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

Streameren er indgangsportalen til ConnectLine-systemet. ConnectLine gør det muligt for brugere 
af Oticon høreapparater at deltage aktivt i en række hverdagssituationer, som i bedste  fald er 
vanskelige og i værste fald umulige at deltage i, selv med de bedste høreapparater. Systemet 
omfatter specielt udviklede løsninger til fjernsyn, fastnettelefon og en mikrofon. Streameren 
understøtter også Bluetooth, så høreapparaterne kan fungere som headset for mobiltelefoner osv.

15
15

58
DK

 / 
09

.1
4 

Pr
in

te
d 

on
 1

00
%

 re
cy

cl
ed

 p
ap

er

www.oticon.dk

Et fuldt integreret system
Med ConnectLine har brugeren kontrol 
over systemet, ikke omvendt. Avance-
rede funktioner, såsom AutoPriority og 
AutoConnect, sikrer for eksempel, at et 
telefonopkald kan høres og besvares, 
mens man ser fjernsyn.

Testet brugbarhed
Streameren er blevet udviklet og  
grundigt testet med høreapparat- 
brugere i tankerne1.

Headset til musik
Ved hjælp af enten et kabel (inkluderet) 
eller trådløst (via Bluetooth) kan lyd  
sendes direkte og stabilt til begge  
høreapparater fra fx en mp3-afspiller.

Headset til mobiltelefoner
Streameren kan parres med de fleste 
mobiltelefoner2 og dermed forvandle 
høreapparaterne til et kvalitetsheadset 
takket være Streamerens indbyggede 
mikrofon.

Telespole
Der er indbygget telespole til brugere 
med høreapparter uden telespole eller til 
brugere, som finder det mere bekvemt at 
bruge Streamerens telespole.

ConnectLine telefon-adapter
En løsning specielt udviklet til brug  
af fastnettelefon i hjemmet, som i  
realiteten forvandler Streameren og 
høreapparaterne til et trådløst headset.

ConnectLine tv-adapter
En løsning specielt udviklet til tv med lyd 
af høj kvalitet takket være den direkte 
streaming af lyden fra fjernsynet til 
høreapparaterne.

ConnectLine mikrofon 
En lille, diskret clipsmikrofon, som for-
bedrer signal-støjforholdet betydeligt 
for høreapparatbrugeren i vanskelige og 
støjfyldte miljøer.
 
PC/VoIP – plug and play
Ved hjælp af det medfølgende kabel  
kan Streameren sluttes direkte til en 
computer og fungere som headset

Tilslutning af FM
Streameren har et stik til FM-modtagere. 
Læs mere på www.oticon.dk.

ConnectLine App til iPhone®, iPad®, 
iPod touch® og Android™-enheder
Med appen til iPhone®, iPad®, iPod 
touch® og Android™-enheder er det 
nemt og diskret at styre høreapparaterne 
og ConnectLine-systemet, og samtidig 
kan man brugertilpasse funktionerne i 
ConnectLine-systemet.

Fås gratis i App Store og i Google Play™.

Referencer: 
1. “Usability test of Oticon ConnectLine Streamer v3 Prototype” skrevet af DialogDesign (“http://www.DialogDesign.dk” 

www.DialogDesign.dk), 15. juni 2011, 14. oktober 2011 og 7. december 2011.
2. Se venligst www.oticon.dk for en opdateret liste over kompatible telefoner.
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PRODUKTOVERSIGT

Teknisk information  (firmware 1.3 build 3.3.X )
Kompatibilitet Alle trådløse (nEARlink slået til) Oticon høreapparater (fra Epoq, 2007). 

Genie 2013.1 eller nyere til streamerkonfiguration.

Dimensioner 13 x 40 x 85 mm; vægt 44 g (uden nakkestrop).

ConnectLine-systemfunktioner AutoConnect (Streameren sluttes automatisk til apparaterne,  
når den er inden for rækkevidde). 
AutoPriority (Streameren prioriterer telefonopkald).

ConnectLine-systemfunktioner ConnectLine mikrofon (kræver yderligere udstyr).
ConnectLine telefonadapter 1.0 og 2.0 (kræver yderligere udstyr).
ConnectLine tv-adapter (kræver yderligere udstyr).

Andre løsninger Analogt input (3,5 mm minijack).
Analogt output (3,5 mm minijack), til pc-headsetinterface (VoIP/Skype).
Mobiltelefon-headset (Bluetooth håndfri-profil eller headset-profil).
Streaming/trådløs musik (Bluetooth A2DP).
FM-input (eurostik).
Telespole (indbygget).

Fjernbetjening af HA Volumen, programskift og mute4 af høreapparaternes mikrofoner.

