myPhonak 4.0
دليل المستخدم

بدء االستخدام

المحتويات

 myPhonakهو تطبيق طورته  ،Sonovaوهي إحدى الشركات الرائدة عالميا ً في مجال الحلول
السمعية ،ويقع مقرها في زيورخ ،سويسرا .اقرأ تعليمات المستخدم جيدًا لالستفادة من كل اإلمكانيات
التي يوفرها التطبيق.

لمحة سريعة
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تثبيت تطبيق myPhonak

5

االقتران مع سماعات Phonak

6

اكتشاف أخطاء االقتران وإصالحها

8

التحكم عن بُعد

9

الغرض من االستخدام
إن الغرض من استخدام تطبيق  myPhonakهو تحديد وضبط وحفظ وظائف السماعة الموجودة
والوصول إلى معلومات عن الحالة واالتصال بين العميل وخبير السمع السلكيًا بطريقة مرئية.

معلومات التوافق:
الستخدام تطبيق  ،myPhonakيلزم توفر سماعات  Phonakمزودة بميزة
التوصيل بـ ®.Bluetooth
يمكن استخدام تطبيق  myPhonakعلى الهواتف المزودة بإمكانية
 )BT-LE( Bluetooth® Low-Energyالتي تعمل ببرنامج  iOSاإلصدار
 12أو األحدث.
يمكن استخدام تطبيق  myPhonakعلى أجهزة ™ Androidالمعتمدة من
 )GMS( Google Mobile Servicesوالتي تدعم Bluetooth® 4.2
و AndroidTM OS 7.0واإلصدارات األحدث.

إعداد حساب في تطبيق myPhonak

12

إضافة رمز دعوة

13

مذكرة االستماع من Phonak

14

جلسة الدعم عن بعد من Phonak

15

سماعاتي

17

وظائف أخرى

18

معلومات السالمة ووصف الرموز

19

® Bluetoothهي عالمة تجارية مسجلة مملوكة لشركة  Bluetooth SIG, Inc.وأي استخدام لهذه العالمات بواسطة  Sonovaيتم
بموجب ترخيص.
® iPhoneهي عالمة تجارية لشركة  ،Apple Inc.مسجلة في الواليات المتحدة ودول أخرى.
™ Androidهي عالمة تجارية لشركة Google Inc.
 IOSهي عالمة تجارية لشركة Cisco Inc.
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لمحة سريعة  -التحكم عن بُعد
التعليمات
التصفح

التحكم عن بُعد
موقف هادئ (تلقائي)

اإلعدادات المسبقة

الراحة

الوضوح

التحكم عن بُعد

50%

حالة البطارية**

البرنامج النشط

قائمة البرامج

الترددات

تلقائي

برنامج السماعة
الحالي*

50%

الطنين الثالثي

المعادل

متوسط

جهير

مستوى الصوت

مستوى الصوت

تقليل الضوضاء

معدّالت الصوت

تركيز الكالم

ديناميكي

معدّل ديناميكي
زيادة النعومة

حفظ اإلعدادات الحالية
كبرنامج مخصص

حفظ كـ

خفض الصوت المرتفع

تحديث

كتم الصوت

اإلعدادات
مستوى صوت
مستقل جانبي

تحديث البرنامج
المخصص الحالي

التحكم عن بُعد
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* AutoSense OS™ 4.0لسماعات  AutoSense OS™ 3.0 ،Phonak Paradiseلسماعات  AutoSense OS ،Phonak Marvelلسماعات Audéo B-Direct
**متاح فقط للسماعات القابلة إلعادة الشحن

لمحة سريعة  -الدعم عن بُعد ومذكرة االستماع*

مذكرة االستماع
التعليقات األحدث

رسالة جديدة من خبير السمع

جودة الصوت
الموسيقى

فهم الكالم
المطعم

مقطع فيديو لخبير
السمع

أقدم من أسبوع
السماعة

فهم الكالم

مشاهدة التليفزيون

وقت ارتداء قليل
خبير السمع

إنشاء تعليق جديد عن
تجربة السمع

إنشاء تعليق

مقطع الفيديو
الخاص بك
إنهاء المكالمة

تشغيل/إيقاف تشغيل
مقطع الفيديو
عرض الكاميرا

تشغيل/إيقاف تشغيل
الميكروفون
سجل التعليقات الخاص بمذكرة االستماع

*يتوفر فقط في دول محددة ومن خالل متخصصين محددين في مجال السمعيات

مكالمة الدعم عن بُعد
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تثبيت تطبيق myPhonak
وصّل هاتفك الذكي باإلنترنت عبر  WiFiأو بيانات الجوال
شغّل خاصية ® Bluetoothفي هاتفك الذكي
في بعض البلدان ،يلزم الحصول على دعوة  myPhonakمن خبير السمع الخاص بك لتنشيط الدعم عن بُعد ومذكرة االستماع*.

