Guide til myControl App.
Denne guide gælder til iPhone.
Før du begynder:

Indhold:

Hav smartphone og høreapparater klar.
Hent “Signia myControl” fra App Store.
Vigtigt: Sluk og tænd høreapparaterne.
Du har nu tre minutter til at gennemføre opsætningen.
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2

Opsætning af app			
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Brugervejledning			
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Alle Skærmbilleder er taget med iPhone 7. Der kan være forskelle i features, skærmbilleder og
funktioner til andre iOS-enheder
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Opsætning af Bluetooth.
Trin 1

Trin 2

Trin 3

Trin 4

Gå ind under ”Indstillinger”.

Find Bluetooth-menuen.

Tænd for Bluetooth, hvis
dette ikke allerede er gjort.

Gå tilbage til ”indstillinger”.
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Trin 5

Trin 6

Trin 7

Trin 8

Gå ind under ”Generelt”.

Gå ind under
”Tilgængelighed”.

Vælg ”Mfi-høreapparater”.

Høreapparatet detekteres,
og navnet på brugeren
vises øverst. Tryk på feltet.
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Trin 9

Trin 10

Tryk på ”Dan par” én gang
for højre og én gang for
venstre apparat.

Høreapparaterne bliver
nu læst. Lydstyrke og
eventuelle lytteprogrammer
vises.
Du kan nu forlade
”Indstillinger”.
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Opsætning af app.
Trin 1

Trin 2

Trin 3

Trin 4

Åbn ”MyControl App”. Hvis
dette gøres umiddelbart
efter Bluetooth-opsætning,
tryk da blot på ”Næste”

Tryk på ”Næste”.

Parring til høreapparaterne
foregår automatisk.

Tryk på ”Start oplevelsen”.
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Brugervejledning
Hovedskærm

A. Programmer

A

B. Mikrofonvolumen.
Her er det muligt at
skrue op eller ned for
høreapparatets lydstyrke. Hvis der er lavet
et tinnitusprogram, vil
det være muligt at skrue
op og ned for maskersignalet separat i tinnitusprogrammet.

B

C

D

A. Programmer.
Mulighed for at skifte
mellem høreapparaternes programmer.

E

C. Spatial Konﬁgurator.
Mulighed for justering
af høreapparaternes
fokusområde.
D. Lydeksponering.
Oplysninger om daglig
lydeksponering.
E. Indstillinger.
Klik for flere indstillinger.
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Skift mellem de forskellige
lytteprogrammer her.
Tryk på ”Rediger” for at
omdøbe programnavn.
Kun høreklinikken
kan tilføje eller fjerne
lytteprogrammer.

Lyttesituationer:
”Cafe”, ”Biograf &
Teater” og ”Samtale i
gruppe” er forslag til
bedst mulig indstilling af
høreapparaterne i disse
situationer.

Spatial Konfigurator er tilgængelig i produkttrin 5 og 7 og fungerer kun
ved brugen af to apparater.
Spatial Konfigurator er tilgængelig i udvalgte Signia-modeller.

C. Spatial Konﬁgurator

Her er det muligt at styre
apparaternes fokusområde.
Det røde område er den
retning, hvor man hører
bedst. Det er muligt at
fokusere til højre, venstre,
forfra (vist) og bagfra.

Spændvidde:
I situationer med
meget baggrundsstøj
er det muligt at gøre
fokusområdet foran smalt,
så det er nemmere at høre
tale forfra.

Tryk på ”360°”, og apparaterne opfanger lyden
hele vejen omkring brugeren. Denne indstilling
kan anvendes i situationer,
hvor det ønskes at høre
mest muligt fra omgivelserne fx fuglene i skoven.

Ved tryk på ”Automatisk”
overtager høreapparaterne
styringen af mikrofonen
og vil selv finde den mest
optimale indstilling.
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D. Lydeksponering

E. Indstillinger

1

2
3
4
5
6

Her bliver den daglige lydeksponering fra omgivelserne vist til påmindelse om
at passe på med for meget
støj. Der er mulighed for at
se, hvor mange timer apparaterne er blevet brugt
dagligt. Skærmen lukkes ved
at trykke på ikonet øverst.
8

1. Sound Balance: Juster om
lyden skal være mere eller
mindre skarp.
2. Det er muligt at
kontrollere batteristatus.

3. Sæt høreapparaterne i fly5. Adaptiv streamingtilstand og appen i akustisk
volumen: Juster det
tilstand. Derved afbrydes
streamede signals
Bluetooth i høreappalydstyrke alt afhængigt
raterne. Det vil fortsat være
af støjniveauet fra
muligt at fjernbetjene appaomgivelserne.
raterne, men streaming af
6. Bevægelsesføler: Forbedrer
lyd er ikke muligt.
høreapparaternes respons i
4. Lydeksponering: se ”D”
bestemte situationer.
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8
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11

Denne funktion gør iPhone
til en ekstra mikrofon. Denne
kan fx bruges, når man
ønsker at høre en bestemt
taler i støjende omgivelser.

7. Gør iPhone til en ekstra
mikrofon.
8. Opsætning af systemlyde,
som er de lyde, apparaterne
laver ved fx programskift.
9. Når appen er i akustisk
tilstand, kan transmissionsniveau øges. Dette er kun
nødvendigt, hvis appen
beder om det.

Her er det muligt at aktivere/
deaktivere de forskellige
systemlyde samt øge
lydstyrken for lydene.
Tryk på “play”-knappen for at
få demonstreret lyden.

10. Sæt intervallet for, hvor
ofte alarmen for lavt
batteri-niveau skal høres.
11. Forsinker opstart af
apparaterne med 6, 12
eller 18 sekunder.
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Praktisk info
Tips & Tricks
Høreapparaterne
nulstilles, når de
slukkes. Ændringer i
lydstyrke, programvalg,
Spatial Konfigurator
og Sound Balance
annulleres og sættes i
default.
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Genstart din
smartphone: Der
er næsten dagligt
opdateringer til apps
og styresystemer, og en
daglig genstart sikrer,
at din smartphone
fungerer optimalt.

I flytilstand anvender
appen højfrekvente
toner, som sendes
fra telefonen til
høreapparaterne.
iPhones har den
begrænsning, at de
ikke kan sende tonerne
samtidigt med, at andet
audioudstyr er tilkoblet.
Så hvis telefonen er
tilkoblet udstyr som fx
GPS eller “hands-free”udstyr, kan telefonen
ikke sende tonerne
til høreapparaterne
samtidigt med, at den er
tilkoblet dette udstyr.

Under opsætning kan
appen bede om adgang
til mediefiler for at
kunne streame lyd og
adgang til enhedens
placering for at kunne
anvende smartphonens
bevægelsesføler.

Kompabilitet
iOS: 9.3 eller nyere
Høreapparater
Signia Nx
Modeller
Pure Charge&Go
Pure 312
Pure 13
Motion 13
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Informationen i dette dokumentet indeholder generelle beskrivelser af de tilgængelige
teknologier, som ikke altid er indeholdt i alle produkter, og som kan ændres uden
forvarsel.
Varemærket Bluetooth og tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af
disse mærker af Signia GmbH sker under licens. Andre varemærker og produktnavn ejes
af respektive indehavere.
Android og Google Play er varemærker for Google Inc.
Apple App Store er et varemærke for Apple Inc.
iPhone er et varemærke for Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
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