Bruksanvisning

Streamer Pro 1.3A

Tack

Avsedd användning

Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre.
Vi har lagt stor omsorg på att se till att din nya Streamer håller högsta kvalitet och vi
hoppas att du får mycket glädje av den.

Streamer är avsedd att användas tillsammans med Oticons hörapparater som klarar
trådlös kommunikation. Streamer fungerar som central enhet i kommunikationen mellan
hörapparater och andra enheter, t.ex. mobiltelefon.

Oticon Streamer ansluter olika ljudkällor till dina hörapparater så att de fungerar som ett
trådlöst headset. Streamer överför ljudet till båda hörapparaterna viket ger en bättre
ljudupplevelse.

Streamer kan anslutas till många olika externa ljudkällor så att du kan höra TV-ljud bättre
eller föra samtal via din mobiltelefon osv.

Den fullständiga systembeskrivningen finns online på www.oticon.se/connectline.
Här finns det interaktiva presentationer, instruktionsfilmer och en supportsektion med
vanliga frågor och svar.
Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga innan du börjar använda
enheten för att få största möjliga nytta av din nya Streamer. Bruksanvisningen beskriver
de viktigaste funktionerna som är bra att känna till innan du börjar använda din Streamer.
Om du har ytterligare frågor kring skötsel och hantering av din Streamer, rekommenderar
vi att du kontaktar din audionom.

Streamer fungerar som en fjärrkontroll med vilken du kan justera hörapparaternas volym
och byta program.
Din Streamer kan anslutas till iPhone 4 eller senare version, vilket gör det möjligt att
styra Streamers funktioner, via ConnectLine app.

”Tillverkad för iPod”, ”Tillverkad för iPhone” och ”Tillverkad för iPad” betyder att ett elektroniskt tillbehör har utvecklats specifikt för anslutning till iPod, iPhone eller iPad, och att det
har certifierats av tillverkaren för att uppfylla Apples standarder för prestanda. Apple
ansvarar inte för användningen av denna enhet eller dess efterlevnad av säkerhetsstandarder och regelverk. Notera att den trådlösa prestandan kan påverkas vid användning av
detta tillbehör tillsammans med en iPhone eller en iPad.
Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad och iPod touch är varumärken som tillhör Apple
Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple
Inc. Android och Google Play är varumärken som tillhör Google Inc. Android-roboten är
reproducerad eller modifierad baserat på underlag som skapats och delats av Google och
används enligt de villkor som beskrivs i ”Creative Commons 3.0 Attribution License”.

VIKTIGT!
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Förpackningens innehåll

USB-sladd för laddning (sidan 22)

Streamer Pro – vad finns i förpackningen?
Förpackningen innehåller följande artiklar:

Din nya Streamer Pro

Låda 1

Denna bruksanvisning

Låda 2

Halsband - medium (sidan 17)

Instructions for use

Stereosladd 3,5
mm minitele
för MP3/musik
(sidan 49)

Halsband - lång (sidan 17)

Låda 3
Ljudsladd för
telefonering via
dator (sidan 52)

Laddare (sidan 22)
Strömförsörjningen varierar
mellan olika länder.

Skyddshölje (sidan 64)
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Streamer Pro 1.3A

Översikt

På/av

På/av-knapp

Indikator för
på/av - Ihopkoppling
- Batteri

Halsband
(sidan 16)
Halsband in/ut

Statusindikator

Telefonknapp
(sidan 35 & 42)

Volymkontroll
(upp/ner)
(sidan 28)

Mikrofoningång
Mikrofonknapp
(sidan 44)
TV-knapp
(sidan 46)
AUX-knapp
(sidan 49)

Minitelekontakt

Strömförsörjning
FM-mottagare
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Varningar

