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Wat doet Jacoti  ListenApp? 	  
Jacoti ListenApp is een softwarematig hoorapparaat, het versterkt geluid ter compensatie van uw 
gehoorverlies. Jacoti ListenApp is geïndiceerd voor lichte tot matige gehoorverliezen, het draagt 
het CE merk en is goedgekeurd als medisch hulpmiddel in de EEA. Om Jacoti ListenApp te 
gebruiken heeft u een audiogram nodig dat recent werd gemeten door een gehoorexpert, op basis 
van dit audiogram versterkt Jacoti ListenApp een aantal frequenties meer dan anderen. Jacoti 
ListenApp versterkt zachte geluiden meer dan harde geluiden en detecteert en verzacht ruis. U 
kunt Jacoti ListenApp gebruiken op een iPhone 4S/ 5 / 5C / 5S en op iPod Touch 5de generatie of 
meer. De iOS versie moet iOS 7.0 of hoger zijn. 

 

                 
 
U moet gebruik maken van de originele Apple EarPods® met afstandsbediening en microfoon, 
deze laat u toe het geluidsniveau van op afstand aan te passen. U kunt het geluidsvolume ook 
met de hardware knop aan de zijkant van uw apparaat aanpassen. Let op, de microfoon kan 
ongewenste geluiden oppikken veroorzaakt door het schuren van de microfoon tegen kleding. 

 
 
Het hoofdscherm biedt u een set kaarten, deze geven de applicaties weer die door Jacoti 
ListenApp ondersteund worden. Het ondersteund bijvoorbeeld de modus omgeving / natuurlijk 
geluid (zoals een hoorapparaat) en applicaties zoals Jacoti Lola™ en Jacoti Music, alsook 
applicaties van derde. Door op een kaart te drukken, start Jacoti ListenApp met de verwerking van 
geluid van die applicatie, de gebruikersinterface zal er dan uitzien zoals in de rechter afbeelding. 



 

Bovenop de volume knoppen van uw apparaat, geeft de volume slider u de mogelijkheid tot het  
makkelijk aanpassing van geluidsvolume voor de omgeving/ natuurlijke geluidsmodus maar ook 
voor andere geluid producerende applicaties van derden. Een andere slider geeft u de 
mogelijkheid om de hoge en lage tonen aan te passen. 

 

 
 
Het bovenste gedeelte van de gebruikersinterface geeft het geluidsniveau weer van het geluid dat 
wordt verwerkt door Jacoti ListenApp. In de bovenstaande afbeelding (jacoti ListenApp staat in de 
microfoon, hoorapparaat mode) wordt het microfoon niveau weergegeven.  
Om de applicatie uit te schakelen, klik je op het kruis rechts bovenaan en selecteer de applicatie, 
of druk op een stapel kaarten onderaan en druk dan op de applicatiekaart die u wilt gebruiken.  
 
In het luisterprogramma “Natuurlijk Geluid”, compenseert Jacoti ListenApp uw gehoorverlies en 
houdt geen rekening met de luistersituatie. Het luisterprogramma “Spraak” is speciaal 
geoptimaliseerd voor “spraak verstaan”. Dit luisterprogramma kan nuttig zijn tijdens 
vergaderingen of presentaties, om tv te kijken of thuis in gesprek met vrienden en familie. Er zijn 
nog twee modi voor geluidservaring in multimedia: “Muziek” en “Film”. 
 
Het bovenste tandwiel icoon brengt u bij de instellingen. 
 
 



 

 
In “instellingen”, geven we u de mogelijkheid tot het bekijken en het aanpassen van uw 
persoonlijke gegevens en uw audiogram, tevens kunt u hier ook een link maken met de 
gehoorexpert van uw keuze. Deze kan, als u dat wenst, op afstand Jacoti ListenApp voor u 
aanpassen. Het expert scherm geeft u de mogelijkheid om een uitnodigingscode in te geven, die u 
kunt verkrijgen bij uw gehoorexpert. Indien u de code ingeeft, zal u automatisch gelinkt worden 
en het op afstand afstellen kan gestart worden. 

Opmerkingen 
Indien een gehoorexpert, via de web interface veranderingen aanbrengt aan de 
gebruikersinstellingen, dan zullen deze veranderingen, bij de volgende keer dat de gebruiker de 
applicatie opstart, worden opgeslagen in het apparaat van de gebruiker. 



 

 
	  

Hulp kri jgen van een gehoorexpert 
Om Jacoti ListenApp beter af te stellen kunt  u een gehoorexpert om hulp vragen. De gehoorexpert 
kan onze website bezoeken  om een Jacoti gehoorexpert te worden; https://restricted.jacoti.com. 
Op deze manier kan hij toegang krijgen tot meer parameters in Jacoti ListenApp en kan zo ook op 
afstand instellingen aanpassen via het internet. 

Verklaring van overeenstemming 
Dit Jacoti product voldoet aan al de eisen van Annex II van de Europese richtlijn 93/42/EEC 
Medische hulmiddelen. De volledige tekst van de overeenkomstigheidsverklaring kan u verkrijgen 
via de fabrikant.  

Handelsmerken 
Jacoti® en ListenApp® zijn geregistreerde handelsmerken van Jacoti bvba. 
Lola™ is een handelsmerk van Jacoti bvba 
Apple®, iPhone®, iPad®, iPod touch® and EarPods® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. 
  



 

 

Waarschuwingen 

 

Jacoti ListenApp® mag enkel gebruikt worden met originele Apple 
EarPods koptelefoons. Bij de 5de generatie iPod Touch, moet je Apple 
EarPods gebruiken met afstandsbediening en microfoon. Indien u een 
gehoorapparaat heeft, mag u deze niet gelijktijdig met Jacoti 
ListenApp® gebruiken. 

 

 

 

We merken op dat de microfoon geen geluid meer opneemt van zodra u 
verbind met een audio applicatie van een derde aanbieder. 

 

 
 

 

Gedeeltelijke afsluiting van het gehoorkanaal met EarPods 
koptelefoons, kan tot irritatie leiden van het buitenoor. Indien dit zich 
voordoet, dan zal u het gebruik van Jacoti ListenApp® moeten 
verminderen en een NKO dokter in de buurt moeten consulteren. 

 

 

 

Indien u Jacoti ListenApp® vele uren wilt gebruiken, zorg er dan voor dat 
de batterij van het apparaat blijft opladen. 

 

 

 

Jacoti ListenApp® kan het geluid niet versterken tijdens een normaal 
telefoongesprek. 

 

 

 

Jacoti ListenApp® versie 2.0 kan veilig gebruikt worden tot Juni 2015. Na 
deze datum wordt deze versie van Jacoti ListenApp® niet meer 
ondersteund door Jacoti bvba.  Check of er  updates of  nieuwere versies 
van Jacoti ListenApp® beschikbaar zijn in de app store. 

 

 

 

Gebruik enkel Jacoti ListenApp als u een recent audiogram heeft en als 
uw gehoorverlies binnen het aanpasbereik van Jacoti ListenApp valt. 

 

 

      

U kunt ons  beleid in verband met privacy, handelsmerken en 
intellectuele eigendom terugvinden op onze website 
http://www.jacoti.com  

 

 



 

 
Jacoti ListenApp® wordt niet ondersteund op een jailbroken apparaat. 

 

 

Fabrikant 

 
U kunt ons contacteren op info@jacoti.com 

 


