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ZVUK JAKO ŽÁDNÝ JINÝ

ZVUK JAKO ŽÁDNÝ JINÝ

SEZNÁMENÍ SE 
ZAŘÍZENÍM SOUND 

ASSIST 
Widex Sound Assist představuje malý, ale univerzální 
nástroj pro Vaše sluchadla. Můžete jej použít jako 
stolní nebo vzdálený mikrofon, jako hands-free pro 
telefonování, pro přenos zvuku z digitálních
i analogových zdrojů nebo jako dálkový ovladač Vašich 
sluchadel. Widex Sound Assist obsahuje také Indukční 
cívku, která Vám umožní přijímat zvuk z indukčních 
smyček ve veřejných prostorách.  
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RYCHLÝ PRŮVODCE 

WIDEX SOUND ASSIST

SPÁRUJTE SOUND 
ASSIST SE SVÝMI 

SLUCHADLY
PÁROVÁNÍ SE SLUCHADLY: 
Widex Sound Assist je potřeba nejprve spárovat se sluchadly 
a teprve poté jej můžete spárovat i s ostatními BT zařízeními 
(telefonem, notebookem atd.) 

• Ujistěte se, že je Widex Sound Assist vypnutý  
a restartujte svá sluchadla. Sluchadla budou po dobu 
3 minut v párovacím režimu.

• Na zařízení Widex Sound Assist stiskněte a podržte 
současně tlačítko Zvýšení hlasitosti (3) 
a Vypínač/Přepínač režimů (6) po dobu 3 vteřin,  
dokud se Indikátor (1) nerozsvítí modře. 

• Udržujte obě zařízení ve vzdálenosti max. 1 metr od sebe.  

• Proces párování se zahájí automaticky a jakmile bude 
úspěšně dokončen, Indikátor (1) probliknou zeleně. 

 
Widex Sound Assist lze spárovat pouze s jedním párem 
sluchadel. Zařízení Sound Assist je kompatibilní s modely 
sluchadel Widex MOMENT/MAGNIFY s technologií 2,4 GHz 
(modely mají v názvu písmeno D). 

PÁROVÁNÍ S DALŠÍM ZAŘÍZENÍM:
• Vypněte Sound Assist a aktivujte BT v nabídce svého 

BT zařízení (telefon, notebook atd.). Stiskněte současně 
tlačítko Zvýšení hlasitosti (3) a Vypínač/Přepínač režimů 
(6) na 3 vteřiny, dokud Světelné indikátory nezačnou 
svítit modře.

• Udržujte obě zařízení ve vzdálenosti max. 1 metr od sebe.  

• Přejděte do nabídky BT na svém zařízení a zvolte Sound 
Assist ze seznamu dostupných zařízení. Po úspěšném 
párování začnou světelné indikátory (1) zeleně blikat.

Widex Sound Assist je možné spárovat až s 8 jinými 
BT zařízeními, aktivně připojené však může být vždy 
jen jedno. 



RYCHLÝ PRŮVODCE 

Zapnutí a vypnutí Widex Sound Assist 
Stiskněte a podržte Vypínač/Přepínač režimů (6)  
po dobu 2 vteřin. 

Změna režimu 
• Ujistěte se, že je zařízení zapnuto.
• Pro přepínání mezi režimy krátce stiskněte  

Vypínač/Přepínač režimů (6). 
• Světelné diody označují zvolený provozní režim. 

Aktuálně zvolený režim indikují  
tři světelné diody (7).

Nastavení hlasitosti streamování 
Krátce stiskněte tlačítko Zvýšení (3) nebo Snížení (4) 
hlasitosti. 

Jak nosit Widex Sound Assist 
Použijte kovovou sponu (8) nebo smyčku okolo krku,  
která je součástí balení.  

Uzamčení tlačítek pro zamezení nechtěného stisknutí 
• Stiskněte současně tlačítko Zvýšení hlasitosti (3) 

a Přepínač programů (5). To samé zopakujte pro 
odemčení tlačítek.

• Světelné indikátory (1) dvakrát bíle probliknou,  
na znamení uzamčení / odemčení tlačítek. 

Nabíjení
K nabíjení Widex Sound Assist použijte micro-USB kabel, 
který je součástí balení. Zařízení je plně nabito za tři  
hodiny.  

VZDÁLENÝ MIKROFON 

Tento režim aktivujete krátkým stisknutím  
Vypínače/Přepínače režimů (6).

