
� Aan-/uitknop
� Kleuren LCD-display
� Toetsen

Omhoog� Volume omhoog
Omlaag � Volume omlaag
Rechts � Volgend programma
Links � Vorig programma 
Midden Menu /selecteer /ZoomControl (2 sec.)/

“Home” stand (4 sec.)

� Mini USB-aansluiting
� Reset-knop

�

�

� �

�

Snelgids

Beschrijving 



De batterij opladen
Laadt u myPilot voor de 
eerste keer op, doe dit dan 
vijf uur lang, ook als het 
batterijsymbool stopt met 
knipperen.

myPilot in- en uitschakelen
Om de myPilot in of uit te 
schakelen, drukt u op de 
Aan-/uitknop en houdt u 
deze ongeveer een seconde 
ingedrukt tot het scherm 
oplicht of uitgaat.

“Home” knop
Druk 4 seconden op de middelste knop in een 
willekeurig scherm of menuniveau, om terug te keren
naar de standaard instellingen van uw hoorsysteem 
en het startscherm van myPilot.

Aan de slag
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Mijn weergave selecteren
Om een andere Mijn weergave te selecteren, gaat u 
naar het menu door te drukken op de middelste 
knop en vervolgens Instellingen te selecteren, en
daarna Mijn weergave. 

De “klassiek”-modus geeft u 
het meest volledige overzicht 
van het volume en het pro-
gramma, inclusief pictogrammen 
van de programma's.

In de “direct control”-modus 
selecteert iedere toets het aan-
gegeven programmanummer. 
Deze modus is alleen voor de 
programma- en volumeregelaar 
zonder toegang tot ZoomControl 
en het menu.

Het uiterlijk van de schermen van uw myPilot 
kan variëren, afhankelijk van de voorkeuren die 
zijn ingesteld door uw audicien.

myPilot gebruiken
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myPilot gebruiken

“Klassiek”-modus

De “klassiek”-modus 
geeft het volledige 
overzicht inclusief 
programma- en 
volumeinformatie.

� Druk op de linker of rechter pijl (�/�) om door 
de luisterprogramma's te bladeren.

� Druk op de pijl omhoog/omlaag (�/�) om het 
volume te wijzigen. Zie pagina 6 voor details.

� Druk kort op de middelste knop voor toegang 
tot de submenu's.

� Druk 2 seconden op de middelste knop om 
het ZoomControl-scherm te wijzigen. Zie pagina 7 
voor details.

4



5

myPilot gebruiken

“direct control“-modus
In de “direct control“-modus selecteert 
iedere toets het aangegeven program-
manummer.

De programmanamen worden 10 seconden weergegeven
nadat een nieuw programma geselecteerd is.

� Druk op de pijl omhoog/omlaag (�/�) om het
volume te wijzigen.

� Druk gelijktijdig 2 seconden op de linker- en 
rechterknop (�+�) om de direct control-modus
over te slaan

De beschikbare luisterprogramma's worden door
uw audicien ingesteld.

In de direct control-modus zijn de schermen voor
volumeregeling, submenu's en ZoomControl niet
beschikbaar. Snelkeuze is echter wel beschikbaar.

Programma’s

Kort indrukken
2 seconden indrukken

Links 
�
1
3

Midden

A
4

Rechts
�
2
5
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myPilot gebruiken

Het volume veranderen

Ga in de “Klassiek”-modus naar het Volumescherm 
door op � of � te drukken. In het Volumescherm 
kunt u het volume van de beide hoortoestellen 
gelijktijdig veranderen door te drukken op � om het 
volume te verhogen of � om het volume te verlagen.

Op vergelijkbare manier kunt u de volume-instelling 
van uw linker (of rechter) hoortoestel afzonderlijk 
wijzigen. Druk op � om de linkerzijde te kiezen (of �
om de rechterzijde te kiezen) nadat u zoals hierboven 
beschreven naar het Volumescherm bent gegaan. 
Druk daarna op � om het volume te verhogen en �
voor verlagen.



myPilot gebruiken

ZoomControl (optioneel)

Dankzij deze speciale 
functie kunt u uw hoor-
systeem naar voren, 
achteren, links of rechts 
richten.

� Druk in de “Klassiek”-modus of het startscherm 
2 seconden op de middelste knop om naar het
ZoomControl-scherm te gaan.

� Druk kort op de knop links, omhoog, rechts of
omlaag (� /� /� /� ) om de luisterrichting naar
links, voor, rechts of achter te selecteren.

� Druk kort op de middelste knop voor toegang 
tot de submenu’s.

� Druk nogmaals 2 seconden op de middelste knop 
om terug te keren naar het scherm voor 

programmaselectie en om het laatst gebruikte 
programma te activeren.

� Druk 2 seconden op de toets omhoog of omlaag 
om naar het volumeregelaarscherm te gaan.

Let op: Vraag uw audicien of ZoomControl beschik-
baar is op uw hoortoestellen.
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Speciale functies
In het menu Instellingen Snelkeuze          
Aan-/uitknop kunt u een speciale functie selecteren 
die geactiveerd wordt door kort drukken op de 
Aan-/uitknop.

“Home”
Druk kort op de Aan-/uitknop om de opgeslagen 
programma/volume-instellingen te activeren, 
zelfs in slaapstand.

Status uitlezen
Druk kort op de Aan-/uitknop voor het uitlezen 
van de status van het hoortoestel.

Visitekaart
Indien ingesteld, kunt u de contactgegevens 
van uw audicien in het hoofdmenu vinden onder
Contactgegevens.

myPilot gebruiken
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Voor uw veiligheid en om te profiteren van 
alle functies van uw myPilot, dient u de gebruiks-
aanwijzing van myPilot aandachtig te lezen. 
Besteed vooral aandacht aan het deel “Belangrijke 
informatie” en het volgende symbool        
dat verwijst naar bijbehorende waarschuwingen. 

Vraag uw audicien om meer help.

Belangrijke informatie
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