العودة للسابق

إشعار الخصوصية

myPhonak
Sonova AG

ساعدنا على التحسين
ومن خالل توفير بيانات االستخدام ،ستمكننا من معرفة المنتج
والخدمات وتحسينها.
ولن نقوم مطلقا ً ببيع معلوماتك الشخصية لآلخرين .فهذا جزء من
إشعار الخصوصية لدينا.

الحصول على التطبيق

17+

5.0

العمر

 64تقييم

ويمكنك دوما ً تغيير ذلك في إعدادات التطبيق في قسم
"( "Analyticsالتحليالت).

مرحبا ً في تطبيق myPhonak

السماح بإجراء المكالمات الهاتفية والبث
والتحكم في النقر (إن ُوجد) في سماعاتك
انتقل إلى ( Settingsإعدادات) بالهاتف الخاص بك > بلوتوث
وأضف السماعات إلى قائمة األجهزة المتصلة لديك .ثم ارجع إلى
التطبيق للمتابعة.

ابدأ استخدام التحكم عن بُعد والدعم عن بُعد ومذكرة االستماع

لقد قمت بالفعل بوصل سماعاتي بالهاتف أو سأقوم بذلك
في وقت الحق

تنزيل تطبيق myPhonak
قم بتنزيل التطبيق من المتجر .بعد
التثبيت ،افتح تطبيق .myPhonak

شكرا
ال،
ً

أوافق

التالي

فتح تطبيق myPhonak
افتح التطبيق وانقر فوق التالي.

أوافق

متابعة
أحتاج إلى المساعدة

إشعار الخصوصية
الستخدام التطبيق ،يتعين عليك النقر
فوق أوافق لقبول إشعار الخصوصية
للمتابعة.

*متاح فقط في بلدان معينة .ارجع إلى متخصصي الرعاية السمعية المحليين لديك لمعرفة ما إذا كانت هذه الخدمة متاحة

تحسين المنتج
بمشاركة بيانات االستخدام مع
 ،Sonovaيمكنك مساعدتنا على
تحسين منتجاتنا.

تمكين البث
لبث الموسيقى أو للرد على
مكالمات الهاتف عبر سماعتك،
يرجى االنتقال إلى اإلعدادات >
 Bluetoothوأضف سماعاتك
إلى قائمة األجهزة المتصلة لديك.
ثم ارجع إلى التطبيق لمتابعة
االقتران.
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االقتران مع سماعات Phonak
لتوصيل سماعات ممكّن بها  Bluetoothبتطبيق  ،myPhonakيُرجى اتباع التعليمات الواردة أدناه.

قم بتوصيل سماعاتك بالتطبيق
يُرجى إعادة تشغيل سماعاتك لتمكين وضع اقتران ®.Bluetooth
نوصي باستخدام مجموعة بطاريات جديدة أو أجهزة مشحونة.

إعادة تشغيل سماعاتك
يُرجى إعادة تشغيل سماعاتك لتمكين وضع اقتران ®.Bluetooth
نوصي باستخدام مجموعة بطاريات جديدة أو أجهزة مشحونة.

جار البحث
ٍ

جار البحث
ٍ

جار البحث
ٍ

جار البحث عن السماعات
ٍ

جار البحث عن السماعات
ٍ

جار البحث عن السماعات
ٍ

تحديد
عرض تعليمات

سماعة  Steveاليسرى
سماعة  Steveاليمنى

تحديد
تحديد

السماعات غير القابلة إلعادة الشحن

سماعة  Steveاليسرى
سماعة  Steveاليمنى

هل تسمح لتطبيق myPhonak
بالوصول إلى موقع هذا الجهاز؟

عرض

سماعة  Peteاليسرى
سماح

رفض

السماعات القابلة إلعادة الشحن

متابعة

تعليمات االقتران
انقر على متابعة واتبع التعليمات
الخاصة بسماعاتك

متابعة

جار البحث
ٍ
يبحث التطبيق عن السماعات
المتوافقة وسيعرضها بمجرد
اكتشافها .قد يستغرق هذا بضع ثوان.

تحديد
انقر فوق تحديد عندما تظهر
سماعاتك في القائمة.

متعدد
في حالة اكتشاف العديد من
السماعات ،سيتم عرضها وفقا ً لذلك.
لتمييز سماعتك ،يرجى الضغط على
الزر الموجود بسماعتك.

الموقع
على أجهزة  ،Androidيجب أن
تقوم بتمكين خدمات الموقع عند
االقتران مع أجهزة Bluetooth
للمرة األولى .بعد اإلعداد األولي،
يمكنك تعطيل خدمات الموقع مرة
أخرى.
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االقتران مع سماعات Phonak
لتوصيل سماعات ممكّن بها  Bluetoothبتطبيق  ،myPhonakيُرجى اتباع التعليمات الواردة أدناه.

اكتمل االقتران
أنت اآلن جاهز الستخدام تطبيق myPhonak

طلب اقتران Bluetooth
تريد "سماعة  Steveاليمنى"
االقتران مع جهاز  iPhoneالخاص بك.

