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Usłysz kolory
dźwięku.
Akcesoria do aparatów słuchowych.

Aparaty
słuchowe

signia-aparatysluchowe.pl

Doświadczenia słuchowe
szyte na miarę.
Przyprowadzanie rano dzieci do szkoły, spotkania
z przyjaciółmi na obiedzie, oglądanie telewizji
wieczorem — każdy dzień pełen jest różnych
sytuacji akustycznych i rozmów. Czy nie byłoby
wspaniale gdybyś mógł transmitować dźwięki
prosto do swoich uszu, dyskretnie zmieniać
ustawienia swoich aparatów słuchowych i łatwo je
ładować?
Odkryj nasze wygodne rozwiązania na kolejnych stronach:
2

Transmisja audio
Aplikacja easyTek/streamer easyTek

Zdalne sterowanie
Aplikacja touchControl
Pilot easyPocket

Mikrofon towarzyszący
VoiceLink

Ładowarka
eCharger
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Praktyczne akcesoria.
Umożliwiają łączność i kontrolę.

Twoje aparaty słuchowe pomagają w codziennym
życiu, a dzięki akcesoriom jest to jeszcze łatwiejsze.

Aplikacja touchControl

easyTek i aplikacja easyTek
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Przegląd

Nieważne czy chcesz zmienić ustawienia zdalnie,
transmitować dźwięk bezpośrednio do uszu,
czy wykorzystać możliwość ładowania, nasz szeroki
wachlarz stylowych, praktycznych i prostych
w obsłudze akcesoriów, sprawia że codzienne życie
jest łatwiejsze.
Dzięki odpowiednio dobranym akcesoriom
funkcje Twoich aparatów słuchowych są łatwiej
dostępne, dając pewność i wygodę użytkowania.
Wyobraź sobie jak łatwo jest dyskretnie przełączać
programy lub zmieniać poziom głośności dzięki
prostemu stuknięciu w aplikacji na smartfonie,
kierującemu mikrofon na rozmówcę, dzięki czemu
lepiej słychać każde słowo albo po prostu umieścić
aparaty słuchowe na noc w ładowarce i być
gotowym na wyzwania następnego dnia.
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Transmisja audio

Streamer easyTek i aplikacja
easyTek.
Wzmocnione doświadczenia słuchowe,
wygoda i dyskrecja użytkowania.
Wyobraź sobie czysty dźwięk rozmowy
telefonicznej, programu telewizyjnego lub muzyki
transmitowanej prosto do twoich uszu. Tak działa
easyTek™. Noszony wokół szyi, na ubraniu lub
ukryty pod nim sprawia, że jesteś połączony
i możesz transmitować sygnał audio prosto do
aparatów słuchowych. Masz też dostęp do pełnej
kontroli, ponieważ easyTek działa także jak pilot
zdalnej obsługi. W połączeniu z aplikacją easyTek™
dla smartfonów z systemami Android i iOS możesz
używać telefonu żeby dyskretnie przełączać
programy lub dostosować głośność.

easyTek i aplikacja easyTek
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Streamer easyTek.
Technologia łatwa w użytkowaniu.
Zmiana bezprzewodowych aparatów słuchowych
w supernowoczesne słuchawki stereo jest prosta.
Inteligentny przycisk wielofunkcyjny pozwala
na włączanie i wyłączanie urządzenia easyTek,
odbieranie rozmów telefonicznych, zmianę
programów słyszenia czy łatwe przełączanie
pomiędzy różnymi źródłami dźwięku, takimi jak
odtwarzacze muzyki, telewizja czy inne, jednym
przyciskiem.
Intuicyjnie proste regulatory głośności ułatwiają
szybką zmianę poziomu głośności w aparatch
słuchowych. Wskaźniki stanu w postaci diod LED
pokazują ważne informacje, na przykład kiedy
należy naładować akumulator.

Transmisja audio:

e2e wireless 3.0

Nadajnik

FM
Smartfon

mp3

PC

Dzięki easyTek aparaty słuchowe łączą się z iPhone, iPad, urządzeniami
Android oraz z urządzeniami wyposażonymi w Bluetooth.

