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Få forbindelse

Denne vejledning fortæller, hvordan du kommer i gang med ConnectLine og hvilke enheder, 
der findes. Den fortæller også, hvordan ConnectLine kan være en fordel for dig i hverdagen.  

Få mest muligt ud af dine høreapparater med Oticon ConnectLine.
Få en bedre forbindelse – til information, til underholdning og med mennesker.
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Telefon – Telefon-adapter 2.0
Tilslutning

Sæt stikket i “IN”. Sæt telefonledningen, som
medfølger telefonadapteren,
i ”OUT”. 

Sæt den anden ende af
ledningen i telefonen
(eller i basisenheden).

Tag telefonstikket ud af
telefonen eller den trådløse
basisenhed.

Telefonledning (medfølger
telefon-adapteren).

Parring

Den første gang Streamer Pro bruges med ConnectLine
telefon-adapter, skal de to enheder parres.

ConnectLine telefon-adapter gør
det nemmere at kommunikere. 

ConnectLine telefon-adapter 2.0 fungerer med
eksisterende telefoner og omdanner høreapparaterne til et
trådløst headset, så du ikke skal rejse sig for at tage telefonen.

Sådan virker det
Telefon-adapteren installeres parallelt til den eksisterende
fastnettelefon og fungerer som en interface mellem fastnet-
telefonen og Streamer Pro. Med en trådløs rækkevidde på 30 m 
kan man høre og besvare opkald stort set overalt i hjemmet.

Som en del af ConnectLine-systemet fungerer telefon-
adapteren uden problemer og samtidigt med andre ConnectLine-
løsninger såsom mobiltelefoner, tv og ConnectLine mikrofon.  
Så hvis du sidder og ser tv, og telefonen ringer, trykker du på 
Streamerens telefonknap, hvorved ernsynet dæmpes 
automatisk, og opkaldet besvares.*
* kræver ConnectLine tv-adapter

Sørg for, at telefonadapteren
er tændt,(strømindikatoren 
lyser grønt).

Streamerens parrings-
tilstand aktiveres ved at 
trykke på tænd/slukknappen 
øverst på Streameren i 5-6 
sek., indtil den blå lampe 
begynder at blinke.

Anbring Streameren oven  
på telefon-adapteren - 
parringen tager omkring 
20-60 sekunder. Parringen 
er udført, når telefon-
adapterens strømindikator 
og tænd/sluk-indikatoren  
på Streameren lyser blåt.

 ` Bemærk:

Parring skal normalt kun gøres én gang.

Foretag et opkald Besvar et opkald

Tryk på telefonknappen 
foran på Streameren, der  
nu bliver grøn. Du hører  
en lyd for programskift i 
høreapparaterne efterfulgt 
af klartonen, der melder, at 
du nu kan bruge telefonen.

Under samtalen vil status-
indikatoren og tænd/sluk-
knappen oven på Streame-
ren begge lyse grønt.

Afslut opkaldet ved kort at 
trykke på Streamerens tele-
fonknap.

Foretag opkaldet fra din 
telefon som du plejer (efter 
at opkaldet er påbegyndt, 
kan du lægge røret på igen. 
Opkaldet fortsættes nu via 
Streameren).

Når telefonen ringer, vil 
telefonknappen foran på 
Streameren samt de øverste 
knapper blinke grønt. 
Du vil høre en lyd i dine 
høreapparater.

For at besvare opkaldet 
trykkes på Streamerens tele-
fonknap, og der høres en 
tone efterfulgt af stemmen 
på den, der har ringet.

Under samtalen vil status-
indikatorenog tænd/sluk-
knappenøverst på Streame-
ren begge lyse grønt.
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Mobiltelefon – trådløst
Parring

Den første gang mobiltelefonen skal bruges med Streamer Pro,
skal de to enheder parres. Dette gøres normalt kun en gang.

Streamerens parringstilstand 
aktiveres ved at trykke på 
tænd/slukknappen øverst på
Streameren i 5 sek., indtil 
den blå lampe begynder at 
blinke.

Sæt mobiltelefonen i 
parringstilstand. Denne 
funktion findes normalt i 
mobiltelefonens indstillings-
menu. Se hvordan du gør i 
mobiltelefonens brugs-
anvisning. 

