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Introduktion
Beltone apps er lavet til at forbedre din høreoplevelse og give dig mulighed for
at få mere ud af dine Beltone høreapparater.
Beltones innovative lydteknologi og design, kombineret med de tilpassede
programmer valgt af din høreapparatspecialist, vil gøre hørelse til en mere behagelig
oplevelse.
Beltone apps lader dig få mere ud af dine Beltone høreapparater ved at stille nye
måder at opnå kontrol, personlig tilpasning og lindring til rådighed.
Du kan få flere oplysninger og hjælp til vores apps på webstedet:
www.beltone-hearing.com/apps
Hvis du gerne vil have en trykt udgave af appens brugervejledning, bedes du kontakte
kundesupport eller blot udskrive denne brugervejledning.

Finde og installere appen

Adgang til apps for iPhone, iPad og iPod touch – download fra App Store ved at følge disse trin:
1.

Åbn App Store ved at trykke på App Store ikonet

på en iPhone, iPad eller iPod touch

2.

Søg efter “Beltone” og navnet på appen i App Store

3.

Hvis du bruger en iPad, skal du ændre søgekriteriet i øverste venstre hjørne til "kun iPhone"

4.

Når du har fundet appen, skal du trykke på "Hent"

5.

Tryk derefter på “Installer”

6.

Indtast dit Apple ID og din adgangskode

7.

Når du har indtastet adgangskoden, vil Beltone appen blive downloadet og installeret

8.

Når du har downloadet appen, kan du finde den på mobilenhedens skærm - tryk på den for at åbne Beltone appen

Adgang til apps for Android-enheder – download fra Google Play ved at følge disse trin:
1.

Gå ind i Google Play ved at trykke på Play Store ikonet

på din Android-telefon.

2.

Søg efter “Beltone” og navnet på appen i Google Play

3.

Når du har fundet appen, skal du trykke på “Installer” og derefter “Accepter” for at tillade, at appen får adgang til bestemte funktioner på
din telefon såsom Bluetooth

4.

Når du har indtastet adgangskoden, vil Beltone appen blive downloadet og installeret

5.

Når installationen er færdig, skal du trykke på "Åbn" for at åbne Beltone appen

Beltone HearMax
Beltone HearMax appen tilbyder uovertruffen brugervenlighed med et enkelt
tryk med en finger. Kontrollér og brugertilpas dine høreapparatindstillinger
direkte fra din mobilenhed og tilpas din høreapparatoplevelse, så den passer
til dit lydmiljø. Du kan endda få dine høreapparatprogrammer opdateret af din
høreapparatspecialist og modtage eksterne høreapparatopdateringer uden at
skulle møde op på klinikken (kun på udvalgte markeder). Appen vil vejlede dig om
alle de ting, du kan gøre, og hvordan du gør dem.
Beltone HearMax appen kan hentes i App Store og Google Play.
Du skal bruge følgende enheder for at bruge appen:
Høreapparater:
•

Beltone høreapparater med Bluetooth 4.0*: Beltone TrustTM eller nyere.

Mobilenheder:
•

iPhone, iPad eller iPod touch. Beltone HearMax appen er også kompatibel
med with Apple Watch.

•

Understøttede Android-enheder.

Gå ind på vores websted for at se specifikke kompatibilitetsoplysninger og
en opdateret liste over kompatible mobilenheder:
www.beltone-hearing.com/compatibility

Sørg for at høreapparaterne er opdateret til den nyeste firmware-version. Ellers kan din høreapparatspecialist opdatere
høreapparaternes firmware for dig.
*

Beltone HearMax appens funktionalitet
TM
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*Fås til Beltone Trust 17 og
Beltone Boost Max 17.
**Fås hvis funktionen Tinnitus
Breaker Pro er blevet aktiveret af din
høreapparatspecialist.

