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DU KAN FORME 
VERDENS 
FØRSTE ÆGTE 
SMARTE 
HØREAPPARAT

Kvaliteten af din høreoplevelse kan nu udvikle sig i 
realtid og i det virkelige liv. 

Dit WIDEX EVOKE™ høreapparat giver dig mulighed 
for intuitivt at forme din lytteoplevelse overalt, så du 
nemt kan overtage kontrollen, hvis du vil. Og hvis du 
ikke har tænkt dig at gøre noget? EVOKE™ tilpasser 
sig automatisk til dine daglige behov og daglige 
omgivelser.

Så du ikke går glip af et eneste øjeblik.

WIDEX EVOKE™ fås i et bredt udvalg af modeller, der 
passer til dine behov, præferencer og din livsstil.



EVOKE™ kender forskel på klassisk musik og 
popmusik. Et møde lyder anderledes end et selskab. 
Og det holder trit med dig ved at kortlægge dit miljø 
og tilpasse sig i overensstemmelse hermed. Da de 
lyde, du oplever, konstant forandrer sig, reagerer 
EVOKE™  automatisk på miljøet omkring dig − 
problemfrit og i realtid.

HOLD TRIT MED  
DIT LIV

Hver gang du interagerer med WIDEX EVOKE™, 
bliver det bedre. Lad os f.eks. sige, at du skræddersyr 
din lytteoplevelse i din favoritrestaurant. Så lærer 
EVOKE™ af det. Og vi bruger disse anonyme data til 
at opdatere SoundSense Technology i EVOKE™ til at 
gøre det endnu smartere hen ad vejen. Med andre ord 
er det intelligente EVOKE™ høreapparat, du køber i 
dag, endnu smartere i morgen.

DU HJÆLPER DET MED AT 
BLIVE ENDNU SMARTERE



Skal lyden være endnu mere brugertilpasset? Lær 
EVOKE™, hvordan du foretrækker at høre ved hjælp af 
nogle få tryk på EVOKE™ appen. SoundSense Learn 
giver dig to lydprofiler at vælge imellem. Du skal 
blot lytte til dem og vælge den lyd, du foretrækker 
− lige så mange gange du vil. Det har aldrig været 
nemmere at forbedre sin hørelse i virkelige situationer 
i dagligdagen.

NEMT. INTUITIVT. 
SKRÆDDERSYET

I støjende omgivelser skal du bruge høreapparatet 
til at filtre alt det fra, som kan forhindre dig i at 
høre tale. I rolige omgivelser vil du derimod gerne 
høre alle detaljerne. EVOKE™ har en indbygget 
kontrolenhed, der indstiller den optimale lyd til de 
forskellige lydmiljøer. Du kan nu opleve, hvad der 
sker i det virkelige liv og aldrig gå glip af det.

HØR HVERT ØJEBLIK



Alle lyde har deres egne "opskrift". Og jo mere 
livagtig lyden er, jo nemmere er det at høre den. 
Derfor har vi givet EVOKE™ den mest naturlige lyd, 
du kan få fra et høreapparat. 

LIVAGTIG LYD, 
NATURLIGVIS

EVOKE™ husker alle de ændringer i lydstyrken, 
du foretager, og bruger dem intelligent i lignende 
situationer − også selvom du befinder dig i et 
helt nyt miljø. Med den indbyggede SoundSense 
Adapt teknologi er høreapparatet så intelligent, at 
du til sidst kan glemme, at du går med det!

Hvis du hellere vil afgive kontrollen, så prøv 
Universal-programmet og lad det automatisk 
tilpasse sig lydene omkring dig ved hjælp af den 
indbyggede Fluid Sound Analyzer og Controller. 
Så hvis du ikke ønsker at interagere med dit 
høreapparat, behøver du det heller ikke.