Mobiltelefonen vil ofte bede 
om en adgangskode. 
Streamerens adgangskode 
er 0 0 0 0 (fire nuller).

Efter parring vil Streamerens 
parrings-indikator lyser blåt. 
Din mobiltelefon vil ofte 
vise, at den er forbundet 
med Streameren, med et lille 
headset-ikon.

Foretag et opkald

Besvar et opkaldConnectLine gør det nemt for brugere af høreapparater
at anvende mobiltelefonen.

Sådan virker det
Du kan besvare et opkald ved bare at trykke på telefon-knappen på Streamer Pro, 
hvorefter stemmen, på den der ringer, streames direkte til høreapparaterne. 

Bær Streameren omkring 
halsen og sørg for, at 
mikrofonen ikke dækkes af 
tøj. Sørg for, at du kan tale 
direkte ind i Streamerens 
mikrofon.

Opkald foretages direkte fra 
mobiltelefonen. Du skal ikke 
bruge Streameren. Indtast 
nummeret. Opkaldet 
forbindes automatisk til 
Streameren. Du vil høre et 
bekræftende bip efterfulgt 
af telefonsamtalen.

Under samtalen vil 
status indikatoren og tænd/
slukknappen oven på 
Streameren begge lyse 
grønt. For at afslutte 
opkaldet skal du blot trykke 
på mobiltelefonens afbryder 
eller Streamerens 
telefon knap.

Bær Streameren omkring 
halsen og sørg for, at 
mikrofonen ikke dækkes af 
tøj. Sørg for, at du kan tale 
direkte ind i Streamerens 
mikrofon.

Når mobiltelefonen ringer, 
høres en tone i høreappa-
raterne, og Streamerens 
telefonknap og indikator 
blinker grønt.

For at besvare opkaldet skal 
du blot trykke på 
Streamerens telefonknap. 
Afslut opkaldet ved kort at 
trykke på Streamerens 
telefonknap. Du behøver 
ikke bruge mobiltelefonen.

 ` Bemærk:

Afvis et opkald ved at trykke kort på Streamerens 
volumenknap. 

` 7



Mobiltelefon – med kabel
Tilslutning

Foretag et opkald

Bær Streameren omkring 
halsen og sørg for, at 
mikrofonen ikke dækkes af 
tøj. Sørg for, at du kan tale 
direkte ind i Streamerens 
mikrofon.

Sørg for, at forbindelsen er 
oprettet. Eller genopret ved 
kort at trykke på knappen 
AUX-vælger.

Foretag et opkald ved at 
indtaste nummeret på 
mobiltelefonen. Opkaldet 
forbindes automatisk til 
høreapparaterne via 
Streameren. Afslut opkaldet 
ved at trykke på afbryder-
knappen på mobiltelefonen.

Besvar et opkald

Mini-jack (3,5 mm) 
stereokabel – medfølger 
Streamer Pro.

Sæt mini-jackkablet i 
mobiltelefonens mini-
jackstik.

Sæt den anden ende i 
Streamerens mini-jackstik. 
Når kablet isættes, starter 
streaming automatisk.

 ` Bemærk:

Når der anvendes kabel-forbindelse til Streamer Pro – 
lyser telefonknappen på Streamerens forside ikke. 
Streameren og høreapparaterne forbindes som et normalt 
kabel-headset.

Brug mobiltelefonen til at afvise et opkald.

 ` Bemærk:

Ikke alle telefoner bruger de samme typer stik og signal-
niveauer. Streamer Pro er godkendt til at fungere med telefoner 
med fx Apple iPhone-specifikationer.

Bær Streameren omkring 
halsen og sørg for, at 
mikrofonen ikke dækkes af 
tøj. Sørg for, at du kan tale 
direkte ind i Streamerens 
mikrofon.

