GN Hearing Tuner
Styr din hörupplevelse efter personliga önskemål
direkt från din telefon.
Appen är utvecklad för Beltone Silk hörapparater med Smart Hearing teknologi.
För att ladda ner appen i App Store (till iPhone och andra Apple-enheter) eller
Google play för Samsung Galaxy (Android), sök efter “GN Hearing Tuner”. Vänd på
bladet för information om hur du parkopplar din telefon med dina hörapparater.
GN Hearing Tuner appen har två huvudskärmar, Volymkontroll och Programval.
Du kan enkelt svepa från ena skärmen till den andra, eller använda navigeringsknapparna. Det finns även en huvudmeny som ger möjlighet till ytterligare funktioner
i appen. Såhär används några av funktionerna:
Volymkontroll

Programval

Reglera volymen
genom att dra
volymreglaget upp
och ner.

Tryck på de olika
knapparna för att
välja olika hörapparatsprogram.
Varje program har
sin egen ikon.

Justera bas och
diskant

Justera bullernivå

Justera bas och
diskant genom att
dra reglagen upp
och ner. Justeringen gäller även för
streamat ljud.

Möjlighet att reglera
styrkan på bakgrundsljud och
buller.
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GN Hearing Tuner
Röstfokus

Komfort i vindbrus

Genom att ändra
bredden på strålen
kan du välja vad du
vill lyssna på.

Reducera vindbrus
för maximal komfort.

Dessutom finns funktioner för att spara inställningar som favoriter, hitta borttappade
apparater, justera funktion för tinnituslindring (om den är aktiverad av din audionom)
Såhär parkopplas Apple enhet till GN Hörapparat (iPhone 5 och framåt samt iPad
Air och framåt):
1. Kontrollera under Inställningar-Allmänt-Om-Version så du inte har en föråldrad iOS
version. Versioner äldre än iOS 9 bör undvikas.
2. Slå på Bluetooth under Inställningar-Allmänt-Bluetooth.
3. Välj Inställningar-Allmänt-Hjälpmedel-Hörapparater.
4. Slå på hörapparaterna (använd nya batterier) genom att stänga batterifacket. Hörapparaterna hamnar då i visningsläge.
5. När hörapparatmodell eller namn kommer upp på Appleenhet, klicka på texten för
Parkopplingsförfrågan klicka Parkoppla (1 gång för en hörapparat. 2 ggr för två hörapparater).
6. Lyssna på hörapparaterna (6 st tydliga tonstötar ska höras i varje hörapparat).
7. Fortsätt lyssna på hörapparaterna. Först när en avslutande liten melodi hörs i båda
hörapparaterna är parkopplingen klar.
8. Nu är hörapparater och Appleenhet länkade.
Samsung Galaxy 4S-6S och Note 4:
Kontrollera att du har minst Android version 5 (Lollipop),
slå på bluetooth, öppna korrekt app nedan och följ
instruktionerna.
OBSERVERA att Androidenheterna inte kan strömma
ljud direkt från enhet till hörapparat, men kan kompletteras med Unite Telefonclip+ som är ett handsfree
bluetooth-clip som överför ljudet från telefonen trådlöst.

Beltone.se

