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Kompatible høreapparater
fra Beltone
Der er flere høreapparater fra Beltone, der
fungerer sammen med Beltone HearMax™ appen.
Hvis du er i tvivl om hvilke, skal du kontakte din
høreapparatspecialist.

Kompatible mobilenheder
Apple: Beltone høreapparater understøtter Made for iPhone (MFi) funktionalitet med følgende Appleenheder:
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone SE
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5

iPad Pro (12,9 tommer)
iPad Pro (9,7 tommer)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad (4. generation)

iPod touch (6. generation)

iOS 10 eller nyere version er påkrævet. Installér altid den nyeste version af iOS for at opnå den
bedste ydeevne. Til brug med Apple Watch kræves der mindst watchOS 3.
Android: Beltone HearMax appen understøtter nogle af de mest populære Android-enheder.
Da vi løbende gør flere mobilenheder kompatible, skal du gå ind på Beltone HearMax appens
website for at se de opdaterede oplysninger om kompatibilitet:
beltone-hearing.com/compatibility
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Par med din iPhone, iPad eller iPod touch
Sådan parres dine Beltone høreapparater med din iPhone, iPad eller iPod touch

Skift batteri
Sæt et helt nyt batteri i dit
Beltone høreapparat.
Hold batteridøren åben, så
høreapparatet ikke tændes.

Tænd for Bluetooth

Stryg opad fra bunden af skærmen for
at få vist kontrolcenteret.
Tryk på Bluetooth-ikonet.
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Find høreapparater
Når Bluetooth er aktiveret, skal
du gå til Indstillinger, trykke
på Generelt og derefter på
Tilgængelighed.
Luk batteridøren for at tænde
høreapparatet, så din iPhone,
iPad eller iPod touch kan
finde det, og tryk derefter på
Høreapparater.
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Opret forbindelse
Tryk på dit høreapparats navn og modelnummer,
når det vises på skærmen.
Når der er oprettet forbindelse, vises navnet på
høreapparatet sammen med et flueben, og farven
på navnet ændres fra sort til blå.
Tryk på Dan par i dialogboksen. Hvis du parrer to
høreapparater samtidig, modtager du separate
anmodninger. Det kan tage et par sek., inden den
anden anmodning kommer frem.

Forbind høreapparaterne til din iPhone, iPad
eller iPod touch igen
Når du slukker for høreapparaterne eller Appleenheden, så er de ikke længere forbundne.
Du genopretter forbindelsen ved at tænde for
høreapparaterne (åbne og lukke batteridørene).
Høreapparaterne opretter derefter automatisk
forbindelse til din Apple-enhed. Du kan
også få bekræftet forbindelsen ved at åbne
Tilgængelighedsskærmen (tryk tre gange på
hjem-knappen).

Nu kan du aktivere Bluetooth på den enhed, som
du vil oprette forbindelse til.
Vent på godkendelse
Når du trykker på Dan par i dialogboksen, går
der lidt tid, inden dit Beltone Trust høreapparat
og din Apple-enhed godkender hinanden. Du
kan enten sætte høreapparatet i øret og vente
på en serie af 6 bip efterfulgt af en klartone eller
vente mindst 120 sek. på, at godkendelsen
gennemføres. Du må ikke prøve at streame lyd,
før parringen er gennemført.

Parring til mere end én Apple-enhed
Når du har oprettet forbindelse, kan du tjekke
forbindelsen på høreapparatsiden.

Du kan parre op til fem forskellige Apple-enheder
med dine Beltone høreapparater, men du kan kun
have forbindelse til én enhed ad gangen.
For at skifte forbindelse fra en Apple-enhed til en
anden skal du stryge opad fra bunden af Appleenhedens skærm og slå Bluetooth fra.
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Stream lyd direkte til dine
Beltone høreapparater

Sådan streames lyd fra forskellige apps

Hvis din telefon ringer, mens
du streamer lyd fra din
musikafspiller, kan du bare
besvare opkaldet på vanlig
vis, og systemet vil automatisk skrue ned for musikken
og skifte til telefonsamtalen.