سماعة  Steveاليمنى

سماعة  Steveاليسرى

اقتران

إلغاء

سماعة  Steveاليمنى

سماعة  Steveاليسرى

موافق

إقران السماعات
سيتصل التطبيق بكل سماعة
على حدة.

التأكيد لجميع السماعات
بالنسبة ألجهزة  Appleقم
بتأكيد االقتران من خالل النقر
فوق اقتران في النافذة المنبثقة
لكل جهاز على حدة.

اكتمل االقتران
تم توصيل كلتا السماعتين اآلن.
سيتابع التطبيق تلقائيا ً إلى الخطوة
التالية.

اكتمل اإلعداد
أنت اآلن جاهز الستخدام جميع
الوظائف المتوافقة في تطبيق
 .myPhonakانقر فوق موافق
للوصول إلى الشاشة الرئيسية.
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اكتشاف أخطاء االقتران وإصالحها
األخطاء المحتمل حدوثها أثناء عملية اإلعداد.
لمزيد من المعلومات عن اكتشاف األعطال وإصالحها ،يرجى زيارة صفحة دعم  Phonakعلى الرابط التالي .https://www.phonak.com/myphonakapp

جار البحث
ٍ
جار البحث عن السماعات
ٍ
سماعة  Steveاليسرى
سماعة  Steveاليمنى

سماعة  Steveاليسرى

سماعة  Steveاليمنى

حاول مرة أخرى

سماعة  Steveاليسرى

سماعة  Steveاليمنى

حاول مرة أخرى

توصيل الجانب األيسر فقط

األجهزة المتوافقة
ال يستطيع التطبيق االتصال
بالسماعات ألنها غير متوافقة.
برجاء االتصال بخبير السمع
للحصول على مزيد من المعلومات.

خطأ في توصيل السماعة
إذا فشل وصل إحدى السماعتين،
يمكنك القيام باآلتي:
 .1انقر فوق حاول مرة أخرى
إلعادة إجراء عملية االقتران.
 .2تابع مع إحدى السماعتين
فقط.

فشل التوصيل بكلتا السماعتين
انقر فوق حاول مرة أخرى إلعادة
إجراء عملية االقتران واتباع
التعليمات.
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العرض الرئيسي للتحكم عن بُعد
الوظائف المتاحة لجميع السماعات.

التحكم عن بُعد

التحكم عن بُعد
البرنامج النشط

التحكم عن بُعد

تحديد البرامج

تلقائي
زر البرمجة

myPhonak

التحكم عن بُعد
البرنامج النشط

تلقائي

التصفح

البرنامج النشط

تلقائي

التحكم عن بُعد

سماعاتي

الكل
تلقائي ()AutoSense OS

الدعم عن بُعد

موقف هادئ

مذكرة االستماع

الكالم في الضوضاء

الصحة

المطعم

الموسيقى
الموسيقى

ملفي التعريف الخاص بي

التليفزيون
الموسيقى

دعواتي

يوغا

موقف هادئ

ضبط مستوى صوت السماعة
حرك شريط التمرير ألعلى لزيادة
الصوت أو ألسفل لخفض الصوت.
إذا كنت ترتدي سماعتين ،فإن شريط
التمرير هذا يتحكم في كلتا السماعتين
في نفس الوقت.

الوصول إلى البرامج
انقر فوق السهم المجاور لتحديد
البرنامج للوصول إلى قائمة البرامج.
تعتمد البرامج المتاحة على كيفية
إعداد سماعاتك بواسطة خبير السمع
الخاص بك.

األسئلة المتكررة

كتم الصوت
يمكنك كتم صوت السماعة
(السماعات) بالضغط على
الرمز كتم الصوت.

تقسيم مستوى الصوت
اضغط على رمز تقسيم لضبط
صوت كل سماعة على حدة.

تصفح التطبيق
يمكنك الوصول إلى جميع
وظائف التطبيق من قائمة التصفح
الرئيسية.
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العرض الرئيسي للتحكم عن بُعد*
الوظائف المعتمدة على برمجة السماعات والملحقات الالسلكية.

التحكم عن بُعد

التحكم عن بُعد
البرنامج النشط

التحكم عن بُعد
التوازن

التليفزيون

عازل الطنين

التحكم عن بُعد

التحكم عن بُعد

موقف هادئ (تلقائي)

الكالم في الضوضاء الصاخبة (تلقائي)

الراحة

الوضوح

الراحة

الوضوح

الترددات
متوسط
الصوت المحيط

ميكروفون

الطنين الثالثي
+

جهير
متوسط

مستوى الصوت
جهير

مستوى الصوت

تقليل الضوضاء
تركيز الكالم

تقليل الضوضاء

حفظ كـ

إغالق

الوصول إلى خيارات البرامج
قد تعرض بعض البرامج المزيد من
إمكانيات الضبط .وفي حالة توفرها،
يمكنك الوصول إليها بالضغط على
الرمز إعدادات.

