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Os recursos podem variar por país

*Para aparelhos auditivos AI.
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Aparelhos auditivos compatíveis
com Thrive

Faça o Download do Aplicativo Thrive
Hearing Control para Dispositivos
Android
O Aplicativo Thrive Hearing Control facilita o controle e ajuste de
seus aparelhos auditivos com o seu dispositivo Android compatível.
Baixar o aplicativo é fácil. Siga as instruções abaixo:
Passo Um: Em um dispositivo Android

RIC R

mRIC 312

BTE 13

RIC 312

compatível, abra a “Google play Store”.

Acima estão os aparelhos auditivos da plataforma Thrive™ de 2.4 GHz que
funcionam com o Aplicativo Thrive Hearing Control.

Passo Dois: Digite “Thrive Hearing
Control” na área de pesquisa.

Thrive hearing control

Android

Passo Três: Toque em “OBTER” para fazer

O sistema operacional Android é responsável por gerenciar a

o download do aplicativo para o seu dispositivo.

conectividade entre os dispositivos Android e os aparelhos auditivos

Siga as instruções na tela para instalar o aplicativo.

compatíveis com Thrive. O Aplicativo Thrive Hearing Control é uma
ferramenta complementar para seus aparelhos auditivos, ele oferece
uma variedade de recursos de aprimoramento. Com o Thrive, você
pode personalizar seus aparelhos auditivos para que eles se adequem
ao seu estilo de vida.
Para obter as informações de compatibilidade mais recentes, visite
starkey.com/thrive-hearing

Passo Quatro: Depois que o aplicativo
for instalado, abra o Aplicativo Thrive Hearing
Control na tela inicial ou na Lista de Aplicativos.

OBTER

6 | Fazendo o Download
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Iniciar/Configuração

Conectividade para Dispositivos Android

Após a primeira execução do Aplicativo Thrive Hearing Control,

Siga as instruções abaixo para conectar seus aparelhos auditivos ao

será solicitado várias vezes que você confirme o contrato de licença

seu dispositivo Android. Se o seu aparelho auditivo perder a conexão

e a política de privacidade, além de personalizar as configurações

com o dispositivo, repita as instruções abaixo para reconectar.

do aplicativo. Você poderá configurar notificações, escolher entre
o modo básico ou avançado e configurar uma conta na nuvem
para o recurso Hearing Care Anywhere™.

1. Inicie o aplicativo Thrive.
2. Após a pesquisa, os aparelhos auditivos disponíveis serão
exibidos na tela. Observe que cada aparelho auditivo
aparecerá separadamente.
3. Marque a caixa ao lado de cada aparelho auditivo
e selecione Conectar.
NOTA: O emparelhamento ainda pode ser concluído através do menu
Bluetooth® do seu dispositivo Android, se preferir.

Reconectando seus aparelhos auditivos
ao seu Dispositivo Android
Quando você desliga seus aparelhos auditivos ou o dispositivo
Android, eles não continuarão conectados. Para reconectar,
ligue o dispositivo Android e ligue os aparelhos auditivos.
Os aparelhos auditivos irão se conectar automaticamente ao seu
dispositivo Android. Se estiver com problemas para reconectar
seus aparelhos auditivos e o aplicativo, verifique as configurações
de Bluetooth no seu dispositivo Android para garantir que seus
aparelhos auditivos ainda estejam emparelhados. Caso contrário,
repita o processo de emparelhamento.

8 | Tela Inicial
Configurações
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Status de Conexão

Configurações

Ajuda

Toque para abrir o menu. Consulte a seção Configurações para encontrar
uma descrição completa.
Thrive™
Assistant
Memória
Atual

Pontuação
Corporal

Pontuação
Thrive
Pontuação
Cerebral

Ajuda
O recurso Ajuda explica a função de cada tela disponível. Toque no
ícone de Estrela na parte superior da tela para obter ajuda para uma
tela específica. Todos os arquivos de ajuda podem ser encontrados
em Configurações > Guia do Usuário.

Status de Conexão
Toque para visualizar o status atual da conexão dos seus aparelhos

Mudo

Comfort
Boost

auditivos.