Du kan streame stereolyd, f.eks. musik, direkte fra din Appleenhed til dine høreapparater.
Kontrolcenter
Stryg opad fra bunden af skærmen for
at åbne kontrolcenteret. Stryg til venstre
for at få adgang til det andet panel.
Vælg enheden til lyd – i dette tilfælde
dine høreapparater.
Du stopper streaming til dine
høreapparater og vender tilbage til
normal telefonbetjening ved at vælge
iPhone. Du kan også stoppe streaming
af lyd til dine høreapparater ved at
trykke på medieafspillerens pauseknap.
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Telefon- og FaceTime-samtaler

Du kan også streame lyd fra andre apps som
f.eks. YouTube.
Åbn en medieafspilningsapp som f.eks.
YouTube, og tryk på AirPlay-ikonet.
Vælg de høreapparater, som du vil streame til,
og tryk på Afspil. Tryk på Pause for at stoppe
streaming af videoen. Hvis du vil gå tilbage til
normal iPhone-brug, skal du klikke på Airplayikonet og trykke på iPhone i dialogboksen.

Når du afbryder telefonopkaldet, fortsætter streamingen fra der, hvor den blev
afbrudt.

Hvis jeg besvarer et opkald fra Apple Watch, får
jeg så lyd i mine høreapparater?
Hvis du får et opkald på dit Apple Watch, skal du rulle
ned på den digitale skive og vælge Besvar på iPhone
for at få lyd i dine høreapparater. Brug mikrofonen på
din iPhone til at opfange din egen stemme.
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Lydrute
Lydrute giver dig kontrol
over, hvor de forskellige
lydinputs skal sendes hen.
Gå til Indstillinger, tryk på
Generelt, tryk på
Tilgængelighed og
derefter Lydrute.

Vælg enten:
Lyd for opkald (indgående
telefonopkald) eller Lyd for
medie (for eksempel streaming af musik).
Vælg, hvor du vil sende lyden
hen, for eksempel Altid høreapparater.
Hvis du vælger Automatisk
viderestilling af lyd, dirigeres
lyden til en ledningsforbundet
lydkilde, - hvis der er en. Hvorefter der søges og streames til
enten Bluetooth-standardenheder (for eksempel CarPlay, A2DP Bluetooth-enheder) eller høreapparater.
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Kontrol af høreapparaterne indbygget i
din iPhone, iPad eller iPod touch
Sådan finder jeg volumen- og
programkontrollen
Tryk tre gange på Hjem-knappen på Appleenheden for at få hurtig mulighed for at ændre
lydstyrken eller skifte program.
Sådan bruges Apples egen app til at styre
dine Beltone høreapparater
Du kan også åbne et kontrolcenter til dine
høreapparater i Indstillinger. Gå til Indstillinger,
Generelt, Tilgængelighed og Høreapparater,
og tryk derefter på i’et med cirkel om for at gå
til høreapparatkontrol.
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Rul ned på siden for at se
følgende indstillinger.

1. Dine høreapparaters
navn, model og batteristatus.
2. Streaming- og lydstyrkeindstillinger for begge
høreapparater eller for
hvert høreapparat for
sig.
3. Uafhængig volumenkontrol for hvert
høreapparat.

4. Vis og skift program.
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5. Start Lyt direkte, hvis du vil
bruge din iPhone, iPad eller
iPod touch som en mikrofon, der sender lyd direkte til
dine høreapparater.
6. Tryk på Glem denne enhed,
hvis du vil glemme denne
enhed eller fjerne parringen.
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Smart kontrol og personlig tilpasning
med Beltone HearMax appen
Download og installer Beltone HearMax appen
Appen kan downloades gratis fra App Store eller Google Play ved at følge disse trin:
Hvis du har en iPhone, iPad eller iPod touch:

Hvis du har en Android-enhed:

1. Gå til App Store

1. Gå til Play Store

2. Søg efter "Beltone HearMax"

2. Søg efter "Beltone HearMax"

3. Hvis du bruger en iPad, skal du ændre
søgekriterierne i det øverste venstre hjørne til
Kun iPhone.

3. Tryk på Installer og derefter Accepter for
at tillade, at appen får adgang til bestemte
funktioner på din telefon, f.eks. Bluetooth.

