GN Hearing app
– brugsanvisning

Introduktion
Appen er udviklet for at forbedre din lytteoplevelse og hjælpe dig med at få mest
muligt ud af dine høreapparater.
Vores innovative lydteknologi og design i kombination med den tilpassede
programmering af apparatet, som din høreapparatspecialist har valgt, gør din hørelse
til en langt mere behagelig oplevelse.
Appen hjælper dig med at få mest muligt ud af dine høreapparater ved at give dig nye
måder til at få kontrol, personlig tilpasning og lindring.
Hvis du vil have en trykt version af brugsanvisningen til denne app, kan du kontakte
kundesupport eller udskrive denne brugsanvisning.

Sådan finder og installerer du appen

Få adgang til apps til iPhone, iPad og iPod touch – download i Apple App Store ved at benytte denne fremgangsmåde:
1.

Åbn App Store ved at trykke på App Store ikonet på

en iPhone, iPad eller iPod touch.

2.

Søg efter "GN Hearing" og navnet på appen i App Store.

3.

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

4.

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

5.

Tryk derefter på "Installer".

6.

Indtast et gyldigt Apple-id og en gyldig adgangskode.

7.

Når du har indtastet adgangskoden, downloades og installeres GN Hearing appen.

8.

Efter download kan du finde appen på mobilenheden – tryk for at åbne appen.

Få adgang til apps til Android enheder – download i Google Play ved at benytte denne fremgangsmåde:
1.

Åbn Play ved at trykke på Play Store ikonet

på din Android telefon.

2.

Søg efter "GN Hearing" og navnet på appen på 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, f.eks. Bluetooth.

4.

Når du har indtastet adgangskoden, downloades og installeres GN Hearing appen.

5.

Når installationen er fuldført, skal du trykke på "Åbn" for at åbne appen.

Påkrævede enheder
Appen giver dig grundlæggende funktioner, så du har dem lige ved hånden
og kan tilpasse din lytteoplevelse til lige præcis dine behov.
Du skal bruge følgende enheder for at kunne bruge appen:
iOS mobilenhed
1.

Høreapparater, der bruger Made for iPhone eller Bluetooth Smart
teknologi1

2.

Mobilenhed: iPhone, iPad eller iPod touch, der kører iOS 8 eller nyere.

Appen understøtter Apple Watch. Understøttelse af Watch kræver watchOS
2 og iOS 9.
Android mobilenhed
1.

Høreapparater, der bruger Made for iPhone eller Bluetooth Smart
teknologi1

2.

Appen er kompatibel med understøttede Android mobilenheder2, der
kører OS 4.4.2 KitKat eller nyere.

Sørg for, at høreapparaterne er opdaterede med den sidste nye firmwareversion. Din høreapparatspecialist kan opdatere
firmwaren i høreapparaterne for dig.
2
Se websiden for appen for at få en liste over kompatible Android enheder www.userguides.gnhearing.com
1

Funktionalitet i appen
1. Juster og dæmp
lydstyrken for begge
høreapparater eller for det
enkelte høreapparat.

2. Skift manuelle programmer og
streamingprogrammer.

7. Forbindelse: Se
forbindelsesstatus og
sdvarselsindikator for lavt batteri.

3. Juster diskant og bas, så de
passer til dine præferencer.
4. Opret Favoritter for at gemme
foretrukne programmer og
indstillinger.
Knyt en bestemt Favorit til en
bestemt placering.
5. Brug Sound enhancer til at
foretage avancerede
funktionsjusteringer: Komfort i støj,
talefokus og komfort i vind*.

*Fås til Bluetooth Smart høreapparater i
den højeste prisklasse: 8,9,17
**Tilgængelige, hvis Tinnitus
lydgenerator er blevet aktiveret i
høreapparaterne.

6. Brug Tinnitus manager til at
justere tonehøjden og variationen
af lyden fra Tinnitus lydgenerator.**
Brug Tinnitus manager til at vælge
din foretrukne Nature SoundTM**

8. Finder: Få hjælp til at finde
høreapparater, du har tabt eller
forlagt.
9. Favorites: Se en oversigt
over eller rediger eller slet gemte
favoritter.
10. Tutorial: Selvstudierne i
appen guider dig gennem appens
funktioner.
11. Settings: Rediger og tilpas
programnavne, slet alle favoritter,
åbn og afslut demotilstand, og se
baggrundsoplysninger om appen.

Advarsler og forholdsregler
i Brug sammen med apps til mobilenheder:
Underretninger om app-opdateringer bør være
slået til, og det anbefales, at brugeren installerer alle
opdateringer for at sikre, at appen fungerer korrekt og
holdes ajour.
Appen må kun bruges sammen med de
høreapparater, som den er tiltænkt, og som beskrevet i
brugsanvisningen til høreapparatet.
GN Hearing fralægger sig ethvert ansvar, hvis appen
bruges sammen med andre enheder.

i Advarsler og forholdsregler
Hvis du bruger appen sammen med høreapparatet,
skal du sørge for at læse brugsanvisningen til
høreapparatet. Brugsanvisningen til høreapparatet
fulgte med æsken til høreapparatet. Hvis du har brug
for et nyt eksemplar, skal du kontakte GN Hearings
kundeservice.
Vær opmærksom på oplysninger markeret med advarselssymbol

i

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

Tilsigtet brug af smartphone apps:
Appene er beregnet til brug sammen med høreapparaterne til at kunne styre høreapparatfunktionalitet og give slutbrugeren ekstra muligheder for at justere høreparametre samt ekstra, relevante funktioner.
GN Hearings app til brug sammen med mobilenheder er beregnet til brug sammen med trådløse Bluetooth Smart høreapparater. GN Hearing apps til mobilenheder sender og modtager signaler fra trådløse Bluetooth
Smart høreapparater via de mobilenheder, som appene er udviklet til.
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