Thrive Assistant*
Você pode ativar um assistente de voz no aplicativo Thrive para fazer
uma pergunta como: “Como personalizo as minhas configurações dos
aparelhos auditivos?” O Thrive Assistant usa o microfone do telefone
para ouvir sua pergunta e, em seguida, fornece uma resposta por meio
de um arquivo de ajuda ou de serviços na nuvem. O Thrive Assistant
pode ser acionado por meio do ícone no aplicativo Thrive ou por um
toque duplo em seu aparelho auditivo com AI.

Memória Atual
Navegação
Voltar
para Início
Volume do Aparelho Auditivo

Menu de Memória

A memória que você está usando atualmente é exibida aqui.
*Requer uma conta na nuvem.
*Os recursos podem variar por país

Volume do Microfone

10 | Tela Inicial
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Normal

Pontuação Thrive

Início

Um resumo do bem-estar corporal e cerebral. 12:30
Isso aparecerá apenas

Toque no ícone Início para retornar

quando estiver usando aparelhos auditivos com AI.

Mic +
á tela principal.

12:30

Mini Microfone

Normal

TV

92

Normal

Volume

Pontuação Thrive

Aumente/diminua o nível de volume dos seus aparelhos auditivos,

68 BPM

deslizando o indicador de cada lado ou usando o controle deslizante
Mic +

Mini Microfone

Volume da Transmissão

TV

geral (entre os controles deslizantes esquerdo e direito) para ajustar os

D

dois lados simultaneamente. Toque duas vezes em qualquer lugar do
controle geral para retornar o volume ao nível padrão definido pelo seu

E

Volume do Microfone

profissional da audição.
Volume da Transmissão
12:30

Mudo

Normal

Toque no botão Mudo para que os microfones
Volume do Microfone

dos dois aparelhos auditivos fiquem mudos.

Toque no ícone do Menu de Memória para

Toque nele novamente para ativar os

visualizar e selecionar as memórias disponíveis

microfones dos aparelhos auditivos.

ou para criar uma nova memória.
Navegação

Navegação

Alerta de Queda

O ícone Navegação fornece acesso as

Acessórios

seções mais usadas, Acessórios, Pontuação

Pontuação Thrive

Thrive (para aparelhos auditivos AI),

Personalizar

Personalizar e Início.

Menu de Memória

12:30

Normal

142

Memórias do Aparelho Auditivo

Thrive Score

Normal
Golfe
Ar Livre
Carro

Memórias Personalizadas

Temp
Cinema
Personalizado
Nova Memória

12 | Telas de Personalização
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Telas de Personalização

12:30

Toque em Personalizar para obter acesso

Normal

Ruído Mecânico

12:30

Ruído Mecânico reduz os sons produzidos

a uma variedade de controles para

Normal

por máquinas para aumentar seu conforto em

personalizar suas memórias do aparelho

ambientes ruidosos. Colocar mais na direita

Equalizador

auditivo.

Uso em Ruído

proporciona mais conforto durante o ruído.
O bloco azul exibe a configuração atual.

Equalizador

0

0

0

0

Baixo

Médio

Alto

Ultra

Personalizar oferece barras de equalização
para várias faixas de frequência. Você
pode deslizar para cima ou para baixo para

Sem Ruído

Ruído

ajustar a sua qualidade de som preferida.
Você pode ajustar de forma diferente
em cada memória.

12:30

Normal

Normal

A seção Vento fornece controle para reduzir

Fala em Ruído
Fala em Ruído reduz a quantidade

12:30

Vento
o som do ruído do vento soprando nos

Uso em Fala

Uso em Vento

microfones do aparelho auditivo. Colocar

de ruído de fundo que entra em seus

mais na direita proporciona mais conforto

aparelhos auditivos. Você pode ajustar

durante o ruído. O bloco azul exibe

isso individualmente em cada memória do

a configuração atual.

aparelho auditivo. Colocar mais na direita
proporciona mais conforto durante o ruído.
O bloco azul exibe a configuração atual.
Sem Ruído

Ruído

Sem Ruído

Ruído

14 | Telas de Personalização
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Direcionalidade
do Microfone

12:30

pontuações Corporais e Cerebrais. Você pode atingir uma pontuação

A Direcionalidade do Microfone fornece a
capacidade de controlar o som ao seu redor
em cada memória. Use esta opção para

Direcionalidade do Microfone

de 200 por dia.
12:30

Fixo

Monitoramento Cerebral é composto por

Tudo em volta

melhorar a sua capacidade de ouvir conversas,

três segmentos. Cada segmento possui um

focando o microfone nos sons em frente a
você. O modo automático segue sons de fala

Pontuação Thrive*
A Pontuação de Bem-Estar Geral Thrive é uma combinação das

Normal

valor em pontos para exibir como você está
Troca

Cérebro

usando seus aparelhos auditivos. O aplicativo

Automático

com base nos níveis de ruído.