Tryk kort på mobiltelefonens 
telefonknap for at besvare et 
opkald fra mobiltelefonen. 
Afslut opkaldet ved at trykke 
på afbryder-knappen på 
mobiltelefonen.
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ConnectLine App

På oticon.dk/app kan du læse om, hvordan 
du installerer og bruger ConnectLine Appen

Her finder du også to interaktive 
vejledninger:

Guide for: 
ConnectLine App for iPhone®, iPad® og iPod touch® 

Guide for: 
ConnectLine App for Android™ smartphones og 
tablets
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ConnectLine App til iPhone, iPad og iPod touch kan downloades til iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, 
iPad Air, iPad mini med Retina-skærm, iPad mini, iPad (3. og 4. generation), iPad 2 og iPod touch (5. generation) og kræver Streamer Pro 1.2 App 
eller nyere. Søg efter iPhone apps i App Store, når du ønsker installere den på en iPad.
ConnectLine App til Android smartphones og tablets kræver en Streamer Pro med firmware 1.3 eller nyere. 
Læs mere på www.oticon.dk/app.

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 til-
hørende Apple Inc. Android og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc.

ANDROID-APP PÅ



TV
Tilslutning

Parring Brug 

Den første gang Streamer Pro 
bruges med ConnectLine 
tv-adapter, skal de to 
enheder parres.
Streamerens parrings-
tilstand aktiveres ved at 
trykke på tænd/sluk-knappen 
øverst på Streameren i 5 sek., 
indtil den blå lampe begynder 
at blinke.

Tv-adapteren opdager 
automatisk, når Streameren 
er i parringstilstand og 
anmoder om parring.
Placér Streameren tæt ved 
tv-adapteren. 

Parring er udført, når den blå 
lampe øverst på Streameren 
lyser konstant og status- 
indikatoren lyser orange.

Tryk på tv-knappen på
Streameren for at lytte til
tv og den vil lyse orange.

Du hører en lyd for program-  
skift i høreapparaterne 
efterfulgt af lyden fra 
fjernsynet.

4. Brug af SCART

Tilslut RCA-kablet til
SCART-stikket.

Sørg for, at der er en
lydudgang på SCART-
forbindelsen.
Find SCART-stikket på
fjernsynet og sæt stikket i.

Øverst på Streameren vil
tænk/sluk-indikatoren lyse
grønt og statusindikatoren
lyse orange.

3. Brug af hovedtelefoner
(mini-jack)

Tilslut RCA-kablet til
RCA-stikket.

Find hovedtelefonens udgang på
fjernsynet og sæt stikket i.

Tv-adapter med strøm- og mini-jack-kabel.

Tv-adapter med strøm- og TOSLINK-kabel

2. Brug af RCA
Find audio-udgangene på 
dit tv (sidder typisk på
bagsiden). Sæt det dobbelte
RCA-stik i (rødt og hvidt). 
Det er typisk mærket med
Audio Out.

1. brug af TOSLINK
Find TOSLINK-udgangen
på dit tv.

ConnectLine tv-adapter giver den bedst mulige tv-oplevelse

Tv-lyd af højeste kvalitet sendes trådløst til høreapparaterne via Streamer Pro, hvilket betyder, 
at resten af familien også kan se tv, men med en lydstyrke, der passer til dem.

Sådan virker det
Tv-adapteren er forbundet til  ernsynets analoge udgang med en rækkevidde på ca. 10 m aængig af 
møbler og placering. For at lytte til tv-udsendelser skal du blot trykke på Streamerens tv-knap. 

Som en del af ConnectLine-systemet vil ernsynet forblive forbundet via AutoConnect-funktionen og 
fungerer uden problemer og samtidigt med andre enheder såsom fastnet-, mobiltelefon og 
musikafspillere.

 ` Bemærk:

Audio-outputtet kan, afængig af, hvilket fjernsyn, du har,
typisk ændres i menuen for lydindstillinger på dit tv.

` 13Dolby og dobbelt D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Musik – Trådløst og med kabel

Brug – trådløst

Sørg for, at Bluetooth på 
musikafspilleren er tændt. 
Start afspilningen.

Der høres et bekræftende 
bip i høreapparaterne efter-
fulgt af musikken. Øverst på 
Streameren lyser statusindi-
katoren orange og tænd/ 
sluk-indikatoren lyser grønt.

Tryk på knappen AUX-vælger 
for at starte (genoptage eller 
standse) musikafspilningen.

Streamer Pro kan tilsluttes både trådløst og med kabel til en række
forskellige musikafspillere og andre lydkilder. 

