
Gebruiksaanwijzing

Oticon ON App
voor Android
en iOS



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 dienstmerk van Apple Inc. Android, Google 
Play en het Google Play logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Beoogd gebruik
De app is bedoeld om gebruikers van draadloze hoortoestellen te helpen bij het bedienen van de functies 
die hun hooroplossing biedt. 

Bedoelde gebruikersgroep
De app is bedoeld voor gebruikers (volwassen en kinderen ouder dan 36 maanden) van draadloze 
hoortoestellen of verantwoordelijke verzorgers.

Disclaimer voor de app 
Oticon neemt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze app buiten het 
beoogde gebruik of de waarschuwingen.

BELANGRIJKE OPMERKING
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de hoortoestellen voor details over de functionaliteit van uw 
specifieke hooroplossing.

Inleiding 
In dit boekje vindt u informatie over de app. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het 
hoofdstuk Waarschuwingen niet. Hierdoor kunt u de mogelijkheden van de app optimaal benutten.

Met de app voor iPhone, iPad, iPod touch en Android™ apparaten kunt u de Oticon hoortoestellen 
rechtstreeks bedienen.

De App is beschikbaar in de App Store® en in Google Play™. 

 

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op versie 2.0.x van de app.

Zorg ervoor dat u de app altijd bijwerkt naar de nieuwste compatibele versie.

Neem voor verdere vragen over het gebruik van de app contact op met uw hoorzorgprofessional.  
Sommige instellingen zijn afhankelijk van de aanpassing die door de hoorzorgprofessional is gedaan. 

Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u eenvoudig door de verschillende hoofdstukken kunt 
navigeren.
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Systeemvereisten De app installeren
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Om de app te kunnen gebruiken heeft u het volgende nodig:

•  Apple apparaten: iOS besturingssysteem.
•  Android apparaten: Android besturingssysteem.
•  Een Oticon hoortoestel dat gekoppeld kan worden met iOS of Android apparaten.

Voor informatie over welke hoortoestellen gebruikt kunnen worden met de app en welke versie  
iOS/Android nodig is, gaat u naar www.oticon.nl/compatibility

Op iOS (Apple apparaten)
1. Ga naar de App Store en zoek naar de app.
2. Tik in het zoekresultaat op de app.
3. Tik op ‘DOWNLOAD’ en vervolgens op ‘INSTALLEER’.
4. Indien gevraagd, meldt u zich aan bij de App Store om de installatie te voltooien.

Op Android
1. Ga naar Google Play en zoek naar de app.
2. Tik in het zoekresultaat op de app.
3. Tik op ‘INSTALLEER’.

Wanneer de installatie is voltooid, ziet u het pictogram van de app op het startscherm van  
uw mobiele apparaat en is de app gereed voor gebruik.
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Uw mobiele apparaat koppelen en verbinden met uw 
hoortoestellen

Apple apparaten
Voordat u de app op een Apple apparaat kunt 
gebruiken, moet u het apparaat koppelen met uw 
hoortoestellen. Zorg er altijd voor dat de batterijen 
in de hoortoestellen volledig zijn opgeladen.
1.  Ga naar het menu “Instellingen” op uw Apple 

apparaat en controleer of Bluetooth© aan staat.
2.  Selecteer vervolgens “Toegankelijkheid”.
3.  Selecteer ‘Hoortoestellen’.
4.  Plaats de hoortoestellen dicht bij uw Apple 

apparaat en zet uw hoortoestellen uit en  
aan. Hierdoor gaan ze voor drie minuten in  
de koppelingsstand.

5.  Wanneer de hoortoestellen zijn gedetecteerd, 
selecteert u ze op het scherm van het Apple 
apparaat. 

6.  Bevestig het verzoek tot Bluetooth koppeling.  
Dit moet voor elk hoortoestel worden gedaan.

Wanneer u de hoortoestellen heeft gekoppeld 
met het Apple apparaat, opent u de app om de 
verbinding tot stand te brengen. 

Zorg ervoor dat Bluetooth nog steeds aan staat. 
De app zoekt naar de hoortoestellen totdat de 
verbinding tot stand is gebracht. 