التوازن البيئي
إذا كنت تستخدم جهاز بث
خارجي( ،على سبيل المثال موصل
التليفزيون ،أو موسيقى) ،يمكنك
ضبط التركيز لسماع إشارة البث
بشكل أكبر أو ً
بدال من ذلك لسماع
البيئة المحيطة بشكل أكبر.

عازل الطنين
إذا كنت تعاني من طنين وأرشدك
خبير السمع الخاص بك إلى كيفية
استخدام عازل الطنين ،فيمكنك ضبط
مستوى صوت الضوضاء المحجوبة.

تحديث

إعدادات التحكم عن بُعد
يتيح لك عرض اإلعدادات الوصول
إلى الوظائف التالية:
اإلعدادات المسبقة
ضبط الترددات الجهيرة،
والمتوسطة والطنين الثالثي
التحكم في مستوى الصوت
تقليل الضوضاء وتركيز الكالم
التحكم الديناميكي

حفظ كـ

سن**
تركيز الكالم ال ُمح ّ
سيقوم شريط تمرير تركيز الكالم
المحسن في هذا التطبيق اآلن بتقليل
الضوضاء من الخلف ومن الجوانب
مع تحسين تركيز الكالم من األمام.
تتوفر هذه الخاصية في البيئات
الصاخبة ويمكن زيادة القوة من
خالل تحريك شريط التمرير إلى
اليمين.

*متاح فقط في سماعات محددة
**متاح فقط مع سماعات )P90( Phonak Paradise Premium
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إعدادات التحكم عن بُعد*
الوظائف المعتمدة على برمجة السماعات والملحقات الالسلكية.

التحكم عن بُعد

تحديد البرامج
زر البرمجة

التحكم عن بُعد

التحكم عن بُعد

متوسط

متوسط

التحكم عن بُعد

التحكم عن بُعد

تحديد البرامج

إضافة برنامج جديد

مطعمي
جهير

جهير

الكل
تلقائي ()AutoSense OS

موقف هادئ
المطعم

الكالم في الضوضاء

زر البرمجة

مستوى الصوت

مستوى الصوت

تقليل الضوضاء

تقليل الضوضاء

تركيز الكالم

تركيز الكالم

الكل

حفظ
تلقائي ()AutoSense OS

موقف هادئ
مطعمي

الكالم في الضوضاء

الموسيقى
الموسيقى

ديناميكي

التليفزيون
الموسيقى

خفض الصوت المرتفع

زيادة النعومة

ديناميكي
خفض الصوت المرتفع

زيادة النعومة

مطعمي

الكالم في الضوضاء

الوصول إلى البرامج المخصصة
يتضمن تطبيق myPhonak
البرامج التي قام بإعدادها خبير
السمع لديك باإلضافة إلى  3قوالب
( MyMusicو MyTV
و  )MyRestaurantيمكنك
استخدامها مباشرةً.
يمكنك الوصول إلى البرنامج
المخصص في أي وقت من خالل
التطبيق.

حفظ كـ

إغالق

تحديث

تحديث البرنامج المخصص
يمكنك تعديل إعدادك المخصص
الموجود واالحتفاظ بالتغييرات من
خالل الضغط على تحديث.

* متاح فقط في سماعات محددة
** تتوفر ذاكرة  myPhonakفقط في أجهزة Paradise

حفظ كـ

إغالق

تحديث

إنشاء برنامج مخصص
يمكنك حفظ إعداداتك المخصصة
(على سبيل المثال المطعم المفضل)
إلمكانية الوصول األسهل إليها المرة
القادمة عند تواجدك في نفس البيئة.
يُرجى مالحظة أنه بناء على حجم
شاشتك ،فأنت في حاجة إلى التمرير
لرؤية جميع الوظائف.

تم

تسمية برنامجك المخصص
يمكنك حفظ البرامج
المخصصة
وتخصيص اسم لكل برنامج قمت
بإنشائه.

ذاكرة **myPhonak
تقوم ذاكرة  myPhonakتلقائيًا
بتنشيط آخر برنامج مستخدم بعد
مكالمة أو أي بث آخر من هاتفك أو
التليفزيون.
يمكن أيضًا الوصول إلى آخر برنامج
نشط من الزر متعدد الوظائف أو من
سماعتك  -يظهر كذلك في التطبيق
من خالل قائمة البرامج المتاحة.
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إعداد حساب في تطبيق *myPhonak
الستخدام الدعم عن بُعد ومذكرة االستماع ،ستحتاج إلى تسجيل حساب  myPhonakوالحصول على دعوة من خبير السمع الخاص بك.

الدعم عن بُعد

ملفي التعريف الخاص بي

ملفي التعريف الخاص بي

قم بإنشاء حسابك

قم بإعداد كلمة المرور الخاصة بك

ملفي التعريف الخاص بي

ملفي التعريف الخاص بي

!alexStevens3000

alex.stevens@axecapitals.com

أدخل مجموعة مكونة من ستة رموز على األقل مع وجود رقم أو حرف واحد.