4. Tryk på Hent og derefter på Installer for at
begynde at downloade appen

4. Når installationen er gennemført, skal du
trykke på Åbn for at starte Beltone HearMax
appen

5. Tryk på Beltone HearMax appen på
startskærmen for at starte den
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Oprettelse af forbindelse
Første gang du åbner appen, vil vi føre dig gennem nogle få trin, så du kan oprette forbindelse.
Start med at acceptere vilkårene og betingelserne, og fortsæt derefter med fremgangsmåden vist her.
Beltone HearMax appen vil guide dig gennem resten af proceduren:
Hvis du har en Appleenhed:

Hvis du har en Androidenhed:

Hvis du ikke allerede har
parret din Apple-enhed
med dine høreapparater,
skal du gå til s. 6 og følge
parringsproceduren.

Par din Android-enhed
med høreapparaterne:
Tag høreapparaterne ud.
Genstart dem (åbn og luk
batteridørene).
Anbring høreapparaterne
tæt på din mobilenhed.

Husk altid at tillade push-meddelelser og brug
af lokationsbaserede tjenester, så du hele tiden er
opdateret og får fuldt udbytte af appen.
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Når du har parret høreapparaterne
med din Apple-/Android-enhed, vil
appen bekræfte, at den har fundet
høreapparaterne.
Næste trin er at etablere en sikker
forbindelse mellem appen og
høreapparaterne. Det gør du ved at
genstarte høreapparaterne. Dette er
anden gang, hvis du har en Androidenhed.
Når det grønne flueben vises, er du
klar til at komme i gang.
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Oversigt over Beltone HearMax appen
Beltone HearMax appen har fire hovedskærme, som alle kan åbnes fra den nederste
navigationsmenu.
Startskærm
Startskærmen er dit
kontrolcenter. Herfra har
du nem adgang til styring
af programmer og lyd.
Du kan altid vende tilbage
til denne skærm ved at
klikke på Hjem-ikonet i den
nederste menu.
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Forbindelse
På forbindelsesskærmen
får du oplysninger
om forbindelsen
mellem høreapparater,
mobilenhed, trådløst
Beltone tilbehør og Apple
Watch.

Mit Beltone
Mit Beltone handler om dig
og dine høreapparater.
Det er for eksempel her
du finder Beltone Remote
Care.

Mere
I menuen Mere kan du
justere generelle appindstillinger og finde
support og juridiske
oplysninger.

Advarsler om lav
batterispænding vises
også her.
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Programskift

Høreapparatets volumenkontrol

Startskærmen i Beltone HearMax giver dig direkte adgang til at skifte programmer
og favoritter på tre nemme måder:
Øverste menu
Stryg til venstre for alle
programmer og favoritter.
Programoversigt
Træk ned eller tryk på
håndtaget under den
øverste menu for at se alle
programmer og favoritter.
Hurtigt stryg
Stryg på det blå kort for at
skifte programmer. Denne
visning af hvert program
viser også tilgængelige
hurtigknapper.
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Programoversigt

Volumenkontrol

Når du åbner programoversigten, kan du se
alle dine programmer og
favoritter. Du kan skifte og
redigere programmer samt
tilføje favoritter.

Flyt skyderen for at
indstille høreapparaternes
lydstyrke.
Mute
For omgående at slå
lyden i dine høreapparater
fra skal du trykke på
mute-ikonet til venstre for
volumenskyderen.

Uafhængig
volumenkontrol
For at regulere lydstyrken
for højre og venstre
høreapparat uafhængigt
af hinanden skal du trykke
på det delte ikon til højre
for volumenskyderen. Der
vises skydere for hvert
høreapparat.
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Streamerens volumenkontrol

Hurtigknapper
Hvert program har individuelle hurtigknapper. Hurtigknapper er genveje til omgående lydforbedringer,
når du har brug for dem.

Volumenkontrol
Hvis du har en trådløs
streamer tilkoblet, kan
du indstille lydstyrken
ved hjælp af den orange
volumenskyder.
Lydstyrke i høreapparatet

Uafhængig
volumenkontrol
For at regulere lydstyrken
for højre og venstre side
uafhængigt af hinanden
skal du trykke på det
delte ikon til højre for den
orange skyder.

Du kan stadig justere
lyden fra høreapparatets
mikrofoner, uden at det
påvirker den streamede lyd.

Hurtigknapper vises på
det blå kort lige under
programnavnet.

I allround-programmet er
Støjfilter og Taleklarhed
tilgængelige.
Hvis du trykker på en
hurtigknap, vil den
være aktiveret, indtil du
klikker på den igen for at
deaktivere.

