
Få mest muligt ud af dine
Oticon høreapparater

T I L B E H Ø R
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Din optimale forbindelse

Med Oticon ConnectLine kan du få mest muligt ud af
dine Oticon høreapparater i flere situationer end før.
Med ConnectLine får du en bedre forbindelse - til
information, til underholdning og med mennesker.

Hvad er ConnectLine?
ConnectLine er en række enheder, der kan give dig
forbindelse til et bredt udvalg af kommunikations — og 
underholdningsenheder, der gør dine høreapparater
til dit personlige trådløse headset.

TV MikrofonFjernbetjening Mobil Computer
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Med ConnectLine bliver det nemmere at lytte og  
kommunikere. Det gælder telefonsamtaler,  
en-til-en-samtaler i støjende omgivelser, at se  
fjernsyn, at lytte til musik, videochatte og meget  
mere. Start med den enhed, du finder giver mest  
værdi i forhold til dine behov. Du kan altid tilføje  
flere enheder når som helst.

Tal med din hørespecialist i dag om at prøve
ConnectLine.

Telefon Musik Minijack Teleslynge App
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Streamer Pro —  
kernen i ConnectLine

Streamer Pro er din adgang til et bredt udvalg af forskel-
lige elektroniske enheder, og stort set alle lydkilder kan
sende via Streameren til dine høreapparater. 

Streameren bæres rundt om halsen og har tre bruger-
venlige knapper til de vigtigste enheder: telefon, tv og 
mikrofon.

Streameren fungerer også som fjernbetjening til dine
høreapparater, og den gør det nemt at skifte program
eller justere lydstyrken.

Streameren kan også bruges med Oticons ConnectLine 
App, hvor du nemt og diskret kan styre dine høreapparater 
og ConnectLine-systemet.

App

TV

Musik
Mobil

Teleslynge

Computer

FM

Telefon

Mikrofon
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Streamer Pro:
 } Er nem at bruge

 } Forbedrer kommunikationsmulighederne ved  
at gøre dine høreapparater til et headset

 } Kan tilsluttes en lang række enheder – inklusiv  
mp3-afspillere, computere, osv

 } Er et integreret system. Avancerede funktioner gør,  
at for eksempel et telefonopkald kan høres og  
besvares, mens man ser tv

 } Fungerer som fjernbetjening til dine høreapparater

 } Kan bruges med ConnectLine App.
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Nem kommunikation

Fastnettelefon
Ikke mere løben efter telefonen. Ingen mistede opkald.
Ingen bekymringer om feedback.

En ConnectLine telefon-adapter samarbejder med din
fastnettelefon (analog/PSTN) og gør høreapparaterne 
til et trådløst headset, så du ikke behøver rejse dig for  
at tage telefonen. For at besvare et opkald skal du bare 
trykke på en knap på din Streamer Pro. 

Videochat
Videochat* med familie og venner på tværs af landsdele
og landegrænser!

ConnectLine tilbyder en simpel og nem vej til at tilslutte
din Streamer Pro direkte til din computer, så lyden
sendes direkte til dine høreapparater og giver tydelig
og let online-samtale og lytning.

Tilslut din Streamer Pro direkte til computeren med et
kabel eller vælg trådløs tilslutning, og så er du klar til
at chatte!

* Som Skype og FaceTime på computeren
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Nyd underholdningen

ConnectLine åbner for underholdningsmuligheder  
og kan tilsluttes til tv, radio, musik og meget mere.

At se  fjernsyn  
Med ConnectLine kan du nyde lyden fra fjernsynet  
i høj kvalitet med ny frihed. Så slap af – hør sports-
resultaterne, få nyhederne og gå aldrig glip af en  
pointe - enten alene eller sammen med din familie.

Du kan tydeligt høre fjernsynet, selvom lydstyrken
holdes på et niveau, hele familien har glæde af. Dine
høreapparater fungerer som dit personlige headset og
din Streamer Pro som din personlige volumenkontrol.

ConnectLine tv-adapter sender lyden fra fjernsynet  
via Streamer Pro til dine høreapparater.  
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ConnectLine tv-adapter arbejder med analog såvel
som digital stereolyd (PCM) og Dolby Digital® -lyd.
Dette gør den kompatibel med en række forskellige
fj ernsyn og hjemmebiograf-systemer1).

