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KOM I GANG

WIDEX MOMENT™ app er designet for å brukes 
med WIDEX MOMENT™ Bluetooth® høreapparat. 
Med appen kan du kontrollere og sette personlige 
preferanser på lydjusteringene i høreapparatet. 

Når du har paret telefonen og høreapparatene kan  
du streame lyd direkte fra din kompatible iOS eller 
Android enhet. Du kan se en liste over kompatible 
enheter på: Widex.com. 

Du kan laste ned WIDEX MOMENT appen 
fra App Store eller Google Play.

mRIC R D RIC 312 D BTE 13 D BTE R D
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SLIK PARER DU DINE 
HØREAPPARATER TIL 
APPLE IOS ENHETER



Gå til Instillinger på telefonen  
og aktiver Bluetooth® (På)

PARING AV WIDEX 
MOMENT APP  

APPLE iOS TELEFON

1
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Deretter Instillinger 
> Tilgjengelighet 
> Høreapparater

2
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Skru dine høreapparat  
AV og PÅ igjen.

Telefonen skal da klare å finne 
høreapparater med Bluetooth i 
nærheten. Når telefonen finner 
høreapparatet, trykk på navnet 

for å pare med telefonen. 

Pass på at "Spill av systemlyd" 
er AV – for beste opplevelse.

Bekreft tilkobling 
tilhøreapparatene.

Høreapparatet er nå tilkoblet.
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Høreapparat-menyen vil vise  
at høreapparatene er tilkoblet, 

og i menyen kan du justere 
lyden og bytte lytteprogram  

på høreapparatene. 

MOMENT App – Hjem skjerm

Du kan nå bruke dine 
høreapparater sammen  
med MOMENT App.

7

Vi anbefaler brukeren alltid å laste ned nyeste oppdatering av WIDEX 
MOMENT APP for økt stabilitet og lyd i høreapparatene.

65
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1. Paring via MOMENT App: Dette krever at du har 
lastet ned MOMENT App for ANDROID. 

2. Paring via Bluetooth® meny på din ANDROID 
telefon.

PARING AV DINE 
WIDEX MOMENT™ 

HØREAPPARAT 
TIL EN ANDROID 
SMARTTELEFON  

KAN GJØRES 
PÅ TO MÅTER

8



99

Fra startskjermen i MOMENT  
appen velg, Ny parkobling

PARING AV WIDEX 
MOMENT APP  
ANDROID SMARTTELEFON

1
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Velg hvilken type høreapparat 
du bruker. Klikk på bildet som 
passer med dine høreapparat.

Skru dine høreapparat AV  
og PÅ igjen ved å enten sette  
de i laderen i 5 sekunder eller 

ved å trykke på knappen  
i 5 sekunder for å skru de av,  
og deretter det samme for  

å skru de på.*

– Velg Neste

2 3
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Velg det tilgjengelige 
høreapparatet og appen  

vil starte paringen.

Velg Koble sammen  
for hvert høreapparat  

(venstre, høyre)

11

4 5

*For Moment RIC 312 D, skal du åpne og lukke  
batteriluken for å skru av/slå på høreapparatene.
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Dine høreapparat  
er nå paret og valgt som  

Mine høreapparat.

– Velg Neste

Valgfritt: Samtykke til vår  
data policy.

Ved å samtykke  
gjør at appen kan hjelpe  

til med å tilpasse 
høreapparatene til deg.

6 7
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Oppsett vellykket. 

– Velg OK

MOMENT App 
– hjem skjerm

Du kan nå starte å bruke 
dine parede høreapparat 

med MOMENT app.

13

8 9
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PAR VIA  
INSTILLINGER PÅ  

DIN ANDROID 
TELEFON

Gå til Innstillinger

– Velg Tilkoblinger

Velg Bluetooth®

1 2



1515

Skru høreapparatene AV- 
 og PÅ igjen. Hold inne knappen 
i 3-5 sekunder for å slå dem av, 

deretter holder du inne i 3-5 
sekunder igjen for å slå dem på.

Velg dine høreapparater under 
Parede enheter for å koble dem 

sammen med telefonen. 

Vil du bytte navn på 
høreapparatene? Velg ikonet 
for instillinger ved siden av 

høreapparatnavnet. 

MOMENT App  
– hjem skjerm

Du kan nå starte å bruke  
dine parede høreapparater  

med MOMENT app.

3 4
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WIDEX MOMENT 
APPENS 

STARTSKJERM

Tilbakestille lyd

Flere alternativer  
(For andre justeringer  
enn lydjusteringer)

Lagre endringer, som 
personlig program

Generelle 
lydjusteringer

Min Lyd

Min Veileder

Velg program

Startside og meny

Hjelp i appen

Forbindelse eller 
batteristatus

Slå av omgivelseslyder 
 / Volum
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Du vil fra tid til annen motta varsler fra appen  
om tilgjengelige oppdateringer. Det er viktig  
at du godtar oppdateringene for å få de nyeste 
funksjonene installert. 

Få beskjed om nye oppdateringer ved å melde  
deg på vårt nyhetsbrev. Du kan registrere deg  
på widex.com/nb-no/nyhetsbrev

HOLD DEG 
OPPDATERT

17
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I WIDEX MOMENT-appen blir du bedt om  
å gi ditt samtykke til å dele visse typer data. 

Det gjør det lettere for oss å forbedre 
lytteopplevelsen og gjøre fremtidige  
høreapparater enda bedre. 

Alle data er forsvarlig kryptert.

DEL DINE 
SANNTIDSDATA
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Du kan når som helst justere lyden i høreapparatene. 
Justeringene dine endrer ikke innstillingene som 
hørselsspesialisten har foretatt. 