Stevens

لم تقم بتسجيل الدخول

Alex

الواليات المتحدة األمريكية

إعداد حساب  myPhonakالخاص بك

الستخدام الدعم عن بُعد ،تحتاج إلى حساب والحصول على دعوة
عبر البريد اإللكتروني من خبير السمع الخاص بك.

على وشك االنتهاء!
تم إنشاء حسابك.
كخطوة أخيرة ،نحتاج منك أن تؤكد عنوان بريدك اإللكتروني
لتأمين حسابك.
للقيام بذلك ،يُرجى فتح رسالة البريد اإللكتروني التي أرسلناها
إليك .تحقق أيضًا من مجلد البريد العشوائي إذا لم تتمكن من
العثور عليها في صندوق الوارد لديك.

متابعة

متابعة
تسجيل الدخول

موافق
تسجيل

البدء
الستخدام مزايا معينة مثل الدعم
عن بُعد وتسجيل الدخول إلى حساب
.myPhonak
إلنشاء حساب جديد ،انقر على
تسجيل.

تسجيل الدخول

هل لديك حساب بالفعل؟

قم بإنشاء حسابك
قم بتعبئة جميع الحقول إلنشاء
حسابك .عند االنتهاء ،انقر على
متابعة.

*ارجع إلى متخصصي الرعاية السمعية المحليين لديك لمعرفة ما إذا كانت هذه الخدمة متاحة

تسجيل الدخول

هل لديك حساب بالفعل؟

قم بإعداد كلمة المرور الخاصة بك
إنشاء كلمة مرور.
يجب أال تقل كلمة المرور عن ستة
رموز ،تحتوي على األقل على رقم
واحد أو حرف واحد .عند االنتهاء،
انقر فوق متابعة إلعداد حسابك.

إعداد حسابك
سيتصل التطبيق باإلنترنت إلعداد
حسابك .قد يستغرق هذا بضع ثوان.

تنشيط الحساب
تم إنشاء حسابك .كخطوة أخيرة،
نحتاج منك أن تؤكد عنوان بريدك
اإللكتروني لتأمين حسابك.
للقيام بذلك ،يُرجى فتح رسالة البريد
اإللكتروني التي أرسلناها إليك .تحقق
أيضًا من مجلد البريد العشوائي إذا لم
تتمكن من العثور عليها في صندوق
الوارد لديك.
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إضافة رمز دعوة*

(ستحتاجه فقط في بلدان معينة)
الستخدام الدعم عن بُعد ومذكرة االستماع ،ستحتاج إلى التسجيل لحساب  myPhonakوالحصول على دعوة من خبير السمع الخاص بك .برجاء مالحظة أن هذه الخدمات غير متاحة إال في
بعض البلدان ومن خال متخصصين محددين في مجال السمعيات.

الدعم عن بُعد

إضافة دعوة

الدعم عن بُعد

إضافة دعوة

إضافة دعوة

أدخل رمز دعوة myPhonak
الخاص بك
789

456

123

يوجد رمز الدعوة المكون من  9أرقام في رسالة البريد اإللكتروني الخاصة بالدعوة
والتي أرسلها لك خبير السمع الخاص بك.

الدعوة مفقودة
الستخدام الدعم عن بُعد ،تحتاج إلى حساب والحصول على دعوة
عبر البريد اإللكتروني من خبير السمع الخاص بك.

هل أنت مستعد للبدء؟
عندما حين وقت الموعد الخاص بك ،اضغط على "البدء" إلبالغ خبير
السمع الخاص بك بأنك مستعد.

التحقق من رمز الدعوة

تم قبول رمز الدعوة

إضافة دعوة
البدء

موافق

متابعة

لدي رمز
ليس ّ

الدعوة مفقودة
الستخدام مزايا معينة مثل الدعم عن
بُعد ،تحتاج إلى الحصول على دعوة
من خبير السمع الخاص بك.
إذا كان لديك رمز بالفعل ،انقر فوق
إضافة دعوة .إذا أردت معرفة
لدي رمز.
المزيد ،انقر فوق ليس ّ

الستخدام الدعم عن بُعد ومذكرة
االستماع ،يجب عليك:
تحدث مع خبير السمع الخاص
بك عن هذه الخدمة*
تلقي دعوة عبر البريد اإللكتروني
من خبير السمع الخاص بك
انقر فوق "قبول الدعوة" في
البريد اإللكتروني أو أدخل الرمز
يدويا ً في التطبيق

*ارجع إلى متخصصي الرعاية السمعية المحليين لديك لمعرفة ما إذا كانت هذه الخدمة متاحة

أدخل رمز دعوة myPhonak
الخاص بك
برجاء إدخال الرمز المكون من 9
أرقام والذي حصلت عليه في رسالة
البريد اإللكتروني من خبير السمع
الخاص بك .عند االنتهاء ،انقر فوق
متابعة للتحقق من رمز الدعوة.