Varningar

För att undvika risker bör du sätta dig in i denna varningstext och innehållet i bruksanvisningen innan du använder Streamer.
Produkter som ska anslutas till extern utrustning
Säker användning av Streamer med 3,5 mm minitelesladd är beroende av den externa
signalkällan. När 3,5 mm minitelesladden är ansluten till nätströmsdriven utrustning,
måste denna utrustning efterleva IEC-60065, IEC-60950, IEC-60601 eller motsvarande
säkerhetsstandarder.
Säkerheten för uppladdning med endast USB-sladden avgörs av den externa utrustningen. När USB-sladden är ansluten till nätströmsdriven utrustning, måste denna
utrustning vara UL-godkänd eller efterleva IEC-60065, IEC-60950, IEC-60601 eller
motsvarande säkerhetsstandarder.
Explosionsrisk
Det finns en risk för att batteriet kan explodera och orsaka allvarlig skada.
Utsätt aldrig Streamer för extrem hetta genom att placera enheten i en ugn, mikrovågsugn, öppen eld eller genom att lämna den i en parkerad bil i solen.
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Kvävningsrisk
Streamer är inte en leksak och ska förvaras utom räckhåll för barn och alla andra som
skulle kunna svälja delar eller skada sig själva på annat sätt. Var särskilt uppmärksam på
de mindre komponenterna, så att inga barn kan svälja dem.
Om en del har svalts ned, uppsök läkare omedelbart.
Störningar och implantat
Streamer är utformad för att efterleva stränga standarder för internationell elektromagnetisk kompatibilitet. Streamer kan dock orsaka störningar för medicinska enheter
som t.ex. defibrillatorer och pacemakers.
• Kontakta implantatets tillverkare för att få information om störningsrisken.
• Avlägsna genast Streamer om du misstänker att den orsakar störningar. Använd inte
Streamer utan rådgör med din audionom eller teknisk expertis.
Störningar kan också orsakas av spänningsfall, flygplatsdetektorer, elektromagnetiska
fält från andra medicinska enheter, radiosignaler och elektrostatiska urladdningar.

13

Varningar

Varningar

Använda halsbandet
Om halsbandet skulle fastna i något medan du bär den, är den utformad så att den lossnar automatiskt. Försök därför aldrig korta eller modifiera halsbandet. Halsbandet ska
inte användas till barn som väger mindre än 11 kg.
Användning i bilen
Om du använder Streamer med mobiltelefonen medan du kör kan du bli distraherad.
Om trafikreglerna tillåter eller kräver det, kör åt sidan och parkera innan du använder
mobiltelefonen.
Användning på flygplan
Använd inte Streamer ombord på flygplan, om inte flygplanspersonalen uttryckligen gett
dig tillstånd.
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Batteribyte
Försök inte öppna batterifacket, eftersom det kan skada batteriet.
Servicegarantin gäller inte vid tecken på ingrepp.
Kompatibla mobiltelefoner
På www.oticon.se/connectline kan du finna de mobiltelefoner som testats av Oticon
och som vid testtillfället uppfyllde kraven för kompatibilitet med ConnectLine. Oticon
ansvarar generellt inte för sådan kompatibilitet. I synnerhet ansvarar inte Oticon för
inkompatibilitet orsakad av framtida uppdateringar av mobiltelefonerna eller för
inkompatibilitet med mobiltelefoner som inte ingått i dessa tester. Oticon har ingen
ekonomisk ersättningsskyldighet för mobiltelefoner som inte fungerar som förväntat.
Läs kompatibilitetslistan innan du köper en ny mobiltelefon.
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Halsbandet är en integrerad del av Streamers elektroniska system. Det fungerar som en
antenn som överför ljud till dina hörapparater.
För bästa möjliga ljudkvalitet och längsta möjliga användningstid, ska Streamer alltid
användas tillsammans med något av de medföljande halsbanden. Streamer levereras
med två halsband, ett långt och ett medium.

Montera halsbandet
Halsbandet trycks fast i hålen upptill på Streamer.
När du talar med någon via Streamer, måste
din röst kunna fångas upp av den inbyggda
mikrofonen.
Din röst
Mikrofon

VIKTIGT!