92

Thrive lê dados de uso dos seus aparelhos

100

auditivos e exibe seus pontos de progresso
do dia. Seu objetivo é 100 pontos por dia.

SoundSpace
12:30

SoundSpace™ permite transformar seu
dispositivo Android em uma ferramenta

Normal

de ajuste de configurações personalizadas
para seus aparelhos auditivos. Ele fornece
a capacidade de modificar a resposta de
qualquer uma das suas memórias Thrive
personalizadas para se adequarem melhor
a um ambiente específico. À medida que
você move o dedo pela tela em branco, as
configurações dos seus aparelhos auditivos
mudam temporariamente para que você

SoundSpace
O ícone pulsante indica
as conﬁgurações de memória
que você está ouvindo
no momento.
Mova o ícone ao redor do
espaço e ouça o som dos seus
aparelhos auditivos mudar.
Quando você encontrar o local
que tem o melhor som, toque
em Concluído.

Concluído

11 de agosto de 2018

Pontuação de Uso são pontos ganhos ao

Pontuação de Uso

38/40

usar seus aparelhos auditivos diariamente.

Pontuação de Engajamento

36/40

Quanto mais você os usa, mais pontos

Pontuação de Audição Ativa

18/20

ganha (40 pontos possíveis).
Pontuação de Engajamento são pontos
ganhos ao usar seus aparelhos auditivos para
conversar com outras pessoas. Quanto mais
tempo é gasto em ambientes com fala conversacional,
mais pontos são ganhos (40 pontos possíveis).
Pontuação de Audição Ativa são pontos ganhos
quando os aparelhos auditivos se adaptam
a ambientes auditivos desafiadores (20 pontos possíveis).

possa ouvir uma variedade de opções.
*Para aparelhos auditivos AI.

Detecção de Queda e Alertas | 17

16 | Telas de Pontuação Thrive
Monitoramento Corporal é composto pelo

12:30

progresso nas três metas diárias de atividade
física. Completar os três objetivos resultará
monitora passos e os dados são transmitidos
definir/modificar as metas nas Configurações.

usado para enviar uma mensagem de alerta

100

contendo sua localização GPS para contatos

para o aplicativo ao longo do dia. Você pode

11 de agosto de 2018

Atividade exibe seu progresso em

Alerta de Queda
Sistema Ativo
Contatos (Até 3)

John Doe

Jane Doe

selecionados, caso você caia ou sofra um

Passos

9,123/10,000

Distância

4.73 mi

Passos exibe o seu progresso em direção
à meta diária de passos (40 pontos possíveis).

12:30

O recurso de Alerta de Queda pode ser

82

em todos os 100 pontos. O aparelho auditivo

Detecção de Queda
e Alertas*

evento não relacionado à queda. O Alerta de

Adicionar Contato

Quedas Detectadas

Queda pode ser configurado para enviar alertas
12:00

Atividade

12:00

25/30 min

automatizados e/ou iniciados manualmente.

21/12/2018

---

1

12/7/2019

1/3/2018

Movimento

11/12 hr

Alerta Automático permite que os sensores

direção à sua meta diária de exercício

em seus aparelhos auditivos detectem uma

(40 pontos possíveis).

queda automaticamente.

Movimento exibe seu progresso com a meta

Alerta Manual permite que você “pressione

de se movimentar a cada hora (20 pontos possíveis).

e segure” o controle de usuário dos aparelhos
auditivos para enviar uma mensagem de alerta.

NOTA: Os aparelhos auditivos devem conectar-se regularmente ao telefone
durante o dia e o aplicativo Thrive deve ser mantido aberto em segundo
plano no telefone.

