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SIGNIA ASSZISZTENS

TÁRS  
A JÓ  
HALLÁSHOZ

A Signia App kétféle szabályozási lehetőséget 
kínál:

1. Hagyományos távirányító a hangerő és a hang- 
szín ideiglenes módosításaihoz, amelyek a 
hallókészülék kikapcsolásakor visszaállnak;

2. Signia Asszisztens a személyre szabott 
beállításokhoz, hogy megtalálja a tökéletes 
hangzást. A változások a hallókészülékek 
kikapcsolása után is megmaradnak.

A Signia app androidos és iOS-eszközökkel kompatibilis. Az app 
ingyenesen letölthető az Apple App vagy a Google Play áruházból.
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Az ebben a dokumentumban szereplő információ 
a rendelkezésre álló technikai feltételek általános 
leírását tartalmazza. Ezen feltételeknek egyéni 
esetekben nem mindig kell fennállniuk, ezért a 
tartalom előzetes figyelmeztetés nélkül változhat.

Más védjegyek és kereskedelmi nevek a 
tulajdonosaikat illetik.

SIGNIA ASSZISZTENS 

A SIGNIA APP  
RÉSZE
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A Signia Asszisztens használatához csak a 
következők szükségesek:

• Bluetooth-os Signia Xperience 
hallókészülékek

• Signia alkalmazás az Ön okostelefonján
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Az Ön válaszai alapján a 
Signia Asszisztens azonnal 
javaslatot tesz a hangzás 
javítására.

Ön megtarthatja az új 
beállításokat, visszavonhatja 
vagy tovább javíthatja azokat.

A Signia Asszisztens előnyei:

• személyes preferenciákhoz igazított beállítások a 
még tisztább hangzásért és a jobb beszédértésért 
minden helyzetben

• a hallókészülékek kezelésével kapcsolatos 
kérdéseire adott válaszok

• rendkívül intuitív támogatás a hét minden napján 
24 órában, amikor csak szükséges

• magabiztosság és kontroll a sikeres hallás 
érdekében

EGY RENDKÍVÜL 
INTELLIGENS ASSZISZTENS 
Az új Signia Asszisztens társ a jó hallás felé vezető 
úton, hogy Ön teljesen bekapcsolódhasson az életbe 
és meghallja mindazt, ami fontos.

A Signia Asszisztens a világ első, hallókészülékekhez 
kifejlesztett neurális hálózata, amelyet az emberi 
agy problémamegoldó képessége inspirált. 
Ahhoz hasonlóan, ahogyan az agy idegsejtjei új 
kapcsolatokat teremtenek az új készségek elsajátítása 
és az ismeretek megszerzése érdekében, az 
Asszisztens folyamatosan új információkat gyűjt, 
hogy a lehető legszemélyesebb hallásélményt 
biztosítsa.

A készülékviselők 93%-a úgy 
gondolja, hogy a Signia Asszisztenssel 
magabiztosabban tudja viselni a 
hallókészülékeit és úgy érzi, többet tehet 
a sikeres hallás érdekében.*

* Adatok dokumentálva * Adatok dokumentálva

Tízből nyolc ember 
ajánlaná másoknak, hogy 
a hallókészülékeket Signia 
Asszisztenssel próbálja ki.*

A Signia Asszisztens használatának megkezdése

Amikor megnyitja a Signia 
alkalmazást, a Signia 
Asszisztens arca megjelenik 
a képernyő jobb felső 
sarkában. 

Egyszerűen kattintson rá, és 
a Signia Asszisztens üdvözli 
Önt, majd megkérdezi, 
miben segíthet.

Válassza ki a lehetőségek 
közül, hogy mire van 
szüksége.

Válaszoljon a Signia 
Asszisztens kérdéseire.

A "Beállítások" menüpont 
alatt új chatet indíthat, 
megismerheti az adatvédelmi 
politikánkat és a jelenlegi 
beállításokról visszatérhet 
a hallókészülék-specialista 
beállításaira. 

Ugyanezek a lépések vonatkoznak a hallókészülék kezelésével 
kapcsolatos kérdésekre is.

A Signia Asszisztenssel való 
párbeszéd befejezése után 
is van lehetősége új chatet 
indítani.


