QUICKGUIDE PARING iPhone
1

Velg «Bluetooth» i Innstillinger på din iPhone. Bluetooth må være aktivert.

2

Åpne batteri-luken på ditt Excite apparat som er satt opp som telefon-øre (Din Audiograf vet
hvilket apparat dette gjelder). La den være åpen i ca 5 sekunder og så lukke den igjen. Hvis du har
oppladbart Excite apparat skal du slå av apparatet og slå det på igjen.

3

Vent noen sekunder til høreapparatet ditt dukker opp på iPhone skjermen. Velg dette og trykk
«Koble til» Når enhetene er koblet sammen høres et kort pip i ditt Excite apparat.

QUICKGUIDE PARING Android
1

Velg «Bluetooth» i innstillinger. Bluetooth må være aktivert.

2

Åpne batteri-luken på ditt Excite apparat som er satt opp som telefon-øre (Din Audiograf vet
hvilket apparat dette gjelder). La den være åpen i ca 5 sekunder og så lukke den igjen. Hvis du har
oppladbart Excite apparat skal du slå av apparatet og slå det på igjen.

3

Vent til høreapparatet ditt dukker opp på skjermen i «Tilgjengelige enheter». Trykk på 		
navnet for å velge det. Når enhetene er koblet sammen høres et kort pip i ditt Excite apparat.

RESETTE HØREAPPARATENE (AQ Sound XC 9 R)
Dette kan gjøres hvis det er feil med høreapparatene. Resetting av apparatene vil ikke slette eller endre
lagrede program-innstillinger.
1

Trykk og hold inne den nedre knappen i minst 15 sekunder. Det kommer ingen lys- eller lyd signal
og det spiller ingen rolle om apparatet er av eller på når dette utføres.

2

Sett apparatet tilbake i laderen og vent til indikator-lyset blinker grønt. Dette kan ta inntil 30
sekunder. Høreapparatet er igjen klart til bruk.

NB! Hvis du ikke skal bruke apparatet på en lang stund kan du sette det i Lagringsmodus. Trykk og
hold inne den nedre knappen i minst 15 sekunder. Det kommer ingen lys- eller lydsignal og det spiller
ingen rolle om apparatet er av eller på når dette utføres. Dette vil unngå at battericellene blir ødelagt.