Uma mensagem de alerta será enviada
pelo aplicativo Thrive quando uma queda
for detectada automaticamente ou iniciada

3/10/2019

14/12/2019

1

2

1

Alertas Manuais

---

---

5/7/2019

1

Alerta Iniciado

38

Segundos

texto será enviada para um máximo de três
Cancelar Alerta

recebimento da mensagem e visualizar um
mapa que indica sua localização.
*Para aparelhos auditivos AI.

1

12:30

manualmente por você. A mensagem de
contatos predefinidos, que podem confirmar o

11/11/2019

1

Enviar Alerta

18 | Detecção de Queda e Alertas
Cancelamento do Alerta permite cancelar um Alerta Automático
ou Alerta Manual a partir dos seus aparelhos auditivos ou do seu
smartphone. Para cancelar uma mensagem de alerta a partir do
seu aparelho auditivo, pressione o controle de usuário do aparelho
auditivo. Você será informado sobre o cancelamento no aplicativo
Thrive e através de um indicador de fala nos seus aparelhos auditivos.
As mensagens de Alerta de Queda podem ser canceladas dentro de
60 ou 90 segundos conforme pré-selecionado após o início do alerta.

Acessórios | 19
Acessórios
O aplicativo Thrive fornece a capacidade
maioria dos acessórios Starkey Hearing

No aplicativo, você pode selecionar um

Volume da Transmissão

acessório emparelhado, iniciar e interromper
da transmissão e dos sons do ambiente.

de Alerta de Queda.

Mini Microfone

diretamente com seus aparelhos auditivos.

a transmissão de áudio e controlar o volume

solicitando que eles confirmem a participação no seu sistema

Mic +

Technologies™. Estes acessórios emparelham

mensagens de texto de alerta. Você deve inserir o nome e o número
Cada um dos seus contatos receberá uma mensagem de texto

Normal

de controlar a transmissão de áudio da

Você pode identificar até três contatos para os quais deseja enviar
do celular para cada contato no aplicativo Thrive em seu smartphone.

12:30

Volume do Microfone

TV

20 | Configurações
Guia do Usuário
Uma visão geral de cada tela/recurso está disponível no aplicativo
Thrive. Cada seção exibe detalhes das telas e descreve suas funções.

Configurações do Dispositivo
As configurações avançadas dos seus aparelhos auditivos podem
ser ativadas/desativadas ou definidas nesta área.
Gesto de Toque* permite ativar ou desativar o gesto de toque,
definir a sensibilidade e definir qual recurso será ativado pelo gesto
de toque (Thrive Assistant ou Iniciar/Interromper a Transmissão
do Acessório).
Transmissão Automática permite que seus aparelhos auditivos
reconheçam quando uma transmissão de áudio é iniciada e troquem
automaticamente para uma memória diferente e ajustem uma
redução de microfone de áudio.

Configurações | 21
15 minutos. Coloque seus aparelhos auditivos novamente para que
eles retornem ao modo normal.

Pontuação Thrive*
Seção de Configurações para a Pontuação Thrive. Você pode
adicionar/atualizar seus dados demográficos para que seu
monitoramento de passos seja mais preciso. Além disso, você pode
definir/modificar as metas de Passos, Atividade e Movimento.

Alerta de Queda*
A sensibilidade do Alerta Automático permite ajustar a sensibilidade
do Alerta Automático no aplicativo Thrive. Aumentar a sensibilidade
aumenta a probabilidade de uma queda ser detectada. Diminuir a
sensibilidade pode ajudar a reduzir a probabilidade de alertas falsos.
Perfil permite modificar as informações do seu perfil.

Comfort Boost permite que seus aparelhos auditivos reduzam
agressivamente o ruído enquanto otimizam a qualidade do som
em ambientes ruidosos.

Indicadores de Alerta Automático e Alerta Manual permitem revisar

Alertas permite que o seu aparelho auditivo toque um tom de alerta
para determinadas notificações do celular, como eventos da agenda,
emails e mídias sociais.

Contatos permite que você adicione, edite ou exclua um contato.

Ligar/Desligar* economiza energia da bateria de forma automática
quando você não estiver usando seus aparelhos auditivos.
Retire os aparelhos auditivos da orelha, coloque-os em uma superfície
plana e estável, e eles entrarão no modo de baixa energia após

sendo 60 ou 90 segundos como opções de tempo.

