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Få en lytteoplevelse 
der passer til dig og din hverdag.

Følg børnene til skole om morgenen, mød venner 
til frokost, og se fjernsyn om aftenen. Hver dag er 
fuld af forskellige lyttesituationer og samtaler. Ville 
det ikke være fantastisk, hvis du kunne streame 
lyden direkte til dine høreapparater og diskret 
justere dem med din smartphone?

Se vores brede udvalg af tilbehør til dine 
høreapparater på de følgende sider :

Audiostreaming
easyTek/easyTek App
VoiceLink
TV Transmitter

p. 6
p. 13
p. 13

Fjernbetjeninger
miniPocket
easyPocket
touchControl App

p. 14
p. 15
p. 16

Oplader
eCharger
Car adapter

p. 18
p. 18
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Praktisk tilbehør. 
Holder dig forbundet og i kontrol.

Det rette tilbehør kan gøre funktionerne i dit 
høreapparat endnu lettere at indstille. Forestil dig, 
at du diskret kunne skifte lytteprogram eller ændre 
lydstyrken bare ved at trykke på din smartphone. 
Eller at du kunne give en mikrofon til en taler, så du 
kan høre hvert et ord højt og tydeligt. Eller bare, 
at du kunne anbringe dine høreapparater med 
genopladelige batterier i opladeren natten over, 
så de er klar til en ny dag.

Dine høreapparater hjælper dig gennem dagen - 
tilbehøret hjælper dig med at gøre det hele mere 
fleksibelt.

Hvad enten du ønsker at ændre indstillingerne på 
dine høreapparater, streame lyd direkte til dine 
ører eller benytte muligheden for genopladning, 
så tilbyder vi et bredt sortiment af praktisk og 
stilfuldt tilbehør, der gør din hverdag lettere. 

Oversigt

touchControl App

easyPocket

miniPocket

TV Transmitter

VoiceLink eCharger

easyTek og easyTek App



6 7

easyTek og easyTek App. 
Få lytteoplevelser, der passer til dig 
og din hverdag.

Forestil dig, hvor klar en telefonsamtale, et 
fjernsynsprogram eller musik vil lyde, når den 
streames direkte til dine ører. easyTek ™ gør dette 
- og mere.  
 
Du bærer easyTek om halsen, hvor den holder 
dig forbundet ved at streame lyd direkte til dine 
høreapparater. easyTek fungerer også som en 
fjernbetjening.  
 
Når den kombineres med den gratis 
easyTek App ™ til Android- og iOS-smartphones, 
kan du også bruge din telefon som fjernbetjening  
til at vælge lytteprogram og ændre lydstyrke 
diskret.

Audiostreaming

easyTek og easyTek App
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easyTek.
Teknologi, der er let at bruge.

At forvandle dine to høreapparater til en 
kvalitetshovedtelefon i stereo er nemt. Den runde 
funktionsknap gør det let med ét tryk at tænde 
og slukke for easyTek, besvare et telefonopkald 
eller vælge audiokilder som for eksempel mp3-
afspillere eller fjernsyn.

Det er let og hurtigt at ændre på lydstyrken på 
dine høreapparater. 
 
Lysdioderne giver dig vigtige oplysninger, når det 
for eksempel  er tid til at oplade batteriet.

Audiostreaming.

easyTek i detaljer.

easyTek gør det muligt at forbinde høreapparaterne til iPhones, iPads, 
Android-enheder og enhver mobiltelefoner med Bluetooth.

Audiostreaming

1 Funktionsknap
2 Halsslynge med antenne
3 Mikrofonåbninger
4 Statusoplysninger med lysdioder.

Stik til halsslynge
6 Lydstyrkeknapper
7 Stik til audioenheder (3.5 mm stik)
8 Stik til FM modtager
9 Reset knap
10 Micro-USB stik til opladning
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Lydstyrke-  
knapper

Funktionsknap

 LED 
funktionslys

 Bluetooth 
LED lys

Parring af easyTek med 
med Bluetooth-enheder   

Trin 1:
Tænd for easyTek ved at trykke på og holde  inde i 
flere sekunder. Hvis den blå LED  ikke begynder at 
blinke automatisk, skal du trykke  på  og  indtil 
den blinker blåt.

Trin 2:
Tænd for Bluetooth-funktionen for den enhed, du 
ønsker at parre din easyTek med. Søg efter easyTek 
og vælg den. Den blå LED  vil blinke kortvarigt og 
derefter fade ud.

Parring af easyTek med TV Transmitter  
Alternativ 1

Trin 1:
Tænd for easyTek ved at trykke på og holde  i flere 
sekunder. Tryk på ,  og  samtidigt, indtil den 
blå LED  blinker.

Trin 2:
Tænd for TV Transmitteren. Hold den inden for en 
afstand af højst 1 meter af din easyTek, og vent på at 
parringen automatisk finder sted. Det tager cirka 2 
minutter. Den blå LED  vil stoppe med at blinke og 
forblive tændt.

Parring af easyTek med TV Transmitter  
Alternativ 2 

Trin 1:
Åbn easyTek appen på din smartphone 

Trin 2:
Skan QR-koden på bagsiden af TV transmitteren

Nem parring med høreapparaterne  

Trin 1:
Placer easyTek omkring halsen.
Tænd for easyTek ved at trykke på  indtil den 
grønne LED  tænder.

