
Εφαρμογή GN Hearing 
- εγχειρίδιο χρήστη



Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για τη λήψη της εφαρμογής σας. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί 
με σκοπό να βελτιώσει την ακουστική εμπειρία σας και να σας βοηθήσει να 
αξιοποιήσετε πλήρως τα ακουστικά σας βοηθήματα.

Η καινοτόμος τεχνολογία ήχου και ο σχεδιασμός που παρέχουμε, σε συνδυασμό 
με τον εξατομικευμένο προγραμματισμό συσκευής που πραγματοποιείται από τον 
ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας, θα καταστήσει την ακοή μια ακόμα πιο 
απολαυστική εμπειρία.

Η εφαρμογή σάς επιτρέπει να αξιοποιήσετε πλήρως τα ακουστικά σας βοηθήματα, 
παρέχοντάς σας νέους τρόπους ελέγχου, εξατομίκευσης και ανακούφισης. 

Εάν θέλετε μια έντυπη έκδοση του εγχειριδίου χρήστη της εφαρμογής αυτής, 
απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή απλώς εκτυπώστε το παρόν 
εγχειρίδιο.



Εύρεση και εγκατάσταση της εφαρμογής

Αποκτήστε πρόσβαση στις εφαρμογές για iPhone, iPad και iPod touch – κάντε λήψη από το Apple App Store ακολουθώντας τα εξής βήματα: 

1. Εισέλθετε στο App Store πατώντας το εικονίδιο App Store  σε ένα iPhone, iPad ή iPod touch

2. Μέσα στο App Store, πραγματοποιήστε αναζήτηση για τον όρο "GN Hearing" και το όνομα της εφαρμογής 

3. Εάν χρησιμοποιείτε iPad, αλλάξτε τα κριτήρια αναζήτησης στην επάνω αριστερή γωνία σε "iPhone only" (iPhone μόνο)

4. Αφού βρείτε την εφαρμογή, πατήστε "Get" (Λήψη)

5. Έπειτα, πατήστε "Install" (Εγκατάσταση)

6. Εισαγάγετε ένα έγκυρο αναγνωριστικό Apple ID και τον κωδικό πρόσβασης

7. Αφού εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, θα γίνει λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής GN Hearing

8. Μετά από τη λήψη, μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή στην οθόνη της κινητής συσκευής σας - πατήστε για να ανοίξει η εφαρμογή

Αποκτήστε πρόσβαση στις εφαρμογές για συσκευές Android – κάντε λήψη από το Google Play Store ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Εισέλθετε στο Play Store πατώντας το εικονίδιο Play Store  στο τηλέφωνό σας Android. 

2. Μέσα στο Play Store, πραγματοποιήστε αναζήτηση για τον όρο " GN Hearing " και το όνομα της εφαρμογής 

3. Αφού βρείτε την εφαρμογή, πατήστε "Install" (Εγκατάσταση) και έπειτα "Accept" (Αποδοχή), ώστε να  

επιτρέψετε στην εφαρμογή την πρόσβαση σε ορισμένες δυνατότητες στο τηλέφωνό σας, όπως είναι το Bluetooth

4. Αφού εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, θα γίνει λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής GN Hearing

5. Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, πατήστε "Open" (Άνοιγμα) για να ανοίξει η εφαρμογή



Απαιτούμενες συσκευές

Η εφαρμογή σάς παρέχει άμεση πρόσβαση σε βασικά στοιχεία ελέγχου 
και πιο σύνθετες δυνατότητες ώστε να μπορείτε να εξατομικεύσετε την 
ακουστική εμπειρία σας. 

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, χρειάζεστε τις ακόλουθες 
συσκευές:

Κινητή συσκευή με iOS
1. Ακουστικά βοηθήματα με τεχνολογία Made for iPhone ή Bluetooth 

Smart1  
2. Κινητή συσκευή: iPhone, iPad ή iPod touch με iOS 8 ή νεότερη 

έκδοση.
Η εφαρμογή υποστηρίζει το Apple Watch. Για την υποστήριξη του  
Watch απαιτείται το watchOS 2 και το iOS 9. 

Κινητή συσκευή Android
1. Ακουστικά βοηθήματα με τεχνολογία Made for iPhone ή Bluetooth 

Smart 1

2. Η εφαρμογή είναι συμβατή με τις υποστηριζόμενες κινητές συσκευές 
Android 2 με λειτουργικό σύστημα 4.4.2 KitKat ή μεταγενέστερο

1 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά βοηθήματα έχουν ενημερωθεί στην τελευταία έκδοση υλικολογισμικού. Διαφορετικά, ο ειδικός 
σας σε θέματα ακουστικής υγείας μπορεί να ενημερώσει το υλικολογισμικό του ακουστικού σας βοηθήματος για εσάς.
2 Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της εφαρμογής για μια λίστα με τις συμβατές συσκευές Android, www.userguides.gnhearing.com



2. Αλλαγή προγραμμάτων μη 
αυτόματης λειτουργίας και 
συσκευής ροής

3. Προσαρμογή πρίμων και 
μπάσων στις προτιμήσεις σας

4. Δημιουργία Αγαπημένων για 
αποθήκευση του προγράμματος 
και των ρυθμίσεων της 
προτίμησής σας
Συσχέτιση ενός Αγαπημένου με 
μια συγκεκριμένη τοποθεσία

5. Χρήση της ενίσχυσης ήχου 
για σύνθετες ρυθμίσεις: άνεση 
σε θόρυβο, εστίαση σε ομιλία και 
άνεση σε άνεμο*

6. Χρήση του προγράμματος 
διαχείρισης εμβοών για τη 
ρύθμιση του βήματος και της 
διακύμανσης του ήχου από τη 
μονάδα γεννήτριας ήχου εμβοών 
(TSG)**