At lytte til musik og andre former for lyd
Streamer Pro skaber en stabil, robust og problemfri
forbindelse til en række populære underholdnings- 
enheder fra mp3-afspillere til andre lydkilder som
computere og lydbøger. Musik og lyd streames dermed
direkte ind i dine høreapparater.

1)    jf. specifikationerne for ConnectLine tv-adapter 2.0 
(www.oticon.dk/tv) og manual/specifi kationer for dit tv for at sikre kompatibilitet.

Dolby og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
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Nyd at gå ud...

At høre de stemmer, du ønsker at høre, mens du er i det 
offentlige rum, kan være en udfordring — på gaden,  
i en restaurant eller når du er til en forelæsning. 

Mere støj kræver ofte ”ekstra hjælp”. ConnectLine
tilbyder en effektiv løsning, der gør disse situationer
mindre udfordrende.

ConnectLine mikrofon
Mikrofonen er en lille og trådløs enhed, der kan bæres  
af den person, du taler med. Dette hjælper dig med at 
forstå bedre i situationer, hvor din ledsager er langt
væk, hvor omgivelserne kan være støjende eller en
kombination af begge dele.
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Mobiltelefon
Streamer Pro hjælper dig med at foretage opkald på
din mobiltelefon — tydeligt, sikkert og problemfrit.
Dine høreapparater er blevet til et trådløst headset,
der hjælper dig til at høre og forstå samtale bedre.

Streamer Pro kan tilsluttes til et bredt udvalg af
mobiltelefoner med indbygget Bluetooth. 

Teleslynge
Nyd let adgang til teleslyngeanlæg i teatre, ved fore-
læsninger med mv. Med Streamer Pros indbyggede
telespole tilsluttes du med et enkelt tryk på en knap  
til et teleslyngeanlæg.
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Forbedrer 
kommunikationen 
under kørsel

Når du kører i bil, kan det sommetider være en
udfordring at tale med en anden person eller tale
i telefon. Med ConnectLine har vi gjort det lettere
for dig.

Mobiltelefon
Streamer Pro sender lyd fra en mobiltelefon trådløst
og tydeligt ind i begge dine høreapparater samtidig.
Du vil ikke bare kunne bruge din mobiltelefon uden at
anstrenge dig det mindste, du vil også kunne tale uden
at tage hænderne af rattet. 
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Samtale i bilen
Når ConnectLine mikrofonen bæres af din ledsager,  
kan du fokusere på at køre. Mikrofonen sender din  
ledsagers stemme trådløst ind i dine høreapparater,  
så lyden bliver tydelig og direkte, og I ikke behøver  
sidde ansigt til ansigt.
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Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende  
Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er ligeledes et varemærke 
tilhørende Apple Inc. Android og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc.
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Nem betjening af dine 
høreapparater og 
ConnectLine-systemet
ConnectLine App 
Med den gratis ConnectLine App kan du betjene dine 
høreapparater og ConnectLine-systemet via din 
iPhone®, iPad®, iPod touch® eller Android™-enheder – 
og du kan gøre det, uden at det går ud over batterileve-
tiden i dine høreapparater. 

ConnectLine Appen kan bruges til alle Oticons  
trådløse høreapparater.

Egenskaber og funktioner:

 } Intuitiv og diskret fjernbetjening til dine  
høreapparater.

 } Nem indstilling af lydstyrken, valg og navngivning  
af programmer

 } Klart overblik over ConnectLine-systemet

 } Nemt valg af inputkilder 

 } Nem indstilling af  ConnectLine-systemet  
og egenskaber efter dine behov  

Appen fås gratis i App Store eller Google PlayTM

Læs mere på www.oticon.dk/app

ConnectLine App er kombatibel med iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, 
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, 
iPhone 5, 9,7” iPad Pro, 12,9” iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4. genera-
tion), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, og iPod touch (5. og 6.  
generation) og kræver Streamer Pro 1.2 App eller nyere. Søg efter iPhone  
apps i App Store, når du installerer appen ConnectLine App på en iPad.
ConnectLine App til Android smartphones og tablets kræver en Streamer 
Pro med firmware 1.3 eller nyere.
Læs mere om kompatibilitet på www.oticon.dk/support.



www.oticon.dk

15
61

39
DK

 / 
20

17
.0

1.
10

 P
rin

te
d 

on
 1

00
%

 re
cy

cl
ed

 p
ap

er

Med vores People First-løfte
forpligter vi os til at forbedre
menneskers muligheder for
at kommunikere naturligt
og deltage aktivt

People First


