Life sounds brilliant.

Hør lydens
farger.
Tilbehør for høreapparater.

Hearing
Systems

signia-hearing.no/
apps-and-accessories

Tilpass
hørselsopplevelsen.
Følg barna til skolen om morgenen, møt venner
til frokost og se fjernsyn om kvelden. Hver dag
er full av ulike lyttesituasjoner og samtaler. Ville
det ikke vært fantastisk om du kunne streame lyd
direkte til ørene dine, samt justere og lade opp
høreapparatene på en enkel måte?

Streaming
easyTek/easyTek App
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Tilbehør
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TV Transmitter
eCharger
Biladapter
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Praktisk tilbehør.

Oversikt

Vær tilkoblet og ha full kontroll.

Høreapparatene dine hjelper deg gjennom dagen,
og tilbehøret gjør det enda mer fleksibelt.
Vårt store utvalg av elegant og praktisk tilbehør
gjør hverdagen enklere, enten det måtte være
å endre innstillinger ved hjelp av fjernkontroll,
streame lyd, eller lade høreapparatene.

Riktig tilbehør kan gi lettere tilgang på
funksjonene til høreapparatet, og gir deg
tryggheten som følger med at du har full kontroll.
Forestill deg hvor befriende det vil være å kunne
bytte programmer på en diskret måte, eller endre
volumet bare ved et lite trykk på smarttelefonen, å
gi en mikrofon til en taler slik at du kan høre hvert
eneste ord, klart og tydelig, eller ganske enkelt
plassere høreapparatene i en lader over natten slik
at du alltid er klar for neste dag.

easyTek og easyTek App

TV Transmitter

touchControl App
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VoiceLink

easyPocket

miniPocket

eCharger
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Streaming

easyTek og easyTek App.
Forsterker lytteopplevelsen og
komforten - helt diskret.
Forestill deg den klare lyden av en telefonsamtale,
et TV-program eller musikk som streames direkte
til ørene. easyTek™ gjør det – og mer.
Den bæres rundt halsen, utenpå eller skjult under
klærne, og holder deg tilkoblet ved å streame lyd
direkte til høreapparatene, eller ved å fungere
som en fjernkontroll. Når den kombineres med
easyTek™-appen for smarttelefoner med Android
eller iOS, kan du også bruke telefonen til å justere
programmer og volum.

easyTek og easyTek App
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easyTek.

Streaming

Teknologi som er enkel å bruke.
Det er enkelt å gjøre om trådløse høreapparater
til et stereo headset av høy kvalitet. Med den
smarte multifunksjonsknappen er det enkelt å slå
easyTek på og av, svare på telefonsamtaler, endre
lytteprogrammer eller enkelt bytte lydkilder som
musikkspillere, fjernsyn og mer — alt med bare én
knapp.

easyTek i detalj.
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Det er hurtig og lett å endre på lydstyrken på
høreapparatene. LED-lysene gir deg viktige
opplysninger, som for eksempel at det er på tide å
lade batteriet.
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Streaming
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e2e wireless 3.0
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TV Transmitter

1

Multifunksjonsknapp

2

Halsslynge med innebygget antenne

3

Mikrofonåpninger

4

Statusinformasjon med LED-indikatorer
Inngang for halsslynge

FM
6

Volumknapper

7

Port for lydenheter med 3,5 mm plugg

8

Port for FM-mottaker

9

Resetknapp
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Port til micro-USB for lading

Telefon

mp3
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PC

Med easyTek kan du koble høreapparatene til iPhone, iPad, Androidenheter og til alle telefoner med Bluetooth-funksjonalitet.
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Paring av easyTek.

Streaming

Settes opp på 1, 2, 3.
Før du kan dra nytte av alle fordelene easyTek har
å tilby, må du pare den med dine høreapparater
eller andre enheter. Bare følg de enkle stegene på
denne eller neste side.

