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Inleiding
Genie 2 is bijgewerkt met een reeks nieuwe functies en
verbeteringen. De volgende pagina’s bevatten een kort overzicht.

Wat is nieuw in Genie 2?
| Ondersteuning voor nieuwe producten
De volgende nieuwe producten worden ondersteund:
• C
 ustom Oticon Opn 1, Opn 2 en Opn 3-toestellen:
IIC, CIC, ITC, ITE HS en ITE FS
• O
 ticon Siya 1 en Siya 2 miniRITE, miniRITE-T, BTE PP, BTE
en Custom toestellen: IIC, CIC, ITC, ITE HS en ITE FS
• D
 e Amigo R12G2 FM-ontvanger en FM/DAI-instellingen worden
ondersteund voor BTE13 PP
Zie voor meer informatie de technische databladen voor Oticon Opn,
Oticon Siya en Oticon Amiga die beschikbaar zijn via Genie 2.
LET OP
Nieuwe hoortoestellen die u ontvangt hebben mogelijk een nieuwe
firmwareversie die niet compatibel is met uw oude G enie 2-installatie.
U dient daarom altijd de nieuwste Genie 2-software te installeren
wanneer u het ontvangt van Oticon.

| Nieuwe aanpasfuncties
Genie 2 is bijgewerkt met nieuwe functies voor ondersteuning van
Oticon-hoortoestellen, beschikbaar voor alle prestatieniveaus:
• Instellingen overzetten
• REM AutoFit met Verifit®LINK
• Aanpassingen in het aanpasproces
Eerder aangeschafte Oticon Opn-hoortoestellen moeten worden
geüpgraded voor ondersteuning van de nieuwe aanpasfuncties.
Dit wordt gedaan door de Oticon Firmware Updater te gebruiken,
die de hoortoestellen bijwerkt naar de nieuwste firmware die
is gepubliceerd in 2018.2.

| Instellingen overzetten
Met Instellingen overzetten kunnen geselecteerde versterkingsgerelateerde instellingen worden overgezet van het ene hoortoestel naar
het andere. Dit is mogelijk tussen verschillende typen hoortoestellen,
aanpasniveaus en productfamilies op het Velox-platform.
Met dit hulpmiddel kunt u de instellingen van programma 1
overzetten naar een ander type hoortoestel. Dit is van toepassing
op versterking, MPO, de h
 uidige stap in Adaptatiemanager, Voorkeur
Zacht geluid en Voorkeur Helderheid. Deze instellingen worden zo
goed mogelijk gekopieerd afhankelijk van het doelhoortoestel en
worden aangepast aan de nieuwe akoestische configuratie. Alle overige
instellingen blijven zoals voorgeschreven voor het doeltoestel.
U kunt het hulpmiddel vinden in de Aanpas-stap door op
Hulpmiddelen te klikken en vervolgens op Instellingen o
 verzetten.
Zie de helpbestanden voor informatie over het gebruik van
Instellingen overzetten.

| REM AutoFit met Verifit®LINK
REM AutoFit is een intuïtief hulpmiddel waarmee u het REMverificatieproces efficiënt kunt uitvoeren met hoge kwaliteit
en controle over de aanpassing.
REM AutoFit werkt met meerdere REM-systemen, waaronder
Interacoustics, MedRx en Otometrics. Audioscan is nu toegevoegd
aan de lijst. Alle metingen worden echter uitgevoerd vanuit Genie 2
in een geregelde workflow en REM AutoFit past de versterking van
het hoortoestel automatisch aan het doel aan. Verdere handmatige
afstemming en meting is ook mogelijk.
REM AutoFit met VerifitLINK is compatibel met zowel Verifit 1
(serienummer 2070 en hoger) als Verifit 2 via een netwerkverbinding. Het bevat enkele belangrijke functies zoals de spraakverstaanbaarheidsindex, MPO-meting en couplergebaseerde meting (S-REM).

| Aanpassingen in het aanpasproces
• S
 imulatieknop in de familiestap. Eerder werd een gesimuleerde
aanpassing gestart door een hoortoestelfamilie te selecteren.
Om de intuïtiviteit te verbeteren, is nu een simulatieknop
geïntroduceerd.
• D
 e verbindingsflow is geoptimaliseerd door het venster voor
opsporen en de luidsprekerselectie te combineren, zodat er
minder kliks nodig zijn voor een aanpassing.
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