Gebruikershandleiding
apps

Interton.com

Introductie
De Interton apps zijn in het leven geroepen om uw hoorbeleving te verbeteren
en te zorgen dat u het maximale uit uw Interton hoortoestellen kunt halen.
De innovatieve geluidstechnologie en het ontwerp van Interton bieden een volledig
reeks hoortoestellen voor een aangename hoorbeleving. De hoortoestellen zijn
exclusief verkrijgbaar via audiologen en audiciens.
Met de Interton apps haalt u meer uit uw Interton hoortoestellen, dankzij nieuwe
manieren om ze te bedienen en personaliseren.
Ga voor meer informatie en hulp bij de apps naar de website:
www.interton.com
Als u een gedrukt exemplaar van de gebruikershandleiding van de app wilt, kunt u
contact opnemen met de klantenservice of deze handleiding afdrukken.

De app zoeken en installeren

Openen van apps voor iPhone, iPad en iPod touch - downloaden in de App Store via onderstaande stappen:
1.

Open de App Store door op het pictogram

2.

Zoek in de App Store naar ‘Interton’ en de naam van de app

3.

Zoekt u op een iPad, verander dan de zoekcriteria in de linkerbovenhoek naar ‘alleen iPhone’

4.

Tik na het vinden van de app op ‘Download’

5.

Tik vervolgens op ´Installeren´

6.

Voer een geldig Apple-ID en wachtwoord in

7.

Nadat u het wachtwoord ingevoerd hebt, wordt de Interton app gedownload en geïnstalleerd

8.

Na het downloaden vindt u de app op het scherm van uw mobiele telefoon. Tik erop om de Interton app te openen

van de App Store te tikken op een iPhone, iPad of iPod touch

Openen van aps voor Android-apparaten - downloaden in Google Play via de volgende stappen:
1.

Open Google Play door op het pictogram

2.

Zoek in Google Play naar ‘Interton’ en de naam van de app

3.

Hebt u de app gevonden, tik op Installeren, dan op Accepteren, zodat de app toegang krijgt tot functies zoals Bluetooth

4.

Nadat u het wachtwoord ingevoerd hebt, wordt de Interton app gedownload en geïnstalleerd

5.

Als de installatie is voltooid, tikt u op ´Openen´om de Interton app te openen.

van Play Store te tikken op uw Android-telefoon.

Interton Sound app
De Interton Sound app biedt ongeëvenaarde gebruiksvriendelijkheid met
slechts een tik van uw vinger. Bedien en verpersoonlijk de instellingen van uw
hoortoestel direct vanaf uw mobiele telefoon, zodat u uw geluidsbeleving kunt
aanpassen op uw geluidsomgevingen.
De Interton Sound app is verkrijgbaar in de App Store en op Google Play.
Om de app te kunnen gebruiken, hebt u de volgende apparaten nodig:
Hoortoestellen:
• Interton Ready of nieuwere versie.
Mobiele apparaten:
• iPhone, iPad of iPod touch.
• Geschikte Android-apparaten.
Bezoek onze website voor meer informatie over compatibiliteit en een
bijgewerkte lijst met compatibele mobiele apparaten:
www.interton.com/compatibility

Functionaliteit Interton Sound app
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Hoofdscherm:
1. Gebruik de bovenste iconencarrousel, het dropdown
programma-overzicht of
swipe de grote afbeeldingen
om een hoortoestel- of
streamerprogramma of uw
favoriet te kiezen. In het
programma-overzicht kunt u
programma´s en favorieten
bewerken.
2. Bedien de sneltoetsen
voor geavanceerde
geluidsinstellingen met één tik.
3. Pas het volume aan of demp
het geluid.
4. Open Sound Enhancer
om hoge/midden/lage tonen
aan te passen. Open hier ook
de Tinnitus Manager om de
toonhoogte en geluidsvariatie
van de Tinnitus Sound
Generator aan te passen.
5. Navigatiemenu.
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Menu ‘Mijn’ :
6. Uw verloren hoortoestel
zoeken
7. Meer leren over de app en
zijn functies.
8. Handige tips voor het
gebruik van de app en de
hoortoestellen.
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Menu ‘Meer’
10. Demomodus openen/
sluiten.
11. Handige tips inschakelen/
uitschakelen
12. Automatisch activeren
van favoriete locaties
inschakelen/uitschakelen
13. Over: Lees meer over de
app en het merk.
14. Juridische informatie:
Informatie over de fabrikant,
algemene voorwaarden en
het privacybeleid. Bekijk
en geef toestemming tot
gegevensverwerking of trek
deze in.
15. Ondersteuning: Meer hulp
met de app en aanvullende
koppelingen naar hulp op
internet en veelgestelde
vragen.

