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Ακούστε τα 
χρώματα των ήχων.
Αξεσουάρ ακουστικών.



easyTek/easyTek App

touchControl App 
easyPocket

VoiceLink

eCharger
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Εξατομικεύστε την 
ακουστική σας εμπειρία.
Το πρωί πηγαίνετε τα παιδιά στο σχολείο, στο 
μεσημεριανό διάλειμμα συναντάτε φίλους, το βράδυ 
παρακολουθείτε τηλεόραση:  Κάθε μέρα είναι γεμάτη 
διαφορετικές περιστάσεις και συζητήσεις.  Δεν θα 
ήταν υπέροχο αν ο ήχος μπορούσε να ρέει κατ' 
ευθείαν στα αυτιά σας, αν μπορούσατε να ρυθμίζετε 
τα ακουστικά σας διακριτικά και να τα φορτίζετε 
εύκολα;

Ροή ήχου

Τηλεχειριστήρια

Συνοδευτικό μικρόφωνο

Φορτιστής

Ανακαλύψτε τις εύκολες λύσεις 
στις επόμενες σελίδες:



easyTek and easyTek App

touchControl App
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Πρακτικά αξεσουάρ.  
Σας επιτρέπουν να συνδέεστε έχοντας τον απόλυτο έλεγχο.

Γενικά

Τα ακουστικά σας βοηθούν να κινείστε κατά την 
διάρκεια της μέρας, τα αξεσουάρ σας βοηθούν να το 
κάνετε ακόμα πιο ευέλικτα.

Η μεγάλη ποικιλία των μοντέρνων, πρακτικών και 
εύχρηστων αξεσουάρ μας κάνει την καθημερινότητά 
σας ευκολότερη:  μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
των ακουστικών σας από απόσταση, να έχετε 
άμεση μετάδοση του ήχου στα ακουστικά σας από 
τις αγαπημένες σας συσκευές, ακόμα και να 
επωφεληθείτε από την δυνατότητα επαναφόρτισης. 
Τα κατάλληλα αξεσουάρ μπορούν να σας 
προσφέρουν περισσότερη πρόσβαση στις 
λειτουργίες των ακουστικών σας, εξασφαλίζοντας 
την σιγουριά της εύκολης ρύθμισης. Φανταστείτε 
πόσο θα σας απελευθέρωνε η διακριτική αλλαγή 
των προγραμμάτων ή της έντασης αγγίζοντας απλά 
το smartphone σας!  Η δυνατότητα να μπορείτε να 
δώσετε ένα μικρόφωνο σε κάποιο ομιλητή ώστε να 
μπορείτε να ακούσετε κάθε λέξη, δυνατά και 
καθαρά!  Η απλά να μπορείτενα τοποθετήσετε τα 
ακουστικά σας σε ένα φορτιστή κατά τη διάρκεια της
νύχτας, ώστε να είστε έτοιμοι για κάθε καινούργια 
μέρα.



easyTek and easyTek App
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easyTek & easyTek App. 

Φανταστείτε την καθαρότητα ενός τηλεφωνήματος, 
μιας τηλεοπτικής εκπομπής, ή της μουσικής αν 
μπορούσαν να μεταβιβάζονται κατ' ευθείαν στα αυτιά
σας.  Αυτά, και πολλά περισσότερα, προσφέρει το 
easyTek™.  Τοποθετημένο γύρω από το λαιμό πάνω
από τα ρούχα σας ή κρυμμένο κάτω από αυτά, σας 
επιτρέπει να συνδέεστε και να ρυθμίζετε την 
μετάδοση του ήχου κατ' ευθείαν στα ακουστικά σας,  
ή να το χρησιμοποιείτε σαν τηλεχειριστήριο.  Και 
όταν συνδυάζεται με την εφαρμογή easyTek App™ 
για smartphone Android και iOS, μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο για να 
ρυθμίσετε διακριτικά τα προγράμματα και την ένταση.
 

Ροή ήχου

Βελτιώνοντας την ακουστική σας 
εμπειρία, άνεση και διακριτικότητα.
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Ροή ήχουΤο easyTek.