Startskærm:
1. Brug den øverste karrussel,
rullemenu eller kort-stryg til
at vælge dit høreapparat eller
streamingprogram eller din favorit.
Tryk på rullemenuen til at redigere
programmer og favoritter.
2. Brug hurtigknapperne til
avancerede lydjusteringer med et
enkelt tryk.
3. Indstil lydstyrke eller slå lyd
fra.
4. Åbn Lydforbedring for
at justere diskant/mid/bas,
støjreduktion, talefokus eller
reduktion af vindstøj*. Du kan
også få adgang til Tinnitus
Manager for at justere toneleje og
lydvariation fra Tinnitus Breaker
Pro, eller for at vælge din Nature
Sound**.
5. Navigationsmenu.
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‘Min’ menu:
6. Find dit mistede
høreapparat.
7.Lær om appen og dens
funktioner.
8.Vejledende råd om brug af
appen og høreapparaterne
9.Anmod om hjælp til dine
høreapparatindstillinger
og -programmer fra din
høreapparatspecialist.
10. Se statussen for dine
anmodninger og installér
eventuelle indstillings- og
programopdateringer, som
din høreapparatspecialist har
sendt til dig. Gå tilbage til
tidligere indstillinger.
11. Installér ny software
modtaget til dine
høreapparater.
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Mere menu:
11. Åbn/luk Demo-tilstand.
12. Slå Vejledende tips til/fra.
13. Slå Automatisk aktivering
af favoritsteder til/fra.
14. Om:Læs om appen og
brandet.
15. Juridiske
oplysninger:Lær om
producenten, vilkår
og betingelser og
fortrolighedspolitik. Gennemgå,
giv eller tilbagetræk samtykke til
databehandling.
16. Support:Mere hjælp til
appen og yderligere links til
webbaseret hjælp og OSS.

Tilsigtet brug af apps til mobilenheder:
Apps til mobilenheder kan benyttes sammen med trådløse høreapparater. Apps på mobilenheder sender og modtager signaler fra trådløse høreapparater via de mobilenheder, som de pågældende apps er blevet udviklet til.
Beltone

Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark
Alle forespørgsler vedrørende EU’s medicinske direktiv 93/42/EØF skal rettes til Beltone A/S.

Beltone HearPlus app
TM

Beltone HearPlus appen gør, at du har grundlæggende betjening samt
mere avancerede funktioner lige ved hånden, så du nemt kan tilpasse din
personlige høreoplevelse.
Beltone HearPlus appen er den første app med en direkte forbindelse
mellem dine høreapparater og mobiltelefon.
Beltone HearPlus appen kan hentes i App Store og Google Play.
Du skal bruge følgende enheder for at bruge appen:
Høreapparater:
•

Beltone høreapparater med Bluetooth 4.0*: Beltone Legend,
Beltone First, Beltone Boost og Beltone Boost Plus.

Mobilenheder:
•

iPhone, iPad eller iPod touch. Beltone HearPlus appen er også
kompatibel med with Apple Watch.

•

Understøttede Android-enheder.

Gå ind på vores websted for at se specifikke kompatibilitetsoplysninger og
en opdateret liste over kompatible mobilenheder:
www.beltone-hearing.com/compatibility

Sørg for at høreapparaterne er opdateret til den nyeste firmware-version. Ellers kan din høreapparatspecialist opdatere
høreapparaternes firmware for dig.
*

Beltone HearPlus appens funktionalitet
TM

1. Indstil og slå lyden fra
på begge høreapparater
eller på hvert høreapparat
for sig.

7. Tilslutning:Se batteriog forbindelsesstatus.

2. Skift manuelle og
streamningsprogrammer.
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3. Indstil diskant og bas til dine
præferencer.
4. Opret favoritter til at gemme
dine foretrukne programmer og
indstillinger.
Tilknyt en favorit til et
bestemt sted.
5. Brug Sound enhancer til
avancerede funktioner såsom:
Komfort i støj, Talekomfort og
Komfort i vind*.