DU GLEMMER MULIGVIS, 
AT DU GÅR MED DET

ET PROGRAM, DER 
PASSER TIL ALLE 



DEX TILBEHØR − TILSLUT, BETJEN OG 
KOMMUNIKER

DEX tilbehør gør det nemt at oprette forbindelse 
til audioudstyr, fjernbetjeninger, TV samt mobil- 
eller fastnettelefoner. Bed høreklinikken om flere 
oplysninger.

EVOKE fås i seks bag-øret-modeller (BTE) og fire 
i-øret-modeller (ITE). Høreklinikken kan hjælpe dig 
med at vælge den ideelle model til dit specifikke 
høretab og til din personlige livsstil.

Du kan vælge mellem 10 forskellige farver til BTE-
modeller og 3 standardfarver til ITE-modeller.

BEVAR  
FORBINDELSEN

EVOKE™ MODELLER OG 
TYPER

CALL-DEX
Til diskret streaming fra 

mobiltelefoner

REMOTE MIC
Til forbedret hørbarhed 

i støj

PASSION FUSION FUSION2 FASHION
MINI

FASHION
POWER

FASHION

TV-DEX
Når du skal se tv

FM-DEX
Til fleksibel streaming

COM-DEX
Til håndfri streaming

COM-DEX 

RC-DEX
Din fjernbetjening

UNI-DEX
Til plug-&-play 

mobiltelefonbrug

PHONE-DEX 2*
Til nem brug af 
fastnettelefon

*Tjek med Widex vedrørende 
tilgængelighed

VÆLG DINE FARVER

CIC-M CIC IM/IPXP

I-ØRET-MODELLER (ITE)

BAG-ØRET-MODELLER (BTE)

025 027028

123 081 119 121

071 068069 076

118

136



HVILKET EVOKE™ ER DET RIGTIGE TIL DIG?
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ULTIMATIV FUNKTIONALITET
Hvis du ønsker den mest avancerede og 
kompromisløse teknologi:

• Intet andet Widex høreapparat med en så 
høj grad af automatisering

• En mere naturlig og virkelighedstro lyd end 
nogensinde før

• Den bedste evne til at forstå tale i ethvert 
miljø

• Tilpasser sig automatisk til dit miljø i 11 forskellige 
lyttesituationer

• Husker de ændringer, du foretager, og bruger dem i lignende 
situationer – selv i nye omgivelser

• Branchens førende system til reduktion af vindstøj – og 
derfor ideelt til udendørs brug

• Øjeblikkelig komfort og klarhed af tale i stille og støjende 
situationer

• Guider dig ubesværet til en bedre høreoplevelse, samtidig 
med at det husker dine præferencer og forbedrer sig 
løbende
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FREMRAGENDE 
FUNKTIONALITET
Hvis du kræver en høj standard af 
funktionalitet i alt, hvad du foretager dig:

• Tilpasser sig automatisk til dit miljø i 7 
forskellige lyttesituationer

• Enestående evne til at forstå tale – selv i 
udfordrende situationer

• Fantastisk til en aktiv livsstil

• Husker de ændringer, du foretager, og bruger dem i lignende 
situationer – selv i nye omgivelser

• Guider dig ubesværet til en bedre høreoplevelse, samtidig 
med at det husker dine præferencer og forbedrer sig 
løbende

FUNKTIONALITET AF HØJ 
KVALITET
Hvis du kræver god kvalitet for pengene:

• Tilpasser sig automatisk til dit miljø i 4 
forskellige lyttesituationer

• Husker de ændringer, du foretager, og 
bruger dem i lignende situationer – selv i nye 
omgivelser

• Valgfrit Komfort-program reducerer lyde og tilføjer komfort i 
stille og støjende omgivelser

• Guider dig ubesværet til en bedre høreoplevelse, samtidig 
med at det husker dine præferencer og forbedrer sig 
løbende

FUNKTIONALITET TIL EN 
OVERKOMMELIG PRIS
Hvis du søger teknologiske løsninger til en 
overkommelig pris:

• Tllpasser sig automatisk til dit miljø i 3 
forskellige lyttesituationer

• Hjælper dig med at høre svage lyde og svag 
tale tydeligt.

