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 iPad® -או ה iPod touch® -ה , iPhone® -עם מכשיר ה Cochlear™ Nucleus 7 מדריך זה ילמד אותך כיצד לקשר את מעבד)י( הקול
שלך, כך שתוכל להזרים שמע, לשלוט במעבד)י( הקול שלך ולפקח עליו)עליהם(. תוכל גם להשתמש ב- Nucleus Smart App* כדי לשלוט 

במעבד)י( הקול שלך ולפקח עליו)עליהם(.

קשר את המעבד/ים שלך
הערות

הוראות אלה מיועדות ל-iOS10. בגרסאות iOS מתקדמות יותר ייתכנו מסכי שונים מעט.	 
אם יש לך מעבד)י( קול או מכשיר)י( שמיעה אחר)ים( שכבר מקושרים, ראשית עליך לבטל את הקישור שלהם. ראה הוראות ביטול קישור בעמוד 2.	 

במכשיר שלך, פתח הגדרות. בחר כללי.1  בחר נגישות.2   3

שים לב
אם נפתח כעת מסך מכשירי שמיעה, עבור 

לשלב 5.

גלול מטה ובחר מכשירי שמיעה. אם ה-Bluetooth אינו מופעל, 4   5
בחר אותו כעת.

כבה ואז הפעל את מעבד)י( הקול שלך.   6

אם אתה מצויד בשני מעבדים, טפל בשניהם   
כעת, בזה אחר זה.

המכשיר שלך מחפש אחר מעבד)י( הקול...

שים לב
אם אתה משתמש במעבד קול ובמכשיר 

שמיעה תואם, תוכל גם לקשר את שניהם 
באופן הזה.

Nucleus Smart היישום תואם למכשירי iPhone 5 ו-iPod touch דור 6 )ומעלה(   *
 Apple®  ומעלה. הוא אינו מיועד לשימוש עם מכשירי iOS 10 עם מערכת הפעלה

אחרים.

 ...המשך
מעבר לדף...



2

Hear now. And always ,Cochlear  ו-Nucleus והסמליל )לוגו( 
 Cochlear האליפטי הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של

iPod touch ,iPhone  ,iCloud  ,Apple  .Limited ו- iPad, הם סימני 
מסחר של Apple Inc, הרשומים בארה"ב ובמדינות נוספות.
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 למידע נוסף על היישום, עיין במדריך למשתמש של 	 
Nucleus Smart היישום.

למידע נוסף על מעבד הקול, עיין במדריך למשתמש של מעבד 	 
.Nucleus 7 הקול

 בקרו באתר שלנו לקבלת טיפים, לצפייה בסרטוני הדרכה ועוד: 	 
www.cochlear.com/

בחר בשמך כאשר הוא מוצג   7
על המסך.

הקש על קשר לאישור הקישור.  8
אם אתה מצויד בשני מעבדים, 

הודעה זו תופיע פעמיים.

כאשר הקישור מתחיל: 

הבהוב בכחול למשך 4 	 
שניות

6 צלילים.	 

הקישור יכול להימשך עד 120 
שניות.

כאשר הקישור הסתיים:
הבהוב בכחול למשך 4 	 

שניות
צליל של גל ים.	 

שים לב
אין להתחיל להזרים שמע 

עד שהקישור הסתיים.

קישור מוצלח!  9

  

  

.Nucleus Smart App ולהשתמש בו! לפרטים עיין במדריך למשתמש של Nucleus Smart כעת תוכל להתקין את היישום

הערות
הפרעת רדיו: כאשר תנסה לקשר או לחבר את מעבד הקול שלך עם ה-iPhone, ה-iPod touch או ה-iPad, תיתכן הפרעה בתקשורת ממכשירים 	 

מסוימים )לדוגמה, מיקרוגל, נתבים אלחוטיים או משדרי טלויזיה(. במקרה כזה, התרחק מהמכשיר ונסה שוב.
קישור למספר מכשירי Apple: תוכל לקשר את מעבד הקול שלך עם עד 5 מכשירים תואמים, אולם תוכל לשלוט בו רק ממכשיר אחד בכל פעם.	 

ביטול קישור המעבד)ים(
אם תחליף את מעבד)י( הקול שלך, לדוגמה אם תקבל מעבד קול חדש ממרכז 

התיקונים, עליך:
ראשית, לבטל את הקישור של מעבד)י( הקול הישן)ים(, 	 
לאחר מכן, לקשר את מעבד)י( הקול החדש)ים(.	 

נווט אל הגדרות < כללי < נגישות < מכשירי שמיעה.  1
בחר במעבד)י( הקול המקושר)ים(.  2

הקש על שכח מכשיר זה כדי לבטל את קישור מעבד)י( הקול.  3

שים לב
 ,iPad-או ל iPod touch-ל ,iPhone-אם אתה מצויד בשני מעבדים המקושרים ל

הקישור יתבטל לשניהם.