*Tilgængelig til Beltone Legend 17 og
Beltone Boost Plus 17.
**Fås til Legend og Boost Plus hvis
Tinnitus Breaker Pro er blevet aktiveret af
din høreapparatspecialist.

6. Brug Tinnitus Manager til at
justere toneleje og lydvariation fra
funktionen Tinnitus Breaker Pro**.
Brug Tinnitus manager til at vælge
din foretrukne Nature soundTM**.
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8. Finder:Hjælper dig med
at finde mistede eller forlagte
høreapparater.
9. Favoritter:Se en oversigt
over eller rediger eller slet gemte
favoritter.
10. Mit høreapparat:Find
personaliseret information om
høreapparater.
11. Selvstudium:Selvstudier i
appen tager dig med gennem
appens funktioner.
12. Indstillinger:Rediger og
personalisér programnavne,
slet alle favoritter, åbn og
luk demo-tilstand og se
baggrundsoplysninger om appen.

Tilsigtet brug af apps til mobilenheder:
Apps til mobilenheder kan benyttes sammen med trådløse høreapparater. Apps på mobilenheder sender og modtager signaler fra trådløse høreapparater via de mobilenheder, som de pågældende apps er blevet udviklet til.

Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark
Alle forespørgsler vedrørende EU’s medicinske direktiv 93/42/EØF skal rettes til Beltone A/S.

www.beltone-hearing.
com/smartremoteapp
Beltone SmartRemote appen giver din kontrol over dine høreapparater.
Brugt sammen med Beltone Direct Phone Link 2 lader Beltone
SmartRemote dig bruge din mobilenhed til nemt at få en oversigt over
og fjernstyre dine Beltone trådløse høreapparater og dit Beltone trådløse
tilbehør.
Beltone SmartRemote appen kan hentes i App Store og Google Play.
Du skal bruge følgende enheder for at bruge appen:
Høreapparater:
•

Beltone trådløse høreapparater.

Trådløst tilbehør:
•

Beltone Direct telefonlink 2.

Mobilenheder:
•

iPhone, iPad eller iPod touch der kører iOS 7 eller nyere.

•

Android-enheder* der kører Android OS 2.3.5 eller nyere.

For at opnå den bedste ydelse, bør Beltone SmartRemote appen ikke
bruges aktivt på mere end én mobilenhed ad gangen.
For yderligere oplysninger, se
www.beltone-hearing.com/smartremoteapp

Funktionalitet er kun kontrolleret på udvalgte modeller fra HTC, Huawei, LG, Motorola, Samsung og Sony.

*

Works with
Android
TM

Beltone SmartRemote appens funktionalitet
TM

1. Indstiller lydstyrke eller
slår lyden fra på dine trådløse
høreapparater.
Indstiller lydstyrke eller slår
lyden fra på dit trådløse
tilbehør.
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3. Skift manuelle og
streamningsprogrammer.

2. Brug den særlige linkskærm til at få et overblik
over forbindelser
mellem appen og dine
høreapparater.
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Tilsigtet brug af apps til mobilenheder:
Apps til mobilenheder kan benyttes sammen med trådløse høreapparater. Apps på mobilenheder sender og modtager signaler fra trådløse høreapparater via de mobilenheder, som de pågældende apps er blevet udviklet til.

Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark
Alle forespørgsler vedrørende EU’s medicinske direktiv 93/42/EØF skal rettes til Beltone A/S.