Paring av easyTek med
Bluetooth-aktiverte enheter
Steg 1:
Skru på easyTek ved å trykke på og holde
inne
i flere sekunder. Hvis det blå LED-lyset
ikke blinker automatisk, trykk
og
til den gjør
dette.
Steg 2:
Gå inn på instillinger for Bluetooth på enheten du
ønsker å pare med easyTek. Skru på funksjonen,
søk etter easyTek og velg den. Det blå LED-lyset
blinker kort før lyset blir borte.

Multifunksjonsknapp

Volumknapper

Paring av easyTek med
TV Transmitter
Alternativ 1

Bluetoothindikator

Steg 1:
Skru på easyTek ved å presse og holde inne
i flere
sekunder. Trykk på ,
og
samtidig til det blå
LED-lyset
blinker.

Funksjonsindikator

Steg 2:
Skru på TV Transmitteren maksimalt én meter fra din
easyTek og vent på at paringen blir komplett. Dette
tar ca to minutter. Det blå LED-lyset
slutter å blinke
og forblir på.

Paring av easyTek med
dine høreapparater
Steg 1:
Heng easyTek rundt halsen.
Skru på easyTek ved å trykke på
LED-lampen
lyser.

Alternativ 2

til den grønne

Steg 1:
Åpne easyTek appen på din smarttelefon. Trykk
på menyknappen nederst i høyre hjørne. Trykk på
“Transmittere” og velg “+”-tegnet øverst i høyre
hjørne. Trykk på “Scan kode”.
For informasjon om nedlasting av app, se s. 13.

Steg 2:
Sett høreapparatene dine inn i ørene og skru dem
på. Det grønne LED-lyset
blinker kort før lyset blir
borte. Nå er dine høreapparater paret med easyTek.
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Steg 2:
Skan QR-koden som er på baksiden av TV
Transmitteren. Du kan få spørsmål om du vil gi appen
tilgang til kamera. Trykk “ja”.
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Streaming

Nedlasting av app

easyTek App.

Nedlasting av app.

Mer diskret, mer praktisk,
flere muligheter.

Lett å bruke, lett å finne!

easyTek-appen gir easyTek større funksjonalitet,
samtidig som den gjør den mer diskret.
easyTek-appen lar deg se statusen til
høreapparatene dine på smarttelefonen, streame
lyd fra lydkilder eller bruke den som fjernkontroll.
Siden du kan foreta alle justeringer med
smarttelefonen, vil det se ut som om du kun leser
en melding når du egentlig endrer innstillingene til
høreapparatene dine.

Last ned easyTek-appen eller touchControl-appen til Android- eller
iOS-telefonen fra Google Play eller Apple App Store. Det beste er at
det er gratis å laste ned!

Steg 1:

Sørg for at du har en Google
Play-konto for din Androidtelefonen eller en Apple App
Store-konto for din iPhone.

Steg 2:

Logg deg inn på Google Playeller på Apple App Storekontoen med smarttelefonen.
Søk opp easyTek- eller
touchControl-appen.

Steg 3:

Følg instruksjonene for
å installere appen på din
smarttelefonen.

INSTALLER

Steg 4:

Hovedskjerm
Fra hovedskjermen til easyTekappen har du rask tilgang
til viktige funksjoner som
volum eller demping, og til
grunnleggende informasjon som
hvilket program du bruker.

Opplev hvor enkelt det er å
styre høreapparatene med
den nye appen.
Kontakt din hørselsspesialist
hvis du har spørsmål.

Høreapparatets funksjoner
Takket være det brukervennlige
grensesnittet, kan du enkelt
kontrollere mer presist hvordan
du ønsker å høre, f.eks. fokusere
på personen til venstre for deg på
en restaurant ved å bruke Romkonfigurering.
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Fjernkontroll

Rom-konfigurering.

touchControl App.

For å få full kontroll over lyttingen og tilgang til
“Rom-konfigurering”, må touchControl appen
settes opp til dine høreapparater. Følg de enkle
stegene under for å sette opp “Rom-konfigurering”
på din app.

Enkel og diskret.

