program Setări program

VOLUM VOLUM

REDUCEREA ZGOMOTULUI REDUCEREA ZGOMOTULUI

CONCENTRARE PE VORBIRE

DINAMICĂ

Reglați intensitatea sunetului
Utilizați setările preajustate pentru acces rapid

Reglați intensitatea sunetului
Utilizați setările preajustate pentru acces rapid

Reduceți sau creșteți volumul sunetului Reduceți sau creșteți volumul sunetului

Creșteți sau reduceți volumul sunetelor de fundal Creșteți sau reduceți volumul sunetelor de fundal

Ascultați mediul ambiant sau direct în față

Reduceți sunetele puternice sau creșteți 
sunetele moderate

Mic Mic

Mic Mic

Larg

Reduceți sunetele 
puternice

Mare Mare

Mare Mare

Îngust

Creșteți sunetele 
moderate

Predefinit Predefinit

Actualizare Salvați ca nou

Confort ConfortClaritate Claritate

Ajustare program
Apăsând pe Ajustare program, 
puteți modifica programul 
selectat utilizând setările 
avansate de sunet.

Setări program
Puteți regla programul 
selectat în diferite moduri. 
Utilizați glisoarele pentru 
a regla fiecare setare: parametri 
prestabiliți egalizator, control 
al volumului, reducerea 
zgomotului, concentrarea pe 
vorbire şi controlul dinamic.

Parametri prestabiliți 
egalizator
Parametrii prestabiliți 
ai egalizatorului vă permit 
să faceți reglări rapide 
ale intensității sunetului, 
în funcție de mediul acustic 
în care vă aflați. 
Atingeți pictograma 
egalizatorului pentru a face 
reglări mai avansate.

Reglarea intensității 
sunetului
Modificați intensitatea 
sunetului (frecvența) utilizând 
glisoarele. Apăsați pe Închidere 
pentru a reveni la setări.
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Acasă - Setări avansate Telecomandă - Crearea unui program nou sau actualizarea unui program existent

PARAMETRI PRESTABILIȚI EGALIZATOR

Reglare muzică Adăugați un program nou Adăugați un program nou
Setări program

VOLUM

REDUCEREA ZGOMOTULUI

Reglați intensitatea sunetului
Utilizați setările preajustate pentru acces rapid

Reduceți sau creșteți volumul sunetului

Creșteți sau reduceți volumul sunetelor de fundal

Mic Mare

Predefinit Confort Claritate

Actualizare Salvați ca nou

Salvare

Salvare Efectuat

Cum doriți să denumiți 
programul nou?

Cum doriți să denumiți 
programul nou?

Excelent, un program nou  
este adăugat!

Program nou Program nou

Această denumire este deja utilizată

C | Muzică

Puteți să creați încă patru programe (6/10)

Reglaje personalizate
După reglarea unui program 
existent, puteți alege 
să îl actualizați apăsând 
pe Actualizare sau să 
îl salvați ca program nou 
apăsând pe Salvați ca nou.

Denumirea reglajului 
personalizat
Puteți să salvați reglajele 
personalizate ca program 
nou şi să le denumiți cum 
doriți.

Denumire program nevalidă
Nu puteți refolosi acelaşi 
nume şi nici nu puteți lăsa 
spațiul necompletat. Numele 
valide nu pot conține mai 
mult de 22 de caractere şi nu 
pot conține doar spații goale.

Program salvat
Atunci când un program nou 
este salvat cu succes, acesta va 
fi adăugat în lista de programe 
şi veți fi informat despre 
numărul de sloturi disponibile 
în lista dumneavoastră. 
Apăsați pe Efectuat pentru 
a reveni la ecranul principal 
al telecomenzii. 

*Disponibil exclusiv la anumite aparate auditive



14

Setări avansate Telecomandă - Depanare

S-a atins numărul limită  
de programe

S-a atins numărul limită  
de programe

Gestionare

Gestionare

Închidere

Închidere

Din păcate, nu există mai multe sloturi 
disponibile pentru a salva un program 

cu acest program de bază. Puteți salva doar  
4 programe cu același program de bază

Din păcate, ați atins numărul maxim  
de programe personalizate

GESTIONAREA PROGRAMELOR

Gestionați-vă programele Gestionați-vă programele

Confirmare Confirmare

Puteți avea maximum 4 programe personalizate 
create din același program de bază. Selectați 
programul pe care doriți să îl înlocuiți cu cel nou.

Muzică

Muzică

TV

Restaurant

Mașină

MașinăSport

Sport

Program de bază: Muzică

Program de bază: Muzică

Program de bază: TV

Program de bază: Restaurant

Program de bază: Muzică

Program de bază: MuzicăProgram de bază: Muzică

Activ

Activ

S-a atins numărul limită de programe - număr maxim 
pentru același program de bază
Puteți avea maximum patru programe bazate pe acelaşi 
program de bază.  
Dacă atingeți numărul limită, aveți opțiunea de a înlocui 
un program existent cu cel nou apăsând pe Gestionare.

S-a atins numărul limită de programe - număr maxim 
de programe
Puteți avea maximum zece programe personalizate 
salvate în lista de programe.  
Dacă atingeți numărul limită, aveți opțiunea de a înlocui 
un program existent cu cel nou apăsând pe Gestionare.
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Sănătate – Configurare

Acasă AcasăSănătate SănătateDispozitive DispozitiveAsistență AsistențăProfil Profil

Înregistrare

Bine ați venit în secțiunea 
Sănătate.