التحقق من رمز الدعوة
سيتصل التطبيق باإلنترنت للتحقق
من رمز الدعوة .برجاء مالحظة أن
ذلك األمر سيستغرق بعض الوقت.

تم قبول رمز الدعوة
تم قبول رمز الدعوة الخاص بك.
سيتابع التطبيق تلقائيا ً إلى شاشة بدء
الدعم عن بُعد.
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مذكرة االستماع*
تتيح لك مذكرة االستماع مراجعة سماعاتك وإرسال تعليقات قيمة إلى خبير السمع الخاص بك .ستتيح هذه التعليقات لخبير السمع الخاص بك التأكد من حصولك على أقصى استفادة من سماعاتك.

التعليقات

التعليقات

ما مدى رضاك عن تجربة السمع لديك؟

ما مدى رضاك عن تجربة السمع لديك؟

التعليقات

مذكرة االستماع

مذكرة االستماع
Anne HCP

أحدث رسائل

الموسيقى

جودة الصوت

شكرا ً على تعليقك!

الموسيقى

تم إنشاؤها أمس

تم حفظ التعليق وإرساله إلى خبير السمع الخاص بك .بمجرد أن تتلقى
رداً ،ستحصل على إشعار في مذكرة االستماع لديك.

موقف هادئ
هدف السمع  -جديد

جودة الصوت

حدد موضوعا ً

جودة الصوت

أنا

أمس 19:30

عند االستماع إلى الموسيقى ،أدركت أن الصوت ضعيفا ً ورتيبا ً
نوعا ً ما .أيمكنك مساعدتي؟

أقدم من أسبوع

الموسيقى

السماعة

عند االستماع إلى الموسيقى ،أدركت أن الصوت ضعيفا ً
ورتيبا ً نوعا ً ما .أيمكنك مساعدتي؟

اليوم 20:01

Anne HCP

يمكنك القيام بإعداد جديد أو إنشاء برنامج خاص .أقترح عليك
تحديد موعدا ً للدعم عن بُعد.

فهم الكالم
Watching TV

وقت ارتداء قليل
خبير السمع

إرسال

إرسال

موافق

إنشاء تعليق
رد

 .1أدخل درجة رضاك
حدد أحد رموز األوجه التعبيرية
إلدخال مستوى رضاك /عدم رضاك
عن موقف حالي.

 .2أدخل موضوعا ً
اختر أحد الموضوعات األربعة
"جودة الصوت" أو "السماعة" أو
"فهم الكالم" أو "غير ذلك" لتقديم
معلومات لخبير السمع كي يدرك
المجال الذي ترغب في معالجتِه.

 .3تم إرسال التعليق
تم إرسال تعليقك إلى خبير السمع
الخاص بك .ستتلقى إخطارا ً في
مذكرة االستماع الخاصة بك بمجرد
أن تحصل على رد.

* متاح فقط في بلدان معينة .تعد أهداف السمع جز ًءا من مذكرة االستماع .ارجع إلى متخصصي الرعاية السمعية المحليين لديك لمعرفة ما إذا كانت هذه الخدمة متاحة.

سجل مذكرة االستماع*
سجل التعليقات بالكامل مرئي .حدد
تعليقا ً فرديا ً لالطالع على مزيد من
التفاصيل .وعالوة على ذلك ،يشير
رمز الرسالة إلى وجود رسالة متاحة
من خبير السمع الخاص بك حيث
يمكنك استعراضها والرد عليها
حسب الحاجة.

رد

استعراض تعليق محدد مع رسالة
يتيح تحديد تعليقا ً محددا ً من
سجل مذكرة االستماع المزيد من
التفاصيل والرسائل بينك وبين
خبير السمع الخاص بك.
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جلسة الدعم عن بُعد
يتيح لك الدعم عن بُعد مقابلة خبير السمع الخاص بك من أي مكان مريح تختاره.

الدعم عن بُعد

الدعم عن بُعد

الدعم عن بُعد

السبت 30 ،ديسمبر
اآلن

يحاول خبير السمع االتصال بك.
انقر هنا لفتح تطبيق .myPhonak

„ „myPhonakيرغب في الوصول إلى
الميكروفون

مكالمة واردة

هل أنت مستعد للبدء؟

يطلب تطبيق  myPhonakالوصول إلى الميكروفون حتى
تتمكن من استخدام الدردشة من خالل الفيديو/الصوت إلجراء
جلسات الدعم عن بُعد مع خبير السمع الخاص بك.

السماح لتطبيق myPhonak
بإجراء وإدارة المكالمات الهاتفية?

عندما حين وقت الموعد الخاص بك ،اضغط على "البدء" إلبالغ خبير
السمع الخاص بك بأنك مستعد.