Οι άμεσοι διακόπτες έντασης σας επιτρέπουν να 
αλλάξετε γρήγορα την ένταση των ακουστικών σας.  
Και τα ευδιάκριτα φωτάκια LED σας δίνουν σημαντικές 
πληροφορίες, όπως πότε είναι ώρα για να 
επαναφορτίσετε την μπαταρία.

Η μεταμόρφωση των ασύρματων ακουστικών σε 
στερεοφωνικά ακουστικά υψηλής ποιότητας είναι απλή.  
Ο έξυπνος διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών, σας 
επιτρέπει να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε 
το easyTek, να απαντήσετε σε ένα τηλεφώνημα, να 
αλλάξετε τα ακουστικά προγράμματα ή να μεταβείτε 
εύκολα σε ηχητικές πηγές όπως συσκευές μουσικής, 
τηλεόραση, και πολλά άλλα, μόνο με ένα διακόπτη.

Ροή ήχου:

Το easyTek σας επιτρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά σας με iPhone, 
iPad, συσκευές Android και κάθε τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth. 

Διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών
Κεραία τύπου Neckloop
Οπές μικροφώνου
Ενδεικτικά LED κατάστασης 
Υποδοχές σύνδεσης neckloop
Διακόπτες έντασης
Είσοδος ηχητικών συσκευών με υποδοχή 3.5 mm
Είσοδος για δέκτη FM
Διακόπτης επαναφοράς (reset)
Υποδοχή φόρτισης micro-USB

Τεχνολογία εύκολη στη χρήση.
Το easyTek με λεπτομέρεια.
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Η εφαρμογή easyTek App.
Περισσότερη διακριτικότητα, περισσότερη 
άνεση, περισσότερες δυνατότητες.

Ροή ήχου

Η εφαρμογή easyTek App προσθέτει στο easyTek 
ακόμα περισσότερες λειτουργίες προσθέτοντας 
παράλληλα το στοιχείο της διακριτικότητας.

Λίστα Προγραμμάτων 
Η λίστα προγραμμάτων 
χρησιμοποιεί σαφείς εικόνες 
με κείμενο επιτρέποντάς σας 
να επιλέξετε εύκολα το 
πρόγραμμα που επιθυμείτε.

Κύρια οθόνη
Η κύρια οθόνη της 
εφαρμογής easyTek App 
σας επιτρέπει γρήγορη 
πρόσβαση σε σημαντικές 
ρυθμίσεις όπως ένταση ή 
σίγαση, και σε βασικές 
πληροφορίες όπως το 
τρέχον πρόγραμμα.

SoundBalance 
Η ρύθμιση μπάσων και 
πρίμων είναι γρήγορη και 
εύκολη με την έξυπνη 
λειτουργία κύλισης.  
Απεικονίζεται επίσης με 
σαφήνεια η κατάσταση 
της μπαταρίας των 
ακουστικών σας και του 
easyTek.

Λειτουργίες ακουστικών         
 Χάρη στο απλό περιβάλλον,  

μπορείτε εύκολα να 
ρυθμίσετε με μεγαλύτερη 
ακρίβεια τον τρόπο με τον 
οποίο θέλετε να ακούτε, π.χ.  
να εστιάσετε σε κάποιον 
αριστερά σας σε ένα 
εστιατόριο χρησιμοποιώντας  
το Spatial Configuragor.

Υπερβαίνοντας ακόμα περισσότερο τις λειτουργίες 
του easyTek, η εφαρμογή easyTek App σας επιτρέπει
να δείτε την κατάσταση των ακουστικών σας στην 
οθόνη του smartphone σας, να διαχειριστείτε την ροή 
του ήχου από ηχητικές πηγές ή να την 
χρησιμοποιήσετε ως τηλεχειριστήριο.  Και επειδή 
μπορείτε να κάνετε όλες τις ρυθμίσεις με το 
smartphone σας, η αλλαγή των ρυθμίσεων απλά 
μοιάζει σαν να ασχολείστε με ένα μήνυμα.



INSTALL

App download.
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Τηλεχειριστήριο App download

touchControl App.
Απλά διακριτικό App-ίστευτη ευκολία στο κατέβασμα!

Απλά  κατεβάστε  την  εφαρμογή  easyTek  App  ή  την  εφαρμογή 
touchControl App στο Android ή στο iOS smartphone σας από το Google 
Play Store ή το Apple App Store. 