Începeți să monitorizați timpul 
de purtare, pașii, ritmul cardiac 

și stabiliți obiective de activitate 

SĂNĂTATE

Sincronizat la 07:30 în 04.12.2021

Permiteți myPhonak  
să vă acceseze locația  
pentru sincronizarea  

datelor de fundal

Permiteți în timpul utilizării aplicației

Permiteți o dată

Nu permiteți

myPhonak folosește locația dvs. pentru 
a crește calitatea datelor monitorizate 

privind starea de sănătate

RITM CARDIAC

TIMP DE PURTARE

Niciun obiectiv setat
h0 30 4.600min.

Niciun obiectiv setat
pași

PAȘI ZILNICI

Efectuat

Sunt de acord să partajez toate datele mele 
privind starea de sănătate cu myPhonak 
pentru a îmbunătăți experiența cu aplicația.
Citiți mai multe despre datele privind starea 
de sănătate.

Puteți să modificați aceste preferințe în orice 
moment din aplicație 

Avem nevoie de  
permisiunea dvs. 
pentru a utiliza datele 
dvs. privind starea de 
sănătate pentru a vă 
oferi funcționalitatea 
optimă a myPhonak.

Unele caracteristici ale secțiunii Sănătate descrise aici sunt disponibile numai cu anumite aparate auditive. 
Pentru mai multe informații, consultați phonak.com.

Înregistrare
Pentru a accesa caracteristicile 
secțiunii Sănătate, trebuie 
să vă înregistrați cu contul 
myPhonak. 

Activare servicii de localizare 
Activați serviciile de localizare 
pe iPhone pentru a îmbunătăți 
calitatea monitorizării datelor 
privind starea dumneavoastră 
de sănătate, permițând 
sincronizarea frecventă 
a datelor. Prin interzicerea 
accesului, nu veți putea 
monitoriza datele privind starea 
dumneavoastră de sănătate.

Îmbunătățirea produsului
Permițându-ne să accesăm 
datele privind starea 
dumneavoastră de sănătate, 
ne puteți ajuta să îmbunătățim 
funcționalitatea de sănătate 
şi să vă oferim o experiență 
mai bună şi caracteristici 
mai personalizate în viitor. 
Datele dumneavoastră vor 
fi prelucrate aşa cum este 
descris în notificarea privind 
confidențialitatea şi nu pot 
fi monitorizate.

Intrare în secțiunea Sănătate
Atunci când configurarea este 
finalizată, puteți intra în tabloul 
de bord pentru secțiunea 
Sănătate (ecranul de pornire 
pentru secțiunea Sănătate).
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Sănătate

Acasă AcasăSănătate SănătateDispozitive DispozitiveAsistență AsistențăProfil Profil

SĂNĂTATE

SĂNĂTATE SĂNĂTATE

Sincronizat la 07:30 în 04.12.2021 Sincronizat la 07:30 în 04.12.2021

Sincronizat la 07:30 în 04.12.2021 Sincronizat la 07:30 în 04.12.2021

Acasă Sănătate Dispozitive Asistență Profil

SĂNĂTATE

Conectarea aparatului auditiv a eșuat

RITM CARDIAC

RITM CARDIAC RITM CARDIAC

RITM CARDIAC

TIMP DE PURTARE TIMP DE PURTARE

TIMP DE PURTARE

8 h/zi 8 h/zi

8 h/zi

56 BPM în repaus

56 BPM în repaus

h h

h

BPM

BPM

10 10

3

- -

- -

30 30

10

12.550 12.550

12.5504.600

min. min.

min.

10.000 pași/zi 10.000 pași/zi

Niciun obiectiv setat

pași pași

pașipași

PAȘI ZILNICI PAȘI ZILNICI

RITM CARDIAC

TIMP DE PURTARE

8 h/zi

56 BPM în repaus

h

BPM

10

- -

30 min.
10.000 pași/zi

PAȘI ZILNICIPAȘI ZILNICI

Vizitați site-ul

RESURSE PENTRU 
SĂNĂTATE

Rămâneți în formă!
Consultați alte aplicații 
care vă pot ajuta să rămâneți 
sănătos.

* Pentru a accesa în timp real Paşi în secțiunea Sănătate, purtătorii de dispozitive compatibile Paradise Audéo R 

şi Audéo RT trebuie să le actualizeze la cea mai recentă versiune de firmware. Purtătorii de dispozitive 

Naida P-PR vor accesa în timp real timpul de purtare şi actualizările de ore pentru graficele paşilor.

Informațiile conținute în această secțiune au doar scop educațional şi informativ. Informațiile afişate în secțiunea de sănătate nu trebuie să înlocuiască sfatul medical profesionist.  

Dacă aveți întrebări despre starea dumneavoastră de sănătate sau înainte de a începe un program de exerciții fizice, trebuie să consultați întotdeauna un medic sau alt profesionist din domeniul sănătății.

