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KÄYTÖN 
ALOITTAMINEN

WIDEX MOMENT-sovellus on suunniteltu toimimaan 
WIDEX MOMENT Bluetooth®-kuulokojeiden kanssa.

Sovelluksen avulla voit muokata ja yksilöidä 
kuulokojeidesi ääntä sekä suoratoistaa Apple-laitteista 
ja yhteensopivista Android-laitteista.

Voit ladata WIDEX MOMENT-sovelluksen App Storesta 
tai Google Play-kaupasta.
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APPLE IOS

1. Siirry asetuksiin ja ota Bluetooth® käyttöön

2. Siirry kohtaan Asetukset > Käyttöapu > 
Kuulokojeet

3. Kytke kuulokojeet pois päältä ja takaisin päälle

4. Valitse kuulokojeet MFi-kuulokojeiden listasta ja 
valitse Muodosta pari kunkin kuulokojeen kohdalla

5. Kuulokojeesi on nyt pariliitetty puhelimeen ja 
ne ovat valmiita suoratoistamaan musiikkia ja 
puheluja

6. Avaa sovellus yhdistääksesi kuulokojeet 
sovellukseen

LAITEPARIN 
MUODOSTAMINEN  
WIDEX MOMENT- 

KOJEEN JA 
PUHELIMESI VÄLILLE
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ANDROID

1. Siirry asetuksiin ja ota Bluetooth® käyttöön

2. Kytke kuulokojeet pois päältä ja takaisin päälle

3. Etsi kumpikin kuulokoje ja muodosta laitepari

4. Kuulokojeesi on nyt liitetty puhelimen kanssa, ja 
voit käyttää sovellusta
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1.  Parita MOMENT-sovelluksen kautta. Tämä 
vaatii, että olet ladannut MOMENT- sovelluksen 
ANDROID-älypuhelimeesi. 

2.  Muodosta laitepari ANDROID-älypuhelimen 
Bluetooth-valikon kautta. 

WIDEX MOMENT-
KUULOKOJEIDEN 
PARITTAMINEN  

ANDROID-ÄLYPUHELIMEN 
KANSSA VOIDAAN  
TEHDÄ KAHDELLA  

ERI TAVALLA
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Valitse MOMENT-sovelluksen aloitusnäytössä  
Aloita (Get started)

MUODOSTA PARILIITOS 
MOMENT-SOVELLUKSEN 

KAUTTA 
ANDROID-ÄLYPUHELIN

1
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Valitse kuulokojeidesi 
käyttämä virtalähde ja klikkaa 

sitä vastaavaa kuvaketta. 

Kytke kuulokojeet pois päältä ja 
uudelleen päälle joko asettamalla 

ne 3-5 sekunniksi laturiin 
tai painamalla kuulokojeen 

painiketta 3-5 sekuntia kojeiden 
sulkemiseksi. Paina painiketta 
uudelleen 3-5 sekunnin ajan 

käynnistääksesi kojeet.* 

Valitse Seuraava (Next)

2 3
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* Mikäli kuulokojeesi virtalähde on paristo, avaa/sulje 
paristokotelo kojeen käynnistämiseksi uudelleen 

Valitse Käytettävissä  
olevat kuulokojeet (Available 

hearing aids) ja sovellus  
aloittaa pariliitoksen 

muodostamisen

Valitse Muodosta  
pariliitos (Pair)  

molemmille kuulokojeille

9
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Kuulokojeet on nyt  
paritettu ja näkyvät  

kohdassa Kuulokojeeni 
(My hearing aids) 

Valitse Seuraava (Next)

Valinnainen.  
Suostumus 

tietosuojakäytäntöön.

Vastaus "Mennään" (Let ś go) 
auttaa sovellusta parantamaan 

kuulokojeidesi asetuksia 
yhdessä kanssasi. 

6 7
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Asennus onnistui 
Valitse OK

MOMENT-sovellus 
Kotinäkymä

Voit nyt käyttää pariliitettyjä 
kuulokojeitasi MOMENT-

sovelluksen kanssa.  
Nauti äänien maailmasta 

WIDEX MOMENT-
kuulokojeidesi kanssa

11

8 9
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MUODOSTA 
PARILIITOS ANDROID-

ÄLYPUHELIMEN 
BLUETOOTH-VALIKON 

KAUTTA

Valitse ANDROID- 
älypuhelimesta Asetukset 

(Settings)

Valitse Yhteydet (Connections)

Valitse Bluetooth

1 2
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Kytke kuulokojeet pois päältä 
ja uudelleen päälle. Paina 

kuulokojeen painiketta 
 3-5 sekuntia kojeiden 

sulkemiseksi. Paina painiketta 
uudelleen 3-5 sekunnin ajan 

käynnistääksesi kojeet.*

Valitse kuulokojeesi Käytettävissä 
olevat laitteet-listalta 

 (Available devices) pariliittääksesi 
ne puhelimen kanssa.