LÆS MERE PÅ WWW.WIDEX.DK



KOM I GANG MED TONELINK APP

Dine WIDEX EVOKE™ høreapparater kombineret med 
TONELINK appen tilpasser sig dit liv ved at give dig 
mulighed for nemt at styre dine høreapparater på alle 
smartphones.

Download TONELINK app i App Store eller Google 
Play ved at søge på WIDEX TONELINK. Hvis det er 
muligt, så anbefaler vi at downloade appen inden 
besøget hos din audiolog for at afprøve appen i demo-
tilstand

PARRING AF TONELINK APP TIL 
SMARTPHONE

•  Åben TONELINK app og klik på “Kom godt i gang”

•  Læs instruktionerne og ansvarsfraskrivelsen og klik 
“Jeg accepterer”

•  Åben og luk batteridørene på dine EVOKE, tag dem 
på ørerne og klik "Næste" i appen

•  Klik “Par” i appen for at parre dine EVOKE 
høreapparater med TONELINK appen

•  Hvis du hørte en lyd afspillet i dine høreapparater, 
kan du klikke “Ja” og så er parringen afsluttet og 
appen er klar til brug

TONELINK APP KOMPATIBILITET

TONELINK appen kan downloades i Apple Store og 
Google Play.

For at se vores seneste oversigt over hvilke 
smartphones, der er kompatible med TONELINK 
appen, bedes du besøge vores TONELINK app 
supportside:

www.widex.dk/EVOKE/TONELINKApp

Menu

Medievolumen

Skift program

Dæmp volumen 
og juster 

præference for 
taleforståelighed 
eller lyttekomfort

Download appen i:

TONELINK APP
GIVER DIG KONTROL OVER DE VIGTIGSTE 
FUNKTIONER

Gør din smartphone til en fjernbetjening, der giver 
dig mulighed for nemt at skifte program, justerere 
volumen samt skifte mikrofonretning for en mere 
fokuseret lydoplevelse. TONELINK gør det så nemt 
som muligt for dig at styre din høreapparatsløsning, så 
den passer til dit liv. Med TONELINK appen behøver du 
ikke at have en seperat fjernbetjening eller at tænke 
på, at du har høreapparater på. TONELINK app er 
tilgængelig for alle EVOKE modeller*.

*undtagen EVOKE CIC-M modellen.

TONELINK app giver dig også mulighed for at:

•  Slå alle lyde fra eller justere din præference for 
taleforståelse eller lyttekomfort samt at justere 
lyden for høreapparaterne separat.

•  Skifte program for at tilpasse lyttesituationen 
øjeblikkeligt

•  Beslutte mikrofonretningen for at fokusere på netop 
de lyde, du ønsker at høre i det pågældende øjeblik

TONELINK APP OVERBLIK



TONELINK APP FEJLFINDING

Hvis du oplever problemer med parringen af dine 
EVOKE høreapparater og TONELINK appen, anbefaler 
vi, at du følger de følgende fejlfindings-forslag:

• Skift batterier på dine høreapparater

•  Sluk og tænd dine høreapparater ved at åbne og 
lukke batteridørene.

•  Det er vigtigt, at du er i stille omgivelser under 
parringen af TONELINK appen og dine EVOKE 
høreapparater. Så find nogle stille omgivelser og 
gennemgå parringen igen.

•  Tjek at volumen på din smartphone er sat til et 
passende niveau (ikke for højt eller lavt)

•  Hvis de ovenstående forslag ikke hjælper dig til at 
gennemføre parringen af TONELINK app og dine 
Evoke høreapparater, så prøv følgende: 

•  Fjern parringen ved at klikke på menuen i øverste 
venstre hjørne i appen og vælg "Ny parring"  

•  Dette genstarter parringsprocessen.

