
GN hallástámogató 
alkalmazás 

– felhasználói útmutató



Bevezetés

Gratulálunk alkalmazása letöltéséhez! Az alkalmazás célja a hallásélmény 

fokozása és hallássegítő készülékei maximális kihasználásának biztosítása. 

Innovatív hangtechnológiánk és annak kialakítása lehetővé teszi a hallásgondozó 

számára az eszközök testre szabott beállítását, élvezetesebbé téve Önnek azok 

használatát.

Az alkalmazás új vezérlési, beállítási és segítő szolgáltatásai lehetővé teszik a 

hallássegítő eszközök lehetőségeinek maximális kiaknázását. 

Ha nyomtatott formában szeretné olvasni az ehhez az alkalmazáshoz tartozó 

felhasználói útmutatót, kérjük, nyomtassa ki az interneten elérhető útmutatót, 

vagy lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.



Az alkalmazás megkeresése és telepítése

Az iPhone, iPad és iPod touch eszközökön használható alkalmazásokat az Apple App Store webáruházból töltheti le a következő lépések 

végrehajtásával: 

1. Lépjen be az App Store webáruházba az App Store ikonra való koppintással
  

iPhone, iPad vagy iPod touch készüléken

2. Az App Store webáruházban keressen rá a „GN Hearing” kifejezésre és a kívánt alkalmazás nevére 

3. Ha iPad eszközt használ, a képernyő bal felső sarkában adja meg a „Csak iPhone” keresési beállítást

4. Miután megtalálta az alkalmazást, koppintson a „Letöltés” gombra

5. Ezt követően koppintson a „Telepítés” gombra

6. Adjon meg egy érvényes Apple ID azonosítót a hozzá tartozó jelszóval.

7. Miután beírta a jelszót, a GN Hearing alkalmazás letöltésre és telepítésre kerül

8. A letöltést követően az alkalmazást a mobileszköz képernyőjéről, koppintással indíthatja.

Az Android készülékeken használható alkalmazásokat a Google Play Store webáruházból töltheti le, a következő lépések végrehajtásával:

1. Lépjen be a Play Store webáruházba a Play Store ikonra való koppintással  Android telefonján. 

2. A Play Store webáruházban keressen rá a „GN Hearing” kifejezésre és a kívánt alkalmazás nevére 

3. Miután megtalálta az alkalmazást, a „Telepítés”, majd az „Elfogadás” gombra koppintva engedélyezze 

 az alkalmazásnak a Bluetooth és egyéb szolgáltatások elérését a telefonján

4. Miután beírta a jelszót, a GN Hearing alkalmazás letöltésre és telepítésre kerül

5. A telepítést követően koppintson a „Megnyitás” elemre az alkalmazás indításához



Szükséges eszközök

Az alkalmazás alapvető vezérlőelemeket és speciális szolgáltatásokat tesz 

elérhetővé az érintőképernyőn, lehetővé téve a hallásélmény testreszabását.  

Az alkalmazás használatához a következő eszközökkel kell rendelkeznie:

iOS mobilkészülék

1. A Made for iPhone vagy Bluetooth Smart technológiát alkalmazó 

hallássegítő eszközök1  

2. Mobileszköz: iOS 8 vagy újabb operációs rendszert futtató iPhone, 

iPad vagy iPod touch.

Az alkalmazás már az Apple Watch rendszerén is fut. A Watch 

támogatáshoz watchOS 2 és iOS 9 szükséges.

Android mobilkészülék

1. A Made for iPhone vagy Bluetooth Smart technológiát alkalmazó 

hallássegítő eszközök1

2. Az alkalmazás 4.4.2-es KitKat vagy újabb operációs rendszert futtató, 

támogatott Android mobilkészülékekkel használható2

1 Győződjön meg arról, hogy a hallássegítő eszközökre a legújabb firmware-verziót telepítették-e.  
Ellenkező esetben forduljon a hallásgondozójához a firmware frissítéséért.
2 Kérjük, tekintse át a kompatibilis Android készülékek listáját az alkalmazás weboldalán: www.userguides.gnhearing.com



2. A manuális és streamer 
programok módosítása

3. A magas és mély hangok 
szabályozása tetszés szerint

4. Kedvencek lista létrehozása 
a gyakran használt program és 
beállítások mentésére
Kedvencek hozzárendelése
konkrét helyszínekhez

5. Használja a Hangjavítási 
funkciót a szolgáltatások speciális 
szabályozásához: Zajszűrés, 
Beszédfókusz és Szélzajszűrés*