Tik op ‘Doorgaan’ en u bent klaar om de app te 
gebruiken.

Android apparaten
Voor een Android apparaat wordt het koppelen met de 
hoortoestellen en de verbinding met het apparaat en de 
hoortoestellen in de app gedaan. Zorg er altijd voor dat de  
batterijen in de hoortoestellen vol of volledig opgeladen zijn.
1.   Zet de hoortoestellen tijdens het koppelen niet uit en zorg ervoor 

dat ze binnen 20 cm afstand van het mobiele apparaat zijn. 
2.  Controleer of Bluetooth© aan staat op uw apparaat. 
3.  Open de app. 
4.  De app zoekt automatisch naar hoortoestellen. 
5.  Zet de hoortoestellen uit en aan. Hierdoor gaan ze voor drie 

minuten in de koppelingsstand. 
6.  Wacht terwijl de app de hoortoestellen detecteert. 
7. Selecteer de hoortoestellen en ga verder. 
8.  De app zal proberen uw hoortoestellen te koppelen en verbinden.
9.  Wanneer de app is verbonden met de hoortoestellen, ziet u de 

successtatus. 
10.  Klik op ‘Doorgaan’ om verder te gaan en  

de app te starten.
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Startscherm 
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Account aanmaken

U heeft toegang tot alle functies van de app vanuit het  
startscherm. U kunt het overal vanuit de app openen door  
op het pictogram ‘Start’ onderin het scherm te tikken.

1.  ‘Remote control’ geeft toegang tot de 
hoortoestelprogramma’s  
en de volumeregeling.

2.  Vanuit ‘Hoortoestel’ kunt u het batterijniveau van de 
hoortoestellen controleren, de ‘Gebruiksaanwijzing’ lezen  
en de hoortoestellen vinden.

3.  Met ‘HearingFitness’ kunt u persoonlijke luisterdoelen 
instellen.

4. Het ‘Internet of Things’ geeft toegang tot IFTTT functies.
5.  De ‘Hoorgids’ geeft toegang tot verschillende gidsen waar 

u kunt leren hoe u het meeste uit de hoortoestellen haalt.
6.  Vanuit ‘Instellingen’ kunt u de app volgens uw voorkeuren 

afstellen.

Om de HearingFitness functie en de IFTTT dienst (If This, 
Then That) te kunnen gebruiken, dient u een account aan te 
maken.  U heeft dit account niet nodig om andere programma's 
of functies van de app te kunnen gebruiken. U heeft wel een 
e-mailadres nodig om een account aan te maken.

De eerste keer dat u HearingFitness of IFTTT opent, wordt u 
gevraagd een account aan te maken. 

Volg de aanwijzingen op het scherm.

1

2 3

54

6
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Volume wijzigen en dempen Programma wijzigen
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Selecteer ‘Remote control’ vanuit het startscherm om 
de volumeregeling te openen. Het volume kan in beide 
hoortoestellen tegelijkertijd worden gewijzigd of in elk 
hoortoestel afzonderlijk. De volumewijziging is alleen van 
toepassing op het geselecteerde programma (zie volgende 
paragraaf).

1. Volume-indicator. ‘0’ is het opstartvolume zoals  
         voorgeschreven door uw hoorzorgprofessional.
2.  Schuif omhoog of omlaag om het volume harder of  

zachter te zetten.
3.  Schakel tussen volumeregeling in beide hoortoestellen  

of elk hoortoestel afzonderlijk.  
4.  Tik om de microfoon van het hoortoestel te dempen of  

de demping op te heffen.

Selecteer ‘Remote control’ vanuit het startscherm om 
de programma's in uw hoortoestellen te openen. In elk 
programma kunt u het volume aanpassen zoals beschreven  
in de vorige paragraaf.

U kunt maximaal vier verschillende luisterprogramma's 
hebben. Deze worden gedefinieerd door uw 
hoorzorgprofessional tijdens de aanpassessie.

Tik op het pictogram programma's bovenin het scherm om  
de programma's te openen. Veeg naar links om de volledige 
lijst te zien. Tik op het pictogram of het programma dat u 
wilt openen. De achtergrondkleur van het pictogram van het 
geselecteerde programma gaat wit branden. Selectie van het 
programma betekent dat het programma op het hoortoestel 
ook wordt gewijzigd.

