START LYT DIREKTE
I iPhone findes en mulighed for at bruge mobiltelefonen som en
mikrofon og streame lyden direkte ind i høreapparaterne.
Gå til Indstillinger
Tilgængelighed
Høreapparater.
Vælg høreapparaterne, og tryk på ”Start Lyt direkte”.
Lyt direkte kan også aktiveres ved at trykke 3 gange hurtigt på
hjem-knappen

FEJLSØgnING
Hvis du oplever problemer med parring
Kontrollér, at Bluetooth er slået til, og at høreapparaterne
er i nærheden af mobiltelefonen
Udskift batterierne i høreapparaterne
Genstart høreapparaterne ved at åbne og lukke batteridørene.
Parringen med høreapparaterne skal ske inden for 3 minutter
Aktivér og deaktivér flyfunktion
Sørg for, at EVOKE APP har adgang til Bluetooth ved
at gå til Indstillinger > EVOKE og slå Bluetooth til
Hvis det stadigvæk ikke fungerer, prøv følgende:
Tilgængelighed
1 Annuller parringen ved at gå til Indstillinger
Høreapparater. Vælg høreapparaterne, og tryk på
“Glem denne enhed”
2 Luk EVOKE APP, hvis den er åben
3 Genstart mobiltelefonen
4 Genstart høreapparaterne og forsøg parring forfra

FOR MerE SUPPORT:
www.widex.dk/evoke-support
LISTE OVER KOMPATIBLE TELEFONER:
www.widex.dk/kompatibilitet
TIPS OG NYHEDER SENDT DIREKTE TIL DIG:
www.widex.dk/nyhedsbrev

WIDEX TV PLAYTM
Med den prisbelønnede WIDEX TV PLAY™ kan du streame
enestående stereolyd direkte fra dit TV til dine høreapparater.
TV PLAY kan bl.a. justeres fra EVOKE APP.

Hvis du oplever problemer med streaming af lyd, prøv følgende:
Kontrollér, at høreapparaterne er parret med mobiltelefonen
Gå til Indstillinger
Tilgængelighed
Høreapparater
Lydrute.
Kontrollér, at Lyd fra opkald og Lyd fra medier begge er indstillet
til “Automatisk” eller “Altid høreapparater”
Aktivér og deaktivér flyfunktion
Slå WI-FI fra på mobiltelefonen
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QUICK GUIDE

EVOKETM APP

KOM godt i gang

DESIGN DIN EGEN HØRELSE
EVOKE APP OVERSIGT

EVOKE APP anvendes med WIDEX EVOKE™
Bluetooth-høreapparater og fungerer med
både iPhone og Android.
Du kan streame samtaler og musik direkte
fra din iPhone til dine høreapparater. Hvis du
har en Android-telefon, kan du streame
med en WIDEX COM-DEX.
Download EVOKE appen fra App Store eller Google Play.

PARRING AF EVOKE
MED TELEFONEN

Her kan du se dine justeringsmuligheder:
Menu
Batteristatus/
Hjælp

Valgt program

APPLE iOS
1 Slå Bluetooth til
2 Gå til Indstillinger

Tilgængelighed

Høreapparater

3 Genstart høreapparaterne ved at åbne og lukke batteridørene
4 Vælg høreapparaterne, og tryk på ”Dan par”
5 Høreapparaterne er nu parret med telefonen, og du kan åbne
EVOKE APP
ANDROID
1 Gå til Indstillinger og slå Bluetooth til.
2 Genstart høreapparaterne ved at åbne og lukke batteridørene
3 Tryk på høreapparaterne, der bliver vist under
”Tilgængelige enheder”
4 Høreapparaterne er nu parret med telefonen, og du kan åbne
EVOKE APP

Swipe for at
vælge program
Slå mikrofonerne fra i
høreapparaterne
Lydstyrkeregulering
Lydmenu
- SoundSense Learn
- Equalizer
- Venstre/højre lydstyrke

HOLD DIG OPDATERET

Nyhedsbrevet indeholder gode råd og nyheder om høretab
og høreapparater. Efter du har tilmeldt dig, kan du til enhver
tid afmelde dig igen.
Gå til www.widex.dk/nyhedsbrev

SOUNDSENSE
LEARN
SoundSense Learn bygger på Machine
Learning og guider dig intelligent til
at forbedre dine lytteoplevelser.
Lyt til de to lydprofiler, A og B, og
vælg med den blå slider, hvilken du
foretrækker. Når du trykker “Næste”,
kommer to nye lydprofiler op baseret
på dit valg.
Fortsæt sådan, indtil du er tilfreds, og
tryk “AFSLUT”. Du kan herefte gemme
dine justeringer som et fast program
(Gå til Lydmenu

SoundSense Learn)

ANDRE FUNKTIONER
Equalizer:
Juster lyden i bas-, mellemtone- og diskantområdet for 		
at få en mere personlig lyd (Gå til Lydmenu
Equalizer)
Retningsbestemt fokus:
Vælg retning for mikrofonerne i høreapparatet
(Ligger som program på forsiden)
Lydmixer:
Vælg om høreapparaterne skal fokusere på omgivelser eller 		
streaming (Kun synligt ved streaming)

Der kommer jævnligt opdateringer til dine høreapparater og telefon.
Når det sker, bliver du automatisk spurgt om at opdatere i telefonen
og/eller appen. Det er vigtigt, at du accepterer opdateringer,
så du altid har de nyeste funktioner installeret.
Nogle opdateringer kan have indflydelse på, hvordan du parrer
og bruger dine høreapparater og app med din telefon.
For at holde dig informeret om opdateringer som kan påvirke dig,
anbefaler vi, at du tilmelder dig vores nyhedsbrev.

Er du ikke tilfreds med lyden, kan du simpelt justere til netop dine
præferencer. Dine justeringer kommer ikke til at slette eller ændre,
hvad audiologen allerede har gjort. I stedet lægger du dit eget
personlige lag ovenpå.

REAL-LIFE INSIGHTS DATA
I EVOKE APP 1.4 og nyere bliver du, første gang du åbner appen,
spurgt om samtykke til at dele data. Denne data giver din høreklinik
adgang til at se dine justeringer foretaget med appen. På den måde
kan høreapparaterne tilpasses endnu bedre til dig.
Datadelingen er udelukkende et værktøj til at kunne forbedre din lytteoplevelse og hjælper til udviklingen af nye høreapparater. Al data er
krypteret, og der gives ikke adgang til identificerende data.

H/V-lydstyrke:
Juster lydstyrken individuelt for høreapparaterne
(Gå til Lydmenu
Højre/venstre lydstyrke)

Personlige PROGRAMMER
Når du finder en justering, som du er tilfreds med, kan du gemme
den ved at vælge ”Gem som” i lydmenuen. Herefter kan du
navngive programmet, og ved at trykke på de tre ”prikker” øverst
i lydmenuen kan du bl.a. tilføje lokalitet, så programmet
automatisk bliver valgt, når du besøger en bestemt lokation.