Conținutul tabloului de bord pentru sănătate
În tabloul de bord pentru sănătate veți putea:
• Să accesați funcțiile de sănătate compatibile cu 

aparatele auditive şi să vedeți cum se schimbă valorile 
acestora în timp real*

• Să vedeți progresul obiectivului, dacă este deja configurat
• Să accesați sfaturi de sănătate (recomandări pentru 

alte aplicații de sănătate)

Exemple de progres al obiectivelor
Dacă ați stabilit obiective, veți putea vedea 
progresul dumneavoastră în cercul verde din 
jurul pictogramei fiecărei caracteristici.
Dacă ați depăşit valoarea maximă a obiectivului 
dumneavoastră, veți vedea un al doilea cerc 
în jurul pictogramei.

Conectarea la aparatele dvs. auditive
Nu uitați că trebuie să fiți conectat 
la aparatele dvs. auditive pentru a putea 
vedea cum se schimbă valorile funcțiilor 
de sănătate în timp real. Sincronizarea 
frecventă a aplicației cu aparatele dvs. 
auditive permite obținerea de informații 
de timp mai precise. Dacă conexiunea 
eşuează sau datele dumneavoastră nu pot 
fi sincronizate, veți fi notificat şi condus 
către site-ul cu Întrebări frecvente pentru 
a afla cum să faceți acest lucru.
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Vizualizări detaliate ale caracteristicilor din secțiunea Sănătate – Timp de purtare, pași, 
niveluri de activitate*, distanță parcursă în mers sau alergare**

Timp de purtare PașiTimp de purtare Pași

Curent CurentMedie săptămânală Medie săptămânală

H H0 9MIN. Pași PașiMIN.20 4.500 7.10000
Vineri, 28 martie 2021 Vineri, 28 martie 202124-31 martie 2021 24-31 martie 2021

Stânga PașiStânga Pași

Min. PașiH Pași

Dreapta Dreapta Obiective MedieObiective Medie

Zi ZiZi ZiSăptămână SăptămânăSăptămână SăptămânăLună LunăLună LunăAn AnAn An

CURENT MEDIE SĂPTĂMÂNALĂ

OBIECTIV ZILNIC

CURENT MEDIE SĂPTĂMÂNALĂ

Sincronizat la 07:30 în 04.12.2021

9 h 00 min.9 h 00 min.
Stânga

Situații liniștite

Muzică

2 h 00 min.

6 h 00 min.

Dreapta

Condiții de zgomot

Redare conținut audio

0 h 30 min.

0 h 30 min.

Stabilire obiectiv

Mediile dvs. ambientale

*Pentru toate aparatele auditive Audéo™ Paradise reîncărcabile şi Phonak Audéo Fit™

**Numai pentru aparatele auditive Phonak Audéo Fit™

Timp de purtare
Făcând clic pe fişa timpului de purtare din tabloul 
de bord, intrați în graficul timpului de purtare zilnic. 
Accesați vizualizarea săptămânală, lunară sau anuală 
apăsând pe bara respectivă, care devine verde.

Dacă aveți două aparate auditive, graficele afişează 
valoarea ambelor aparate auditive din urechea stângă 
şi dreaptă. Mai jos, vedeți valorile curente (pentru 
vizualizarea zilnică) sau medii (pentru vizualizarea 
non-zilnică), precum şi defalcarea timpului de purtare 
în diferite medii ambientale.

Pași, niveluri de activitate și distanță
Făcând clic pe fişa paşilor din tabloul de bord, intrați în graficul 
paşilor zilnici. Accesați vizualizarea săptămânală, lunară sau 
anuală apăsând pe bara respectivă, care devine verde. 

Mai jos vedeți valorile curente (pentru vizualizarea zilnică) 
sau medii (pentru vizualizarea non-zilnică), precum 
şi distanța aproximativă pe care ați parcurs-o în mers 
sau alergare**. 

Nivelurile de activitate arată timpul în care nu ați avut 
nicio activitate, ați avut o activitate scăzută (este detectată 
o mişcare), medie (este detectat mersul pe jos) sau ridicată 
(este detectată alergarea).
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Vizualizări detaliate ale caracteristicilor din secțiunea Sănătate – Ritm cardiac*

Ritm cardiac Ritm cardiac

Nu sunt date disponibile despre ritmul cardiac în repaus Medie lunară ritm cardiac în repaus

-- 63BPM BPM

Vineri, 28 martie 2021 Martie 2021

Ritm cardiac Ritm cardiac

BPM BPM BPM

Ritm cardiac în repaus Ritm cardiac în repaus

Zi ZiSăptămână SăptămânăLună LunăAn An

RITM CARDIAC ÎN TIMP REAL RITM CARDIAC ÎN TIMP REAL

Ritmul cardiac al fiecărei persoane 
este unic și poate fi influențat de multe 

lucruri, cum ar fi vârsta, sănătatea fizică 
și mintală, temperatura corpului sau 

anumite medicamente. 
 

Este normal ca ritmul cardiac al unei 
persoane să fluctueze pe parcursul 
zilei. Ritmul cardiac este, de obicei, 

cel mai scăzut atunci când stați întins. 
Ritmul cardiac crește în timpul activității 
fizice, exercițiile intense producând un 
ritm cardiac mai mare decât exercițiile 

mai ușoare. 

Ritm cardiac

Monitorizarea ritmului cardiac (RC)
Toate vizualizările includ ritmul cardiac (RC) în timp real. Vizualizarea 
zilnică include cel mai mic ritm cardiac în repaus (RCR) şi intervalele 
de RC pe oră. Vizualizarea săptămânală include cel mai mic ritm 
cardiac în repaus (RCR) pe zi, ritmul cardiac (RC) în timp real 
şi intervalele RC pe zi. 