Als de hoortoestellen zijn gekoppeld met een TV Adapter en/of 
met een ConnectClip, zullen er één of twee extra programma's 
beschikbaar zijn in de lijst.

Het aantal programma's voor Tinnitus ondersteuning  
is afhankelijk van de aanpassing van het hoortoestel.

1 2

3

4
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Geluid van de televisie en externe microfoon Tinnitus SoundSupport
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Als uw hoortoestellen zijn gekoppeld met een TV Adapter (of 
EduMic) en/of een ConnectClip, kunnen de volgende programma's 
worden geselecteerd uit de lijst met programma's in de app.

TV Adapter/EduMic
Als de hoortoestellen zijn gekoppeld met een TV Adapter kunt u 
het geluid bedienen dat van uw televisie naar de hoortoestellen 
wordt gezonden. Selecteer ‘Streaming’ voor het regelen van het 
geluidsvolume dat van uw televisie naar uw hoortoestellen wordt 
gezonden. Om het volume te regelen van het externe geluid dat wordt 
opgevangen door de hoortoestellen, selecteert u ‘Omgeving’.
Als de hoortoestellen zijn gekoppeld met EduMic, kunt u het programma 
gebruiken voor bediening van het geluid dat wordt verzonden 
vanaf Oticons draadloze microfoon voor educatieve doeleinden.

Remote mic (ConnectClip)
Selecteer 'Mic geluid' voor het regelen van het geluidsvolume dat 
van uw ConnectClip naar uw hoortoestellen wordt gezonden. Om 
het volume te regelen van het externe geluid dat wordt opgevangen 
door de hoortoestellen, selecteert u ‘Omgeving’.

Voor informatie over het regelen van het volume, raadpleeg de
paragraaf ‘Volume wijzigen en dempen’.
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Beoogd gebruik van Tinnitus 
SoundSupport 
Tinnitus SoundSupport is een tool die geluiden 
genereert om tijdelijk verlichting te brengen aan 
mensen die lijden aan tinnitus, als onderdeel van 
een tinnitusbehandelprogramma. 

Het is bedoeld voor volwassen (18 jaar of ouder).

Tinnitus SoundSupport is bestemd voor erkende
hoorzorgprofessionals (audiologen,hoortoestel-
specialisten of KNO-artsen) die bekend zijn met 
het beoordelen en behandelen van tinnitus 
en gehoorverlies. De aanpassing van Tinnitus 
SoundSupport dient te worden uitgevoerd door 
een hoorzorgprofessional als onderdeel van een 
tinnitusbehandelprogramma.

Tinnitus SoundSupport is een geluidsgenerator 
die kan worden geïntegreerd in uw hoortoestellen. 
Speciaal ontwikkelde programma's in de 
hoortoestellen stellen u in de mogelijkheid om  
verschillende geluiden af te spelen die u kunnen 
helpen om uw aandacht van uw tinnitus af te 
leiden. 

Tijdens de aanpassessie kan uw 
hoorzorgprofessional Tinnitus SoundSupport in 
een of meerdere programma's mogelijk maken. 
U heeft er toegang toe samen met de andere 
programma's bovenaan het scherm. 

Voor informatie over beperkingen van het 
gebruik van deze programma's leest u de 
gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen, of 
neemt u contact op met uw hoorzorgprofessional.



16 17

Tinnitus SoundSupport
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Selecteer tinnitusprogramma met verlichtende 
geluiden
Selecteer ‘Remote control’ van het startscherm en veeg door 
de lijst met programma's. Tik op het programma dat u wilt 
openen.

Voor meer informatie over programma's, raadpleegt u de 
paragraaf ‘Programma wijzigen’.

Tinnitusgeluidsniveau wijzigen
Selecteer ‘Ondersteunend geluid’ om het volume van de 
tinnitusgeluiden te wijzigen.