Haluatko nimetä kuulokojeet 
uudelleen? Valitse Asetukset-ikoni 

kuulokojeiden nimen vieressä. 

Voit nyt käyttää pariliitettyjä 
kuulokojeitasi MOMENT-

sovelluksen kanssa.  
Nauti äänien maailmasta 

WIDEX MOMENT-
kuulokojeidesi kanssa

3 4

* Mikäli kuulokojeesi virtalähde on 
paristo, avaa/sulje paristokotelo 

kojeen käynnistämiseksi uudelleen 
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WIDEX MOMENT-
SOVELLUS 

ALOITUSNÄYTTÖ

Palauta ääni

Lisää vaihtoehtoja  
(ei-äänisäädöt)

Tallenna muutokset 
henkilökohtaisena 
ohjelmana  

Muu äänensäätö

My Sound

My Guide

Valitse ohjelma

Etusivu ja Valikko

Sovelluksensisäiset ohjeet

Yhteys  
tai akun tila

Mykistys ja  
äänenvoimakkuus
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Saat ajoittain automaattisia ilmoituksia, kun 
puhelimeesi ja kuulokojeisiisi on saatavilla päivityksiä. 
On tärkeää, että hyväksyt päivitykset. 

PYSY AJAN 
TASALLA

15



16

WIDEX MOMENT-sovelluksessa sinua pyydetään 
antamaan suostumus joidenkin tietojen jakamiseen. 

Ensin sinua pyydetään jakamaan tietoja 
Widexille. Tämä auttaa meitä parantamaan 
kuuntelukokemustasi ja tekemään tulevia kuulokojeita 
entistäkin paremmiksi. 

Seuraavaksi sinua saatetaan pyytää antamaan 
suostumuksesi tietojen jakamiseen kuuloalan 
ammattilaisen kanssa. Sinulta kysytään vain, jos olet 
jo sopinut tästä kuuloalan ammattilaisesi kanssa.  

Näiden tietojen jakaminen tarkoittaa, että kuuloalan 
ammattilainen saa käyttöönsä sovelluksessa 
tekemäsi kuulemisen säädöt. Näin he voivat sovittaa 
kuulokojeesi entistäkin yksilöllisemmin. 

Kaikki tiedot salataan turvallisesti.

JAA TOSIELÄMÄN 
TIETOSI
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Voit säätää kuulokojeesi ääntä milloin tahansa.  
Säädöt eivät muuta asetuksia, jotka kuuloalan 
ammattilainen on kuulokojeeseesi luonut. 

Voit säätää ääntä kolmella tavalla:

• My Sound, jossa on SoundSense Learn

• Yleiset äänen säädöt

• Suunnattu tarkennus

SUUNNITTELE OMA 
KUULEMISESI
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SINULLE TEHTY 
ÄÄNI

Sovelluksen My Sound-osa hyödyntää tekoälyä 
säätämään äänen juuri sinulle sopivaksi. 

Tekoäly voi soittaa sinulle joukon äänivertailuja, joiden 
avulla voit muokata ääntä tilanteeseen sopivaksi, tai 
voit valita automaattisesti luodun ääniprofiilin, joka 
on luotu maailman muiden WIDEX MOMENT-
käyttäjien kokemusten pohjalta! 

1. Avaa My Sound

2. Aloita äänen optimoiminen painamalla Aloita

3. Valitse Tilanne ja Tarkoitus

4. Sovellus tarjoaa kaksi tekoälyn luomaa Tehty 
sinulle-suositusta...

5. Tai valitse Luo oma, jolloin tekoäly opastaa sinua 
muokkaamaan ääntä joukolla äänivertailuja.
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SOUNDSENSE  
LEARN

SoundSense Learn on yksinkertainen toiminto, joka 
käyttää tekoälyä ja opastaa sinut helposti kohti ääntä, 
joka on räätälöity tiettyihin tilanteisiin.

