ReSound Assist
– hörapparatsjustering på distans
Om du behöver mer justering än vad som är möjligt att göra i appen ReSound Smart 3D, kan du använda
ReSound Assist för att kontakta din audionom och få hjälp. Med ReSound Assist kan du skicka en begäran om
ändring av hörapparatens inställningar och få tillbaka nya inställningar direkt i appen, färdiga att installera i
hörapparaterna.

Begär assistans
Mitt ReSound
Välj Mitt ReSound i det
nedre navigeringsfältet
för att hitta ReSound
Assist. Tryck på
”Begär assistans”
för att kontakta din
audionom. Följ sedan
instruktionerna på
skärmen som på
bilden.

Innan du börjar
Du får först svara på ett antal
frågar innan din förfrågan skickas.
Detta är för att säkerställa att
justerade hörapparat-inställningar
kan hjälpa dig med det aktuella
problemet.
Det är viktigt att informera din
audionom om du tror att din
hörsel har förändrats eller blivit
sämre. Om du kan svara ”Nej”
på alla frågor kan du trycka på
”Nästa” för att fortsätta.

Definiera problemet och skicka
I de följande stegen väljer du de svar som passar bäst på din situation. Ju bättre
underlag audionomen får desto enklare blir det att göra lämpliga justeringar.

Fyll i uppgifter
I det första steget som visas här kan
du välja ”Annat” om du inte hittar ett
alternativ som passar. Du kommer också
kunna lägga till ett personligt meddelande
i det sista steget och beskriva problemet
med egna ord.
I det andra steget beskriver du problemet,
när det händer och anger problemets
allvarsgrad, vilket öra det gäller och i vilka
program problemet förekommer.

Skicka förfrågan
När du är klar trycker du på ”Skicka förfrågan”. Se till att
hörapparaterna är anslutna till appen när du skickar förfrågan,
eftersom dina nuva¬rande hörapparats-inställningar skickas
tillsammans med din begäran. Se också till att din mobilenhet
har en anslutning till internet.
När förfrågan har skickats får du en kvittens från
audionomen. Kvittensen kan innehålla information om när
de nya inställningarna kommer att skickas, eller något annat
meddelande.

Ta emot nya hörapparatsinställningar
Notifikation
När audionomen har skickat de nya inställningarna får du
en notifikation direkt i appen. Välj ”Installera” för att hämta
inställningarna direkt eller välj ”Senare” för att installera
senare.
Om du väljer ”Senare” visas en notifikationssymbol på Mitt
ReSound-menyn som en påminnelse. Gå till denna meny för
att installera.

Starta installationen
De nya inställningarna ligger överst i
listan på skärmen. Välj ”Installera” för att
installera. Installationen tar ungefär en
minut.
Din audionom kan ha bifogat en
beskrivning av de nya inställningarna.

Installera nya hörapparatsinställningar
I följande steg kontrollerar appen att
hörapparaterna och mobilenheten är
redo. Observera att hörapparaterna
stängs av under installationen.
Du kan se installationsförloppet.
En grön bocksymbol indikerar att
installationen har slutförts. Tryck på
”Avsluta” och prova sedan dina nya
inställningar.

Återställning
Om du av någon anledning vill återställa
dina gamla inställningar efter att de
nya har installerats går du till Mitt
ReSound och väljer ”Mina förfrågningar
och nya inställningar”. Ett alternativ för
återställning av tidigare inställningar
finns längst ned. Följ helt enkelt
instruktionerna på skärmen.
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