Wijzig het volume van het tinnitusprogramma door omhoog 
of omlaag te vegen op de schuifregelaars. Dit kan voor 
elk hoortoestel afzonderlijk worden gedaan of voor beide 
hoortoestellen tegelijkertijd.  

Voor meer informatie over volumeregeling, raadpleegt u de 
paragraaf ‘Volume wijzigen’.

Om het volume te regelen van het externe geluid dat wordt 
opgevangen door de microfoons van de hoortoestellen, 
selecteert u ‘Omgeving’.

Geavanceerde tinnitusopties 
Een speciaal icoontje rechtsonder in het scherm geeft aan of u toegang heeft tot de geavanceerde optie van 
de tinnitusverlichtende geluiden. Voor iOS apparaten wordt dit icoontje weergegeven door een pijltje (1), bij  
Android apparaten is dit een icoontje met drie kleine stipjes erin (2). 

Klik op het icoontje om toegang te krijgen 
tot de geavanceerde opties. Als het 
icoontje wordt aangeklikt verschijnen de 
geavanceerde opties. 

Bij iOS apparaten wordt er naar beneden 
gescrold om de instellingen weer te geven. 

Bij Android apparaten verschijnen de 
geavanceerde opties in een nieuwe laag die 
op het scherm wordt weergegeven.

De beschikbaarheid van de geavanceerde 
tinnitusopties hangen af van de aanpassing 
van het programma zoals afgesteld door uw 
hoorzorgprofessional.

2
1
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Tinnitus SoundSupport
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Geluidsvariaties en  
equalizer
De geavanceerde 
tinnitusopties stellen u in 
staat om de geluidsvariaties 
(1 voor iOS, 2 voor Android 
weergave) en de equalizer 
te veranderen (3 voor iOS,  
4  voor Android weergave). 

Ze kunnen worden 
toegepast wanner het nodig 
is om de manier waarop het 
geluid in de hoortoestellen 
wordt afgespeeld aan te 
passen.

Met deze instellingen bent u 
in staat om het geluid zo aan 
te passen zodat uw tinnitus 
wordt gemaskeerd naar uw 
behoeften.

2

4

1

3

Geluidsvariaties:
Geluidsvariaties opties maken het mogelijk de variabiliteit van het geluid te veranderen:

Geluid is constant

Geluid is variabel in geringe mate,  
golven zijn langzaam en subtiel

Geluid is variabel in geringe mate,  
golven zijn merkbaarder

Geluid is zeer variabel,  
golven zijn vrij actief

Geluid is variabel in grote mate,  
golven zijn erg actief
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Voorbeelden:
A.  Als u meer bas in uw hoortoestellen wenst, dan dient u de 

bas band in te stellen in de oorspronkelijke staat (0 dB) en de 
schuifregelaar naar beneden te bewegen om de Treble tonen  
te verlagen. 

B.  Als u meer  Treble geluid wenst, een beetje middenbereik 
geluid en geen bas, dan dient u: Treble in te stellen in de 
oorspronkelijke staat (0 dB), de schuifregelaar naar beneden 
om het middenbereik te verlagen en beweeg de schuifregelaar 
maximaal naar beneden om de basfrequenties te verlagen.

Individuele voorkeuren opslaan
Telkens als u uw tinnitusverlichtende geluidsvoorkeuren aanpast, 
zal de app ze onthouden en gebruiken als uw vookeursinstellingen. 
Er is geen extra actie nodig aangezien de app dit automatisch 
opslaat. 

Om de instellingen te vergeten drukt u gewoon op “Standaard 
herstellen”.

1

Equalizer:
De equalizer maakt het mogelijk om de verschillende karakteristieken 
(banden) van het tinnitusverlichtende geluid te veranderen. Met deze 
instellingen kunt u het volgende aanpassen: Basgeluiden (1) - het 
laagste gedeelte van het muzikale bereik, midden bereik geluiden (2) 
en Treble (3) - hoogtonige geluiden.

De drie banden kunnen worden aangepast op de decibel (luidheids)
schaal door te swipen bij de schuifregelaars. Oorspronkelijke staat  
ingesteld door de hoorzorgprofessional) voor elke band is 0 decibels 
(dB) (1).  Wanneer u de schuifregelaars naar boven of beneden 
beweegt op de equalizer, dan verhoogt of verlaagt u de luidheid op 
die specifieke band. 