Světelná dioda (7) mikrofonu se rozsvítí zeleně. 

Partnerský mikrofon
• Předáte-li Sound Assist svému konverzačnímu 

partnerovi, bude jeho hlas automaticky přenášen 
do Vašich sluchadel.  

Stolní mikrofon 
• Nejlepšího výsledku dosáhnete, když Widex Sound 

Assist umístíte na rovný povrch. 

Pokud se chcete soustředit na hovor konkrétní osoby, 
můžete uzamknout směr poslechu vpřed a manuálně 
nasměrovat zařízení na tuto osobu.  

• Stiskněte a podržte Středové tlačítko (2), 
dokud se vrchní světelný indikátor nerozsvítí  
zeleně.  

• Natočte Widex Sound Assist směrem k osobě, 
na kterou se chcete soustředit. 

• Pro zrušení směrového poslechu, opět stiskněte 
a podržte Středové tlačítko (2). 

Vypnutí okolního zvuku
Pro lepší soustředění na přenášený zvuk můžete ztlumit 
mikrofony sluchadla a nebýt tak rušeni okolními zvuky.

• Stiskněte a držte tlačítko Snížení hlasitosti (4)  
po dobu nejméně 3 vteřin. 

• Pro opětovnou aktivaci mikrofonů stiskněte a držte 
tlačítko Zvýšení hlasitosti (3). 

BLUETOOTH STREAMOVÁNÍ

• Pro aktivaci režimu Bluetooth krátce stiskněte 
Vypínač/Přepínač režimů (6). 

• Světelná dioda (7) Bluetooth se rozsvítí zeleně. 

Hands-free telefonní hovory 
Pomocí Widex Sound Assist můžete přijímat nebo 
ukončovat telefonní hovory a streamovat hovor přímo 
do svých sluchadel.  

INDUKČNÍ PŘENOS

Widex Sound Assist umožňuje v režimu indukční 
cívky přenášet zvuk z indukční smyčky ve veřejných 
prostorech (např. divadlo, bankovní přepážka atd.)

• Krátce stiskněte Vypínač/Přepínač režimů (6) 
a zvolte diodu T. 

• Světelná dioda (7) T se rozsvítí zeleně.

• Pro zahájení nebo ukončení přenosu zvuku z indukční 
cívky krátce stiskněte Středové tlačítko (2). 

Dálkový ovladač
Když Sound Assist nepoužíváte pro streamování,  
můžete jej využít jako dálkový ovladač, tedy měnit  
poslechové programy nebo hlasitost. 

Pro aktivaci dálkového ovladače nejdříve zvolte režim  
Bluetooth. 

Použití hlasové asistence 
• Ujistěte se, že Bluetooth zařízení připojené k Sound 

Assist má aktivovanou funkci hlasové asistence.

• Stiskněte a držte Středové tlačítko (2) po dobu 
2 vteřin a poté můžete zadat hlasový příkaz. 

Streamování audia 
Pro přenos zvuku z jiného Bluetooth zařízení přímo  
do sluchadel je nutné provést párování.  
V nabídce BT příslušného zařízení zvolte Widex Sound 
Assist anebo uveďte obě zařízení do párovacího  
režimu a umožněte tak jejich spárování.

Změna 
poslechového 
programu

Krátce stiskněte Přepínač programů (5). 

Pokud je na Vašem sluchadle nastaven 
program Zen+, aktivujete jej dlouhým 
stisknutím Přepínače programů (5). 
Krátkým stisknutím tohoto tlačítka (5) 
pak volíte z dostupných stylů Zen.

Nastavení 
hlasitosti 

Krátce stiskněte tlačítko Zvýšení (3) 
nebo Snížení hlasitosti (4).

PŘÍCHOZÍ HOVORY 

Přijmutí hovoru Krátce stiskněte Středové 
tlačítko (2). 

Ukončení hovoru Krátce stiskněte Středové 
tlačítko (2). 

Odmítnutí hovoru Stiskněte Středové tlačítko (2)  
na 2 vteřiny.

ODCHOZÍ HOVORY 

Volání Hovor zahájíte standardně 
z Vašeho telefonu. Váš hlas ale 
směřujte do mikrofonů Sound 
Assist (na jeho horní ploše). 

Přehrávání/pauza Krátce stiskněte Středové 
tlačítko (2).

Následující skladba Dvakrát stiskněte Středové 
tlačítko (2). 

Předchozí skladba Třikrát stiskněte Středové 
tlačítko (2). 