Pääset toimintoon aloitusnäytön alaosasta. 

SoundSense Learn esittelee kaksi ääniprofiilia,A ja 
B. Kuuntele profiilit ja käytä sinistä liukusäädintä 
osoittamaan haluamaasi. Kun painat Seuraava, esiin 
tulee kaksi uutta valintaasi perustuvaa ääniprofiilia.

On suositeltavaa jatkaa prosessia, kunnes se on 
valmis. Tämän jälkeen voit tallentaa muokkaukset 
henkilökohtaisiksi ohjelmiksi.
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YLEISET ÄÄNEN 
SÄÄDÖT

Voit käyttää yleisiä äänensäätöjä painamalla 
aloitusnäytön kuvaketta  :

• V/O-äänenvoimakkuus: Säädä kunkin kuulokojeen 
äänenvoimakkuutta yksitellen

• Taajuuskorjain: Säädä basso-, keski-tai 
diskanttiääntä saadaksesi henkilökohtaisempaa 
ääntä–tai valitse jokin näytön alalaidan 
esiasetuksista

• Äänisekoitin: Valitse, haluatko kuulokojeiden 
keskittyvän ympäristöösi vai toiseen 
äänilähteeseen, kuten suoratoistoon (näkyvissä vain 
suoratoiston ja tiettyjen ohjelmien aikana)
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HENKILÖKOHTAISET 
OHJELMAT

Kun olet tehnyt säädöt ja löytänyt äänen, johon olet 
tyytyväinen, voit tallentaa sen. Valitse aloitusnäytöstä 
Tallenna nimellä ja anna ohjelmalle nimi ja kuvake. 
Voit lisätä ohjelmaan myös sijainnin painalla ko. 
ohjelmaa pitkään. Näin kuulokojeet vaihtavat 
automaattisesti kyseiseen ohjelmaan, kun vierailet 
sijainnissa uudelleen. 
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SUUNNATTU 
TARKENNUS

Suunnatun tarkennuksen avulla voit keskittyä ääneen, 
joka on peräisin edestä, takaa, vasemmalta tai 
oikealta. 

Valitse suunnattu tarkennus   ohjelmista 
kotinäytöltä ja valitse suunta, johon haluat keskittyä.
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VIAN ETSINTÄ
Jos laiteparin muodostuksen yhteydessä 
ilmenee ongelmia:

• Tarkista, että Bluetooth® on aktivoitu ja että 
kuulokojeet ovat lähellä puhelinta.

• Vaihda/lataa kuulokojeen paristot

• Sammuta kuulokojeet ja kytke ne uudelleen päälle. 
Kuulokojeet ovat pariliitostilassa ensimmäisten 
kolmen minuutin ajan sen jälkeen, kun ne on 
kytketty päälle

• Aktivoi ja deaktivoi lentotila puhelimesi asetuksista

• Varmista, että WIDEX MOMENT-sovelluksella 
on Bluetooth®-yhteys: Siirry Asetuksiin > WIDEX 
MOMENT ja aktivoi Bluetooth®

Jos se ei vieläkään toimi:

• Poista kuulokojeidesi pariliitos ja yhdistä uudelleen

• Sulje WIDEX MOMENT-sovellus, jos se on 
aktiivinen

• Käynnistä puhelimesi uudelleen

• Käynnistä kuulokojeet uudelleen ja aloita laiteparin 
muodostus
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LISÄTIETOJA  
www.widex.com/fi-fi/apps/

TUTUSTU JA TILAA TARVIKKEITA: 
www.widexkauppa.fi 

Jos sinulla on iOS-suoratoisto-ongelmia:

• Varmista, että kuulokojeet on pariliitetty 
puhelimeen

• Valitse Asetukset > Käyttöapu > Kuulokojeet > 
Äänen reititys. Varmista, että Puheluäänet-ja  
Mediaäänet-asetukset on asetettu kohtaan 
Automaattisesti tai Aina kuulokojeisiin.

• Aktivoi ja deaktivoi lentotila puhelimesi asetuksista

• Poista Wi-Fi käytöstä puhelimestasi
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Painettu 2021-01. 9 502 5402 013

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:in Yhdysvalloissa ja 
muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store 
on Apple Inc:in palvelutuotemerkki.

Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google 
Inc:n tavaramerkkejä.

Voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.