Vizualizările săptămânale, lunare şi anuale includ:
• Vizualizare zilnică - rezoluție orară (intervalul RC periodic 

şi în timp real pe oră, cel mai mic RC în repaus pe zi),
• Vizualizări săptămânale/lunare/anuale - rezoluția zilnică/

săptămânală/lunară a intervalelor RC şi a intervalelor RCR

Mai multe informații
Faceți clic pe pictograma (i) din 
partea dreaptă sus a ecranului 
pentru a obține mai multe 
informații şi referințe despre 
ritmul cardiac şi de ce este 
important să monitorizați 
ritmul cardiac în repaus. 

*Numai pentru aparatele auditive Phonak Audéo Fit™
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Sănătate - Alte funcționalități*

Stabilire obiectiv timp de purtare Stabilire obiectiv timp de purtare

OBIECTIV ZILNIC

Situații liniștite

Purtarea aparatelor auditive în mod 
regulat (conform recomandărilor 

specialistului dvs.) vă poate îmbunătăți 
dispoziția și bunăstarea generală.

0 100 0ore oremin. min.

Purtarea aparatelor auditive în mod 
regulat (conform recomandărilor 

specialistului dvs.) vă poate îmbunătăți 
dispoziția și bunăstarea generală. 

Muzică

Condiții de zgomot

Redare conținut audio

2 h 00 min.

6 h 00 min.

0 h 30 min.

0 h 30 min.

Stabilire obiectiv Stabilire obiectiv

Eliminare obiectiv Eliminare obiectiv

Timp de purtare

Medie săptămânală

H9 MIN.00
24-31 martie 2021

10 h 30 min. 20 h 30 min.

Stânga

H

Dreapta Obiective Medie

Zi Săptămână Lună An

MEDIE SĂPTĂMÂNALĂ

Sincronizat la 07:30 în 04.12.2021

Stabilire obiectiv

9 h 00 min.9 h 00 min.
Stânga Dreapta

Mediile dvs. ambientale

Stabilirea, modificarea și eliminarea obiectivelor*
Stabilirea obiectivelor este opțională pentru paşi şi timpul de purtare. 
Le puteți stabili în timpul configurării secțiunii Sănătate, în tabloul 
de bord pentru sănătate sau în vizualizările detaliate ale acestor 
caracteristici.

Faceți clic pe butonul Stabilire obiectiv sau Modificare obiectiv 
pentru a urmări fluxul de ecrane, aşa cum se arată mai sus 
în exemplu. Introduceți un număr valid pentru timpul de purtare 
sau paşi şi apăsați pe Stabilire obiectiv pentru a salva modificările. 
Apăsați pe Eliminare obiectiv, dacă doriți să îl ştergeți. 

*Numai pentru aparatele auditive Audéo™ Paradise reîncărcabile şi Phonak Audéo Fit™

Sfaturi ecran
Faceți clic pe un punct 
al barelor din grafic pentru 
a vedea valorile exacte 
afişate într-un banner alb 
(sfaturi ecran).
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Dispozitive

Audéo P90 

Curent: Autosense

Automat
Mașină

Restaurant
Situație liniștită

Convorbire în mediu 
zgomotos

Restaurant

40 % 53%

Selectați conexiunea

Informații despre produs

Setați redarea

Setați Controlul tactil

Modificați setările

Setați un memento

PROGRAMELE 
APARATELOR AUDITIVE

STÂNGA DREAPTA

APELURI TELEFONICE 
PRIN BLUETOOTH

AUDÉO™ P90

REDARE BLUETOOTH

CONTROL TACTIL

PORNIRE AUTOMATĂ

MEMENTO PENTRU CURĂȚARE

Program de bază: Restaurant

GESTIONAREA PROGRAMELOR

SETĂRI DISPOZITIV

DISPOZITIVUL DVS.

Acasă Sănătate Dispozitive Asistență Profil

Programele aparatelor auditiveAudéo P90 Programele aparatelor auditive

REGLAT DE CĂTRE SPECIALISTUL DVS.

DENUMIRE PROGRAM

PROGRAM DE BAZĂ

REGLAJE PERSONALIZATE

Ignorați dispozitivele mele

Ștergere program

Reglarea sau ștergerea unui program de bază afectează 
toate celelalte programe cu care este legat.

Aparatele mele auditive
Model urechea stângă: 
Model urechea dreaptă:
Actualizare software  
pentru urechea stângă:

Actualizare software  
pentru urechea dreaptă:
Licență Roger stânga:
Licență Roger dreapta:

Audéo P90 

Audéo P90 

304.3021.00

304.3021.00
03
Neinstalat

*Disponibil exclusiv la anumite aparate auditive

Ecranul principal 
al dispozitivelor
În secțiunea Dispozitive 
puteți accesa tot ce este 
legat de aparatele auditive, 
de ex., Gestionarea 
programelor şi Setările 
dispozitivului. De asemenea, 
puteți vedea starea bateriei 
pentru modelele reîncărcabile. 

Ignorare dispozitive
Accesați fişa Dispozitivele dvs. 
din partea de jos a ecranului 
principal Dispozitive pentru 
a elimina dispozitivele. 
Va apărea un mesaj pop-up 
după ce faceți clic pe butonul 
Ignorați dispozitivele mele, 
unde va trebui să confirmați 
eliminarea. 
Rețineți că, procedând astfel, 
trebuie să vă asociați din nou 
aparatele auditive, pentru 
a putea utiliza aplicația. 