Het luidheidsniveau kan worden verlaagd tot 24 dB (2). 

21 3
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Overige functies 

Batterijniveau
U kunt de app gebruiken om het batterijniveau 
van uw hoortoestellen te controleren. Op deze 
manier kunt u gemakkelijk zien of de batterijen 
vervangen of opgeladen dienen te worden.

Gebruiksaanwijzing
Druk op  "Hoe deze app te gebruiken" in het 
onderdeel instellingen om de gebruiksaanwijzing 
van de app te lezen.

OpenSound Booster kan nuttig zijn als u het  
moeilijk vindt u te focussen op spraak of als u 
moe bent na een lange dag werken. Als het is 
geactiveerd, verschuift het de instellingen van 
de hoortoestellen  in een geavanceerd modus 

waar lawaai, specifiek van de kanten achter u kan 
worden verminderd. Om OpenSound Booster te 
(de)activeren gebruikt u de horizontale schakelaar 
boven de volumeschuifjes.Als u het activeert, wordt 
de schakelaar groen.

Let op:
De functie kan in de app uitgeschakeld 
worden, maar het wordt ook 
gedeactiveerd bij het wijzigen van 
het programma, door het openen van 
de batterijlade of door het opnieuw 
verbinden met de hoortoestellen.

Bij oplaadbare hoortoestellen wordt 
de booster uitgeschakeld als de 
hoortoestellen in de lader worden 
geplaatst of handmatig uitgezet wordt 
door het lang indrukken. 

OpenSound Booster

NB: OpenSound Booster is alleen beschikbaar voor hoortoestellen met 
OpenSound Navigator. Bezoek a.u.b. to www.oticon.nl/compatibility 
voor meer informatie. Het kan worden geactiveerd in elk programma 
waar Open Sound Navigator actief is.



24 25

Overige functies

Zoek mijn hoortoestellen

Tik op ‘Zoek mijn hoortoestellen’ als u uw hoortoestellen niet 
kunt vinden. Een kaart geeft de laatst bekende locatie van de 
gekoppelde hoortoestellen toen de app werkte.

Een balk geeft aan hoe dicht u in de buurt bent bij elk 
verbonden hoortoestel. Als uw telefoon buiten bereik van 
de hoortoestellen is of de verbinding is verbroken, kunt u de 
datum en tijd van de laatste verbinding zien.

Op de kaart geeft de groene markering aan dat er verbinding 
is tussen uw hoortoestel en de telefoon. De rode markering 
geeft aan dat de verbinding is verbroken. 

Voor de beste resultaten wordt aanbevolen dat u de app 
ingeschakeld laat (ofwel actief gebruikt ofwel op de 
achtergrond).  

Privacybeleid 
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Om de HearingFitness functie en IFTTT dienst 
te kunnen gebruiken moet Oticon gegevens van 
u verzamelen. U zult om toestemming worden 
gevraagd wanneer u een account aanmaakt. (zie  
de paragraaf ‘Account aanmaken’). 

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. 
Als u dit doet, zult u HearingFitness en IFTTT niet 
meer met de app kunnen gebruiken. 

Ga voor meer informatie naar  
https://www.oticon.nl/about/oticon/privacy-
policy#app
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HearingFitness
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HearingFitness is een functie waarmee u  
een persoonlijk luisterdoel kunt instellen en uw 
dagelijks gebruik van de hoortoestellen m.b.t. tot 
dat doel kunt volgen. 

Voor HearingFitness heeft u een persoonlijk Oticon 
account nodig. Zie de paragraaf ‘Account aanmaken’ 
voor meer informatie.

Eerste gebruik

Selecteer de knop ‘HearingFitness’ in het 
startscherm.

Als u een bericht ziet dat zegt dat uw hoortoestellen 
een firmware-update nodig hebben, neem contact 
op met uw hoorzorgprofessional.

Als u nog geen Oticon account heeft, tik op ‘Account 
aanmaken’ en volg de aanwijzingen in de paragraaf 
‘Account aanmaken’. 

