myControl App Overview
راهنمای سریع

ً
برای نصب برنامه و فرآیند جفت شدن آن با سمعک های خود ،لطفا به راهنمای جفت شدن مراجعه کنید.

پنجره اصلی
در پنجره اصلی برنامه ،موارد زیر مشاهده می شود:
• برنامه شنوایی که در حال حاضر در آن هستید.
• نوار ولوم صدا برای تنظیم سطح شدت صدا.
نکتــه :در صورتــی که شــما دو ســمعک داریــد ،نمی توانید میــزان صدای ســمعک های
خــود را به طــور جداگانه کنترل کنید ،این قابلیت در این اپلیکیشــن وجود ندارد و تنها
می توان هر دو را باهم تنظیم کرد .در این موارد با ادیولوژیست خود تماس بگیرید تا
ولوم آنها را به صورت جدا تنظیم کند.

signia-hearing.com/connectivity

پخش مستقیم جریان صوتی تلویزیون از طریق StreamLine TV
مورد خاص  -جریان مسقیم تلویزیون:
بــا ضربه زدن روی نمــاد  ،StreamLine TVمی توان آن را از راه دور کنترل کرد .شــما
می توانیــد از نــوار ولوم صــدا بــا انتخــاب گزینــه  StreamLine TVبرای تنظیــم میزان
شدت صدای سمعک استفاده کنید.

پخش مستقیم جریان صوتی تلویزیون از طریق StreamLine TV
مورد خاص  -جریان مسقیم تلویزیون:
همچنیــن می توانید ســطح شــدت صــدا را از طر یــق  StreamLine TVتنظیــم کنید (در
صفحه اصلی با کشیدن انگشت از راست به چپ).

برنامه ها
بــا اســتفاده از فلش کنــار اطالعــات برنامه شــنوایی ،می توانیــد نمای کلــی برنامه های
شنوایی موجود را مشاهده کنید و اگر مایل بودید می توانید برنامه ها را تغییر دهید.
همچنیــن می توانیــد یکــی از محیط هــای شــنیداری را بــه صــورت خــودکار در زیــر لیســت
برنامه ها انتخاب کنید .آنها برنامه های از پیش تنظیم شــده ای هســتند که می توانند
بــرای بهبــود تجربه شــنیداری شــما در آن محیط ها یا شــرایط خــاص مورد اســتفاده قرار
گیرند.

تنظیم کننده فضایی
با استفاده از گزینه « »Spatial Configuratorدر منوی اصلی ،می توانید جهت یابی
فضایی را با توجه به نیازهای خود تنظیم کنید.
ً
لطفا توجه داشته باشید که تنظیم کننده فضایی تنها برای برنامه های شنوایی خاصی
در دسترس است.

تنظیمات تنظیم کننده فضایی
ً
تنظیم کننده فضایی معموال به صورت اتوماتیک تنظیم می شــود .دکمه " "Autoواقع
در پایین در این حالت قرمز رنگ است.
شــما می توانیــد تنظیمــات فضایی را به صورت دســتی بــا انتخاب  Spanانجــام دهید.
در ایــن حالت Span ،انتخاب شــده با رنگ قرمز مشــخص می شــود در حالی که دکمه
" "Autoدر زیر سفید می شود.
نوار پایین شما را قادر به تنظیم  Spanبیشتر می کند.

پخش مستقیم جریان صوتی از طریق StreamLine Mic
با انتخاب گزینه  ،StreamLine Micمی توان آن را از راه دور کنترل کرد.
شما می توانید از نوار برای تنظیم میزان شدت صدای سمعک استفاده کنید.
بــرای تنظیــم ســطح شــدت صــدا  StreamLine TVدر صفحــه اصلی انگشــت خــود از
راست به چپ بکشید.

پیگیری میزان مواجهه با صدا به صورت روزانه
بــا انتخاب آیکون ســمعک در پاییــن صفحه قبلــی می توانید میزان قرارگیــری در معرض
صدا و زمان استفاده را پیگیری کنید.
ایــن آیتــم میانگین و همچنین باالترین ســطح بلندی صدا برحســب دســی بل که شــما
در طــول یــک روز در معــرض آن قــرار گرفته اید را نشــان می دهد .با گذشــت زمان ،به
شــما این امکان را می دهد که پروفایل صوتی شخصی خود را براساس مواجهه با نویز
ایجاد کنید تا آگاهی از سالمت شنوایی خود را افزایش دهید.

پشتیبانی از شنوایی با مانیتور کردن زمان استفاده
با انتخاب آیکون موجود در گوشــه پایین سمت راســت کنار اطالعات زمان استفاده در
نــوار پایین پنجره قبلی ،می توانید اطالعات مربوط به ســطح دشــواری محیط شــنیداری
خود در طول روز را بر اساس داده هایی که در باال نشان داده شده ،دریافت کنید.

پیگیری تاریخچه مواجهه با صدا به صورت روزانه
همچنین می توانید مواجهه با صدا را به صورت روزانه با یک نمای کلی بســیار شهودی
و با سابقه  ۶۰روز را پیگیری کنید.
برای اطالعات بیشتر در مورد این که چگونه مواجهه با صدا مورد ارزیابی قرار می گیرد،
از گزینه " "infoدر گوشه سمت راست باال استفاده کنید.