*Para aparelhos auditivos AI.

e demonstrar os indicadores de Alerta de Queda para que exista
familiaridade caso uma queda aconteça.

Temporizador de Cancelamento permite selecionar o tempo de
atraso entre a detecção de queda e o envio da mensagem de alerta,
Mensagem de Alerta permite editar seu nome e exibe um
exemplo de mensagem de alerta.
*Para aparelhos auditivos AI.

22 | Configurações
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Tradução*
Tradução é um recurso que permite que
você selecione o seu idioma e o idioma

12:30

Tradução
Português

Autoverificação
Autoverificação fornece uma maneira rápida

Francês

Esse novo recurso é ótimo. Fico feliz que
isso fará parte do aplicativo.

e conveniente para os pacientes analisarem

12:30

Autoveriﬁcação
Autoveriﬁcação realiza um teste de diagnóstico
dos componentes nos seus aparelhos auditivos.
Coloque os dispositivos na primeira memória,
remova-os dos ouvidos, posicione-os em uma
superfície plana com as olivas apontando para
cima e toque em “Executar Diagnóstico”.

de outro orador para iniciar uma conversa.

o desempenho de seu sistema de aparelhos

Quando você fala próximo ao telefone, o

auditivos. Com a Autoverificação, você pode

Receptor

executar diagnósticos de desempenho dos

Microfone

componentes dos seus aparelhos auditivos,

Circuito

incluindo microfone, receptor, circuito

Sensor FC

aplicativo traduz sua fala e exibe no idioma
da outra pessoa. Quando a outra pessoa
falar próxima ao telefone, o aplicativo
traduzirá a fala, exibirá em seu idioma e

C’est une excellente nouvelle fonctionnalité.
Je suis content que ce soitva faire partie de
l’application.

transmitirá** o texto traduzido para seus
aparelhos auditivos.

e sensores.

E

D

Última execução em 14 de janeiro de 2018

Autoverificação exibirá o desempenho dos
componentes e fornecerá instruções de

Executar Diagnóstico

manutenção, se necessário (a maioria dos

Transcrição*
Transcrição é um recurso que permite que
você tenha legendas nas situações do
mundo real. Quando você ou outras pessoas
falarem próximas ao telefone, o aplicativo
Thrive transcreverá as falas e exibirá na tela

12:30

Transcrever

problemas ocorre devido a cera/detritos
e pode ser resolvida facilmente). O seu

Português

profissional da audição fará a configuração

Esse novo recurso é ótimo. Fico feliz
que isso fará parte do aplicativo.

inicial da Autoverificação para estabelecer
a referência.

do celular. Há também a opção de salvar

Lembretes

o testo transcrito, enviar como mensagem,

O recurso de Lembretes pode ajudar a

copiar ou enviar por e-mail.

lembrar eventos importantes em sua vida

*Para aparelhos auditivos AI.
**A transmissão de áudio é compatível com
determinados dispositivos Android. A transmissão
também é suportada com o uso de um Microfone
Remoto + ou Mini Microfone Remoto.

12:30

Novo Lembrete
Lembretes
Medicação
23/5/19, 7:00, Diariamente
Novo Lembrete

agitada, sem que você precise se lembrar
de tudo.
Next
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Você pode configurar notificações de lembrete
visuais em seu smartphone e/ou notificações
de lembrete sonoras transmitidas de
seu smartphone* para seus aparelhos
auditivos, essas notificações podem ser
para várias tarefas, por exemplo: lembretes
de medicamentos, limpar seus aparelhos
auditivos, fazer exercícios e beber água.
Além disso, você pode personalizar seus
lembretes, por exemplo: tomar remédios
para pressão arterial, passear com o
cachorro, ligar para o fisioterapeuta ou levar
uma garrafa de água e um tapete para
o yoga. Depois de definir o nome, a data
e a hora do lembrete, você pode selecionar
a opção para repetir esse lembrete
diariamente, semanalmente, mensalmente
ou anualmente.
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12:30

Novo Lembrete

Me lembre de...

*A transmissão de áudio é compatível com
determinados dispositivos Android. A transmissão
também é suportada com o uso de um Microfone
Remoto + ou um Mini Microfone Remoto.

