DØV

HØR BEGGE SIDER
AF HISTORIEN
– I LÆNGERE TID

BRUGER TRE GANGE MINDRE BATTERISTRØM
END ANDRE TRÅDLØSE CROS LØSNINGER

LYD TRANSMITTERES FRA
BRUGERENS DØVE ØRE TIL
ØRET MED BEDRE HØRELSE

WIDEX CROS

WIDEX HØREAPPARATER

WIDEX CROS
HØR DET FRA BEGGE SIDER

Mennesker med ensidig døvhed kan gå glip af
mange vigtige lyde i livet, og de kan især have
vanskeligt ved at høre tale.

CROS LØSNINGEN
Døvhed (ingen eller meget ringe hørelse) på det ene øre
og normal hørelse på det andet:

WIDEX CROS er den ultimative løsning til dine klienter
med ensidig døvhed. WIDEX CROS er nemt at bruge og
tilpasse, og det kan konfigureres som enten CROS eller
BiCROS løsning for at øge opmærksomheden og hørelsen.
Begge løsninger fungerer ved hjælp af den diskrete
FUSION model eller FASHION model i brugerens døve
øre, mens øret med bedre hørelse kan tilpasses med et
Widex høreapparat – på alle funktionalitetsniveauer*.
• Nemt at bruge og vedligeholde
• Nemt at tilpasse med brugervenlig Widex software
• Ekstremt lavt batteriforbrug – bruger tre gange mindre
batteristrøm end andre trådløse CROS løsninger

BiCROS LØSNINGEN
Døvhed (ingen eller meget ringe hørelse) på det ene øre
og nedsat hørelse på det andet:

• Moderne og stilfuldt design
• Fantastisk lydkvalitet
• Ideel til at høre tale
• Intet ekko, ingen forvrængning
• Kompatibel med DEX audioudstyr
(når det ikke transmitterer).
Med WIDEX CROS kan brugerne høre begge sider
af historien.

SÅDAN VIRKER CROS
WIDEX CROS bæres som et almindeligt bag-øret-høreapparat på det døve øre. Det opfanger lyd fra omgivelserne
og transmitterer via WidexLink teknologi til et Widex
høreapparat på det andet øre.
*Undtagen CIC MICRO.
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TILPASNING AF WIDEX CROS
BICROS LØSNINGEN – TRIN FOR TRIN
2. For at matche høreapparatet på øret med bedre hørelse og WIDEX CROS skal du gå til Håndtering, vælge
CROS/BiCROS og klikke på Start matchning.

BiCROS LØSNING
På basis af klientens audiogram vælges et høreapparat til
øret med bedre hørelse.
Anbring høreapparatet og WIDEX CROS i patientens ører
og klik Tilslut. Du skal være opmærksom på, at WIDEX
CROS kun er aktivt i demonstrationstilstanden. Det er
ikke aktivt i vinduerne Detektering og Valg.
1. Foretag en monoaural tilpasning af øret med bedre
hørelse, kør feedback-testen og mål Sensogram.
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3. Når et nyt vindue åbnes, skal du klikke på BiCROS og
definere mikrofonindstillingen – Locator eller Locator
Omni, afhængigt af klientens behov. Standardindstillingen er "Locator". Klik på Næste.

4. Når matchningen er færdig, anbefaler vi, at du lader
brugeren vurdere BiCROS løsningen i demonstrationstilstand. Klik på Start.

5. Følg trinene i demonstrationstilstanden:
I. Sørg for, at høreapparatet og WIDEX CROS er placeret korrekt i brugerens øre.
II. Aktiver WIDEX CROS ved at trykke på programknappen.
III. Lad klienten vurdere lyden fra WIDEX CROS og høreapparatet. Sørg for, at de kan høre lyd på begge
sider af hovedet. De skal fokusere på lydbalancen
mellem høreapparatet og WIDEX CROS og på høreapparatets generelle lydkvalitet i øret med bedre
hørelse.

6. Hvis du ønsker at justere lydstyrkeforholdet mellem
høreapparatet i øret med bedre hørelse og WIDEX
CROS, kan du bruge skyderen til indstilling af mikrofonens balance under Håndtering. Hvis du ønsker at
foretage mere generelle justeringer af lyden, skal du
gå til Finjustering.

7. Hvis du har foretaget justeringer, skal du åbne demonstrationstilstanden igen for at give klienten mulighed
for at vurdere den justerede lyd.

IV. Deaktiver WIDEX CROS ved at trykke på programknappen igen.
V. Klik på knappen Stop demonstrationstilstanden.
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TILPASNING AF WIDEX CROS
CROS LØSNINGEN – TRIN FOR TRIN
CROS LØSNING
1. Tilslut og detekter høreapparatet i øret med bedre
hørelse.
2. Gå direkte til Håndtering, klik på CROS/BiCROS og
start matchningen.
3. Klik på CROS og definer mikrofonindstillingen – Locator eller Locator Omni, afhængigt af klientens behov.
Bemærk, at mikrofonerne på høreapparatet i øret med
bedre hørelse altid er slået fra, når WIDEX CROS bruges. Klik på Næste for at matche WIDEX CROS.
4. Lad klienten vurdere lyden fra WIDEX CROS og høreapparatet i demonstrationstilstand (som beskrevet
i trin 5 på den foregående side). Bed klienten om at
fokusere på den generelle lydkvalitet i høreapparatet i
øret med bedre hørelse.
5. Om nødvendigt kan du justere forstærkningen af den
lyd, der kommer fra WIDEX CROS, ved hjælp af værktøjet "transmitteret lydstyrkejustering".
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Ved at vælge Widex høreapparater
vælger du produkter fra en WindMade
certificeret virksomhed. WindMade er
det første globale forbrugermærke til
identifikation af virksomheder, som
anvender vindenergi.
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