عندما حين وقت الموعد الخاص بك ،اضغط على "البدء" إلبالغ خبير
السمع الخاص بك بأنك مستعد .برجاء التأكد من وجود اتصال مستقر
باإلنترنت ،ومن شحن بطاريات سماعاتك أو تجديدها.
عدم السماح
موافق

عندما حين وقت الموعد الخاص بك ،اضغط على "البدء" إلبالغ خبير
 3من
سماحبأنك رفض
وجود3اتصال مستقر
مستعد .برجاء التأكد من
السمع الخاص بك
باإلنترنت ،ومن شحن بطاريات سماعاتك أو تجديدها.

البدء

البدء

البدء

Anne Smith
يتصل

قبول

إخطار
في الشاشة الرئيسية لهاتفك
الذكي ،تتلقى إخطارا ً بالمكالمة
متخصص الرعاية
الواردة من
ِ
السمعية الخاص بك.

ابدأ جلسة الدعم عن بُعد
عندما يحين وقت الموعد ،افتح
تطبيق  myPhonakوانقر فوق
البدء إلعالم خبير السمع بجاهزيتك
لموعد الدعم عن بُعد.

الوصول إلى الكاميرا والميكروفون
انقر فوق موافق للسماح لتطبيق
 myPhonakبالوصول إلى
الكاميرا والميكروفون لديك.

الوصول إلى مكالمات
myPhonak
إذا كان لديك هاتف ذكي
يعمل بنظام  ،Androidانقر
فوق سماح للسماح لتطبيق
 myPhonakبإجراء مكالمات
 ،myPhonakوإدارتها.

تجاهل

قبول مكالمات الفيديو
سيعمل التطبيق على إيصالك بخبير
السمع الخاص بك .انقر فوق قبول
لقبول المكالمة.

في حالة استخدام بيانات الهاتف الجوال ،قد تفرض عليك الشركة التي تقدم خدمات الهاتف المحمول رسوم .برجاء التحقق من الشركة التي تقدم لك خدمات الهاتف المحمول قبل بدء جلسة الدعم عن بُعد من .Phonak
ستستخدم جلسة الدعم عن بُعد حوالي  56ميجا بايت إلجراء مكالمة فيديو مدتها  10دقائق ،بينما تستخدم المكالمة الصوتية حوالي  30ميجا بايت.
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جلسة الدعم عن بُعد
أثناء جلسة الدعم عن بُعد ،يمكنك تخصيص تجربتك من خالل تشغيل أو إيقاف تشغيل الفيديو و/أو الصوت.

جاري بدء الفيديو...

متصل
يمين

متصل

بدء مكالمة فيديو
بعد مرور بضع ثوان ،يتم إعداد
صورة الفيديو ويمكنك رؤية خبير
السمع الخاص بك.

مكالمة جارية
أنت اآلن متصل بخبير السمع
الخاص بك.

إنهاء
يمين

يسار

متصل

السماعات المتصلة
إذا كان خبير السمع الخاص بك
يرغب في االتصال بسماعاتك،
فيمكن إجراء ذلك عن بُعد باستخدام
هاتفك الذكي.
سيخبرك خبير السمع الخاص بك
عندما يتصل /تتصل بسماعاتك.

متصل

ال يوجد فيديو
إذا كنت ترغب في إخفاء الفيديو،
يمكنك تعطيل الفيديو بنقرة زر.

يسار

متصل

حفظ اإلعدادات الجديدة
سيُكتم صوت سماعاتك لوقت
وجيز أثناء عملية االتصال وبينما
يتم حفظ اإلعدادات بسماعاتك.
ستتمكن من رؤية الحالة على
شاشتك.
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سماعاتي
تعتمد هذه الوظائف على كيفية برمجة السماعات ،وعلى الملحقات الالسلكية التي لديك.

سماعاتي

سماعاتي

Audéo P90-R

Audéo P90-R

إحصائياتي

البرامج
زر البرمجة

الكل

متوسط وقت االرتداء يوميًا

تلقائي ()AutoSense OS
موقف هادئ

هل تريد نسيان السماعات؟
ستحتاج إلى إقران سماعاتك مرة أخرى الستخدام
التطبيق.

المطعم

الكالم في الضوضاء

التحكم في النقر

حدد مزايا للنقر المزدوج
كلتا السماعتين

7.2

قبول /إنهاء مكالمة أو بث

س/يوم
السماعة اليسرى

منذ آخر موعد مع خبير السمع الخاص بك ()01.12.2017

إيقاف مؤقت /استئناف البث

الموسيقى
الموسيقى

نعم ،نسيان
برامجي

سماعاتي
تسرد شاشة "سماعاتي" جميع
اإلعدادات المتاحة .وتعرض أيضا ً
حالة البطارية للطرز القابلة إلعادة
الشحن.
تعتمد اإلعدادات المتاحة على
جهازك ،وقد تشمل:
برامجي
إحصائياتي
التحكم في النقر
سلوك التشغيل التلقائي
مكالمة هاتفية عبر Bluetooth
طريقة البث

التليفزيون
الموسيقى

إلغاء

إيقاف تشغيل

يوغا

موقف هادئ

إحصائياتي

نسيان األجهزة

مساعد الصوت

إحصائياتي
مكالمة هاتفية

السماعة اليمنى

RogerDirect

إيقاف مؤقت /استئناف البث

نسيان األجهزة

نسيان األجهزة
يمكنك إزالة سماعاتي بالضغط
على نعم ،نسيان.
برجاء مالحظة أنه بعد القيام
بذلك ،ستحتاج إلى إقران سماعاتك
مرة أخرى الستخدام التطبيق.

