COMO UTILIZAR
O REMOTE CARE

AJUSTES NO SEU
APARELHO SEM
SAIR DE CASA
O ferramenta Widex Remote Care permite que você
converse com seu fonoaudiólogo através de uma
chamada de vídeo e receba os novos ajustes feitos no
software de programação. E o melhor: é possível
realizar uma triagem para avaliar o funcionamento do
circuito de seus aparelhos, sem sair de casa!

COMO
APROVEITAR AO
MÁXIMO SUA
CONSULTA
Ter os ajustes a distância pode parecer uma
experiência diferente das consultas presenciais. Por
isso, damos algumas dicas de como se preparar para a
chamada de vídeo!
• Verifique se os seus aparelhos auditivos, celular e
remote link estão com a bateria cheia.
• Encontre um lugar calmo e confortável para fazer a
chamada

• Segure
o celular com firmeza durante a chamada. Se

possível, utilize um suporte para deixar seu celular
parado!
• Mantenha
a câmera focando no seu rosto, para que

o seu fonoaudiólogo te veja
• Fique
sempre focado na consulta. Evite outras

chamadas, ou conversas com outras pessoas

Caso seu fonoaudiólogo não esteja olhando
diretamente para você durante a consulta, o motivo
mais provável é que ele esteja fazendo anotações para
registrar as suas preferências!

Android

COMO PAREAR O
REMOTE LINK COM
SEU SMARTPHONE
ANDROID
Seu fonoaudiólogo ajustará o REMOTE LINK com o seu
perfil, mas o acessório também precisará ser
conectado ao seu smartphone

GUIA PARA SMARTPHONES ANDROID
• Baixe
o WIDEX REMOTE CARE na loja Google Play

• Siga o passo a passo* (figuras 1-7)

• Quando o processo estiver completo, você verá a
tela
de boas vindas (figura 8) e poderá iniciar a

consulta no horário agendado.

*Algumas

etapas extras podem aparecer dependendo do modelo do seu
smartphone. Por exemplo, aceitar que o aplicativo utilize a câmera e
microfone do celular. Nestes caso, basta confirmar.
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IOS (Apple)

COMO PAREAR O
REMOTE LINK COM
SEU SMARTPHONE
IPHONE
Seu fonoaudiólogo ajustará o REMOTE LINK com o
seu perfil, mas o acessório também precisará ser
conectado ao seu smartphone

GUIA PARA SMARTPHONES IPHONE
• Baixe
o WIDEX REMOTE CARE na loja App Store

• Siga o passo a passo* (figures 1-6)

• Quando o processo estiver completo, você verá a
tela
de boas vindas (figura 7) e poderá iniciar a

consulta no horário agendado.

*Algumas
etapas extras podem aparecer dependendo do modelo do seu

smartphone. Por exemplo, aceitar que o aplicativo utilize a câmera e
microfone do celular. Nestes caso, basta confirmar.
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COMO INICIAR A
CONSULTA VIA REMOTE
CARE
• Abra

o aplicativo REMOTE CARE
• Ligue
o REMOTE LINK pressionando o botão power

por 2segundos. Assim que a consulta for iniciada,
seu fonoaudiólogo estará pronto para se conectar
com seus aparelhos auditivos.
• Pressione
“Se juntar a reunião” no aplicativo e

aguarde seu fonoaudiólogo entrar na consulta.
Agora você está pronto para ter ajustes à distância
com o Remote Care
Quando a consulta estiver próxima ao fim, deixe seu
fonoaudiólogo finalizar a chamada para verificar se
todas as alterações foram feitas e salvas com sucesso.
Assim que a chamada for finalizada, você pode fechar
o aplicativo e aproveitar os ajustes personalizados
para melhorar sua audição!
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