Gestionarea programelor 
Apăsând pe Programele 
dispozitivului, veți putea vedea 
toate programele disponibile. 
Apăsați pe unul dintre programe 
pentru a edita denumirea sau 
pentru a-l şterge. Există trei tipuri 
de programe: automate, programe 
create de către specialistul dvs. 
şi programele dumneavoastră 
personalizate. Dacă există 
o pictogramă lângă denumirea 
programului, înseamnă că aceasta 
este disponibilă pe butonul 
aparatelor auditive. 

Programele dispozitivului
Puteți să editați denumirea 
programului şi să ştergeți 
programul. De asemenea, veți 
putea vedea la ce program de 
bază este legat programul.
Apăsați pe Ștergere program 
pentru a şterge programul. 
Va apărea un mesaj pop-up 
unde va trebui să confirmați 
eliminarea. 
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Sesiune Asistență și Asistență la distanță 

Bună ziua!
Cum vă putem 

ajuta astăzi?

ASISTENȚĂ LA DISTANȚĂ

AJUTOR

Acasă Sănătate Dispozitive Asistență Profil

Discutați cu 
specialistul dvs. 
printr-un apel 
video

Răspunsuri la cele mai 
frecvente întrebări
Asociere, reglaje, programe...

Citiți ghidul 
de utilizare 
myPhonak

Aflați mai 
multe despre 
caracteristicile 
aplicației 
myPhonak

O recapitulare rapidă 
a funcțiilor pe care 
le puteți utiliza în 
aplicația myPhonak

ÎNCEPEȚI O SESIUNE  > 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

GHID DE UTILIZARE  >

CARACTERISTICILE 
APLICAȚIEI  >

TURUL APLICAȚIEI  >

Începere Asistență la distanță

Vizualizați mai multe

Intrați în sala de așteptare

Luați legătura 
cu specialistul dvs.

Sunteți gata să începeți? Atunci când 
este timpul pentru programare, apăsați 

pe „Intrați în sala de așteptare”

Discutați cu specialistul dvs. printr-un apel video 
pentru a vă ajusta aparatele auditive în timp real 
oriunde vă aflați.

Cum să evitați problemele în timpul apelului. 
Consultați sfaturile noastre

myPhonak ar dori să acceseze 
microfonul telefonului.

OKNu permiteți

myPhonak are nevoie de acces la microfon. 
Acesta vă permite să vorbiți cu specialistul dvs.

*Link către Întrebări frecvente: https://product-support.phonak.com/

Secțiunea de asistență
Din ecranul de asistență 
puteți accesa Întrebări 
frecvente*, Ghidul de 
utilizare, site-ul pentru 
videoclipuri, Setări juridice  
şi puteți trimite feedback. 
De asemenea, puteți accesa 
Asistența la distanță.

Asistență la distanță
Apăsând pe Începeți 
o sesiune de pe ecranul 
Asistență, veți putea avea 
o sesiune de Asistență 
la distanță cu specialistul 
dvs. Sesiunea de Asistență 
la distanță trebuie să 
fie planificată în prealabil 
cu specialistul dvs.

Apăsați pe Începere Asistență 
la distanță pentru a continua. 

Începerea sesiunii
Atunci când ați început 
sesiunea, va trebui să apăsați 
pe Intrați în sala de 
așteptare. Ulterior, specialistul 
dvs. va putea să vă apeleze. 

Acces la microfon 
și la camera video
Apăsați pe OK pentru 
a permite accesul aplicației 
myPhonak la microfon 
şi la camera video.

https://product-support.phonak.com/
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Începere sesiune Asistență la distanță 

Apelul dvs. s-a finalizatSpecialistul dvs.

apelează

Acceptare Atingeți ecranul pentru a afișa sau pentru 
a ascunde comenzile

Atingeți ecranul pentru a afișa sau pentru 
a ascunde comenzile

S conectat D conectat

Refuzare
Efectuat

Am dori să aflăm mai multe despre 
experiența dvs., astfel încât să 
putem oferi servicii mai bune tuturor 
utilizatorilor myPhonak.

ACORDAȚI O NOTĂ EXPERIENȚEI DVS.

Acceptarea unui apel video
Aplicația vă va face legătura 
cu specialistul dvs., apăsați 
pe Acceptare pentru 
a accepta apelul. 

Apel în curs 
După câteva secunde, imaginea 
video este configurată şi veți 
putea să-l vedeți şi să-l auziți 
pe specialistul dvs. Folosind 
comenzile, puteți să opriți/
reporniți sonorul, să dezactivați 
camera video, să comutați 
camera şi să finalizați apelul.  

Aparate auditive conectate 
Dacă specialistul dvs. trebuie 
să se conecteze la aparatele 
auditive, acest lucru se poate 
face de la distanță utilizând 
smartphone-ul dvs. 
Specialistul dvs. vă va anunța 
atunci când se conectează 
la aparatele dumneavoastră 
auditive.  