Kan jeg slå lyden fra i alle mine enheder?
Du kan slå lyden fra i dine høreapparater eller i din
streamingenhed separat ved at trykke på et af muteikonerne til venstre for volumenskyderne. For at slå
lyden til igen skal du trykke på mute-ikonet igen eller
trykke på kortet midt på skærmen.
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Sound Enhancer:
personlig tilpasning
af lyden
Sound Enhancer lader dig finjustere bas,
mellemtone og diskant, støjreduktion, talefokus
og reduktion af vindstøj.
Hvor meget du kan justere med Sound
Enhancer varierer efter program, - afhængigt
af din tilpasning. Støjreduktion, talefokus og
reduktion af vindstøj er kun tilgængelige i
Beltone Trust 17. Bas, mellemtone og diskant er
tilgængelige i alle Beltone Trust høreapparater.

Åbn Sound Enhancer
nederst på startskærmen.

Et billede af Sound
Enhancer med alle de
mulige funktioner vises.
Flyt skyderne for at interagere med hver funktion og
foretage justeringer.
Når du interagerer med en
af funktionerne, fokuserer
skærmen kun på den
pågældende funktion.
Se næste side.
Tryk på Nulstil for at vende
tilbage til de tilpassede
indstillinger.

26

27

Bas, mellemtone og
diskant
Forøg eller reducer
bas-, mellemtone- og
diskantfrekvenser.
Indstillingerne gælder også
den streamede lyd.

Kan jeg gemme mine indstillinger?
Når du finder indstillinger, du kan lide, kan du gemme
dem som favoritter. Hvis du ikke gemmer dem,
forbliver indstillingerne aktive, indtil du genstarter
høreapparaterne (åbner og lukker batteridørene).
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Støjreduktion

Reduktion af vindstøj

Talefokus

Justér niveauet for
støjreduktion fra fuld
bevidsthed om omgivelser
til fokuseret hørelse.

Justér og fjern vindstøj for
maksimal lyttekomfort i
blæsende omgivelser.

Vælg, hvad du vil lytte til,
ved at gøre keglen større
eller mindre.
Når høreapparaterne er
indstillet til automatisk
fokus, vil justering
af talefokus ændre
høreapparaterne til manual
indstilling. Skyd helt til
højre for at vende tilbage til
automatisk brug.

Optimer talefokus
Når du justerer talefokus, så prøv samtidig
støjreduktion for at få maksimal effekt.
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Tinnitus Manager
Tinnitus Manager findes i Beltone Trust. Dets
funktioner er tilgængelige i appen, hvis Tinnitus
Sound Generator er blevet aktiveret i et eller flere
programmer.
Der vises et lille ikon i
øverste højre hjørne af
programmerne, hvis
Tinnitus Breaker Pro er
aktiveret. Hvis du går til
menuen Sound Enhancer
fra et af disse programmer,
vil du se, at Tinnitus
Manager er tilgængelig.
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Det, du har adgang til, i appen
Hvis du har et program
tilpasset med hvid støj

Hvis du har et program
tilpasset med en Nature
Sound™

Tonehøjde
Juster tonehøjden ved at
flytte de to skydere til højre
og venstre.
Lydvariation
Tilpas variationen af den
hvide støj ved at trykke på
knapperne nederst.
Tryk på Nulstil for at vende
tilbage til de tilpassede
indstillinger.

Vælg mellem en af seks
naturlyde i høreapparatet.
Du kan også aktivere
input af hvid støj på
play-knappen og justere
tonehøjde.

Kan jeg gemme mine indstillinger?
Når du finder indstillinger, du kan lide, kan du gemme
dem som favoritter. Hvis du ikke gemmer dem, vil
indstillingerne forblive aktive, indtil du genstarter
høreapparaterne (åbner og lukker batteridørene).
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Favoritter
Tilføj en favorit

Navn

Sted

Oversigt over Favoritter

Du kan gemme dine
foretrukne lydindstillinger
som en Favorit.

Start med at navngive din
Favorit.

Du kan også vælge at føje
et sted til en Favorit.

Når du har gemt din Favorit, føjes den til programmets navigationsmenuer.

Du kan vælge at få
høreapparaterne til
automatisk at skifte til
Favoritten, når du kommer
til det pågældende sted.

