Bruksanvisning för app

Inledning
Apparna är utvecklade för att förbättra hörupplevelsen och hjälper dig att få ut
mer av dina hörapparater.
Vår innovativa teknik och design kombinerat med inställningarna som din audionom
har gjort gör din hörupplevelse ännu
angenämare.
Med apparna får du ut mer av dina hörapparater och nya sätt att kontrollera och
anpassa dem.
Mer information och hjälp för appar finns på webbplatsen:
www.userguides.gnhearing.com
Om du behöver en utskriven version av bruksanvisningen för appar ska du kontakta
kundtjänst eller helt enkelt skriva ut den här bruksanvisningen.

Söka efter och installera appen
Ladda ner appar för iPhone, iPad och iPod touch – följ stegen nedan för att ladda ner från Apple App Store:
1.

Gå till App Store genom att trycka på App Store-ikonen

på en iPhone, iPad eller iPod touch

2.

Sök efter appens namn i App Store

3.

Om du använder en iPad ändrar du sökkriterierna i det övre vänstra hörnet till ”endast iPhone”

4.

När du har hittat önskad app trycker du på ”Hämta”

5.

Tryck sedan på ”Installera”

6.

Ange ditt Apple-ID och lösenord

7.

När du har angett lösenordet kommer appen att laddas ner och installeras

8.

Efter nedladdning syns appen på mobilenhetens skärm: tryck på appen för att starta den

Ladda ner appar för Android-enheter – följ stegen nedan för att ladda ner från Google Play:
1.

Gå till Google Play genom att trycka på Play Store-ikonen

på din Android-mobil.

2.

Sök efter namnet på appen i Google Play

3.

När du har hittat appen trycker du på ”Installera” och sedan ”Godkänn” för att ge
appen åtkomst till vissa funktioner på din mobil, t.ex. Bluetooth

4.

När du har angett lösenordet kommer appen att laddas ner och installeras

5.

När installationen är klar trycker du på ”Öppna” för att starta appen

BeMore-app
Med BeMore-appen kan du styra och anpassa hörapparaternas inställningar
direkt från din mobilenhet, så att du kan anpassa hörupplevelsen till olika
ljudmiljöer. Du kan även få programmen i hörapparaterna uppdaterade av din
audionom och ta emot uppdateringar till hörapparaterna på distans – utan att
behöva besöka din audionom (tjänsten finns tillgänglig på vissa marknader).
Appen guidar genom alla funktioner och inställningar.
Appen BeMore finns tillgänglig för nedladdning på App Store och Google Play.
Följande krävs för att använda appen:
Mobilenhet:
•

iPhone, iPad eller iPod touch. Appen är även kompatibel med Apple Watch.

•

Android-enheter som stöds.

Besök vår webbplats för specifik kompatibilitetsinformation och en aktuell
förteckning över kompatibla mobilenheter: www.userguides.gnhearing.com

BeMore Appfunktioner
Huvudskärm:
1. Använd programkarusellen, rullgardinsmenyn eller svep mellan inställningssidorna
för att välja hörapparater, streamingprogram eller en favorit. Tryck på rullgardinsmenyn
för att redigera program och favoriter.
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2. Använd snabbknapparna för att aktivera avancerade ljudinställningar med ett tryck.
3. Justera eller stäng av volymen.
4. Öppna Sound Enhancer för att justera diskant/mellanregister/bas, brusreducering,
talfokus eller vindbrusreducering*. Få åtkomst till Tinnitus Manager för att justera
tonläget och variationen av ljud från Tinnitus Brusgenerator eller välj ett Nature
Sound**.
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5. Navigeringsmeny.
6. ”My”-meny:
Här kan du lära dig vad appen kan göra och kontakta din audionom* för att be om
hjälp och få uppdaterade inställningar för dina hörapparater.
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7. ”More”-meny:
Här kan du justera appinställningarna och hitta ytterligare information om appen.

*Tillgängligheten av funktionerna beror på hörapparatsmodell och
anpassningen som gjorts av din audionom.
**Tillgängligt om din audionom har aktiverat Tinnitus Brusgenerator.

Avsedd användning av mobilappar:
Mobilappar är avsedda för användning i kombination mer trådlösa hörapparater. Mobilapparna sänder och tar emot signaler från ReSound trådlösa hörapparater via mobilenheter för vilka apparna är utvecklade.

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Danmark
Danmark
Frågor som rör EU:s medicintekniska direktiv 93/42/EG ska ställas direkt till GN Hearing A/S.

Tuner-app
Tuner-appen har samma användarvänliga gränssnitt som BeMore-appen,
men kan ansluta till hörapparater som inte har stöd för Online Services.
Appen Tuner finns tillgänglig för nedladdning på App Store och Google Play.
Följande krävs för att använda appen:
Mobilenhet:
•

iPhone, iPad eller iPod touch. Appen är även kompatibel med Apple
Watch.

•

Android-enheter som stöds.

Besök vår webbplats för specifik kompatibilitetsinformation och en aktuell
förteckning över kompatibla mobilenheter:
www.userguides.gnhearing.com

Avsedd användning av mobilappar:
Mobilappar är avsedda för användning i kombination mer trådlösa hörapparater. Mobilapparna sänder och tar
emot signaler från ReSound trådlösa hörapparater via mobilenheter för vilka apparna är utvecklade.
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Danmark
Frågor som rör EU:s medicintekniska direktiv 93/42/EG ska ställas direkt till GN Hearing A/S.

Varningar och
försiktighetsåtgärder
i Användning med mobilappar:
Meddelanden om uppdateringar ska inte inaktiveras
och vi rekommenderar att du installerar alla app- och
systemuppdateringar för bästa möjliga säkerhet och
skydd mot skadlig kod och programvara.
Appen är bara avsedd att användas med GN Hearings
enheter. GN Hearing åtar sig inget ansvar om appen
används med andra enheter eller om appar från tredje
part används för att kontrollera GN Hearing-enheter.
Installera endast fjärrinställningar som du har beställt
på dina hörapparater.

i Varningar och försiktighetsåtgärder
Om du använder GN Hearing-appar med hörapparaten
bör du läsa hörapparatens bruksanvisning.
Bruksanvisningen medföljde i hörapparaternas
förpackning. Om du behöver en ny bruksanvisning ska
du kontakta GN Hearing kundtjänst.

Var uppmärksam på information märkt enligt nedan

i

VARNING indikerar situationer som kan leda till allvarliga skador,
OBS visar information om situationer som kan leda till mindre eller
måttliga skador.
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