Trin 2:
Tænd for høreapparaterne og placer dem bag ørerne 
eller i ørene. Den grønne LED  blinker kortvarigt 
og fader derefter ud. Nu er dine høreapparater og 
esyTek parret (forbundet). For information om installation af easyTek app se side 17.

AudiostreamingSådan parrer du easyTek.
Så let som at tælle til tre.

Før du begynder at bruge din easyTek, skal 
du parre den med dine høreapparater. Følg 
anvisningen til højre, så kommer du hurtigt i gang 
med dine høreapparater og easyTek. 
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Primært skærmbillede
Det primære skærmbillede 
i easyTek App giver hurtig 
adgang til vigtige justeringer 
som for eksempel ændring af 
lydstyrke samt valg af ønsket 
lytteprogram.

Høreapparatets funktioner
Takket være easyTek App er det 
let og overskueligt at vælge den 
ønskede retningsvirkning for dine 
høreapparater. På illustrationen 
er fokus på alle lyde foran dig.

easyTek app.
Mere diskret og giver flere 
muligheder på din smartphone.

Flere streamingmuligheder. 
Her finder du ekstra tilbehør, der hjælper med til at 
give nemmere kommunikation.

easyTek App giver dig flere funktioner og sikrer 
samtidig, at du kan justere dine høreapparater 
mere diskret. Og da du kan foretage alle 
indstillinger med din smartphone, ser det ud 
som om, du tjekker sms’er, når du i virkeligheden 
justerer dine høreapparater. 

Du kan se status for dine høreapparater på 
skærmen på din egen smartphone, streame lyd 
fra audiokilder eller bruge telefonen som en 
fjernbetjening. 
 

For information om app download se side 17.

VoiceLink

VoiceLink.
Den eksterne mikrofon VoiceLink™ forbinder sig 
trådløst til easyTek. Når mikrofonen gives til en 
taler, streamer den talerens stemme direkte til dine 
høreapparater. Det kan være en fordel i vanskelige 
lyttesituationer, som for eksempel til foredrag eller 
møder.

TV Transmitter

TV Transmitter.
TV Transmitteren forbinder TV, som ikke har 
Bluetooth-funktionen indbygget, med easyTek. 
På den måde kan du få lyden trådløst i dine 
høreapparater.

Audiostreaming
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easyPocket.
Den elegante easyPocket™ med 
store knapper og letlæselige 
display gør det nemt at justere dine 
høreapparater.

miniPocket i detaljer.

1 Højtaler

2 LED-lysindikator  

3 Lydstyrkeknapper

4 Låsefunktion

Knap til programskift

6 På bagside:  
Batterikammer

7 Åbning til nøglering

1

2

3

4

6

7

miniPocket.
Diskret fjernbetjening.

Den ideelle løsning, hvis du ønsker en diskret 
fjernbetjening lige ved hånden. miniPocket™ 
er lille og pålidelig og passer selv i den mindste 
lomme.

Fjernbetjeninger

easyPocket
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Trin 1: Sørg for at have en Google 
Play-konto (Android-
telefoner) eller en Apple App 
Store-konto (iPhone).  

Trin 2: Log ind på din konto på 
Google Play eller Apple App 
Store med din smartphone.
Find easyTek App eller 
touchControl App. 

Trin 3:

INSTALLER

Følg anvisningerne for at 
installere appen på din 
smartphone.

Trin 4: Find så ud af, hvor let det er 
at indstille høreapparaterne 
med den nye app.
Kontakt din hørespecialist, 
hvis du har spørgsmål.

touchControl App.
Bare diskret.

Download af app.
App-solut let at hente!

Programliste
Programlisten har tydelige ikoner 
og tekster, der gør det nemt at 
vælge det ønskede lytteprogram.

Programskifte og 
lydstyrkeændring
Tilpas dine høreapparater til 
forskellige lytte- situationer ved 
at ændre lydstyrken eller vælge 
et andet lytteprogram.

Let at bruge og let at finde: Hent easyTek App eller touchControl App 
til Android eller iOS smartphone på Google Play Store eller Apple App 
Store. Det bedste er, at vores App er helt gratis!

App-download

Gør din smartphone til en diskret fjernbetjening 
med touchControl App™. Nyd at have fuld 
kontrol over dine høreapparater direkte fra din 
smartphone.



18 19

eCharger.

Biladapter.

Oplader

Hvis du ikke er sikker på, hvilket tilbehør der 
er kompatibelt med dine høreapparater, vil 
din lokale høreklinik, dit høreinstitut eller 
kommunikationscenter hjælpe dig.

eCharger

Biladapter

eCharger oplader genopladelige batterier i 
dine høreapparater natten over. Desuden har 
eCharger en tørrefunktion, så fugt fjernes fra 
høreapparaterne.

Biladapteren er et ekstra tilbehør, så du kan bruge 
opladeren i bilen.



Oplysningerne i dette dokument indeholder generelle 
beskrivelser af eksisterende tekniske muligheder, der ikke 
nødvendigvis altid er til stede i hvert enkelt tilfælde, og som 
kan ændres uden forudgående varsel.

Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. 
og enhver brug af sådanne mærker af Sivantos GmbH er 
under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres 
respektive ejere.

Android og Google Play er varemærker ejet af Google Inc. 
 
Apple App Store er et varemærke ejet af Apple Inc.

Juridisk producent
Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
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Tyskland

Signia GmbH bruger varemærket Siemens i henhold til 
licensaftale med Siemens AG.

Kontakt i Danmark
Sivantos A/S
Ove Gjeddes Vej 9
5220 Odense SØ
Telefon 63 15 40 00
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