Tryk på Tilføj en favorit
nederst i Sound Enhancer
eller programoversigten.
Ændringer af lydindstillinger
kan gemmes som en ny
favorit eller for at opdatere
en eksisterende Favorit.
Hvad er indstillingerne af mine favoritter?
For at se indstillingerne på din Favorit skal du trykke
på Oversigt nederst på skærmen. Du kan gøre
dette, når du tilføjer en Favorit, eller hvis du er i
redigeringstilstand.
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Hvis du vil redigere eller
slette en aktiv Favorit, skal
du trykke på Rediger nederst i programoversigten.
Tryk derefter på Favoritten.
Rediger navn og sted, eller
tryk på Slet nederst på
skærmen.
Hvis du vil slette alle dine favoritter, skal du blot
trykke på Slet favoritter nederst i programoversigten efter at have trykket på Rediger.
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Forbindelse
Forbindelses- og batteristatus
Forbindelsesstatus
Viser status på forbindelsen mellem høreapparater,
streamingenhed og mobilenhed. Hvis du har et Apple
Watch forbundet, vil det også blive vist.
Hvis du ser en rød linje med et udråbstegn, betyder det,
at forbindelsen mangler eller er afbrudt.

Advarsel om lav batterispænding
Hvis batteriet på et eller
begge høreapparater er ved
at være opbrugt, vises der
et rødt batteri ved
siden af høreapparatet(erne).

Hvad hvis jeg mister forbindelsen?
Hvis en forbindelse mistes, kan du trykke på udråbstegnet for at få mere information om, hvordan forbindelsen kan
genetableres. Det er en god ide at kontrollere, at dine høreapparater er tændt, er inden for telefonens rækkevidde og har
tilstrækkeligt batteri. Du kan også åbne og lukke batteridøren, hvis forbindelsen ikke genoprettes med det samme.
34
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Beltone Remote Care:
Finjustering, overalt
Hvis du har brug for mere finjustering, end Beltone HearMax
appen tilbyder, kan du bruge Beltone Remote Care og få
hjælp fra din høreapparatspecialist. Med Beltone Remote
Care kan du sende en anmodning til din høreapparatspecialist
og bede om hjælp til at indstille dine høreapparater, og du kan
modtage de nye indstillinger i appen, og derefter downloade
dem til dine høreapparater.

Anmod om hjælp
Mit Beltone

Inden vi starter

Gå til Mit Beltone i den
nederste menu for at finde
Beltone Remote Care. Tryk
på Anmod om hjælp for at
kontakte din høreapparatspecialist. Derefter skal du
blot følge proceduren som
vist i de følgende trin.

Vi stiller dig nogle få
spørgsmål om din hørelse
og dit høreapparat, inden
vi starter. Det gør vi for
at kontrollere, om denne
tjeneste til at finjustere dine
høreapparatindstillinger
kan hjælpe dig.
Det er vigtigt, at du ikke
tror, at din hørelse måske
har ændret sig, eller at den f.eks. er blevet
forværret. Hvis du kan svare nej til alle spørgsmålene, så tryk på Næste for at fortsætte.

Bemærk, at adgang til Beltone Remote Care kræver:
• At din høreapparatspecialist har aktiveret en eller flere af
dets funktioner i dine høreapparater

Prøv dine direkte finjusterede indstillinger i
Beltone HearMax appen først. Brug Beltone Remote
Care, hvis du oplever tilbagevendende problemer
eller har brug for mere finjustering, end du kan finde
i appen.
Trinnene vedrørende Beltone Remote Care i denne vejledning er eksempler fra proceduren i Beltone HearMax appen.
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Definer dit problem og send
I de følgende trin skal du blot markere dine svar, så de stemmer overens med din oplevelse.
Jo mere input du giver, desto bedre kan din høreapparatspecialist hjælpe dig.
Udfyld oplysningerne om dig selv

Send anmodning

Visning af anmodninger

I det første trin vist her kan du vælge Andet,
hvis ingen af de tilgængelige valgmuligheder
beskriver din oplevelse. Du kan tilføje en
personlig meddelelse i det sidste trin og selv
beskrive din oplevelse.

Tryk på Send anmodning,
når du er klar. Sørg for,
at dine høreapparater er
forbundet til appen, når du
sender, da dine aktuelle
høreapparatindstillinger
inkluderes i anmodningen.
Sørg også for, at din mobilenhed har en netværksforbindelse.

Du kan se dine tidligere
anmodninger og svar fra
din høreapparatspecialist
ved at gå til Mit Beltone
og trykke på Mine anmodninger og nye indstillinger. Lister over aktive og
lukkede anmodninger vil
være tilgængelige. Tryk på
en for at se mere.