Tips:
•  Om HearingFitness te kunnen gebruiken moet 

u ervoor zorgen dat de app continu aan staat. 
Hiervoor moet u de app actief gebruiken of hem 
op de achtergrond laten draaien. Als de app wordt 
afgesloten, kunnen de HearingFitness gegevens 
niet meer worden verzameld.

•  Uw hoortoestellen moeten met de app verbonden 
zijn via Bluetooth. Houd Bluetooth ingeschakeld als 
u HearingFitness wilt gebruiken

•  Als u uw hoortoestellen niet uitzet nadat u ze heeft 
uitgenomen (bijvoorbeeld ‘s nachts), worden de 
gegevens nog steeds door de HearingFitness functie 
verzameld.
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HearingFitness IFTTT

  Over    Aan de slag    Gebruik    Tinnitus    Opties    Waarschuwingen    Aanvullende informatie  

Dagelijks doel instellen

Met HearingFitness kunt u een doel instellen 
voor het aantal uren dat u uw hoortoestellen wilt 
gebruiken.

Tik op de doelindicator om uw dagelijks doel te 
wijzigen. Als u het aantal uren heeft gekozen, drukt 
u op "Instellen".

Dag-, week- en maandweergave

Tik op ‘dagelijks’ om het dagelijks gebruik van uw 
hoortoestellen te zien. U kunt het gebruik voor elk 
programma op een bepaalde dag zien. 

Tik op ‘week’ of ‘maand’ om een grafiek te zien 
met wekelijks of maandelijks gebruik van uw 
hoortoestellen. Tik op 
een week of maand om 
de gebruiksgegevens, 
vorderingen en het 
gemiddeld aantal uren per 
dag voor een specifieke 
week of maand te zien. 
In een maandweergave 
kunt u het gemiddelde 
dagelijks gebruik in een 
bepaalde maand zien. In 
een weekweergave zijn 
de gegevens voor een 
bepaalde week te zien.

U kunt uw hoortoestellen verbinden met het 
internet via de app en de IFTTT (If This, Then That) 
dienst. 

Met behulp van IFTTT kunt u dagelijkse activiteiten 
automatiseren, zoals thuis het licht aandoen 
wanneer u uw hoortoestellen aanzet, of een 
tekstbericht naar uw mobiele telefoon laten sturen 
wanneer de batterij van het hoortoestel bijna leeg  
is en vele andere dingen.

Om IFTTT te openen, selecteert u “Internet of 
things” op het startscherm.

Voor het gebruik van deze dienst heeft u een 
persoonlijk account nodig. Zie de paragraaf ‘Account 
aanmaken’ voor meer informatie.

Ga voor meer informatie naar https://www.oticon.
nl/hearing-aid-users/hearing-aids/accessories/ifttt
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Apple Watch

Systeemvereisten
Om de app te gebruiken met Apple Watch, heeft u 
het volgende nodig:

•  Apple Watch Series 1-4
•  OS Watch 4 en later

Voordat u de app op uw Apple Watch kunt gebruiken, 
dient u de app te installeren op uw iPhone en het 
apparaat te koppelen met de Apple Watch. Zorg 
ervoor dat Bluetooth aan is op de iPhone.

Volume wijzigen en dempen op de Apple 
Watch
Met Apple Watch krijgt u toegang tot de 
volumebediening van uw hoortoestellen. Het 
volume wordt gewijzigd in beide hoortoestellen 
tegelijkertijd. Het volume wijzigen is alleen van 
toepassing op het geselecteerde programma (zie 
het volgende hoofdstuk).

1.  Volumeniveau indicator. “0” is het 
opstartvolume zoals voorgeschreven door uw 
hoorzorgprofessional.

2.  Draai de digitale kroon om het volume te verhogen 
of verlagen.

3.  Tik twee keer op  de volumeniveau indicator 
om te dempen of om de demping van de 
hoortoestelmicrofoons op te heffen.

Programma wijzigen op de Apple Watch
Swipe naar links vanuit het basisscherm om toegang 
te krijgen tot de programma's in uw hoortoestellen.  
In elk programma kunt u het volume aanpassen zoals 
beschreven in het vorige hoofdstuk). 