Lyden streames direkte til høreapparaterne.

Sådan virker det
Ved at bruge det medfølgende mini-jackkabel kan næsten enhver lydkilde sendes fra Streameren til 
høreapparaterne. For trådløs forbindelse kan Streamer Pro tilsluttes direkte til de fleste lydkilder via 
Bluetooth.

Parring – trådløst

Den første gang Streamer Pro bruges med en musikafspiller,
skal de to enheder parres. Anbring de to enheder ved siden af
hinanden..

Streamerens parrings-
tilstand aktiveres ved at 
trykke på tænd/slukknappen 
øverst på Streameren i 5 
sek., indtil den blå lampe 
begynder at blinke.

Sæt mp3-afspilleren i 
parringstilstand. Dette 
opnås normalt via enhedens 
indstillingsmenu. Mp3- 
afspilleren vil evt. bede om 
en adgangskode. 
Streamerens adgangskode
er 0 0 0 0 ( re nuller).

 ` Bemærk:

Hvis musik afspilles fra en mobiltelefon, der allerede er  
parret til Streameren, skal parringen ikke gentages for at 
kunne afspille musik.

*  Ønsker du ikke, at streaming starter automatisk ved isættelse af et 
kabel – så kan denne funktionernes af din hørespecialist.

Tilslutning – med kabel Brug – med kabel

Sæt mini-jackkablet i 
mp3-afspillerens 
mini-jackstik.

Tænd for mp3-afspilleren for 
at høre musik. Når 
forbindelsen sker via et 
kabel, vil du høre et 
bekræftende bip i 
høreapparaterne efterfulgt 
af lyden fra mp3-afspilleren.

Sæt den anden ende i 
Streamerens mini-jackstik. 
Når kablet isættes, starter 
streaming automatisk.*

Øverst på streameren lyser
statusindikatoren orange, og
tænk/sluk-indikatoren lyser
grønt.

Tryk på knappen AUXvælger
for at fravælge eller 
genoptage 
musikafspilningen.

 ` Bemærk:

Via ConnectLine-systemet vil man blive orienteret om telefonopkald, mens man fx lytter til musik 
(Fastnettelefoner kræver en ConnectLine telefon-adapter).
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Computer – Dongle og kabel 

Tilslutning – dongle

Oticons anbefalede trådløse løsning er en brugervenlig 
Sennheiser usb-dongle (BTD800), der sælges af Oticon eller 
online fra Sennheiser eller andre forhandlere. 

Den første gang Streameren bruges med donglen, skal de to 
enheder parres.

Streamerens parrings-
tilstand aktiveres ved at 
trykke på tænd/slukknappen 
øverst på Streameren i 5 
sek., indtil den blå lampe 
begynder at blinke.

Sæt usb-donglen i computeren

Usb-donglens parringstilstand 
aktiveres automatisk, når den 
sættes i computeren første gang 
(lampen blinker rødt/blåt). 
Læs Sennheisers vejledning for 
yderligere oplysninger.

Tilslutning – med kabel 

Tilslut stereokablet til 
computeren.

Afhængig af computeren er der to måder, hvorpå Streamer Pro
kan tilsluttes.

Tilslut den anden ende af
kablet til Streamerens
mini-jackstik.

Mini-jack (3,5 mm) 
stereokabel – medfølger 
Streamer Pro.

Splitterkabel – medfølger 
Streamer Pro.

Tilslut splitterkablet til 
computerens mikrofon-
udgang (lyserød)/ 
audio-udgang (grøn).

Tilslut kablets anden ende til 
mini-jackkablet.

Tilslut kablet til Streamerens 
mini-jackstik.

Tilslutning – med dongle

Forbindelse til computeren opnås, så snart donglen isættes 
computeren.

Programmet til video-chat (fx 
Skype eller FaceTime) kan nu 
aktiveres på computeren. Når 
der er forbindelse, vil du høre 
et bekræftende bip efterfulgt 
af lyden fra computeren.

Mange bruger computere til video-chat, videokonferencer, film,
og meget andet. 

ConnectLine tilbyder to nemme måder at tilslutte computere på, så lyden sendes direkte til
høreapparaterne, og online-samtaler bliver tydelige og nemme at høre.