Beltone Tinnitus Calmer app
Beltone Tinnitus Calmer appen tilbyder balanceret og fleksibel tinnitus-styring. Den
bruger en kombination af lyde og afslappende øvelser, der er beregnet til at distrahere
din hjerne fra at fokusere på din tinnitus. Over tid lærer hjernen at fokusere mindre
på tinnitus. I tillæg udvider syv færdigheder til håndtering appens rådgivnings- og
terapielementer, der giver engagerende råd om håndtering og forståelse af tinnitus.
Appen er et værktøj til alle med tinnitus. Den skal bruges sammen med et tinnitushåndteringsprogram udarbejdet af en høreapparatspecialist.
Beltone Tinnitus Calmer appen kan hentes i App Store og Google Play.
Du skal bruge følgende enheder for at bruge appen:
Høreapparater:
•

Beltone høreapparater med Bluetooth 4.0 til direkte streaming til høreapparater fra
en iPhone, iPad eller iPod touch eller Beltone høreapparater med trådløs funktion
sammen med Direct Telefon Link 2 tilbehør til direkte lydstreaming på Androidenheder.

Mobilenheder:
•

iPhone, iPad eller iPod touch.

•

Android-enheder der kører Android OS 4.1 eller nyere.

Headset:
•

Du kan også anvende appen med en almindelig hovedtelefon forbundet til
telefonen.

Du kan få flere oplysninger på www.beltone-hearing.com/tinnituscalmer

Beltone Tinnitus Calmer appens funktionalitet
TM

1. Håndtering af din
tinnitus:Syv færdigheder til
at håndtere din tinnitus.

Appen lader dig håndtere
dit personlige bibliotek med
lydterapifiler og lader dig
oprette dine egne lydbilleder
fra omgivende lyde og korte
musikstykker.

2. Downloads:Download
nye lyde.
1

3. Opret nyt lydbillede

2

4. Lydbibliotek:Musikfiler.
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5. Min brug:Spor brug af
appen, så du kan se, hvilken
lyd fungerer bedst for dig.
6. Nyttige råd.
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Tilsigtet brug af appen:
Appen er beregnet til at give lydterapi og afslappende øvelser med det formål at distrahere en tinnituspatient fra at fokusere på tinnitus. Den kan bruges som en del af en tinnitus-håndteringsplan. Den er ikke beregnet til
brug i audiologisk/ontologisk behandling af symptomatisk tinnitus eller til at maskere indvendig støj.

i

Tinnitus-advarsel
Undgå at lytte ved høj lydstyrke i for lang tid ad gangen for at forebygge et muligt høretab.

Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark
Alle forespørgsler vedrørende EU’s medicinske direktiv 93/42/EØF skal rettes til Beltone A/S.

Advarsler og
forholdsregler
i Brug med apps til mobilenheder:
Meddelelser om app-opdateringer må ikke
deaktiveres, og det anbefales, at brugeren
installerer alle opdateringer for at sikre, at
appen fungerer korrekt og holdes opdateret.
Appen må kun benyttes sammen med de
Beltone apparater, den er beregnet til, og
Beltone påtager sig intet ansvar, hvis appen
benyttes sammen med andre apparater.

i Advarsler og forsigtighedsregler:
Hvis du bruger Beltone appen med
høreapparatet, skal du sørge for at have
læst høreapparatets brugervejledning.
Høreapparatets brugervejledning fulgte med
i høreapparatets æske. Hvis du har brug
for en ny kopi, skal du kontakte Beltone
kundesupport.

Vær opmærksom på oplysninger markeret med advarselsymbolet

i

ADVARSEL angiver en situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser,
FORSIGTIG angiver en situation, der kan føre til mindre til moderate
skader.

Beltone. Hjælper verden med at høre bedre
Beltone er et resultat af bestræbelserne på at hjælpe en ven med at få det bedste ud af livet. Vi har siden
1940 leveret viden , værktøjer, serviceydelser og uddannelse til høreapparatspecialister, der hjælper
mennesker med høretab. Beltone gør det muligt for endnu flere mennesker med høretab at få adgang
til kvalitetsløsninger. Vores fornemste opgave er at udvikle de bedst mulige løsninger – uden nogensinde
at miste fokus på den enkeltes behov. Det er vores overbevisning, at ingen skal nægtes adgang til
muligheden for et forbedret liv med bedre hørelse.
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