برامجي
يتم سرد جميع البرامج المتاحة هنا.
بالضغط على > يمكنك الوصول إلى
المزيد من التفاصيل عن أي برنامج
محدد.
ً
يمكنك أيضا تخصيص أسماء
البرامج وحذف السيناريوهات
المخصصة من التطبيق.

إحصائياتي
تقدم هذه الشاشة متوسط وقت
االرتداء يوميًا منذ آخر موعد مع
خبير السمع الخاص بك.

التحكم في النقر*
يمكنك تخصيص طريقة تفاعل
سماعاتك مع النقر المزدوج.

17
*متاح فقط في سماعات محددة

وظائف أخرى

myPhonak

الصحة

تعليمات التطبيق

األسئلة المتكررة

التحكم عن بُعد
البرنامج النشط

التحكم عن بُعد

تلقائي

سماعاتي

الدعم عن بُعد

مذكرة االستماع

األسئلة المتكررة

الصحة

برجاء العثور على األسئلة األكثر شيوعًا في ملف  pdfالخاص بنا.

التحكم في مستوى الصوت
من خالل التحكم عن بُعد ،يمكنك ضبط مستوى صوت سماعاتك
بسهولة باستخدام شريط التمرير وتغيير البرامج التي قام خبير
السمع بإعدادها.

ملفي التعريف الخاص بي

دعواتي

األسئلة المتكررة

األسئلة المتكررة

تصفح التطبيق
يمكنك الوصول إلى جميع
وظائف التطبيق من قائمة التصفح
الرئيسية.

التالي

الصحة*
تتيح لك عالمة تبويب "الصحة"
إمكانية الوصول إلى التطبيقات
مع األدوات والموارد للحفاظ على
لياقتك وصحتك.

*سيتم تحديث محتوى قسم الصحة بشكل متكرر ،وبالتالي ال تعرض الصورة أعاله سوى فكرة حول ما ستراه.

األسئلة المتكررة
يمكنك الوصول إلى
األسئلة المتكررة على موقعنا
اإللكتروني الخارجي من هذه
الصفحة.

تعليمات التطبيق
يمكنك الوصول إلى تعليمات
التطبيق من هذه الصفحة.

تقسيم

مستوى البطارية
لطرازات السماعات المزودة
ببطاريات قابلة إلعادة الشحن،
يمكنك رؤية حالة الشحن الحالية.
إذا كان شحن البطارية أقل من
 ،20%يتحول الرمز إلى اللون
األحمر .قم بإعادة شحن سماعاتك
قريباً.
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معلومات هامة خاصة بالسالمة

تفسير الرمز

إنك تتحمل المسؤولية عن استخدام هاتفك الذكي الشخصي .يُرجى التعامل مع الهاتف
الذكي واستخدام التطبيق بحرص وعناية.

يشير هذا الرمز إلى أنه من المهم للمستخدم قراءة المعلومات ذات الصلة الواردة في دليل
المستخدم هذا ووضعها بعين االعتبار.

للحصول على نسخة ورقية مجانية من تعليمات االستخدام ،يُرجى االتصال بممثل شركة
 Sonovaالمحلي .سيتم إرسال نسخة خالل  7أيام.

يشير هذا الرمز إلى أنه من المهم للمستخدم االنتباه إلى إشعارات التحذير ذات الصلة
الواردة في دليل المستخدم هذا.

إذا لم تستجب السماعات للجهاز بسبب تشويش غير معتاد في المجال ،تحرك بعيدًا عن
مجال التشويش.

معلومات هامة للتعامل مع المنتج وسالمته.

إذا كانت السماعات ال تستجيب ،برجاء التحقق مما إذا كانت السماعات قيد التشغيل وأن
البطارية ليست فارغة.
إن تقليل التضخيم أو زيادة الغي الضوضاء قد يقلل من إمكانية سماع اإلشارات ذات
الصلة بالتحذيرات أو بالسالمة .وقد يؤدي ذلك إلى حاالت خطرة.

0459

من خالل رمز  ،CEتؤكد  Sonova AGأن منتج  Phonakهذا يفي بمتطلبات توجيه
األجهزة الطبية رقم .93/42/EEC
تم تطبيق عالمة مطابقة معايير االتحاد األوروبي ( )CEلعام .2020
تتطابق األرقام الواردة بعد الرمز  CEمع قواعد المؤسسات المعتمدة التي تمت استشارتها
بموجب التوجيهات المشار إليها أعاله.

تنشيط خاصية  Bluetoothالخاصة بك .يجب تمكين  Bluetoothلالتصال
بسماعاتك.
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