Criando uma Conta

Tomar Medicamentos
Ir ao médico
Pegar Prescrição

O Hearing Care Anywhere exige que você crie sua conta. Por meio

Limpar Aparelhos Auditivos

dessa conta, seus aparelhos auditivos podem realizar um backup e

Exercícios

sincronizar entre vários telefones. Você pode criar uma conta durante

Beber Água

o processo de instalação ou mais tarde, se desejar. Você pode criar
uma conta usando uma conta existente do Facebook ou do Google
ou também pode criar sua conta usando um email e uma senha de
sua escolha.
espaço
Next

Concluído

Backup
Quando você faz alterações usando o aplicativo Thrive, essas

12:30

Novo Lembrete
Nome do Lembrete

alterações são salvas na sua conta da nuvem para fazer backup
em tempo real de suas configurações.

Tomar Medicamentos

Lembre-me
Iniciar em

E você não precisa se preocupar se não
conseguir realizar a tarefa no momento
em que receber seu lembrete, tarefas
atrasadas serão exibidas em vermelho na tela
Lembretes até você desmarcá-las.

Hearing Care Anywhere

23 de maio de 2019 às 7:00

Repetir Lembrete
Diariamente

Semanalmente

Mensalmente

Anualmente

Lembrete Audível

Concluído

Ajustes Remotos
O seu profissional da audição pode ativar a programação remota.
Isso permite que você solicite ajustes e ajude a melhorar sua
experiência auditiva sem precisar ir até o local de atendimento.

26 | Configurações
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Avaliação dos Pacientes
Quando você interage com seu profissional
da audição através do Hearing Care

12:30

Avaliação

Opções em Configurações do Aplicativo incluem a capacidade

Quão satisfeito você está com
o ajuste recente?

de alternar entre os modos Básico ou Avançado e redefinir

Anywhere para solicitar e receber ajustes

completamente todas as configurações do aplicativo Thrive. O modo

remotos, você pode fornecer feedback
sobre sua satisfação com as alterações de

Configurações do Aplicativo

Como essas novas conﬁgurações se
comparam com as conﬁgurações anteriores?
Pior

programação sugeridas. Será solicitado que

Igual

Melhor

você avalie como os aparelhos auditivos

Avançado tem funcionalidades completas para todos os recursos
do aplicativo, enquanto o modo Básico possui um conjunto das
funcionalidades básicas.

estão e a classificação será enviada ao seu

Sobre

profissional da audição para garantir sua

Fornece informações sobre a Starkey Hearing Technologies,

satisfação.

o Contrato de Licença do Usuário Final, a política de privacidade e a
Sua classiﬁcação será enviada ao seu proﬁssional da audição
e também ajudará no aperfeiçoamento de soluções para
aparelhos auditivos ao longo do tempo.

Concluído

Encontre Meus Aparelhos
Auditivos

Modo de Demonstração
12:30

Encontre Meus Aparelhos Auditivos

O recurso Encontre Meus Aparelhos Auditivos

que o aplicativo funcione sem nenhum aparelho auditivo conectado,
Os ajustes feitos no Modo de Demonstração não serão aplicados

de seus aparelhos auditivos em um mapa.
Quando o recurso Encontre Meus Aparelhos
Auditivos for acessado, você verá um mapa

D

Atual

E

Atual

6700 Washington Ave.
Eden Prairie, MN 55344

com uma nota mostrando o local em que seus
aparelhos auditivos foram registrados pela
última vez. Se os seus aparelhos auditivos
estiverem conectados no momento (ou se
tornem conectados durante), as barras na parte
longe você está dos aparelhos auditivos.

Coloca o aplicativo Thrive no Modo de Demonstração, permitindo
para que todos os recursos fiquem visíveis para demonstração.

permite você rastreie o último local registrado

inferior da tela irão indicar o quão perto ou

versão do aplicativo. Há também uma seção para fornecer feedback.

O aparelho auditivo está próximo quando o sinal estiver forte.

D
E

aos seus aparelhos auditivos.

Anotações

Anotações

Anotações

Anotações

Para informações de compatibilidade do Aplicativo Thrive com iOS/Android,
visite starkey.com/thrive-hearing.
Android e Google Play são marcas registradas da Google Inc.

A marca e o logotipo Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da
Bluetooth SIG, Inc. e todas as utilizações dessas marcas pela Starkey
são licenciadas.

www.starkey.com
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