Aplicativo manual do usuário

Apresentação
Os aplicativos foram desenvolvidos para aprimorar a sua experiência auditiva e
permitir que você aproveite melhor os seus aparelhos auditivos.
Nossos inovadores design e tecnologia de som, combinados a uma programação
personalizada do dispositivo feita por seu audiologista, tornarão a audição uma
experiência mais agradável.
Os aplicativos permitem que você aproveite melhor os seus aparelhos auditivos,
oferecendo novas maneiras de obter controle, personalização e alívio.
Para obter mais informações e ajuda em relação ao manual do usuário dos
aplicativos, acesse o site
www.userguides.gnhearing.com
Para obter uma versão impressa do manual do usuário do aplicativo, contate o
suporte ao cliente ou simplesmente imprima este manual.

Como localizar e instalar o aplicativo
Acesse aplicativos para iPhone, iPad e iPod touch – baixe na App Store, seguindo os passos abaixo:
1.

Entre na App Store, clicando no ícone da App Store no

iPhone, iPad ou iPod touch

2.

Na App Store, pesquise pelo nome do aplicativo

3.

Caso use um iPad, altere os critérios de busca no canto superior esquerdo para "somente iPhone"

4.

Após achar o aplicativo, clique em "Obter"

5.

Em seguida, clique em “Instalar”

6.

Digite um ID Apple válido e a senha

7.

Depois de digitar a senha, o aplicativo vai ser baixado e instalado

8.

Após o download, você poderá encontrar o aplicativo na tela do dispositivo móvel – toque para abrir o aplicativo

Acesse os aplicativos para os aparelhos Android – baixe na Google Play, seguindo os passos abaixo:
1.

Entre na Google Play tocando no ícone da Play Store

em seu telefone Android.

2.

Na Google Play, pesquise pelo nome do aplicativo

3.

Ao encontrar o aplicativo, toque em “Instalar”, seguido de “Aceitar”, para permitir que o aplicativo acesse determinados recursos
em seu telefone, como o Bluetooth

4.

Depois de digitar a senha, o aplicativo vai ser baixado e instalado

5.

Ao fim da instalação, toque em “Abrir” para abrir o aplicativo

Aplicativo BeMore
O aplicativo BeMore oferece controle e customização das configurações de
seu aparelho auditivo diretamente de seu celular, para que possa adaptar a sua
experiência auditiva de acordo com seus ambientes sonoros. O audiologista
também pode atualizar os programas do aparelho auditivo e você pode receber
as atualizações do aparelho auditivo remotamente sem ter que se deslocar
(disponível em mercados selecionados). O aplicativo fornecerá orientações
sobre tudo o que pode ser feito e como fazer.
O aplicativo BeMore está disponível na App Store e na Google Play.
Para usar o aplicativo, você precisa dos seguintes dispositivos:
Dispositivos móveis:
•

iPhone, iPad ou iPod touch. O aplicativo também é compatível com o Apple
Watch.

•

Dispositivos Android compatíveis.

Visite nosso website para informações específicas sobre compatibilidade e uma
lista atualizada de dispositivos móveis compatíveis:
www.userguides.gnhearing.com

Funcionalidade do aplicativo BeMore
Tela principal:
1 . Utilize o carrossel superior, o menu suspenso ou os cartões para escolher seu aparelho
auditivo ou programa transmissor, ou ainda seu Favorito. Tocar no menu suspenso para editar
programas e Favoritos.
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2. Utilize os Botões para ajustes avançados de som com um único toque.
3. Ajuste ou silencie o volume.
4. Acesse o Sound Enhancer para ajustar agudos/médios/graves, redução de ruído, foco na
fala ou redução de ruído de vento*. Acessar o Gerenciador de Zumbido para ajustar o tom e a
variação do som do Gerador de Som para Zumbido, ou escolher seu Som da Natureza**.
5.Menu de navegação.
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6. O menu “My” (Meu):
Aqui, é possível aprender o que o aplicativo é capaz de fazer e contatar o seu audiologista*
para solicitar ajuda e receber atualizações aos ajustes de seu aparelho auditivo.
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7. O menu “More” (mais):
Aqui, é possível ajustar as configurações do aplicativo e encontrar informações adicionais sobre
o seu aplicativo.

*A disponibilidade dos recursos depende do modelo do aparelho
auditivo e da adaptação feita pelo seu audiologista.
**Disponível se o Gerador de Som para Zumbido tiver sido
habilitado por seu audiologista.

Finalidade do uso de aplicativos de dispositivos móveis:
Os aplicativos para dispositivos móveis foram desenvolvidos para uso com aparelhos auditivos wireless. Os aplicativos para dispositivos móveis enviam e recebem sinais dos aparelhos auditivos wireless por meio dos
smartphones para os quais foram desenvolvidos.

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca
Em caso de dúvidas em relação à Diretriz de Equipamentos Médicos EU 93/42/EEC, entrar em contato com a GN Hearing A/S.

Aplicativo Tuner
O aplicativo Tuner oferece a mesma interface fácil de usar do aplicativo
BeMore, mas conecta-se a aparelhos auditivos que não são compatíveis
com Serviços Online.
O aplicativo Tuner está disponível na App Store e na Google Play.
Para usar o aplicativo, você precisa dos seguintes dispositivos:
Dispositivos móveis:
•

iPhone, iPad ou iPod touch. O aplicativo também é compatível com o
Apple Watch.

•

Dispositivos Android compatíveis.

Visite nosso website para informações específicas sobre compatibilidade e
uma lista
atualizada de dispositivos móveis compatíveis:
www.userguides.gnhearing.com

Finalidade do uso de aplicativos de dispositivos móveis:
Os aplicativos para dispositivos móveis foram desenvolvidos para uso com aparelhos auditivos wireless. Os
aplicativos para dispositivos móveis enviam e recebem sinais dos aparelhos auditivos wireless por meio dos
smartphones para os quais foram desenvolvidos.

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca
Em caso de dúvidas em relação à Diretriz de Equipamentos Médicos EU 93/42/EEC, entrar em contato com a
GN Hearing A/S.

Advertências e
precauções
i Uso com aplicativos para dispositivos móveis:
As notificações de atualizações de aplicativos não devem ser
desativadas, e recomenda-se ainda que o usuário instale todas
as atualizações no aplicativo e sistema operacional para garantir
o maior nível de proteção contra vulnerabilidades.
O aplicativo deve ser usado apenas com os aparelhos da GN
Hearing para os quais foi desenvolvido. A GN Hearing não se
responsabiliza se o aplicativo for usado com outros aparelhos
auditivos ou se aplicativos de terceiros forem utilizados para
controlar os dispositivos GN Hearing.
Use somente pacotes de ajuste fino remoto que você espera
receber em seus aparelhos auditivos.

i Advertências e precauções
Se for usar os aplicativos GN Hearing com o aparelho auditivo,
leia primeiro o manual do usuário do aparelho auditivo. O
manual do usuário acompanha o aparelho auditivo. Se precisar
de outra cópia, consulte o atendimento ao cliente da GN
Hearing.
Fique atento às informações assinaladas com um símbolo de aviso

i

ADVERTÊNCIA indica uma situação que pode causar lesões sérias,
ATENÇÃO indica uma situação que pode causar lesões menores e
moderadas.
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