•  Du kan altid vælge Hjælpe-menuen under parringen 
ved at klikke på "Har du problemer? Tryk her for at 
få hjælp" i bunden af appen. 

EVOKETM APP
GUIDER DIG TIL DEN LYD DU ØNSKER AT 
HØRE I ØJEBLIKKET

Du har sammen med din audiolog fundet en tilpasning, 
der passer til dine EVOKE F2 høreapparater og dit 
høretab. EVOKE app giver dig intuitiv kontrol af 
præference, volumen, programmer og mikrofonretning 
lige ved dine fingerspidser. 

Oveni dette, hjælper SoundSense Learn funktionen 
i EVOKE appen dig til at forfine din høreoplevelse i 
netop det øjeblik, hvor du ikke føler, at lyden i dine 
høreapparater lever op til dit hørebehov. For at gøre 
dette skal du blot lytte til to lydeksempler og vælge, 
hvilken du bedst kan lide: A eller B. 

De justeringer, din audiolog har lavet specifikt til dig, 
er udgangspunktet i SoundSense Learn. Slideren giver 
dig mulighed for at vælge, om du bedst kan lide A eller 
B og baseret på dit valg, får du et nyt lydeksempel, 
hvor du skal vælge, hvad du bedst kan lide. 

Jo flere gange du vælger din præference mellem A 
og B lydeksemplerne, jo bedre lærer dine EVOKETM 
høreapparater dine præferencer, og hvordan du gerne 
vil høre i det pågældende øjeblik.



OPDATER DINE HØREAPPARATER 
PÅ FARTEN

Dine EVOKE F2 høreapparater og EVOKE app 
opdateres løbende for at tilsikre, at du altid har den 
bedste version af dine høreapparater på ørerne. Hvis 
du  bliver bedt om at opdatere dine høreapparater, 
er det vigtigt, at du klikker "Start opdatering" for at 
tilgå den fulde funktionalitet af dine høreapparater og 
Evoke app.

Opdateringen kan tage op til et par minutter, og det 
er vigtigt, at du ikke afbryder opdateringen, før den er 
færdig.

KOM I GANG MED EVOKE APP

Dine WIDEX EVOKETM høreapparater kombineret 
med EVOKE appen giver dig uovertruffen lyd i 
alle situationer, da du får mulighed for at styre 
apparaterne hen imod netop den lyd, du har behov for 
i øjeblikket. 

Ved at parre din iPhone til dine EVOKE F2 
høreapparater kan du nyde direkte streaming af 
telefonopkald, musik samt intuitive kontrolmuligheder. 
Da Android desværre ikke supporterer den 
nødvendige 2,4 GHz Bluetooth protokol endnu, 
er det ikke muligt at streame lyd direkte fra en 
Android smartphone. I stedet kan EVOKE app til 
Android bruges som en fjernbetjening for EVOKE F2 
høreapparaterne og sammen med en COM-DEX give 
en helt håndfri streaming-løsning. Den diskrete CALL-
DEX kan desuden bruges til at streame telefonopkald, 
Skype-kald osv.

Download EVOKE app i App Store eller Google 
Play ved at søge på WIDEX EVOKE. Vi anbefaler, at 
du downloader appen inden din konsultation hos 
audiologen for at prøve appen i demo-tilstand.

Du kan gemme dine præferencer som et program og 
benytte det næste gang, du er i samme lydsituation. 
Du gemmer din egen præference-indstilling som 
program ved at vælge "Gem som" i lydmenuen. 
Programmet får navnet "Favorit" og du har mulighed 
for at personliggøre programmet med billede eller 
lokation for nemt at finde det igen.