6. Használja a Fülzúgáskezelőt 
a hangmagasság és a Tinnitus 
Sound Generator** felől érkező 
hang beállítására

Használja a Fülzúgáskezelőt a
kedvenc Nature SoundTM**

7. Az akkumulátortöltöttség és a 
csatlakozási állapot megtekintése

8. Kereső: Segít megtalálni az 
elveszített vagy nem található 
hallássegítő eszközöket

9. Kedvencek: Itt tekintheti meg, 
szerkesztheti vagy törölheti a 
mentett Kedvenceket

10. Segédanyag: Az alkalmazáson 
belüli segédanyag tartalmának 
elsajátításával megismerheti az 
alkalmazás szolgáltatásait

11. Beállítások: Itt szerkesztheti 
és szabhatja testre a programok 
neveit, törölheti a kedvenceket, 
válthat át próbaüzemmódra 
és vissza, és tekintheti meg 
az alkalmazással kapcsolatos 
háttérinformációkat

Alkalmazás funkciói

1. A hangerő szabályozása 
vagy a hang elnémítása 
külön-külön a hallássegítő 
eszközökön vagy 
mindkettőn egyszerre

*Elérhető a Bluetooth Smart hallássegítő 
eszközökhöz a legjobb árakat kínáló 
helyeken: 8,9,17
**Elérhető, amennyiben a Tinnitus 
Sound Generator engedélyezve van a 
hallássegítő eszközein.



i A következő mobileszközökre tervezett 
alkalmazásokkal használható:
Ne tiltsa le az alkalmazás frissítésekről érkező 
értesítéseit! Javasoljuk, hogy telepítsen minden frissítést 
annak érdekében, hogy az alkalmazás megfelelően és 
naprakész állapotban működjön.

Az alkalmazás csak azokkal a hallássegítő eszközökkel 
használható, amelyekhez tervezték, a hallássegítő 
eszköz felhasználói útmutatójában megadottaknak 
megfelelően.
A GN Hearing nem vállal felelősséget olyan esetekért, 
amikor az alkalmazást más eszközökkel együtt 
használják.

i Figyelmeztetések és óvintézkedések 
Mielőtt telepíti az alkalmazást a hallássegítő eszközre, 
olvassa el a hallássegítő eszköz felhasználói 
útmutatóját. A hallássegítő eszköz felhasználói 
útmutatóját az eszköz eredeti csomagolásában 
találhatja. Ha új példányra van szüksége, kérjük, vegye 
fel a kapcsolatot a GN Hearing ügyfélszolgálatával.

Figyelmeztetések és 
óvintézkedések

Fordítson különös figyelmet a figyelmeztető jelzéssel megjelölt információkra

  A VIGYÁZAT jelzés olyan helyzetekre figyelmeztet, amelyek súlyos 
sérülésekhez vezethetnek, i  A FIGYELEM jelzés olyan helyzetekre figyelmeztet, amelyek kisebb 
és mérsékelt sérülésekhez vezethetnek.
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GN Hearing

Ground Floor, North Entrance

4 Fred Thomas Drive

Takapuna

Auckland, 0622

Tel.: (ingyenes) 0800 900 126

Fax: (ingyenes) 0800 007 695

www.gnresound.co.nz

Egyesült Királyság

GN Hearing

Kirtlington Business Centre

Portway

Kirtlington

Oxon OX5 3JA

Tel.: +44 1869 352 800

Fax: +44 1869 343 466

www.gnresound.co.uk

Ausztrália

GN Hearing

Gate C, 19-25 Khartoum Rd

Macquarie Technology Park

Macquarie Park NSW 2113

Tel.: (ingyenes) 1800 658 955

www.gnresound.com.au

Globális székhely

GN Hearing A/S

Lautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup

Dánia

Tel.: +45 45 75 11 11

Fax.: +45 45 75 11 19

www.resound.com

CVR sz. 55082715

GN Hearing

Az okostelefonos alkalmazások rendeltetésszerű használata:
Az alkalmazások rendeltetésszerű használata a hallássegítő eszközök funkcióinak vezérlése, valamint további szolgáltatások biztosítása a végfelhasználó részére a hallásparaméterek szabályozásához 
és egyéb hasznos műveletek végrehajtásához.

A mobileszközökön használható GN Hearing mobilalkalmazások rendeltetésszerű célja a Bluetooth Smart vezeték nélküli hallássegítő eszközökkel való használat. A GN Hearing mobilalkalmazások 
azokon a mobileszközökön keresztül küldenek/fogadnak jeleket a Bluetooth Smart vezeték nélküli hallássegítő eszközökre/eszközökről, amelyekhez az alkalmazásokat kifejlesztették. 

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

Az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK tanácsi irányelvvel kapcsolatos ügyekkel a GN Hearing A/S vállalathoz kell fordulni.

© Az Apple, iPhone, iPad és iPod touch az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Az App Store az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Az Android és a Google Play a Google Inc. 
bejegyzett védjegyei. A Bluetooth® szóvédjegy és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik. A Samsung, a Galaxy és a Galaxy S5 a Samsung Electronics bejegyzett védjegyei.