I det andet trin skal du fortælle din
høreapparatspecialist, hvor alvorligt du synes
problemet er, hvilket øre det er på, og i hvilke
programmer du oplever det.

Udfyld et svar på hver skærm for at fortsætte.
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Når du har sendt anmodningen, modtager
du en bekræftelse fra din høreapparatspecialist.
Bekræftelsen vil fortælle dig, hvornår du kan forvente
at modtage nye indstillinger eller en svarmeddelelse.
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Modtag nye høreapparatindstillinger
Besked

Start installationen

Installer nye høreapparatindstillinger

Du får besked direkte i
appen, når din høreapparatspecialist sender de nye
høreapparatindstillinger.
Tryk på Installer for at udføre installationen med det
samme eller Senere for at
udføre den, når det passer
dig bedre.

Nye høreapparatindstillinger placeres som det
første på skærmen. Tryk
på Installer for at begynde. Installationen tager
omkring 1 min.

I de følgende trin dobbelttjekker
appen, at dine høreapparater og
din mobilenhed er parat. Bemærk,
at høreapparaterne slukkes under
installationen.

Hvis du trykker på Senere,
vil et meddelelsesbadge i Mit Beltone minde dig
om at udføre installationen. Gå til menuen for at
installere.
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Du kan følge installationens status.
Det grønne flueben fortæller dig, når
den er færdig. Tryk på Luk, og afprøv
dine nye høreapparatindstillinger.

Din høreapparatspecialist
kan inkludere en besked
til dig for at forklare, hvad
der er inkluderet i de nye
indstillinger.
Hvis du af en eller anden grund ønsker at gendanne
dine tidligere indstillinger efter at have installeret de
nye, skal du gå til Mit Beltone og trykke på Mine
anmodninger og nye indstillinger. Muligheden for at
gendanne tidligere indstillinger er tilgængelig forneden,
og du skal blot følge proceduren.
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Modtag ny høreapparatsoftware
Beltone Remote Care tilbyder også opdateringer til softwaren i dine høreapparater. Nogle gange
er det en fordel at opdatere softwaren for at få forbedret ydeevne, og nu kan du gøre det direkte
i Beltone HearMax appen.
Besked

Tjekker, om du er klar

Installer ny høreapparatsoftware

Du får besked direkte i
appen, når der er en ny
softwareopdatering til
dine høreapparater. Tryk
på Installer for at udføre
installationen med det
samme eller Senere for at
udføre den, når det passer
dig bedre.

Appen dobbelttjekker, om
dine høreapparater og din
mobilenhed er klar. Bemærk, at høreapparaterne
slukkes under installationen.

Appen vil installere den nye software i
ét høreapparat ad gangen.

Hvis du trykker på Senere,
vil et meddelelsesbadge i Mit Beltone minde dig
om at udføre installationen. Gå til menuen for at
installere.
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Hvis du har to høreapparater, skal
du lægge ét ad gangen ved siden af
mobilenheden. Hav alle enheder ved
hånden under installationen.

Der vil blive inkluderet en
meddelelse med den nye
software, som forklarer,
hvad der er i opdateringen.
Foretag installationen af høreapparatsoftwaren,
når det passer dig. Det tager cirka 5 min. pr.
høreapparat, så det er vigtigt, at du har den
nødvendige tid. Det anbefales at fuldføre installationen,
når først den er startet.

Du kan følge statussen under hele
installationen. Det grønne flueben
fortæller dig, når installationen er
færdig. Tryk på Luk, hvorefter du er
klar.
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Gode råd

Lær om appen

Beltone HearMax appen tilbyder gode råd for at hjælpe dig med at få en bedre høreoplevelse.
De gode råd vises i appen i løbet af de første uger, du går med høreapparaterne og bruger appen.
Du vælger selv, om du vil modtage gode råd – appen vil spørge dig.
Erfaren
høreapparatbruger
Hvis du er en erfaren
høreapparatbruger, vil du
modtage gode råd om,
hvordan du bruger appen.
Disse råd fremhæver
forskellige funktioner
i appen, hvis du ikke
allerede har brugt dem.
Tryk på Jeg er med, når du har læst rådet.
Tryk på Vis ikke tips, hvis du ikke længere vil
have vist rådene.
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Du kan lære mere om, hvordan appen virker, ved at læse Lær om appen i menuen Mit Beltone.
Udforsk appen, og hvad du kan gøre i den afsnit for afsnit.