Du kan justere lyden på tre ulike måter:

• Min Lyd inklusiv SoundSense Learn

• Generelle lydjusteringer

• Retningsfokus

DESIGN DIN  
EGEN HØRSEL
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LYD TILPASSET 
FOR DEG

Funksjonen Min Lyd bruker kunstig intelligens for 
å hjelpe deg med å justere lyden i høreapparatene, 
slik at den passer perfekt til deg, uten hjelp fra en 
hørselsspesialist.

Du kan velge å la appens kunstige intelligens 
guide deg gjennom en rekke lydsammensetninger, 
slik at du kan skreddersy lyden til din spesifikke 
situasjon. Alternativt kan du velge en lydprofil 
som er automatisk generert ut i fra andre WIDEX 
MOMENT brukeres preferanser i tilsvarende 
situasjoner verden over. 

1. Velg Min Lyd

2.  Trykk på Kom i gang for å optimalisere din lyd

3.  Velg din aktuelle aktivitet /situasjon

4.  Appen gir deg to 2 anbefalinger

5. Er du fornøyd med anbefalingene og vil bruke 
de igjen, kan du vege å lagre den

6.  Du kan også velge å tilpasse lyden på egenhånd 
ved å lage ditt eget
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SOUNDSENSE  
LEARN

SoundSense Learn er en ukomplisert funksjon som 
ved hjelp av kunstig intelligens guider deg frem til en 
lyd som er tilpasset bestemte situasjoner.

Du får tilgang til funksjonen på nedre del av 
startskjermen. 

SoundSense Learn viser deg to lydprofiler: A 
og B. Lytt til de to lydprofilene og bruk den blå 
glidebryteren til å velge den du foretrekker. Når du 
har trykket på Neste, vises det to nye lydprofiler 
basert på det du har valgt.

Vi anbefaler at du fortsetter med denne prosessen 
helt til den er fullført. Etterpå kan du lagre 
justeringene dine som et personlig program.
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GENERELLE 
LYDJUSTERINGER

Trykk på ikonet   på startskjermen for å åpne 
de generelle lydjusteringene:

• V/H volum: Juster volumet for venstre, eller 
høyre høreapparat

• Frekvensutjevner: Juster bass, mellomtone eller 
diskant i lydbildet for å få en mer personlig tilpasset 
lyd – eller velg en av forhåndsinnstillingene nederst 
på skjermen

• Lydmikser: Velg om du vil at høreapparatene skal 
fokusere på omgivelsene eller en annen inngang, 
for eksempel streaming (dette valget er bare synlig 
under streaming og i spesifikke programmer)
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PERSONLIGE 
PROGRAMMER

Når du har gjort justeringene dine og har funnet et 
lydbilde du er fornøyd med, kan du lagre det.   
Velg Lagre som på startskjermen og gi programmet 
et navn og et ikon. Du kan også legge til et sted for 
programmet ved å trykke lenge på programmet. 
På den måten veksler høreapparatene automatisk til 
dette programmet når du besøker det samme stedet.

OBS: Dersom du sletter MOMENT APP fra telefonen 
din mister du dine personlige programmer. 

RETNINGSFOKUS

Med retningsfokus kan du velge å fokusere på lyd 
som kommer forfra, bakfra, fra venstre eller høyre.  

Velg retningsfokusprogrammet  fra programmene 
på startskjermen og velg hvilken retning du ønsker å 
fokusere på.
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PROBLEMLØSNING
Hvis du opplever problemer med parkobling:

• Sjekk at Bluetooth® er aktivert og at 
høreapparatene befinner seg i nærheten 
av telefonen

• Skifte/lade batteriene i høreapparatene

• Slå av høreapparatene og slå dem på igjen. 
Høreapparatene er i parkoblingsmodus 
de første tre minuttene etter at de er slått på

• Aktiver og deaktiver flymodus i innstillingene 
for telefonen

• Sjekk at WIDEX MOMENT-appen har tilgang til 
Bluetooth®: Åpne Innstillinger > WIDEX MOMENT 
og aktiver Bluetooth®

Hvis det fortsatt ikke fungerer:

• Hvis WIDEX MOMENT-appen er aktiv, 
lukker du den

• Opphev parkobling og parkoble høreapparatene  
på nytt

• Start telefonen på nytt

• Start høreapparatene på nytt og begynn 
parkoblingen på nytt
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FOR MER SUPPORT:  
www.widex.com/nb-no/apps

GÅ IKKE GLIPP AV NYHETER OG OPPDATERINGER  
TIL DINE HØREAPPARATER: 
www.widex.com/nb-no/nyhetsbrev

FINN OG BESTILL TILBEHØR: 
www.widexbutikk.no

Hvis du får problemer med streaming i iOS:

• Forsikre deg om at høreapparatene er 
sammenkoblet med telefonen

• Åpne Innstillinger > Tilgjengelighet > Høreapparater 
<> Lydruting. Kontroller at samtalelyd og medielyd 
er satt til Automatisk eller Alltid høreapparater

• Forsøk å aktiver og deaktiver flymodus  
i innstillingene for telefonen

• Forsøk å deaktiver Wi-Fi på telefonen din

• Forsøk å slå telefonen AV og PÅ.

• Forsøk å slett høreapparatene fra telefonen,  
og sammenkoble dem på nytt igjen.

• Dersom du bytter til en nyere telefon, husk å slette 
paringen fra den gamle telefonen.
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Apple og Apple-logoen er varemerker registrert  
av Apple Inc. i USA og andre land. App Store  
er et servicemerke registrert av Apple Inc.

Android, Google Play og Google Play-logoen  
er varemerker registrert av Google Inc.

Rett til endringer uten varsel forbeholdes.


