QUICKTIPS

2-Weg Audio

Streamen naar 2.4 GHz Hoortoestellen

Met onze 2.4 GHz Thrive platform hoortoestellen, wordt spraak door de hoortoestel microfoons opgevangen en
direct naar iPhone en iPad gestreamd zodat volledig handsfree getelefoneerd kan worden.

Compatibiliteit
Alle 2.4GHz Thrive platform hoortoestellen
OPMERKING: Voor hoortoestellen zijn de volgende firmwareversies vereist:
CIC, ITC/HS/ITE R, micro RIC 312, BTE R, Power Plus BTE 13: 7.5.1.0 of hoger.
RIC 312, RIC R, BTE 13 (70 gain): 6.11.1.0 of hoger.

iOS 15.1 of nieuwer
iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, an nieuwer, iPhone SE (2e generatie),
iPad Pro 12.9-inch (5e generatie, iPad Pro 11-inch (3e generatie), iPad Air (4e
generatie), en iPad mini (6e generatie)
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Apple-apparaat instellen
Bedieningspaneel van Apple
2-Weg Audio wordt uitsluitend bestuurd via Apple-bedieningselementen. Deze zijn toegankelijk via het drie keer op de
zijknop drukken of vanuit het Bedieningspaneel. 2-Weg Audio is gelabeld als "Input Opties".

Apple-apparaat instellen (Vervolg)
2-Weg Audio Input Opties
Automatisch: Het hoortoestel met de sterkste connectiviteit met iPhone of
iPad wordt geselecteerd en gebruikt voor spraakherkenning tijdens een
gesprek.
Links: Het linker hoortoestel wordt altijd gebruikt voor het opnemen van de
stem tijdens een gesprek.
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Rechts: Het rechter hoortoestel wordt altijd gebruikt voor het opnemen van
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de stem tijdens een gesprek.
Uit: Een hoortoestelgebruiker moet tijdens gesprekken in de microfoon
van de iPhone of iPad spreken. Het gespreksgeluid wordt nog wel steeds
naar de hoortoestellen gestreamd.
OPMERKING: Deze instelling kan niet worden gewijzigd tijdens een actief telefoongesprek.

Hoortoestel Bediening
Door het Oor pictogram toe te voegen aan het Bedieningspaneel krijgt u directe
toegang tot verschillende hoortoestelfuncties.
Om het Oor-pictogram toe te voegen aan het Bedieningspaneel:
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Vanuit het Beginscherm > Instellingen > Bedieningspaneel
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Tik op groene + naast Horen om toe te voegen aan Bedieningspaneel
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Het Oor icoon is nu toegevoegd en zichtbaar in het Bedieningspaneel
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Vanuit het Bedieningspaneel heeft u toegang tot de volgende functies:

•
•
•
•
•
•

Batterijniveaus
Volume-aanpassing
Programma's
Achtergrondgeluiden
Live luisteren
Input Opties

Gebruik van 2-weg Audio
2-Weg Audio kan zowel voor telefoongesprekken als met andere apps zoals FaceTime, Teams en Zoom worden
gebruikt. Wanneer een telefoon-oproep binnenkomt, beantwoordt u de oproep op iPhone of iPad.
2-Weg Audio wordt gestreamd op basis van de invoeroptie die is geselecteerd in het Bedieningspaneel.
Voor de beste streamingervaring moet de iPhone of iPad zich binnen ongeveer 3 meter van de gebruiker bevinden.

De app kan er iets anders uitzien, afhankelijk van uw telefoon en/of hoortoestelmodel.
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