Snabbguide
Denna guide ger dig en snabb överblick över Genie och beskriver de vanligaste
stegen och verktygen som används vid en anpassning.

Familj
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1. Anslut hörapparaterna och klicka på IDENTIFIERA
ELLER
2. För att simulera, välj en familj
Produktfamiljer med olika versioner har ytterligare en nivå med valmöjligherer, där
de olika versionerna kan väljas.
Observera att nya delen av Genie endast stödjer Epoq och nyare hörapparater.
Anpassning av övriga hörapparater utförs i den äldre delen av Genie.

Organisatören - Horisontell navigering
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Brukare: Visas endast då Genie körs utan NOAH
Rådgivning: Visas endast om eCaps har installerats
Familj: Välj mellan samtliga hörapparatfamiljer
Valmöjlighet: Välj hörapparatmodell och egenskaper
Anpassning: Verifiering och finjustering
Avsluta: Verifiera och ange brukarkontroller. Spara, programmera och avsluta

Verktygspanelen - Vertikal navigering

I Organisatörens samtliga steg finns en Verktygspanel som ger dig tillgång till
verktyg och länkar relaterade till anpassningsprocessen.

Valmöjlighet
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1. Visar modell och föreskriven vent i statusfältet
2. Ytteligare verktyg i Verktygspanelen:
		 a. Personlig profil
		 b. Programkontroll
		 c. Akustik
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Anpassning
Verifiera föreskriven inställning, använd de olika ljudmiljöerna som finns i programmet. Om justeringar behövs bör du i första hand använda Tillvänjningsstegen innan
de individuella kontrollerna justeras.
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1. Anslutningsstatus anger om hörapparaten är
• Ej ansluten (grå)
• Ansluten (gul)
• Ansluten och inställningar programmerade och
sparade i hörapparaten (grön)
2. Ändrar Tillvänjningssteg
3. Pilarna öppnar upp fler kontroller
4. Pilarna ger tillgång till MPO kontrollerna
5.	För att programmera hörapparaterna under anpassningen,
tryck på Programmera hörapparater
6. Skiftar program
7. Fler verktyg i Verktygspanelen (valfritt) t.ex.
• Programkontroll (se nedan)
• Anpassningsassistent (se nedan)
• Live demonstration
• Memory
• Återkopplingskontroll

Programkontroll

Använd detta verktyg för att lägga till eller ändra innehåll i programmen.
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Lägg till ett nytt program
Välj tillval för programmet
För Telefon program, välj sida (V eller H)
Aktivera Auto Telefon
Ändra ordningsföljd för programmen
Välj det program (P1, P2...) som du vill flytta
Välj Kontroller i Verktygspanelen för att återgå till Anpassningen

Anpassningsassistent
Ett finjusteringsverktyg för att hantera de vanligaste brukarsynpunkterna.
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1. Välj en flik: Generell uppfattning, Taluppfattning eller Egenröst
2. Välj den kontroll och riktning som motsvarar önskat resultat
(vänster eller höger - ursprunglig inställning är i mitten)
3. Håll markören över valt steg och en tipsruta visas med ett förslag
4. Använd ljudmiljöerna för att verifiera inställningen
5. Välj Kontroller i Verktygspanelen för att återgå till Anpassningen

Avsluta
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1. Länka Streamer till Epoq:
• NOAHlink: Klika Länk eller ange
Streamer serienummer
• HI-PRO: Ange Streamer serienummer
2. Använd Verktygspanelen för att
		 a. Ange knappinställningar. Du aktiverar även volymkontrollen här
		 b. Telefon och tillbehör. Aktivera Auto Telefon val
		 c. Öppna och skriv ut anpassade brukarinstruktioner
3. Klicka på Spara, programmera och avsluta