Steg 1:

Med touchControl™-appen gjør du
smarttelefonen om til en diskret fjernkontroll
for høreapparatene dine. Du kan se statusen
til høreapparatene dine og foreta justeringer
på en svært enkel og diskret måte. Med romkonfigurering kan du tilpasse dine høreapparater
ut i fra hvilke omgivelser du befinner deg i.
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Steg 2:

SSteg

Åpne touchControl-appen
på din smarttelefon. Trykk på
menyknappen med streker
nederst i høyre hjørne.

Velg “Avanserte instillinger”.

Steg 3:

Steg 4:

Velg “Ytelsesnivå 7”. Du har nå
tilgang til Rom-konfigurering.

Gå tilbake til startskjermen
på appen og trykk på “Romkonfigurering”. Her kan du endre
retningen fra hvor du ønsker å
høre og samtidig undertrykke
støy fra omgivelsene.
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Fjernkontroll

miniPocket.
Diskret kontroll rett i hånden.

Den ideelle løsningen for de som ønsker diskret
og brukervennlig kontroll av sine høreapparater,
uten behovet for store fjernkontroller eller
en smarttelefon. Pålitelig og enkel i bruk,
miniPocket™* er liten nok til å brukes på en
nøkkelring, og har likevel nok kraft til å stryre alle
de essensielle funksjonene i høreapparatet.
* Tilgjengelig fra høsten 2016.

miniPocket i detalj.
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Høyttaler

2

LED-indikator

3

Volumknapper
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Tastelås

3
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Knapp for å endre
program
På baksiden:
Batterihus
På baksiden:
Åpning for nøkkelring

easyPocket.
Den elegante easyPocket™, med
store knapper og lettlest display, gjør
det enkelt å justere funksjonene på
høreapparatene dine.

easyPocket
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Lader.

Tilbehør

Ikke gå tom for strøm.

Flere streamingmuligheter.
For å høre tydeligere i støyende omgivelser og
hjemme.

eCharger
VoiceLink

VoiceLink.
VoiceLink™ minimikrofon kan trådløst kobles opp
til easyTek. Når den gis til en som taler, kan den
streame direkte til dine høreapparat – noe som er
spesielt hjelpsomt i vanskelige lyttesituasjoner,
som for eksempel under møter, konferanser eller
presentasjoner.

eCharger.
Frisk opp høreapparatene: eCharger lader opp
og avfukter høreapparatene over natten, slik at du
ikke trenger å tenke på å bytte batterier.

Biladapter

TV Transmitter

TV Transmitter.
TV Transmitter* kobler TV-er uten Bluetoothfunksjonalitet til easyTek. På denne måten
kan du streame lyd trådløst og direkte til
dine høreapparater, og blant annet nyte dine
favorittfilmer.

Biladapter.
Med det valfgrie biladapteret kan du ta med deg
din eCharger selv om du er ute på veien. Du kan
lade dine høreapparater uansett hvor du går.

Hvis du er usikker på hvilke tilbehør som er
kompatible med høreapparatene dine, vil din
hørselsspesialist kunne hjelpe deg.

* Tilgjengelig fra høsten 2016.
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Informasjonen i dette dokumentet inneholder generelle
beskrivelser av de tilgjengelige tekniske alternativene, som
ikke alltid er tilgjengelig i alle tilfeller, og som kan endres uten
forvarsel.
Varemerket Bluetooth og tilhørende logoer eies av Bluetooth
SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av Sivantos gjøres
under lisens. Andre varemerker og produktnavn eies av sine
respektive innehavere.
Android og Google Play er varemerker tilhørende Google Inc.
Apple App Store er et varemerke tilhørende Apple Inc.

Juridisk produsent
Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany
Sivantos AS bruker varemerket Siemens i henhold til kontrakt
med Siemens AG.
Lokal kontaktinformasjon
Sivantos AS
Nedre Vollgate 5
0158 Oslo
Norge
Telefon: +47 22 63 22 22
www.signia-hearing.no
Postadresse:
PB 378 Sentrum
0102 Oslo
PrintHouse.61160/1/1000/0816
Order No. 02922-99C1-7600 | © 07.2016 Signia GmbH
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