Sådan virker det
Ved at tilslutte ConnectLine til en computer – enten med en usb-dongle eller med et kabel –
sendes lyden direkte til høreapparaterne, så det bliver tydeligere og nemmere at høre.

 ` Bemærk:

Sørg for, at du kan tale direkte ind i Streamerens mikrofon, når 
computeren bruges til video-chat. Tryk på knappen AUX-vælger 
på Streameren for at få forbindelse, når computeren skal bruges 
til at afspille musik. (se vejledningen “Brug – med kabel”).

 ` Bemærk:

Tjek, at det er lydkortet til BTD 800, som er valgt i videchat-
applikationen. 

 ` Bemærk:

For bedst mulig kvalitet bør Sennheisers headset-setupprogram 
installeres på computeren.

Brug – med kabel

Øverst på Streameren lyser 
statusindikatoren orange, og 
tænk/sluk-indikatoren lyser 
grønt.

Forbindelse til computeren etableres, så snart mini-jack-kablet 
tilsluttes computeren og Streameren. Streameren begynder 
derved automatisk at streame.*

Forbindelsen bekræftes i høreapparaterne med en angivelse  
for programskift.

Sørg for, at du kan tale direkte ind i Streamerens mikrofon,  
når computeren bruges til video-chat. 

For at afbryde trykkes på 
knappen AUX-vælger på 
Streameren.

Start programmet på 
computeren.*  Ønsker du ikke, at streaming starter automatisk ved isættelse af 

kablet – så kan denne funktion fjernes af din hørespcialist. 

Øverst på Streameren lyser 
statusindikatoren grønt, og 
tænd/sluk-indikatoren lyser 
grønt.

Ønsker du forbindelse, 
trykkes på Streamerens 
telefonknap.
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Mikrofon

Brug

Parring

Den første gang Streamer Pro bruges med ConnectLine mikrofon, 
skal de to enheder parres. Dette gøres normalt kun en enkelt 
gang.

Vent i op til 1 minut indtil 
både Streamerens og 
mikrofonens status-
indikatorer lyser orange.

Placér Streameren og 
mikrofonen ved siden af 
hinanden. Streamerens 
parringstilstand aktiveres 
ved at trykke på tænd/
slukknappen øverst på 
Streameren i 5 sek., indtil 
den blå lampe begynder at 
blinke.

Mikrofonens parringstilstand 
aktiveres ved at trykke på 
tænd/sluk-knappen i 6 sek., 
indtil den orange lampe 
begynder at blinke.

Den dedikerede mikrofon-
knap på Streamer Pro lyser 
orange, når der modtages 
lyd fra mikrofonen. 

Tænd for mikrofonen og  
sørg for, at den peger mod 
talerens mund på en afstand 
af 10 til 20 cm.

Når mikrofonen er aktiveret, 
vil statusindikatoren lyse 
orange.

Den diskrete ConnectLine mikrofon tilsluttes trådløst
til Streamer Pro.

Den diskrete ConnectLine mikrofon tilsluttes trådløst til Streamer Pro.

Sådan virker det
ConnectLine mikrofon sender talerens stemme direkte til høreapparaterne. Den diskrete mikrofon 
bæres af taleren – den sættes nemt på, og er lille og diskret. Omgivelsernes støj filtreres bort,  
så man opnår bedre taleforståelse. Mikrofonen har en trådløs rækkevidde på op til 15 meter.

 ` Bemærk:

Når mikrofonen er aktiveret, vil lyden automatisk modtages  
af Streameren. Der er ikke behov for at trykke på Streamerens 
mikrofonknap. Den kan i stedet bruges, hvis du ønsker at  
afbryde og igen genoptage samtalen.
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Teleslynge

Tilslutning

Brug

Det er ikke nødvendigt at indstille eller parre før brug.

Med ConnectLine kan du også bruge teleslynge systemerne i 
teatre, foredragssale og mange andre steder.

Sådan virker det
Streamer Pro leveres med en indbygget telespole. Det betyder, at du nemt kan bruge 
teleslyngesystemer. 

For at modtage lyd fra 
teleslyngen, skal du 
trykke på AUX-vælgeren 
og holde den nede i ca. 2 
sek. Tryk igen kort for at 
deaktivere.

