
Načúvacia aplikácia GN 
- používateľská príručka



Úvod

Blahoželáme k stiahnutiu našej aplikácie. Táto aplikácia bola vyrobená na 

zlepšenie vášho pocitu z načúvania a na umožnenie čo najlepšieho využitia 

vašich načúvacích pomôcok.

Vďaka našej inovačnej technológii zvuku a dizajnu v kombinácii s naprogramovaním 

prístroja na mieru vaším odborníkom bude počúvanie ešte príjemnejšie.

Aplikácia vám umožní ešte lepšie využiť svoje načúvacie pomôcky, lebo získate nové 

možnosti na kontrolu, personalizáciu a podporu. 

Ak si želáte tlačenú verziu tejto používateľskej príručky, obráťte sa na podporu 

zákazníkom alebo si ju jednoducho vytlačte.



Nájdenie a inštalácia aplikácie

Získajte aplikácie pre iPhone, iPad a iPod touch - stiahnite na Apple App Store podľa týchto krokov: 

1. Vstúpte do App Store poklepaním na ikonu App Store
  

na zariadení iPhone, iPad alebo iPod touch.

2. V App Store vyhľadajte „GN Hearing“ a názov aplikácie. 

3. Ak používae iPad, zmeňte kritériá hľadania v ľavom hornom rohu na „iPhone only“ (Len iPhone).

4. Po nájdení aplikácie poklepte na „Get“ (Získať).

5. Potom poklepte „Install“ (Inštalovať).

6. Zadajte platné Apple ID a heslo.

7. Po zadaní hesla sa stiahne a nainštaluje aplikácia GN Hearing.

8. Po stiahnutí nájdete aplikáciu na obrazovke mobilného zariadenia - poklepte na otvorenie aplikácie.

Získajte aplikácie pre zariadenia Android - stiahnite na Google Play Store podľa týchto krokov:

1. Vstúpte do Play Store poklepaním na ikonu Play Store  na svojom telefóne Android. 

2. V Play Store hľadajte „GN Hearing“ a názov aplikácie. 

3. Po nájdení aplikácie poklepte na „Install“ (Inštalovať), potom „Accept“ (Potvrdiť) na povolenie, aby aplikácia mohla pristupovať k určitým funkciám vášho  

telefónu, ako napríklad Bluetooth.

4. Po zadaní hesla sa stiahne a nainštaluje aplikácia GN Hearing.

5. Keď je inštalácia dokončená, poklepte na „Open“ (Otvoriť) na otvorenie aplikácie.



Potrebné zariadenia

Aplikácia vám dáva základné ovládanie a ďalšie rozšírené funkcie na 

dosah ruky, takže si môžete prispôsobiť pocit z načúvania podľa seba. 

Na používanie aplikácie potrebujete tieto zariadenia:

Mobilné zariadenie iOS

1. Načúvacie pomôcky Made for iPhone alebo s technológiou 

Bluetooth Smart1.  

2. Mobilné zariadenie: iPhone, iPad alebo iPod touch so systémom 

iOS 8 alebo novším.

Aplikácia podporuje hodinky Apple Watch. Na podporu pre hodinky sú 

potrebné  watchOS 2 a iOS 9.

Mobilné zariadenie Android

1. Načúvacie pomôcky Made for iPhone alebo s technológiou 

Bluetooth Smart 1.

2. Aplikácia je kompatibilná s podporovanými mobilnými zariadeniami 

Android2 so systémom OS 4.4.2 KitKat alebo novším.

1 Zabezpečte, aby načúvacie pomôcky boli aktualizované na najnovšiu verziu firemného sotfvéru.  
Prípadne vám firemný softvér načúvacej pomôcky môže aktualizovať odborník.
2 Na webovej stránke aplikácie nájdete zoznam kompatibilných prístrojov Android www.userguides.gnhearing.com.



2. Zmeňte manuálne a streamer 
programy.

3. Prispôsobte si výšky a basy 
podľa vlastných preferencií.

4. Vytvorte si Obľúbené na 
uloženie uprednostňovaných 
programov a nastavení.
Spojte Obľúbené s konkrétnym 
miestom.

5. Použite Sound enhancer na 
pokročilé prispôsobenie funkcií: 
Comfort in noise (pohodlie v 
hluku), Speech focus (zameranie 
na reč) a Comfort in wind (pohodlie 
vo vetre)*.