Batterilevetid5 Typisk daglig brug 10 timer: 6 timers tv-streaming + 2 timers telefon/andet + 2 timer på 
standby (fra en kapacitet på 100% til 80%).
60 timer på standby (tændt, ingen streaming).
Opladningstid 2 timer (fra en kapacitet på 80% til 100%).
6 måneder på fjernbetjening  alene (fra en kapacitet på 100% til 80%).
Forventet batterilevetid i alt 80% kapacitet tilbage efter 720 opladninger/genopladninger.
Dette svarer til mindst to års typisk brug.

Inputfølsomhed for minijack Max 2Vrms (analogt), impedans: 10 KΩ.
Lydkvalitet6 Mono / 20 kHz samplingsfrekvens.
Båndbredde6 80 Hz – 10 kHz (A2DP/line-in).

Parrede enheder Op til 8 parrede enheder.
Op til fem aktive trådløse enheder understøttet samtidig (2 telefoner, 1 tv-adapter,  
1 mikrofon og 1 A2DP). Det er kun muligt at lytte til en kilde ad gangen.

Bluetooth compliance Ver. 2.0 + EDR.

Understøttet Bluetooth-profil Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2.
Headset-profil (HSP) 1.2.
Håndfri profil (HFP) 1.6 inkl. support for Wide Band Speech.

Trådløs rækkevidde7 10 meter med Bluetooth klasse 2.
Op til 30 meter med ConnectLine telefonadapter 2.0 og tv-adapter 2.0.
Op til 15 meter med ConnectLine mikrofon.

Volumen op/ned
Programskift
Mute af høreapparaterne

ConnectLine telefon og mobil

ConnectLine mikrofon

ConnectLine tv

Tænd/sluk

Status

FM/A2DP/Jack/Telespole

Referencer:
4. Oticon Alta eller nyere
5. Ved hjælp af nakkestrop og den medfølgende oplader
6. Den faktiske lydydelse afhænger af klientens høreapparater
7. Fri inje mellem Streameren og andre enheder

3. BEMÆRK! Halsslyngen er en integreret del 
af systemet og bør altid benyttes for at opnå 
bedst mulig ydelse.

Inkluderet tilbehør
 ❍ Nakkestropper  (lang og medium)3
 ❍ Strømadapter til opladning
 ❍ Beskyttelsescover i silikone
 ❍ Kabler til pc/lyd-interface

Batteriopladning (micro-usb)

Eurostik (FM)

Minijack 3.5 mm

EarStream-rækkevidde 0,5 meter nominelt. Nakkestrop bør benyttes for at opnå bedst mulig ydelse.
Signalrækkevidde Signaler for indgående opkald og fjernbetjeningskommandoer op til 1 meter.
Streamingfrekvens 3.84 MHz.
Statusindikatorer LED-lys på Streameren. Akustisk i høreapparaterne.
Emissioner Maks. -15 dBμA/10 meter, opfylder alle relevante standarder.
Driftsfugtighed <85% relativ fugtighed.
Driftstemperatur 10-45 °C.
Opbevaringstemperatur -20-70 °C.

Brugertilpasning af Streameren Ved hjælp af Genie tilpasningssoftware (2013.1 eller nyere) kan en række funktioner 
konfigureres.

Generelt
Dedikeret Streamer – en Streamer kun til fjernsyn, telefon eller mikrofon.
VK, programskift og mute af høreapparaterne, når der ikke streames.

Mobiltelefoner
Afvis opkald, genopkald til sidste nummer, stemmeopkald, valg af anden ringetone for 
mobil, alle knapper besvarer opkald.

Andre funktioner
Headset auto-start.
Indgående A2DP-alarmer (ved tekst-/sms-beskeder).

Genie 2013.1 (eller nyere) To Streamere kan sluttes til et par høreapparater.
Bemærk venligst, at funktionalitet og finindstilling af ConnectLine-programmer vil være 
forskellige for forskellige Oticon høreapparater.

Reservedele/tilbehør Opladerholder i sort eller hvid.
Bælteclips.
Beskyttelsescovere.
Nakkestropper i sort eller hvid (lang, medium & kort).

ConnectLine App - kompatibilitet ConnectLine App til iPhone, iPad og iPod touch kører på 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 installerer 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/app.

”Made for iPod”, ”Made for iPhone” og ”Made for iPad” betyder, at elektronisk tilbehør er udviklet specielt til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad, og at det er 
certificeret af udvikleren, så det overholder Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af   denne enhed eller dens overensstem-
melse med sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør med en iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den 
trådløse ydeevne.

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. Android-robotten reproduceres eller ændres baseret på værker, der er 
udviklet og delt af Google, og bruges i overensstemmelse med vilkårene beskrevet i Creative Commons Attribution 3.0-licens.