Et bekræftende bip høres, 
efterfulgt af lyden fra 
teleslyngen. 

Øverst på Streameren lyser 
statusindikatoren orange,  
og tænd/ sluk-knappen 
lyser grønt.

 ` Bemærk:

Telespolen aktiveres normalt med et længere tryk (2 sek.)  
på AUX-vælgeren. Dette kan ændres af din hørespecialist,  
hvis du foretrækker noget andet.

 ` Bemærk:

Du bliver orienteret om indgående opkald, mens du 
anvender teleslyngesystemet, hvis Streameren er 
parret med din mobiltelefon..
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FM

Tilslutning

Brug

Tilslut blot FM-modtageren og 
tryk kort på AUXvælgeren.

Anbring modtagerens 
omskiftekontakt på OO. 
Modtagerens røde LED lampe 
tændes derefter.

Ved forbindelse høres et 
bekræftende bip efterfulgt 
af lyden fra FM-senderen. 

Lamperne øverst på 
Streameren lyser 
henholdsvis grønt og  
orange.

Hvis kanalerne skal 
synkroniseres, skal der 
trykkes kort på AUX-
vælgeren, indtil den orange 
lampe holder op med at lyse. 
Herefter kan enhederne 
synkroniseres. Tryk igen på 
knappen AUX-vælgeren 
efter endt synkronisering. 

Det er ikke nødvendig at 
indstille eller parre før brug. 
Det kan være nødvendigt  
at synkronisere kanalerne  
på en FM-modtager og 
FM-sender.

FM for dig med en travl og aktiv tilværelse.

En enkel enhed, der giver nemmere adgang til flere kommunikations- og underholdningsmuligheder,
kan være ret så attraktiv. Nu kan man fx som studerende, hvor man ofte har brug for FM, få denne
mulighed via ConnectLine.

Sådan virker det
Streamer Pros indbyggede Euro-stikforbindelse er kompatibel med flere forskellige FM-modtagere.
Derved kan man, hvis man har brug for FM, stadig nyde fordelen af FM lige meget hvilke høreapparater,
man har.
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Fjernbetjening

Parring

Brug

Streameren skal parres til 
høreapparaterne af en 
hørespecialist, før den 
udleveres.

Skift af program i
høreapparaterne 
Du kan skifte program ved at 
trykke på volumenknappen 
op eller ned i mere end et 
sekund. Programskift 
angives med en lyd i dine 
høreapparater.

Volumen op/ned
Et kort tryk enten op eller  
ned på volumenknappen vil 
regulere lydstyrken i høre-
apparaterne. Du vil høre små 
bekræftende “tik” i dine høre-
apparater.

Sådan mutes høreappa-
raterne, mens der streames
Du kan mute høreapparaterne 
ved på samme tid at trykke 
volumenknappen op OG ned i 
1 sekund.

Sådan mutes høreappa-
raterne, når der ikke streames
Du kan mute høreapparaterne 
ved på samme tid at trykke 
lydstyrkeknappen op OG ned i 
1 sekund (kun Oticon Alta 
eller nyere).

Når Streamer Pro anvendes som fjernbetjening, bliver det nemt at skifte
program og regulere lydstyrken. 

For personer, der har problemer med fingerfærdigheden, er det nemmere at håndtere Streamerens
knapper end at skulle justere lyd og skifte program via høreapparaterne. 

Sådan virker det
Et tryk på Streamer Pro vil regulere lydstyrken i høreapparaterne eller skifte program.  

Streamer Pro kan tilpasses til den enkelte brugers behov. Man kan begynde med kun at bruge Streamer
Pro som en ernbetjening – og senere, hvis man ønsker at opgradere til flere muligheder såsom brug
med tv eller telefon, skal man ikke til at lære at bruge en helt anden enhed. Det er nemt at tilføje flere
anvendelsesmuligheder.

 ` Bemærk:

Selvom Streameren er slukket, vil  ernbetjenings-funktionen til 
høreapparaterne stadig fungere..
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Med vores People First-løfte
forpligter vi os til at forbedre
menneskers muligheder for
at kommunikere naturligt
og deltage aktivt

People First
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