Gebruiksbestemming van apps op mobiele apparaten:
Apps op mobiele apparaten zijn bedoeld om te worden gebruikt voor draadloze hoortoestellen. Apps op mobiele apparaten verzenden en ontvangen signalen van de draadloze hoortoestellen via mobiele
apparaten waarvoor de apps ontwikkeld zijn.

Interton
Postbus 85
6930 AB Westervoort
Nederland
Vragen met betrekking tot de EU Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG dienen te worden gericht aan Interton A/S

Interton EasyHearing app
Met de Interton EasyHearing app hebt u de controle over uw hoortoestellen.
In combinatie met de Telefoonclip+ kunt u met Interton EasyHearing app
uw mobiele telefoon als afstandsbediening gebruiken. U ziet een eenvoudig
overzicht van de functies en u kunt op afstand uw Interton draadloze
hoortoestellen en Interton draadloze accessoires bedienen.
De Interton EasyHearing app is verkrijgbaar in de App Store en op
Google Play.
Om de app te kunnen gebruiken, hebt u de volgende apparaten nodig:
Hoortoestellen:
• Interton draadloze hoortoestellen.
Draadloze accessoires:
• Interton Telefoonclip+.
Mobiele apparaten:
• iPhone, iPod of iPod touch, draaiend op iOS 7 of hoger.
• Android toestellen draaiend op Android OS 2.3.5 of hoger.

Works with
Android
TM

Voor de beste prestaties mag de Interton EasyHearing app niet actief
gebruikt worden op meer dan één mobiel apparaat tegelijkertijd.
Zie voor meer informatie www.interton.com

*

Functionaliteit gecontroleerd op geselecteerde modellen van HTC Huawei, LG, Motorola, Samsung en Sony.

Functionaliteit Interton Easyhearing app
1. Pas het volume van uw
draadloze hoortoestellen aan
of demp het.
Stel het volume van uw
draadloze accessoires aan of
demp het.
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3. Wijzig handmatige- en
streamingprogramma’s.

2. Gebruik het speciale
’Status’ scherm voor
een overzicht van de
verbindingen tussen de app
en uw hoortoestellen.
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Gebruiksbestemming van apps op mobiele apparaten:
Apps op mobiele apparaten zijn bedoeld om te worden gebruikt voor draadloze hoortoestellen. Apps op mobiele apparaten verzenden en ontvangen signalen van de draadloze hoortoestellen via mobiele
apparaten waarvoor de apps ontwikkeld zijn.

Interton
Postbus 85
6930 AB Westervoort
Nederland
Vragen met betrekking tot de EU Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG dienen te worden gericht aan Interton A/S

Waarschuwingen en
voorzorgsmaatregelen
i Gebruik met apps voor mobiele apparaten:
Meldingen van app updates mogen niet worden
uitgeschakeld en het is aan te raden dat de gebruiker alle
updates voor de app en het besturingssysteem installeert
om te zorgen voor de best mogelijke bescherming tegen
kwetsbaarheden.
De app mag alleen gebruikt worden voor de Interton
toestellen waarvoor hij bedoeld is. Interton aanvaardt geen
aansprakelijkheid als de app gebruikt wordt met andere
apparaten of als apps van derde partijen gebruikt worden
om de hoortoestellen van Interton te bedienen.

i Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Als u de Interton app gebruikt in combinatie met het
hoortoestel, zorg dan dat u de gebruikershandleiding van
het hoortoestel gelezen hebt. De gebruikershandleiding
bij het hoortoestel is geleverd bij het pakket met het
hoortoestel. Als u een nieuw exemplaar nodig hebt, neemt
u dan contact op met de klantenservice van Interton.
Let op informatie die gemarkeerd is met een waarschuwingssymbool

i

	WAARSCHUWING duidt op een situatie die kan leiden tot
ernstige verwondingen.
	LET OP wijst op een situatie die kan leiden tot lichte verwondingen.

Interton
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+31 26 319 5000
interton.com

© 2019 GN Hearing GmbH. Alle rechten voorbehouden. Interton is een handelsmerk van GN Hearing GmbH. Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de
V.S. en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. Google en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc. De Androidrobot is gereproduceerd
of aangepast van werk dat gecreëerd en gedeeld wordt door Google en gebruikt wordt conform de voorwaarden die omschreven zijn in de Creative Commons 3.0 Attribution License. Het woordmerk en logo
Bluetooth zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

400476000NL_App_gids

Producent volgens
EU-Richtlijn Medische
apparaten 93/42/EEC:

