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ASSISTENTE SIGNIA

O ASSISTENTE PESSOAL 
DA SUA AUDIÇÃO

No Signia App, você tem dois tipos de controle:

1. Controle remoto tradicional com mudanças 
rápidas de volume e balanco do som (equlizador 
entre grave e agudo) para mudanças temporárias, 
que são reiniciadas quando você desliga seus 
aparelhos auditivos;

2. Assistente Signia para ajustes personalizados 
para ajudá-lo a encontrar o som perfeito. As 
alterações permanecem mesmo após desligar 
seus aparelhos auditivos.

O Signia App é compatível com Android e iOS. Baixe gratuitamente 
na Apple Store ou Google PlayStore.
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As informações deste documento contêm descrições 
gerais das opções técnicas disponíveis, que nem 
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e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Marcas e nomes comerciais pertencem a seus 
respectivos proprietários.

O ASSISTENTE SIGNIA

ESTÁ DISPONÍVEL 
NO SIGNIA APP
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Tudo que você precisa para começar a 
usar o Assistente Signia:

• Seu aparelho auditivo Signia 
Xperience com Bluetooth.

• Signia App instalado no seu 
smartphone.
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Com base em suas respostas, 
o Assistente sugere 
melhorias instantâneas de 
som para você.

Você pode: manter as novas 
configurações, reverter ou 
continuar melhorando-as 
ainda mais.

O Assistente Signia permite que você:

• Adapte as configurações às suas preferências 
pessoais para um som ainda mais claro e melhor 
compreensão da fala em todas as situações.

• Tire dúvidas sobre como manusear seus aparelhos 
auditivos.

• Tenha um suporte altamente intuitivo 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, sempre que você precisar.

• Tenha liberdade para controlar os seus aparelhos 
auditivos com configurações de sua preferência.

ASSISTENTE 
ALTAMENTE INTELIGENTE 
O novo Assistente Signia é o seu companheiro auditivo 
para que você escute o que realmente importa.

Com a primeira rede neural do mundo para 
aparelhos auditivos, o Assistente Signia é inspirado 
pela forma como o cérebro humano resolve 
desafios. Semelhante à forma como os neurônios do 
cérebro criam novas conexões para aprender novas 
habilidades e adquirir conhecimento, o Assistente 
Signia continuamente obtém novos insights para lhe 
dar uma experiência auditiva personalizada.

93% dos usuários afirmam que o 
Assistente Signia aumenta sua confiança 
nos seus aparelhos auditivos e permite 
que eles se sintam mais no controle da 
sua audição.*

* Dados de pesquisa * Dados de pesquisa

8 em cada 10 pessoas 
recomendariam o uso de 
aparelhos auditivos com o 
Assistente Signia a um amigo.*

 Começando a usar o Assistente Signia

Ao abrir o aplicativo Signia, 
o rosto do Assistente Signia 
aparece no canto superior 
direito da tela. 

Basta clicar nele e o 
Assistente Signia irá 
recepcioná-lo e perguntar 
como ele pode ajudar.

Escolha uma das opções 
apresentadas.

Continue a responder às 
perguntas do Assistente 
Signia.

Em "Configurações" você 
pode iniciar um novo bate-
papo, aprender sobre nossa 
política de dados e reverter 
de suas configurações atuais 
para as configurações feitas 
pelo seu fonoaudiólogo.

As mesmas etapas se aplicam ao llidar com perguntas.

Você também tem a 
possibilidade de iniciar um 
novo bate-papo depois de 
terminar um diálogo com o 
Assistente Signia.