8

Transmisja audio
Streamer easyTek w szczegółach.
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1

Przycisk wielofunkcyjny

2

Pętla naszyjna (pełni też funkcję anteny)

3

Otwory mikrofonu

4

Wskaźniki stanu w postaci diod LED

5

Porty pętli naszyjnej

6

Regulatory głośności

7

Port dla urządzeń audio (gniazdo 3,5 mm )

8

Port dla odbiornika FM

9

Przycisk Reset

10

Port USB do ładowania
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Aplikacja easyTek.
Więcej dyskrecji, więcej wygody,
więcej możliwości.
Aplikacja easyTek w połączeniu ze streamerem
easyTek to jeszcze więcej funkcjonalności z jeszcze
większą dyskrecją użytkowania.

Przewyższając funkcjami samego streamera,
aplikacja easyTek umożliwia sprawdzenie statusu
aparatów słuchowych na ekranie smartfona,
transmitowanie dźwięku z różnych źródeł lub
użycie smartfonu jako pilota zdalnej obsługi.
To, co wygląda jak sprawdzanie wiadomości
tekstowych, w rzeczywistości jest regulacją
aparatów słuchowych

10

Transmisja audio

Ekran główny
Główny ekran aplikacji
easyTek App ułatwia
szybki dostęp do ważnych
ustawień takich jak
głośność czy wyciszenie
oraz do głównych
informacji, na przykład
ustawionego w danej
chwili programu słyszenia.

Lista programów
Lista programów
w postaci ikon z tekstem
pozwala na łatwe wybranie
odpowiedniego programu
słyszenia.

SoundBalance
Dostosowanie wysokich
oraz niskich tonów jest
proste i szybkie dzięki
intuicyjnemu suwakowi.
Stan baterii Twoich
aparatów czy urządzenia
easyTek jest również
widoczny.

Funkcje aparatów
słuchowych
Dzięki łatwemu
interfejsowi możesz łatwo
i precyzyjnie kontrolować
co chcesz słyszeć,
np. skupić się na
osobie z lewej strony
dzięki Konfiguratorowi
Przestrzennemu.
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Zdalne sterowanie

Aplikacja touchControl.
Po prostu dyskretna.

Zmień swojego smartfona w dyskretne urządzenie
sterujące aparatami słuchowymi. Aplikacja
touchControl™ pozwala na cieszenie się jeszcze
większym poziomem wygody użytkowania.

Zmiana ustawień
Dostosuj się łatwo
i dyskretnie do
zmieniających sie sytuacji
akustycznych.
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Niskie i wysokie tony
Używaj SoundBalance™,
aby bez wysiłku zmieniać
barwę dźwięku otoczenia
zgodnie ze swoimi
preferencjami.

Pobranie aplikacji

Pobranie aplikacji.
App-solutnie łatwa do pobrania!
Łatwe w użyciu i łatwe do pobrania. Po prostu pobierz aplikację
easyTek lub aplikację touchControl na swój smartfon z Androidem
z Google Play Store lub iOS z Apple App Store. A teraz najlepsze:
pobranie aplikacji jest całkowicie darmowe!

Krok 1

Upewnij się, że posiadasz
konto użytkownika w Google
Play Store lub w Apple App
Store.

Krok 2

Zaloguj się na swoje konto
w Google Play Store lub
Apple App Store przy użyciu
smartfona.
Znajdź aplikację easyTek lub
touchControl.

Krok 3

Postępuj zgodnie z instrukcją
instalacji aplikacji na
smartfonie.

INSTALL

Krok 4

Odkryj jak łatwe jest
sterowanie aparatami
słuchowymi przy użyciu
aplikacji.
Jeśli masz pytania dotyczące
działania aplikacji, zapytaj
swojego protetyka słuchu.
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Dodatkowe akcesoria

Dodatkowe akcesoria.
Oferta dodatkowych rozwiązań.
Pilot zdalnej obsługi: easyPocket.
Elegancki pilot easyPocket™ posiada
wygodne, duże przyciski oraz
wyświetlacz, co umożliwia łatwe
sterowanie funkcjami Twoich aparatów
słuchowych.

easyPocket

VoiceLink
Mikrofon towarzyszący: VoiceLink.
VoiceLink™ bezprzewodowo łączy się
ze streamerem easyTek. Kiedy mówca przemawia do
mikrofonu, głos jest bezpośrednio transmitowany
do Twoich aparatów słuchowych — to szczególnie
przydatne w trudnych sytuacjach akustycznych, na
przykład podczas spotkania.

Ładowarka: eCharger.
eCharger ładuje i osusza aparaty
słuchowe przez noc, nie musisz zatem
martwić się o zmianę baterii.

eCharger
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Jeśli nie jesteś pewien, które akcesoria
są kompatybilne z Twoimi aparatami
słuchowymi, zapytaj o to swojego protetyka
słuchu.
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