EVOKE app giver dig yderligere mulighed for at:

•  Slå alle lyde fra eller justere høreapparatets 
præference for taleforståelighed eller lyttekomfort 
samt at justere volumen separat for høreapparaterne

•  Bruge Equalizer til at justere lyden i bas, mellemtone 
og diskant 

•  Vælge mikrofonretning for at få fokus på lydene fra 
en specifik retning

•  Justere lydblancen mellem høreapparaterne, 
telespole eller streaming (kun muligt ved streaming) 
for at få den bedste medie-lyd med Lydmikseren

•  Tilføje lokation til programmerne for automatisk 
skift til program, når du træder ind på lokationen og 
mulighed for at finde dine høreapparaterne, hvis du 
har tabt dem

EVOKE APP OVERSIGT

Menu
Batteristatus

Hjælpe-funktion

Nuværende program
Vælg program

Mute og 
volumenkontrol

Lydmenu

Download appen i:



PAR EVOKE APP TIL SMARTPHONE

APPLE iOS

•  Vælg “Indstillinger” – “Generelt” – “Tilgængelighed” 
– “MFi-høreapparater”

• Tænd Bluetooth

•  Sluk og tænd dine EVOKE F2 høreapparater. Vent til 
din iPhone har identificeret høreapparaterne. Hvis 
dine høreapparater ikke kan findes, så prøv at slukke 
og tænde dem igen.

•  Vælg EVOKE høreapparaterne klik “Par”.

Dine EVOKE høreapparater er nu parret med din 
iPhone, og du kan benytte EVOKE app.

ANDROID

• Vælg “Indstillinger” og tænd for Bluetooth

•  Sluk og tænd dine EVOKE høreapparater. Vent til 
din smartphone har identificeret dine høreapparater 
og vises under "Tilgængelige enheder”. Hvis dine 
høreapparater ikke kan findes, så prøv at slukke og 
tænde dem igen.

•  Vælg dine EVOKE høreapparater. Dine EVOKE 
høreapparater er nu parret med din smartphone og 
du kan benytte EVOKE app.

EVOKE APP KOMPATIBILITET

EVOKE app kan downloades i Apple Store og Google 
Play.

For at se vores seneste oversigt over hvilke 
smartphones, der er kompatible med EVOKE appen, 
bedes du besøge vores EVOKE app supportside:

www.widex.dk/EVOKE/EVOKEApp

EVOKE APPFEJLFINDING

Hvis du oplever problemer med at parre dine EVOKE 
F2 høreapparater til din smartphone, anbefaler vi, at 
du prøver følgende fejlfindingsforslag:

•  Tjek, at der er tændt for Bluetooth, og at 
høreapparaterne er tæt på din smartphone

•  Skift batterier på dine høreapparater

•  Sluk og tænd dine høreapparater ved at åbne og 
lukke batteridørene

•  Aktiver og deaktiver Flyfunktion

Hvis de ovenstående forslag ikke hjælper, anbefaler vi 
følgende skridt:

•  Fjern parringen ved at tilgå “Indstillinger” 
– “Generelt” – “Tilgængelighed” – “MFi-
høreapparater”. Vælg høreapparaterne og klik "Glem 
denne enhed"

•  Luk EVOKE appen, hvis denne er åben

• Genstart din smartphone

•  Sluk og tænd din smartphone og genstart 
parringsprocessen

Hvis du fortsat oplever problemer, kan du have for 
mange enheder tilknyttet dine høreapparater. Kontakt 
din audiolog for at få dem til at slette parringerne.

Hvis du oplever problemer med den streamede lyd i 
dine EVOKE F2 høreapparater, anbefaler vi følgende 
skridt:

•  Tjek, at dine høreapparater er parret til din 
smartphone

• Tjek, at Bluetooth er aktiveret

•  Skift batterierne på dine høreapparater

•  Aktiver og deaktiver Flyfunktion

•  Sluk og tænd for på din smartphone

For yderligere fejlfindingsmuligheder besøg vores 
EVOKE APP supportside:

www.widex.dk/support/evoke-app
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Apple og Apple-logoet er varemærker registreret af Apple Inc. i USA og andre lande. 
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