مواجهه با صدا  -پشتیبانی شنوایی
قرار گرفتن در معرض صدا  -پشتیبانی شنوایی
در اینجــا می توانید معنای کدهای رنگی و آیکون های مورد اســتفاده در صفحه نمایش
مواجهه با صدا را ببینید.

مواجهه با صدا  -پشتیبانی شنوایی
در پاییــن ایــن صفحــه ،اطالعاتــی در مورد چگونگــی ارزیابی ســختی محیط شــنیداری در
مقیاس های  1تا  6پیدا خواهید کرد 1 ،تا  6را مشاهده خواهید کرد.
بر اســاس این ارزیابی ،ســمعک های شما در محیط های شــنیداری دشوار به شما کمک
بیشتری می کنند.

منوی تنظیمات
برای رفتن به تنظیمات ،آیکون گزینه " "Settingsکه از  3خط افقی تشکیل شده را در
گوشه پایین سمت راست پنجره اصلی انتخاب کنید.

تعادل صدا
در نــوار باالی منــوی تنظیمات ،شــما می توانید تعــادل صــدا را از لحاظ ز یــر و بمی تنظیم
کنید.

منوی تنظیمات  -کانکت شدن سمعک ها
در همــان منــو ،می توانید نام ســمعک ها و میزان باتــری آنها را ببینید .ایــن حالت برای
زمانی است که سمعک های شما کانکت شده اند.

منوی تنظیمات  -کانکت نشدن سمعک ها
ً
لطفــا توجــه داشــته باشــید وقتی کــه اتصال ســمعک ها قطــع می شــود ،با ایــن وجود
همچنان ســمعک ها باهم جفت هســتند ،آیکونی را در گوشه ســمت چپ باال مشاهده
خواهید کرد.
دلیل قطع ارتباط ممکن است حالت های زیر باشد:
• حالت هواپیما گوشی تلفن همراه شما روشن است ،یا
• بلوتوث گوشی تلفن همراه شما خاموش است ،یا
• سمعک های شما خاموش شده اند.
پس از اینکه اتصال بین ســمعک ها و گوشی همراه شما دوباره برقرار شد ،این آیکون
ناپدید می شود.

حالت هواپیما در سمعک
شــما می توانیــد " "Mode Airplane Hearingرا زمانی که اتصال بی ســیم خاموش
می شــود ،فعال کنید (برای مثال هنگام حضور در هواپیما) تا به کنترل ســمعک خود از
طریق اپلیکیشن ادامه دهید.

حالت هواپیما در سمعک
به محض اینکه حالت هواپیما ســمعک فعال شــود ،می توانیــد تنظیمات پایه ای بعد از
اینکه ســمعک های خود را از راه دور کنترل کنید (تغییر برنامه ،کنترل ولوم صدا ،تنظیم
کننده فضایی ،مانیتور کردن مواجهه با صدا و غیره).

حالت هواپیما در سمعک
ً
لطفا توجه داشــته باشــید که پس از این مرحله ،باید حالت هواپیما را در گوشی تلفن
همراه خود به طور جداگانه از طریق  Settings >> Airplane Modeفعال کنید.

مواجهه با صدا  -جریان مستقیم میزان ولوم سازگار شونده
قرار گرفتن در معرض صدا:
شــما می توانید با اســتفاده از این گزینه منو عملکرد پیگیری مواجهــه با صدا را فعال یا
غیرفعال کنید.
جریان مستقیم میزان ولوم سازگار شونده:
ســطح شــدت تماس های تلفنی ،موســیقی یــا تلویزیون را بــا توجه به محیط شــنیداری
تنظیم می کند.

زبان
با انتخاب گزینه " "Languageمی توانید زبان برنامه را تنظیم کنید.

صداها سمعک
بــا انتخــاب " ،"System Soundsمی توانید صــدا را برای تنظیمــات مختلف ،به عنوان
مثــال تغییر برنامه ،تغییر ولــوم صدا و یا در هنگام کم بودن باتری ،فعال و یا غیرفعال
کنید.
همچنین می توانید بلندی این صداها را با نوار تنظیم کنید.

سطح پخش
ً
ایــن عملکــرد امــکان تنظیم جر یــان مســتقیم صوتی را بــرای شــما فراهم می کنــد .مثال
افزایش سطح شدت صدا در محیط های نویزی.

فاصله زمانی (هشدار) کم بودن باتری
می توانید فاصله زمانی دریافت هشدارهای مربوط به کم بودن باتری را تنظیم کنید.

تأخیر در روشن شدن سمعک ها
شــما می توانیــد مدت زمــان تاخیر در روشــن شــدن ســمعک ها را تنطیم کنیــد .به این
ترتیــب می توانیــد اطمینــان حاصــل کنیــد بعــد از اینکــه ســمعک ها را در گــوش خــود
گذاشتید ،آنها روشن می شوند.

منوی راهنما
با انتخاب گزینه « »Helpدر باالی صفحه ،برای دریافت پشــتیبانی بیشــتر می توانید از
امکانات زیر استفاده کنید:
نمای کلی از عملکرد اصلی برنامه ( myControlبا انتخاب گزینه ")"App Info

•
• دسترسی به سواالت متداول در مورد عملکرد های برنامه (با انتخاب گزینه ")"FAQ
• جهت دریافت پاســخ ســواالت دیگری که ممکن است ایجاد شــود (با انتخاب گزینه
" )"ContactUsبا ما تماس بگیرید.