6. Použite Tinnitus manažéra 
na prispôsobenie výšky a variácie 
zvuku Tinnitus Sound Generator**
Použite Tinnitus manažéra na 
vybratie svojho obľúbeného zvuku 
prírody Nature SoundTM**

7. Pozrite si stav batérie a 
pripojenia.

8. Vyhľadávanie: Pomôže nájsť 
stratené načúvacie pomôcky.

9. Obľúbené: pozrite si prehľad 
uložených Obľúbených, alebo ich 
upravujte, či vymažte.

10. Inštruktáž: inštruktáž v 
aplikácii vás prevedie funkciami 
aplikácie.

11. Nastavenia: upravte a 
prispôsobte si názvy programov, 
vymažte všetky obľúbené, vstúpte 
do demo režimu a odíďte z neho a 
pozrite si informácie o aplikácii.

Funkcie aplikácie

1. Prispôsobte si a 
stlmte hlasitosť obidvoch 
načúvacích pomôcok 
alebo každej načúvacej 
pomôcky samostatne.

*Dostupné pre načúvacie pomôcky 
Bluetooth Smart vo vyšších cenových 
úrovniach: 8, 9, 17.
**Dostupné, ak je vo vašich načúvacích 
pomôckach možnosť pre Tinnitus 
Sound Generator.



i Používanie s aplikáciami mobilných zariadení:

správy o aktualizáciách aplikácií by nemali byť 

vypnuté a odporúča sa, aby používateľ nainštaloval 

všetky aktualizácie na zabezpečenie správneho 

fungovania a aktuálnosti aplikácie.

Aplikácia sa má používať len s načúvacími 

pomôckami, pre ktoré je určená, ako je opísané v 

používateľskej príručke načúvacej pomôcky.

GN Hearing nenesie žiadnu zodpovednosť, ak sa 

aplikácia používa s inými zariadeniami.

i Varovania a výstrahy 

Ak používate aplikáciu s načúvacou pomôckou, 

určite si prečítajte používateľskú príručku načúvacej 

pomôcky. Používateľská príručka načúvacej 

pomôcky je súčasťou balenia načúvacej pomôcky. 

Ak potrebujete novú kópiu, obráťte sa na podporu 

zákazníkom GN Hearing.

Varovania a bezpečnostné 
opatrenia

Dávajte pozor na informácie označené symbolom varovania.

  VAROVANIE označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k vážnym 
zraneniam. i VÝSTRAHA označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k menším 

 a stredným zraneniam.
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Nový Zéland

GN Hearing

Ground Floor, North Entrance

4 Fred Thomas Drive

Takapuna

Auckland, 0622

Tel. č.: (bezplatné) 0800 900 126

Fax: (bezplatný) 0800 007 695

www.gnresound.co.nz

Spojené kráľovstvo

GN Hearing

Kirtlington Business Centre

Portway

Kirtlington

Oxon OX5 3JA

Tel. č.: +44 1869 352 800

Fax: +44 1869 343 466

www.gnresound.co.uk

Austrália

GN Hearing

Gate C, 19-25 Khartoum Rd

Macquarie Technology Park

Macquarie Park NSW 2113

Tel. č.: (bezplatné) 1800 658 955

www.gnresound.com.au

Celosvetová centrála

GN Hearing A/S

Lautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup

Dánsko

Tel. č.: +45 45 75 11 11

Fax: +45 45 75 11 19

www.resound.com

Č. CVR (IČO) 55082715

GN Hearing

Spôsob použitia aplikácií pre inteligentné telefóny:
Aplikácie sú určené na použitie s načúvacími pomôckami na ovládanie funkcií načúvacích pomôcok a konečnému používateľovi majú poskytnúť ďalšie možnosti na prispôsobenie načúvacích parametrov, 
ako aj prídavné, užitočné funkcie.

Aplikácia GN Hearing pripojená k mobilnému zariadeniu je určená na použitie s bezdrôtovými načúvacími pomôckami Bluetooth Smart. Aplikácia GN Hearing pre mobilné zariadenia vysiela a prijíma 
signály z bezdrôtových načúvacích pomôcok Bluetooth Smart cez mobilné zariadenia, pre ktoré bola aplikácia vyvinutá. 

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

Akékoľvek otázky týkajúce sa smernice EÚ o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS majú byť adresované GH Hearing A/S.

© Apple, iPhone, iPad a iPod touch sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a v iných krajinách. App Store je servisná značka Apple Inc. Android a Google Play sú registrovanné ochranné známky 
spoločnosti Google Inc. Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. Samsung, Galaxy a Galaxy S5 sú ochranné známky spoločnosti Samsung 
Electronics.