Finalizarea apelului
Atunci când apelul s-a 
finalizat, veți putea acorda 
o notă experienței dvs. 
Apăsați pe link pentru 
a trimite feedback. Apăsați 
pe Efectuat pentru a reveni 
la ecranul de destinație.   
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Depanare în timpul sesiunii Asistență la distanță 

Atingeți ecranul pentru a afișa sau pentru 
a ascunde comenzile

S deconectat D deconectat

Nu sunteți conectat la o rețea 
Wi-Fi în acest moment

Apel eșuat

Apelul video pentru asistență 
la distanță este în desfășurare

Nu mai afișați acest mesaj

Ok OK

Reluați apelul

Închideți apel

Utilizați, în prezent, datele dvs. mobile. 
Pentru a asigura o calitate video mai 

bună și pentru a evita costurile pentru 
utilizarea datelor din partea furnizorului 

de telefonie mobilă, vă recomandăm 
să utilizați Wi-Fi pentru apel. 

Sesiunea dvs. de Asistență la distanță 
s-a încheiat în mod neașteptat. Apăsați 

pe „Ok” pentru a reveni și a reporni apelul.

Sunteți sigur că doriți să închideți apelul? 
Modificările aduse setărilor aparatului 

auditiv se pot pierde.

Conexiune Wi-Fi 
Sesiunea de Asistență 
la distanță se face folosind 
internetul. Pentru o calitate 
mai bună, vă recomandăm 
să utilizați Wi-Fi. 

Conexiune pierdută 
cu aparatele auditive 
Veți putea vedea conexiunea 
cu aparatele auditive 
în partea de sus a ecranului. 
Dacă aparatele auditive 
se deconectează, simbolul 
va deveni roşu. Specialistul 
dvs. va trebui, apoi, să se 
reconecteze la aparatele 
auditive.

Apel eșuat
Dacă apelul eşuează, apăsați 
pe Ok pentru a reveni 
la ecranul principal, de unde 
puteți reporni apelul.   

Finalizarea apelului 
în timpul derulării
Dacă finalizați apelul în timp 
ce acesta este în curs, veți 
primi acest mesaj pop-up. 
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Profil

Contul dvs.
sophia.scott@hotmail.com

EDITAREA DETALIILOR DVS.

PROFIL

PAROLĂ ȘI SECURITATE

SETĂRI

Acasă Sănătate Dispozitive Asistență Profil

Informații și securitate

Sophia

Scott

sophia.scott@hotmail.com

Elveția

Schimbare parolă

DETALII PERSONALE

Prenume

Nume

Adresă de e-mail

Țara

Deconectare

Ștergere cont

Date privind starea de sănătate

Preferințe privind starea de sănătate

Confidențialitatea datelor

Ajutați-ne să ne 
îmbunătățim serviciul
Partajarea datelor dvs. de sănătate ne ajută să îmbunătățim 
funcțiile și caracteristicile aparatelor dvs. auditive, și să 
îmbunătățim experiența aplicației myPhonak.  

Selectați datele pe care doriți să le împărtășiți cu noi:

Detalii personale Confidențialitatea datelor

Secțiunea Profil
În ecranul Profil puteți edita 
informațiile de profil şi puteți regla 
preferințele legate de Sănătate 
şi Confidențialitatea datelor.

Dacă doriți să vă deconectați de 
la aplicație, apăsați pe Deconectare. 

Detalii personale
Puteți edita informațiile 
personale din Detalii personale 
şi puteți modifica informațiile 
de securitate. Dacă doriți 
să ştergeți contul dvs., apăsați 
pe Ștergere cont. Va trebui 
să introduceți parola pentru 
a confirma acțiunea. 

Confidențialitatea datelor
Aici puteți alege oricând 
ce date doriți să partajați 
cu Phonak.

Detaliile despre datele 
pe care le prelucrăm sunt 
descrise în Notificarea 
privind confidențialitatea. 
Aceasta este disponibilă 
oricând în Asistență > 
Documentație juridică.
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Informaţii importante referitoare la siguranţă

Utilizarea recomandată: 
Software-ul de reglaj independent al aplicației este destinat 
utilizatorilor de aparate auditive pentru a selecta, 
a configura şi a salva setările aparatului auditiv, în funcție de 
aria limitată permisă de software-ul de reglaj. De asemenea, 
aplicația le permite utilizatorilor de aparate auditive şi îi 
încurajează să se conecteze şi să comunice cu specialiştii 
lor pentru reglaje de la distanță ale aparatelor auditive.

Populația de pacienți prevăzută: 
Acest dispozitiv este destinat pacienţilor cu hipoacuzie 
uşoară până la profundă, unilaterală şi bilaterală, cu 
vârsta de peste 17 ani. Caracteristica Tinitus este destinată 
pacienţilor cu tinitus cronic, cu vârsta de peste 18 ani.

Utilizatorul prevăzut: 
Persoana cu hipoacuzie care foloseşte un dispozitiv 
compatibil

Indicaţii: 
Vă rugăm să reţineţi că indicaţiile nu derivă din 
aplicație, ci din aparatele auditive compatibile. 
Indicaţiile clinice generale pentru utilizarea aparatelor 
auditive şi caracteristicile Tinitus sunt următoarele:

• Prezenţa unei hipoacuzii
 >  Unilaterală sau bilaterală
 > De transmisie, neurosenzorială sau mixtă
 > Uşoară până la profundă 

• Prezenţa tinitusului cronic (valabil doar pentru 
dispozitivele care oferă caracteristica Tinitus)

Contraindicaţii:
Vă rugăm să reţineţi că aceste contraindicaţii nu derivă 
din aplicație, ci din aparatele auditive compatibile. 
Contraindicaţiile clinice generale pentru utilizarea aparatelor 
auditive şi caracteristicile Tinitus sunt următoarele:

• Hipoacuzia nu se încadrează în plaja de acoperire 
a aparatului auditiv (ex: amplificare, răspuns în frecvență)

• Tinitus acut
• Malformație a urechii (ex: conductul auditiv închis; 

absenţa auriculei)
• Hipoacuzie neurală (patologii retrocohleare precum 

nerv auditiv absent/neviabil)

Criteriile principale pentru a recomanda unui pacient 
să solicite o opinie medicală sau o opinie a altui specialist 
şi/sau un tratament sunt următoarele:

• Malformație congenitală sau traumatică, vizibilă 
a urechii;

• Antecedente de secreții active la nivelul urechii, 
în ultimele 90 de zile;

• Antecedente de hipoacuzie bruscă sau cu progres rapid 
la nivelul uneia sau ambelor urechi, în ultimele 90 de zile;

• Amețeli acute sau cronice; 
• Diferența audiometrică între curba osoasă şi cea 

aeriană egală cu 15 dB sau mai mare la 500 Hz, 
1.000 Hz şi 2.000 Hz; 

• Dovezi vizibile de acumulare semnificativă de cerumen 
sau de prezență a unui corp străin în conductul auditiv; 

• Dureri sau disconfort la nivelul urechii; 

• Aspect anormal al timpanului sau conductului 
auditiv, cum ar fi:

 > Inflamare a canalului auditiv extern;
 > Timpan perforat;
 > Alte anomalii pe care specialistul dvs. le consideră 
probleme medicale.

Specialistul dvs. poate considera că recomandarea nu este 
necesară sau în interesul pacientului, în următoarele cazuri:

• Atunci când există suficiente dovezi că afecţiunea 
a fost investigată complet de un medic specialist 
şi toate tratamentele posibile au fost furnizate;

• Afecţiunea nu s-a agravat sau modificat semnificativ 
de la ultima investigaţie şi/sau tratament;

• Dacă pacientul şi-a exprimat decizia informată 
şi competentă de a nu accepta recomandarea de 
a obține o opinie medicală, este permisă recomandarea 
sistemelor de aparate auditive corespunzătoare, 
care fac obiectul următoarelor considerații:

 > Recomandarea nu va avea niciun efect advers asupra 
sănătății sau stării generale de bine a pacientului; 

 > Fişele pacientului confirmă că s-au avut în vedere 
toate consideraţiile necesare în interesul pacientului.

Dacă este necesar din punct de vedere juridic, pacientul 
trebuie să semneze un consimţământ pentru a confirma 
faptul că recomandarea specialistului nu a fost acceptată 
şi că acest lucru reprezintă o decizie informată.
 

Vă rugăm să citiți informațiile relevante referitoare la siguranță de la paginile următoare, înainte de a utiliza aplicația.
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Informaţii importante referitoare la siguranţă

Beneficiu clinic: 
Aplicația aduce beneficii utilizatorilor prevăzuți, oferind 
posibilitatea de a regla şi salva setările aparatului auditiv 
la nevoile individuale, în intervalul permis de reglajul inițial.
Aplicația oferă o modalitate uşoară pentru utilizatorii 
prevăzuți de a comunica şi de a se conecta cu specialistul 
lor pentru reglaje de la distanță ale aparatelor auditive.

Reacții adverse:
Vă rugăm să reţineţi că reacțiile adverse nu derivă 
din aplicație, ci din aparatele auditive compatibile.
Efectele secundare fiziologice ale aparatelor auditive, 
precum tinitus, amețeli, acumulare de cerumen, 
presiune prea mare, transpirație sau umezeală, flictene, 
mâncărimi şi/sau iritații, înfundare sau senzație de plin 
şi consecințele acestora, cum ar fi dureri de cap şi/sau 
durere de urechi, pot fi rezolvate sau reduse de către 
specialistul dvs.
Este posibil ca aparatele auditive convenţionale să 
îi expună pe pacienţi la niveluri mai mari de sunet, 
lucru care poate provoca schimbări de praguri ale 
plajei de frecvenţă afectată de trauma auditivă.

Limitări de utilizare: 
Utilizarea aplicației este limitată la capacitățile 
dispozitivului/dispozitivelor compatibil(e).

Orice incident grav care a avut loc în legătură 
cu aplicația trebuie să fie raportat reprezentantului 
producătorului şi autorităţii competente din statul 
de reşedinţă. Incidentul grav este descris drept orice 
incident care, în mod direct sau indirect, a condus 
sau este posibil să fi condus sau ar putea conduce 
la oricare dintre următoarele:

a. decesul unui pacient, utilizator sau al unei alte 
persoane

b. deteriorarea gravă temporară sau permanentă 
a stării de sănătate a unui pacient, utilizator sau 
a unei alte persoane

c. o ameninţare gravă a sănătăţii publice

Pentru a raporta o funcționare sau un eveniment 
neaşteptat, contactați producătorul sau un 
reprezentant al acestuia.