Μετατρέψτε το smartphone σας σε διακριτικό 
τηλεχειριστήριο για τα ακουστικά σας:  η εφαρμογή 
touchControl App™ σας επιτρέπει να απολαμβάνετε 
άνετο χειρισμό υψηλού επιπέδου στα δάχτυλά σας.

Βήμα 3

Βήμα 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
λογαριασμό στο Google Play 
Store για το Android τηλέφωνό 
σας ή στο Apple App Store για 
το iPhone σας.

Βήμα 2 Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
στο Google Play Store ή στο 
Apple App` Store με το Android  
ή το iOS smartphone σας.  
Βρείτε την εφαρμογή easyTek ή 
TouchControl App. 

Ακολουθείστε τις οδηγίες για την  
εγκατάσταση της εφαρμογής στο 
smartphone σας. 

Βήμα 4 Ανακαλύψτε πόσο εύκολο είναι 
να ρυθμίσετε τα ακουστικά σας 
δοκιμάζοντας απλά την νέα σας
 εφαρμογή.  Αν έχετε 
οποιαδήποτε απορία μη 
διστάσετε να ζητήσετε την 
υποστήριξη του ειδικού 
επαγγελματία για την ακοή.

Αλλαγές προγράμματος 
και έντασης 
Προσαρμοστείτε στις 
μεταβαλλόμενες ηχητικές 
περιστάσεις με εύκολες 
και διακριτικές ρυθμίσεις.

Μπάσα και πρίμα 
Χρησιμοποιείστε το 
SoundBalance™ για να 
αλλάξετε τον τόνο του 
περιβάλλοντός σας 
σύμφωνα με τις ηχητικές 
προτιμήσεις σας.



eCharger

easyPocket

VoiceLink
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Περισσότερα αξεσουάρ

Περισσότερα αξεσουάρ.
που προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες.

Τηλεχειριστήριο: easyPocket.
Το λεπτό easyPocket™ με τους 
μεγάλους, άνετους διακόπτες και την 
ευανάγνωστη οθόνη κάνουν τη ρύθμιση  
των λειτουργιών των ακουστικών σας 
ευκολότερη από ποτέ.

Αν  δεν  είστε  βέβαιοι  για  τα  αξεσουάρ  
που  είναι συμβατά με τα ακουστικά σας, 
θα χαρεί να σας βοηθήσει ο ειδικός 
επαγγλεματίας για την ακοή.

Συνοδευτικό μικρόφωνο:  VoiceLink.
Το VoiceLink™ συνδέεται με το easyTek ασύρματα.  
Όταν δώσετε το μικρόφωνο σε έναν ομιλητή, αυτό 
μεταδίδει άμεσα την φωνή του στα ακουστικά σας -  
πολύ χρήσιμο σε δύσκολες ηχητικές περιστάσεις 
όπως σε συσκέψεις.

Φορτιστής:  eCharger.
Το eCharger επαναφορτίζει και κάνει 
αφύγρανση των  ακουστικών κατά την 
διάρκεια της νύχτας, ώστε να μην 
ανησυχείτε για την αλλαγή μπαταριών.



Legal Manufacturer
For Siemens products:
Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany

Sivantos GmbH is a Trademark 
Licensee of Siemens AG.

Local Contact Information
House number and
street name
City and postal code
Country
Phone: +XX-XXX-XXX-XXXX
www.XXXXXXXXXXXXXXXXX

For Signia products:  
Signia GmbH 
Henri-Dunant-Strasse 100 
91058 Erlangen 
Germany

Το εμπορικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth είναι ιδιοκτησία 
της Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση τους από την Signia 
GmbH διαθέτει άδεια.  Τα άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα 
ανήκουν στους σχετικούς ιδιοκτήτες. 

Τα Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της 
Google Inc. 

Οι πληροφορίες του εντύπου περιλαμβάνουν γενικές 
περιγραφές των τεχνικών δυνατοτήτων, οι οποίες δεν 
διατίθενται πάντα στις εξατομικευμένες περιπτώσεις και 
μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αντιπροσωπεία Βορείου Ελλάδος
Μ. Ταρασούδη & Σια Ο.Ε.
Τσιμισκή 44, 546 23 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: 2310 231601, Fax: 2310 231682
www.tarasoudis.gr, e-mail: taras@otenet.gr  