Χρήση του προγράμματος 
διαχείρισης εμβοών για την 
επιλογή του προτιμώμενου Nature 
SoundTM**

7. Προβολή κατάστασης 
μπαταρίας και σύνδεσης

8. Εύρεση: Βοήθεια εντοπισμού 
ακουστικών βοηθημάτων που 
έχουν χαθεί ή τοποθετηθεί σε 
λάθος μέρος

9. Αγαπημένα: Εμφάνιση 
προεπισκόπησης ή επεξεργασία 
ή διαγραφή των αποθηκευμένων 
Αγαπημένων

10. Εκμάθηση: Η εκμάθηση που 
περιλαμβάνεται στην εφαρμογή 
σάς καθοδηγεί στις δυνατότητες 
της εφαρμογής

11. Ρυθμίσεις: Επεξεργασία και 
εξατομίκευση των ονομάτων των 
προγραμμάτων, διαγραφή όλων 
των αγαπημένων, είσοδος και 
έξοδος στη λειτουργία επίδειξης 
και εμφάνιση πληροφοριών 
παρασκηνίου σχετικά με την 
εφαρμογή

Λειτουργικότητα της εφαρμογής

1. Απενεργοποιήστε 
τον ήχο ή ρυθμίστε την 
έντασή του και για τα δύο 
ακουστικά βοηθήματα ή 
για το καθένα ακουστικό 
βοήθημα ξεχωριστά

*Διατίθεται για ακουστικά βοηθήματα 
Bluetooth Smart σε ασυναγώνιστες 
τιμές: 8,9,17
**Διατίθεται εάν η μονάδα γεννήτριας 
ήχου εμβοών (TSG) έχει ενεργοποιηθεί 
στα ακουστικά σας βοηθήματα.



i Χρήση με εφαρμογές κινητών συσκευών:
Οι ειδοποιήσεις για ενημερώσεις των εφαρμογών 
δεν θα πρέπει να απενεργοποιηθούν. Συστήνεται 
η εγκατάσταση όλων των ενημερώσεων από 
τον χρήστη, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
σωστή λειτουργία και η ενημερωμένη έκδοση των 
εφαρμογών.

Η εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τα 
ακουστικά βοηθήματα για τα οποία προορίζεται, όπως 
περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήστη του ακουστικού 
βοηθήματος.
Η GN Hearing δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η 
εφαρμογή χρησιμοποιείται με άλλες συσκευές.

i Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
Φροντίστε να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη 
του ακουστικού βοηθήματος προκειμένου να 
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μαζί με το ακουστικό 
βοήθημα. Το εγχειρίδιο χρήστη του ακουστικού 
βοηθήματος συμπεριλαμβανόταν στο πακέτο 
του ακουστικού βοηθήματος. Εάν χρειάζεστε νέο 
αντίτυπο, απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης 
πελατών της GN Hearing.

Προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις

Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες που φέρουν το σύμβολο προειδοποίησης

  Η λέξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ δηλώνει μια κατάσταση που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς, i   Η λέξη  ΠΡΟΣΟΧΗ δηλώνει μια κατάσταση που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε μικρής και μέτριας σοβαρότητας τραυματισμούς.
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Νέα Ζηλανδία
GN Hearing
Ground Floor, North Entrance
4 Fred Thomas Drive
Takapuna
Auckland, 0622
Τηλ.: (δωρεάν) 0800 900 126
Φαξ: (δωρεάν) 0800 007 695
www.gnresound.co.nz

Ηνωμένο Βασίλειο
GN Hearing
Kirtlington Business Centre
Portway
Kirtlington
Oxon OX5 3JA
Τηλ.: +44 1869 352 800
Φαξ: +44 1869 343 466
www.gnresound.co.uk

Αυστραλία
GN Hearing
Gate C, 19-25 Khartoum Rd
Macquarie Technology Park
Macquarie Park NSW 2113
Τηλ.: (δωρεάν) 1800 658 955
www.gnresound.com.au

Παγκόσμια κεντρικά γραφεία
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Δανία
Τηλ.: +45 45 75 11 11
Φαξ: +45 45 75 11 19
www.resound.com

CVR no. 55082715

GN Hearing

Προβλεπόμενη χρήση εφαρμογών smartphone:
Οι εφαρμογές προορίζονται για χρήση μαζί με τα ακουστικά βοηθήματα, για τον έλεγχο της λειτουργικότητας των ακουστικών βοηθημάτων και για την παροχή προς τον τελικό χρήστη 
πρόσθετων επιλογών ρύθμισης των παραμέτρων ακοής, καθώς επίσης και για την παροχή επιπλέον σχετικών δυνατοτήτων.

Η εφαρμογή GN Hearing για σύνδεση σε κινητή συσκευή προορίζεται για χρήση με τα ασύρματα ακουστικά βοηθήματα Bluetooth Smart. Η εφαρμογή κινητής συσκευής GN Hearing 
αποστέλλει και λαμβάνει σήματα από τα ασύρματα ακουστικά βοηθήματα Bluetooth Smart μέσω κινητών συσκευών για τις οποίες έχουν σχεδιαστεί οι εφαρμογές. 

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Δανία

Οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με την Οδηγία της ΕΕ περί ιατρικών συσκευών 93/42/ΕΟΚ πρέπει να απευθύνονται στην GN Hearing A/S

© Οι ονομασίες Apple, iPhone, iPad και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η ονομασία App Store αποτελεί σήμα υπηρεσίας της Apple Inc. Οι ονομασίες 
Android και Google Play είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Google Inc. Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. Οι ονομασίες Samsung, 
Galaxy και Galaxy S5 είναι εμπορικά σήματα της Samsung Electronics


