
Úvodná stránka  

Začať tréning

• Vyberte klienta, ktorý chce trénovať
• Načítajte nového klienta/klientku 

Info
• Perzonalizované informácie k priebehu 
   sluchového tréningu
• Rady ako začať tréning
• Rady ako sprevádzať deti pri sluchovom tréningu
• Link k domovskej stránke. metódy BENAUDIRA

Kontakt
• E mail alebo telefón na sluchového trénera 
• E mail alebo telefón na BENAUDIRA zastúpenie
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Stránka „Začať tréning“

Načítať novú tréningovú hudbu
• naskenujte QR kód od BENAUDIRA
• manuálne zadajte číselný kód

Čo potrebujem  na začatie 
• Rady ako začať tréning 

„Bertha Beispiel“
• Meno klienta, ktorého hudba už bola načítaná 
• Ak je klientov viac, tak je tu uvedených viac mien
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Načítať novú tréningovú hudbu

Skenovať QR-kód 
• Otvorí kameru zariadenia. Načítaním QR kódu, ktorý bol  
   klientovi zaslaný e mailom, sa stiahne nová tréningová hudba. 

Zadať kód 
• Hudba môže byť stiahnutá aj zadaním číselného kódu, ktorý  
   dala BENAUDIRA klientovi k dispozícii.
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Informácie

NÁVOD, čítajte prosím!
• individuálny plán počúvania pre každého klienta/klientku 
• dôležité rady k realizácii tréningu

Čo potrebujem, aby som mohol začať 
• Rady ako začať tréning 
• Vhodné slúchadlá 

Sprevádzanie detí pri sluchovom tréningu
• Na čo treba dať pozor, keď trénujú deti
• Napr. správne použitie slúchadiel, zabrániť ruchom okolia
 
 
BENAUDIRA internetová stránka
• Link k domovskej stránke. metódy BENAUDIRA
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Stránka „prehrávač“

Realizácia sluchového tréningu 
 
• Už vypočuté sklady sú šedé
• Aktuálna skladba je tmavo červená. Krátko pred tým,  
   než dohrá zmení farbu na šedú a tým sa označí ako vypočutá.
• Nasledujúce skladby sú oranžové.
• Playlist ukazuje dni a týždne celej fázy počúvania v správnom 
   poradí.
• Vypočuť sa dá každá skladba aj mimo poradia, napr. ak sa  
   skladba prehrala bez toho, aby bola skutočne vypočutá,  
   alebo ak dospelí klienti počúvajú dve skladby denne.  
   Plán počúvania sa tým nemení.
• Veľké tlačidlo play  dole v strede sa spája vždy so skladbou,  
   ktorá ma byť na rade.

Stačí každý deň stlačiť veľké tlačidlo play a počúvať hudbu,  
až kým sa sama nevypne.  
Tak bude poradie skladieb vždy správne.

• Symbol smartfónu za skladbou znamená, že je skladba  
   stiahnutá na zariadení. 
• Symbol oblaku znamená, že skladbu treba esšte len stiahnuť.
• Prostredníctvom symbolu smetného koša, je možné  
   jednotlivé skladby vrátiť na server.
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Plán počúvania dieťaťa:  
1 skladba za deň

Plán počúvania dospelého:  
2 skladby za deň



Čo potrebujem aby som mohol začať

Vhodné slúchadlá 
• Tento link vedie na stránku s informáciami o vhodných  
   slúchadlách.
   Tu sa môžete prekliknúť na túto stránku.
 
Inštrukcie k tréningu
• Všeobecné informácie k dôležitosti kontinuálneho počúvania,  
   pravideľnosti ... 

Ako sa k hudbe dostanem
• Relevantné len pre tých klientov, ktorí ešte nekontaktovali  
   žiadneho sluchového trénera BENAUDIRA ale nainštalovali  
   si Appku BENAUDIRA Player.
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Návod pod „Informácie“ --> „NÁVOD, čítajte prosím!“ 
Príklad: Dieťa s plánom počúvania na 8 týždňov
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Použitie tréningu                                                                                Sprevádzanie detí pri sluchovom tréningu  
pod „Informácie“             pod „Informácie“  
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