1.  Tik de progamma-icoon aan in de lijst om toegang 
te krijgen tot de programma's.

2.  Swipe naar beneden om de volledige lijst te 
zien. Tik de icoon aan van het programma waar u 
toegang toe wenst.

3.  De achtergrondkleur van de icoon van het 
geselecteerde programma wordt grijs. 

Het selecteren van het programma zal resulteren 
in  het veranderen van het programma, ook in het 
hoortoestel.
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Apple Watch

Controleer het batterijniveau op de 
Apple Watch
Swipe naar rechts vanaf de basis app view om 
toegang te krijgen tot het batterijniveau scherm Op 
deze manier kunt u eenvoudig zien of de batterijen 
dienen te worden vervangen of opgeladen.

Apple Watch complicatie
Met de app is het mogelijk om de Apple Watch 
complicaties in te stellen (als complicaties 
beschikbaar zijn bij de  geselecteerde wijzerplaat). 
Het is een handig icoontje dat dient als een 
snelkoppeling die je kunt plaatsen op de wijzerplaat 
om snel toegang tot de app te hebben (1).

1
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Problemen oplossen  Waarschuwingen 

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om 
zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf 
geheel vertrouwd te maken met de volgende 
algemene waarschuwingen en de inhoud van dit 
boekje voordat u de app gaat gebruiken. Raadpleeg 
uw hoorzorgprofessional indien u een onverwachte 
werking van of voorval met de app ervaart.

De app kan de programmakeuze en het volume 
van het aangesloten hoortoestel regelen. 
Daarom moet de app uitsluitend door de 
gebruiker van het hoortoestel worden bediend 
of door de verantwoordelijke verzorgers of 
hoorzorgprofessionals. Voorkom dat overige derden 
de app bedienen.

Afleiding van de gebruiker

Het gebruik van de app kan u afleiden in situaties 
waar volledige concentratie nodig is. Let op uw 
omgeving wanneer u de app gebruikt.

De verbinding tussen de hoortoestellen en de 
mobiele telefoon kan worden verbroken door 
signaalstoring, een bijna lege batterij, de afstand 
tussen de telefoon en de hoortoestellen enz. Indien 
dit zich voordoet en invloed heeft op de verwachte 
functionaliteit van de hoortoestellen, raden wij u 
aan de hoortoestellen opnieuw op te starten.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de 
hoortoestellen voor details over de functionaliteit 
van uw specifieke hooroplossing.

  Over    Aan de slag    Gebruik    Tinnitus    Opties    Waarschuwingen    Aanvullende informatie    Over    Aan de slag    Gebruik    Tinnitus    Opties    Waarschuwingen    Aanvullende informatie  

Als u hulp nodig heeft met koppelen en verbinden, 
tik op het vraagteken in de rechterbovenhoek 
van het scherm. U kunt ook ‘Problemen oplossen’ 
kiezen in het menu ‘Hoortoestel’ (toegankelijk 
vanaf het startscherm). Als u problemen blijft 
ondervinden, kunt u contact opnemen met 
uw hoorzorgprofessional of de paragraaf met 
veelgestelde vragen bekijken: <a tabindex="-1" 
href="https://www.oticon.nl/hearing-aid-users/
support/faq/wireless-accessories">https://www.
oticon.nl/hearing-aid-users/support/faq/wireless-
accessories</a>
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Technische informatie Beschrijving van symbolen
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Beschrijving van in dit boekje gebruikte symbolen
Waarschuwingen
Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het 
toestel wordt gebruikt.
Fabrikant
Het apparaat is geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het 
symbool staan vermeld. Duidt de fabrikant van medische hulpmiddelen aan zoals 
gedefinieerd in EU-Richtlijnen 90/385/EEG, 93/42/EEG en 98/79/EG.
CE-markering 
Het apparaat voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.  
Het viercijferige nummer duidt de aangemelde instantie aan.
Raadpleeg de elektronische gebruiksaanwijzing
Dit wijst erop dat de gebruiker de elektronische gebruiksaanwijzing dient 
te raadplegen.
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