Ljud från Streamer
till hörapparaterna

Var försiktig när du använder halsbandet. Av säkerhetsskäl (för att undvika kvävning)
lossnar halsbandet automatiskt om den fastnar i något. Halsbandet får inte kortas
eller ändras på något sätt, t.ex. med en knut. Om halsbandet går sönder kan det inte
repareras utan måste ersättas med ett nytt. Rådgör med din audionom.
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Halsband

Grundläggande funktioner - första användningstillfället
Använda Streamer med halsband
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Om du använder Streamer utan halsbandet måste avståndet till hörapparaterna vara
mindre än en meter. Om ljudet försvinner rekommenderar vi att du använder halsband
istället.

Utan halsband

Använda Streamer utan halsband

Max. en meter

Om du använder Streamer utan halsband ökar strömförbrukningen och den maximala
användningstiden minskar till fem timmar, vid full laddning.

Bältesklämma (tillval)

VIKTIGT!
Byt genast ut halsbandet om det är trasigt.
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Sätta på och stänga av Streamer

Släpp av/på-knappen. Nu ska strömindikatorn upptill på
Streamer lysa grönt.
Om det inte går att sätta på Streamer, kontrollera att
batteriet är laddat (sidan 22).
Du kan kontrollera status genom att trycka kort på
på/av-knappen.
Stänga av
Tryck in på/av-knappen i cirka två sekunder tills den
gröna strömindikatorn slocknar.
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Status

Framsida

Beskrivning
På/av

Sätta på
Tryck på av/på-knappen upptill på Streamer i cirka två
sekunder tills alla lampor framtill blinkar.

Ström på/av

Streamer är avstängd

När du trycker på på/av-knappen i cirka två sekunder,
tänds alla lampor i några sekunder för att indikera att
Streamer är påslagen

Streamer är påslagen och klar att användas
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På/av
Strömindikator

Streamer har ett laddningsbart batteri. Vi rekommenderar att
du laddar Streamer en gång per dag för bästa prestanda.
Sätt in kabeln från den bifogade laddaren i
USB-uttaget i underdelen på Streamer (A). Glöm inte
att sätta i laddaren i strömuttaget.
Laddningen indikeras av en blinkande grön indikator upptill.
När Streamer är fulladdad lyser indikatorn med ett fast grönt
sken.

Laddning
Status

Framsida

Beskrivning
Laddning - i avstängt läge - statusindikatorn blinkar grönt
Laddning – när Streamer är påslagen (eller används) –
statusindikatorn växlar mellan starkt och svagt grönt.

Blinkar

Avtar

A

Under laddning i avstängt läge blinkar en grön indikator upptill.
När Streamer är fulladdad slocknar indikatorn.
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Laddning

Ladda Streamer

Indikator för
svagt batteri

Streamer indikerar svagt batteri (cirka 20 minuters användningstid kvar) med fast rött sken, och indikerar mycket
svagt batteri (cirka fem minuters användningstid kvar) med
ett blinkande rött sken.

Indikator för svagt batteri
Status

Framsida

Beskrivning
Svagt batteri – cirka 20 minuters användningstid kvar vid
ljudöverföring till hörapparater
Mycket svagt batteri – cirka fem minuters driftsstid kvar vid
ljudöverföring till hörapparater

Fast sken

Avtar

VIKTIGT!
Batteriet bör inte laddas ur helt. Svagt batteri – cirka 20 minuters användningstid kvar
vid användning tillsammans med hörapparater. Du kan inte byta batteri själv.
24
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Batteri

Indikator för svagt batteri

Batterikapacitet
med halsband

Upp till tio timmars normal användning: två timmars
telefontid, sex timmars TV-tid och två timmars standby
(efter två år är kapaciteten cirka åtta timmars normal
användning).

Batterikapacitet utan
halsband

Upp till fem timmars normal användning: En timmes
telefontid, tre timmars TV-tid och en timmes standby.

Laddningstid

Två timmar för full laddning med den medföljande laddaren.

Fjärrkontroll

När Streamer är avstängd kan den användas som fjärrkontroll i upp till sex månader på en full laddning.

Förväntad batterilivslängd

Batteriet i Streamer fungerar i mer än två år om det laddas
dagligen. Din audionom kan byta batteri åt dig.
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Batteri

Batterikapacitet och laddningstid

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll för hörapparater
Volym upp/ner
Tryck kort på volym upp eller ner för att ändra hörapparaternas volym. Du hör bekräftande klickljud i hörapparaterna.
Byta program i hörapparaterna
Du kan byta program genom att hålla in volym upp eller ner i mer än en sekund.
När du byter program indikeras detta med ett ljud i dina hörapparater.

Ändra
volym/program

"Tyst läge"

Aktivera "tyst läge" i hörapparaterna
Du kan aktivera "tyst läge" genom att trycka på volym upp OCH ner samtidigt i en sekund.

VIKTIGT!
• "Tyst läge" går endast att aktivera i nyare hörapparatsmodeller från Oticon.
Kontakta din audionom för mer information.
• Även om Streamer är avstängd, kan den användas som fjärrkontroll till hörapparaterna.
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Innan du kan använda Streamer tillsammans med andra
enheter som t.ex. mobiltelefoner, måste enheterna kopplas
ihop.

2. Aktivera ihopkopplingsläge för andra enheten
(t.ex. en mobiltelefon).

Ihopkoppling

Koppla ihop Streamer med en
mobiltelefon och andra enheter

Se inställningar i din mobiltelefon. Vi rekommenderar
att du läser bruksanvisningen till mobiltelefonen vid
ihopkoppling.

1. Aktivera ihopkopplingsläge för Streamer.
Tryck in av/på-knappen i cirka fem sekunder
tills indikatorn blinkar blått.

3. Den andra enheten (mobiltelefonen) kräver ofta
en PIN-kod.
PIN-koden för Streamer är 0 0 0 0 (fyra nollor).

4. Efter slutförd ihopkoppling visar mobiltelefonen ofta
en hörlurssymbol. Samtidigt lyser Bluetooth-indikatorn
på Streamer med ett fast blått sken.
30
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0000

0000

Ta bort ihopkoppling
Om du har problem med ihopkopplingen, kan du ta bort
alla ihopkopplingar genom att samtidigt trycka på strömbrytaren och volym upp i tre sekunder.

Status

Framsida

Beskrivning
Streamer i ihopkopplingsläge
Ihopkoppling slutförd
Streamer på

Fast sken

32

Blinkar
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Ihopkoppling

Ihopkoppling

Primära funktioner
Anslutning/streaming
ConnectLine Streamer är inställd och optimerad för vardagsanvändning i följande situationer:
1. Användning av mobiltelefon via Bluetooth* (sidan 35).
Användning av ConnectLine telefonadapter (säljs separat)
med fast telefon* (sidan 42).

För att ta emot eller ringa samtal när du använder Streamer,
kontrollera att Streamer och mobiltelefon är ihopkopplade
(sidorna 30-31), att enheterna är påslagna och inom räckvidden (tio meter). Din mobiltelefon indikerar ofta att den
är ansluten till Streamer med en hörlurssymbol på mobiltelefonens display.

2. Användning av ConnectLine mikrofon (säljs separat),
som underlättar samtal med en person på avstånd eller i
bullriga miljöer (sidan 44).
3. Användning av ConnectLine TV-adapter (säljs separat)
för trådlös överföring av TV-ljudet till dina hörapparater*
(sidan 46).
* Hörapparaterna fungerar som ett trådlöst headset tillsammans med Streamer.
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Mobiltelefon

Om mobiltelefoni

Besvara samtal
Mikrofon

Status

Framsida

När din mobiltelefon ringer, hör du en signal i dina
hörapparater. Samtidigt blinkar telefonknappen
och statusindikatorn på Streamer grönt.

Streamer påslagen och redo
Telefonindikator och statusindikator blinkar grönt. Du hör
en signal för inkommande samtal i dina hörapparater

Tryck kort på telefonknappen på Streamer för att
besvara samtalet. Du kommer då att höra en kort
pip i hörapparaterna. Nu lyser telefonknappen och
statusindikatorn med ett fast grönt sken.
Du avslutar samtalet genom att trycka kort på
telefonknappen.
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Beskrivning

När samtalet har kopplats hör du ett pip som bekräftar att
samtalet besvarats – nu kan du tala med personen i den
andra änden.
Fast sken

Blinkar
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Mobiltelefon

Besvara samtal
Se till att du kan tala in i mikrofonen på Streamer.