Ny høreapparatbruger

Oversigt

Hvis du er ny høreapparatbruger, eller du bare
gerne vil vide mere, vil du
modtage tips om brug af
appen samt generelle råd
om hørelse.

Den komplette liste over
punkter, som du kan
udforske for at lære mere
om appen.

Eksempel: Skift af
program
Lær, hvordan du skifter
program ved at stryge på
kortene på startskærmen.

Generelle råd om hørelse
omfatter tips om, hvordan
du vænner dig til at bruge
høreapparater, og hvad du
kan gøre for at opnå det bedste resultat.
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Find mit høreapparat
Hvis du har mistet dine høreapparater, kan du gå til Mit Beltone og trykke på Find mit høreapparat.
Appen kan hjælpe dig med at finde dem.
Sidste sted
Kortet vil vise, hvor høreapparaterne sidst blev lokaliseret, mens de
var forbundet til appen. Tryk på høreapparaterne for at se adressen og
tidspunktet, hvor de sidst blev lokaliseret.
Du kan skifte mellem kort- og satellitvisning.
Søg tæt på
Hvis appen finder høreapparaterne tæt på, vil den vise dig, om du nærmer
dig eller fjerner dig fra dine høreapparater. Se efter indikationen på de blå
bjælker nederst på skærmen.
Høreapparaterne skal være tændt for at kunne bruge denne funktion.

Mere
Flere app-muligheder
Anvendelse: Brugertilpasset app

Juridiske oplysninger

1. Demotilstand: Få appen vist
uden at have forbindelse til
høreapparaterne.

1. Juridisk information om
producent, nummeret
på appens version osv.

2. Vejledende tips: Slå til eller fra.

2. Vilkår og betingelser for
brug af appen.

3. Automatisk aktivering af
favoritsteder: Vælg, om du
vil have dine Favoritter til
automatisk at skifte til de
steder, du har gemt.

3. GN Online Services:
Gennemgå, giv eller
tilbagetræk samtykke til
databehandling.
4. Fortrolighedspolitik.

Generelle oplysninger
1. Om: Læs om appen og Beltone brandet
2. Juridiske oplysninger: Se næste skærm
3. Support: Find råd og links til yderligere support
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Beltone HearMax app
til Apple Watch

Sådan får du Beltone HearMax appen på dit Apple Watch

Betjen dine høreapparater overalt.

Sådan får du appen på Apple Watch

Menuen Mere

• Åbn Apple Watch appen på din iPhone.

• Når dit Apple Watch og din
iPhone er parrede, er der
yderligere Watch-indstillinger
tilgængelige i menuen Mere.

• Rul ned, indtil du kan se HearMax på
listen over apps. Tryk på den.
• Aktiver Vis app på Apple Watch.
• D
 u vil se, at Beltone HearMax appen
bliver tilgængelig på dit Apple Watch.

• Funktionen Sound Enhancer
skal aktiveres specifikt i denne
menu for at kunne se dem på
Watch.

Du skal bruge
Beltone HearMax appen skal være installeret på din
iPhone. Følg anvisningerne i appen, der følger med
Apple Watch på din iPhone.
48

49

Aktivér Komplikationer
• Du kan også bruge Komplikationer i Beltone
HearMax appen. Disse er små kontrolikoner,
som vises på hovedskærmen i Apple Watch. De
vil vise dig det aktuelle program og vil tage dig
direkte til appen med et simpelt tryk.

Volumenkontrol

Startskærm
Startskærmen viser dig det aktuelle
program.

• Du kan aktivere Komplikationer ved at
brugertilpasse forsiden på Apple Watch. Dette
gøres ved at give et langt tryk på forsiden af
Watch og vælge Brugertilpas.

Du kan også bruge den digitale skive på
Apple Watch til volumenjusteringer, når du er på
startskærmen. I streamingprogrammer skal du trykke
på streamingbjælken for at justere den med den digitale
skive.
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Tryk på ikonet + eller - for at
skrue op eller ned for lydstyrken i
høreapparatet.
Tryk hårdt på skærmen for at slå
lyden til og fra i høreapparaterne.