Vă rugăm să citiți informațiile relevante referitoare la siguranță de la paginile următoare, înainte de a utiliza aplicația.
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Informaţii importante referitoare la siguranţă

Ghidul de utilizare pentru toate versiunile aplicației, 
în toate limbile aplicabile, în format electronic, poate 
fi accesat din pagina web. Pentru a accesa ghidurile 
de utilizare, urmați procesul: 

• Faceți clic pe https://www.phonak.com/com/en/
about-us/countries.html şi alegeți țara de interes 

• Accesați „Support” (engleză) sau echivalentul 
în limba respectivă (Asistență) 

• Accesați „User Guides” (engleză) sau echivalentul 
în limba respectivă (Ghiduri de utilizare) 

• Accesați „Apps” (engleză) sau echivalentul în limba 
respectivă (Aplicații) 

• Alegeți „myPhonak app” (Aplicația myPhonak) 

Alternativ, versiunea actuală a ghidului de utilizare 
myPhonak poate fi accesată direct din aplicație 
navigând la secțiunea Asistență şi apoi apăsând pe fişa 
„Ghid de utilizare”. Ghidul de utilizare se va deschide 
apoi într-o fereastră externă a browserului. 

Notă de securitate 
Datele pacientului sunt considerate informaţii 
confidenţiale, iar protecţia lor este importantă:
• Asigurați-vă că smartphone-urile sunt actualizate 

la cele mai recente actualizări de securitate ale 
sistemului de operare. Activați actualizarea automată.

• Asigurați-vă că versiunea aplicației dumneavoastră 
instalată este actualizată 

• Folosiți numai aplicații originale Sonova, din magazinele 
oficiale, cu aparatele dumneavoastră auditive.

• Instalați numai aplicații cunoscute, din magazinele oficiale   
• Asigurați-vă că utilizați parole puternice şi păstrați 

confidențialitatea privind acreditările  
• Blocați telefonul cu PIN şi/sau date biometrice 

(de exemplu, amprentă, față) şi setați telefonul să 
se blocheze automat după câteva minute de inactivitate.

• Asigurați-vă că aplicațiile instalate au numai 
permisiunile de care au nevoie

• Evitați asocierea prin Bluetooth cu dispozitivele 
auditive în locuri publice

• NU folosiți un telefon jailbroken sau rooted
Asiguraţi-vă că datele sunt păstrate în siguranţă 
în orice moment. Vă rugăm să reţineţi că această 
enumerare nu este exhaustivă.  
• La transferul datelor prin canale nesecurizate, 

trimiteţi datele anonimizate sau criptaţi-le.  
• Protejaţi copiile de siguranţă a datelor de pe 

smartphone-ul dumneavoastră nu doar împotriva 
pierderii, ci şi împotriva furtului. 

• Eliminaţi toate datele de pe un smartphone care nu 
mai sunt în uz sau care urmează să fie eliminate.

Întreţinerea software-ului: 
Monitorizăm constant feedbackul primit de pe piaţă. 
Dacă întâmpinați probleme cu cea mai recentă 
versiune a aplicației, contactați reprezentantul local 
al producătorului şi/sau furnizați feedback în Appstore 
sau Google Play Store.

Vă rugăm să citiți informațiile relevante referitoare la siguranță de la paginile următoare, înainte de a utiliza aplicația.
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Informaţii importante referitoare la siguranţă

Vă rugăm să citiți informațiile relevante referitoare la siguranță de la paginile următoare, înainte de a utiliza aplicația.

Modificarea setărilor, de ex., reducerea volumului sau creşterea 
nivelului de anulare a zgomotelor poate duce la pericole, cum 
ar fi faptul că zgomotul traficul nu mai este auzit.

Pentru a obține o copie gratuită pe suport de hârtie a instrucțiunilor 
de utilizare, contactați reprezentantul local al Sonova. O copie vă va fi 
trimisă în termen de 7 zile.

Dacă aparatele auditive nu răspund la dispozitiv din cauza unei 
perturbări neobişnuite de câmp, îndepărtați-vă de câmpul perturbator.

Dacă aparatele auditive nu răspund, vă rugăm să verificați dacă sunt 
pornite şi dacă bateria nu este descărcată.

Activați funcția Bluetooth. Funcția Bluetooth trebuie să fie activată 
pentru conectarea la aparatele auditive.
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Explicarea simbolurilorInformații referitoare la conformitate

Europa: Declaraţie de conformitate 
 
Sonova AG confirmă prin prezenta faptul că acest produs îndeplineşte cerinţele 
Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale. Textul complet 
al Declaraţiei de conformitate poate fi obţinut de la producător: 
www.phonak.com/com/en/certificates 

Acest simbol arată că este important pentru utilizator 
să citească şi să ia în considerare informațiile relevante 
din acest ghid de utilizare. 

Acest simbol arată că este important pentru utilizator 
să fie atent la notele de avertizare relevante din acest 
ghid de utilizare. 

Informații importante pentru manevrarea şi siguranța 
produsului. 

Prin simbolul CE, Sonova AG confirmă că acest produs 
îndeplineşte cerinţele Regulamentului (UE) 2017/745 
privind dispozitivele medicale. Numerele care urmează după 
simbolul CE corespund codului instituţiilor certificate, 
consultate în cadrul directivei menţionate mai sus. 

Indică reprezentantul autorizat din Comunitatea 
Europeană. EC REP este, de asemenea, importatorul 
în Uniunea Europeană.

Indică faptul că acest dispozitiv este un dispozitiv 
medical. 

 Nume, adresă, dată
Simbolul combinat „producătorul dispozitivului medical” 
şi „data fabricaţiei”, astfel cum este definit în Regulamentul 
(UE) 2017/745.
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