Volumenkontrol for streamer
Programmer og favoritter

• De små firkantede områder
er Komplikationer. Vælg en
Komplikation, og brug skyderen
til at gå til ikonet for Beltone
komplikation.

Volumenkontrol af høreapparat

Programoversigt
Stryg til højre på startskærmen for
at se programoversigten. Tryk på
et af programikonerne for at vælge
et program. Rul ned for at vælge
mellem høreapparatprogrammer,
streamingprogrammer og dine
egne favoritter. Du kan oprette nye
favoritter i Beltone HearMax appen
på din iPhone.

Hurtigknapper og Sound Enhancer
Stryg til venstre på startskærmen
for at finde hurtigknapper og Sound
Enhancer
Justér alle funktioner i Sound
Enhancer ved at trykke på ikonerne
+ og -. Tryk hårdt for at nulstille til de
tilpassede indstillinger.
Komfort i støj

Talefokus

Komfort i vind

Bas og diskant

Hvis du har en trådløs streamer
tilkoblet, kan du indstille lydstyrken
separat ved hjælp af den orange
volumenskyder. Du kan også slå
lyden til og fra streaming ved at
trykke hårdt.
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Stream lyd fra din
Android-telefon
Stream fra din Android-telefon til
dine Beltone høreapparater med
Beltone Direct Phone Link 2
Når dine Beltone høreapparater er parret og
forbundet med Beltone Direct Phone Link 2, kan
de streame stereolyd fra din Android-telefon.
Du skal blot åbne medieafspilleren på din telefon
og trykke på play. Dine høreapparater skifter til
streamingprogrammet, og efter nogle få sekunder
kan du høre lyd.

Parring af Beltone Direct Phone Link 2 og din
Android-telefon

Parring af Beltone Direct Phone Link 2 og dine
høreapparater

• Gå til telefonens indstillinger og sørg for, at
Bluetooth er slået til

• Åbn høreapparatets batteridør

• Tænd Direct Phone Link 2, tag den sølvfarvede
hætte af, og find den lille blå Bluetoothparringsknap
• Tryk på knappen én gang for at aktivere
Bluetooth parringstilstand. LED-indikatoren
bliver blå, og Direct Phone Link 2 er i Bluetooth
parringstilstand i 2 min.
• Efter nogle få sek. skal du vælge Hearing Aid
Phone på listen over tilgængelige Bluetoothenheder på din telefon

• Tænd Direct Phone Link 2, tag den sølvfarvede
hætte af, og find den lille hvide parringsknap
• Tryk på knappen for at aktivere høreapparatets
parringstilstand. LED’en blinker gult hver 2. sek.
Direct Phone Link 2 er i parringstilstand i 20 sek.
• Luk batteridørene på høreapparaterne.
Du kan få flere oplysninger om Beltone
Direct Phone Link 2 i brugsanvisningen, i
instruktionsvideoen eller ved at besøge
beltone-hearing.com/wirelessaccessories

• Hvis du bliver bedt om en adgangskode, skal
du indtaste 0000 (fire nuller) og derefter vælge
Headset
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Prøv flere apps fra Beltone
Beltone HearPlus

Beltone HearPlus appen er
kompatibel med følgende
høreapparater fra Beltone:

Beltone Tinnitus Calmer

SmartRemote

Beltone HearPlus appen giver dig
grundlæggende funktioner, så du har
dem lige ved hånden, og så du kan
tilpasse din høreoplevelse, så den
passer til dine behov.

• Beltone First™

Hvis du lider af tinnitus,
kan du prøve Beltone
Tinnitus Calmer appen*.

Glem ikke at hente Beltone
SmartRemote appen*, hvis
du bruger trådløse Beltone
høreapparater med Direct
Phone Link 2.

Beltone HearPlus appen* er den
første app til høreapparater med
en direkte forbindelse mellem dine
høreapparater og mobiltelefonen.
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• Beltone Boost™
• Beltone Legend™

Den kombinerer
afslappende lyde og
øvelser med det formål at
hjælpe dig med at lindre
din tinnitus.

Denne app gør det muligt
for dig at skifte program og
ændre lydstyrken.

beltone-hearing.com/hearplus

beltone-hearing.com/
tinnituscalmer

beltone-hearing.com/
smartremoteapp

*Afhængig af lokal tilgængelighed.

*Afhængig af lokal tilgængelighed.

*Afhængig af lokal tilgængelighed.
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