Ringa samtal

För att ringa ett samtal behöver du bara använda mobiltelefonen. Du behöver inte göra något med Streamer.
Slå numret som vanligt – samtalet kopplas sedan automatiskt till Streamer.
Telefonknappen på Streamer och statusindikatorn lyser
grönt och du hör ett kort pip som bekräftelse i dina hörapparater, som indikerar att samtalet nu är anslutet via
Streamer och hörapparaterna.

Status

Framsida

Beskrivning
Streamer påslagen och redo

33 40 17 _ _

När samtalet har kopplats hör du ett pip som bekräftar att
samtalet besvarats – nu kan du tala med personen i den
andra änden.
Fast sken

Blinkar

Du avslutar samtalet genom att kort trycka på knappen
“avsluta samtal” på telefonen eller telefonknappen på
Streamer.
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Mobiltelefon

Ringa samtal
Se till att du kan tala in i mikrofonen på Streamer.

Neka samtal - på som standard
Du kan neka ett inkommande samtal genom att trycka kort på volymknappen på
Streamer.
Röstuppringning - på som standard
Tryck kort på telefonknappen för att aktivera röstuppringning (om detta stöds av din
mobiltelefon och du inte befinner dig inom räckvidden för en ConnectLine-telefonadapter).
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Återuppringning av senaste nummer - på som standard
Tryck och håll in telefonknappen för att ringa upp det senast slagna numret (om detta
stöds av din mobiltelefon).
Hänvisa samtal - på som standard
Tryck och håll in telefonknappen för att hänvisa ett samtal tillbaka till mobiltelefonen.
Alla knappar besvarar samtal - på som standard
Vid inaktivering kan du bara besvara samtal med telefonknappen på Streamer.
Aktivera inkommande (A2DP) anslutningar - av som standard
Om detta är aktiverat kan andra enheter som t.ex. en iPod, dator eller mobiltelefon
aktivera/starta streaming av ljud, exempelvis inkommande musik som startats från en
ansluten mobiltelefon.
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Mobiltelefon

Skräddarsy mobiltelefonens funktioner
Följande mobiltelefonfunktioner kan aktiveras eller inaktiveras av din audionom.

ConnectLine telefonadapter
Status

Framsida

Beskrivning
Streamer påslagen och redo

För mer information om hur du använder ConnectLine
telefonadapter, se bruksanvisningen som medföljer denna
produk.

Streamer ansluten – du kan tala med personen i den
andra änden.
Fast sken

42

43

Telefon

Streamer kan även användas med en vanlig fast telefon
med hjälp av ConnectLine telefonadapter (säljs separat).

Tala i telefon

ConnectLine mikrofon

Ljud från ConnectLine mikrofon
Status

Framsida

Beskrivning
Streamer påslagen och redo

För mer information om hur du använder ConnectLine
mikrofon, se bruksanvisningen som medföljer.

När mikrofonen är ansluten överförs ljud från mikrofonen
till hörapparaterna
Fast sken

Upp till 15 meter
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Mikrofon

ConnectLine mikrofonen säljs separat. Den överför talljudet från en person till dina hörapparater via Streamer.

ConnectLine TV-adapter

Titta på TV
Status

Framsida

Beskrivning
Streamer påslagen och redo

För mer information om hur du använder ConnectLine
TV-adapter, se bruksanvisningen som medföljer produkten.

TV-adapter

ConnectLine TV-adapter säljs separat. Den överför ljud
från TV:n via Streamer till dina hörapparater.

Ansluta till TV

Streamer ansluten – ljud från TV:n hörs i hörapparaterna
Fast sken
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Blinkar
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Sekundära funktioner
ConnectLine App

Anslutning/streaming
Streamer kan användas med många olika
ljudkällor, t.ex. MP3-spelare, datorer osv.
Följande prioriteringar gäller.

Kan hämtas via App Store och Google Play™.

B

C
A

Besök vår hemsida för mer information:
www.oticon.se/connectline
ConnectLine App för iPhone, iPad och iPod touch fungerar med iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air, iPad mini med
Retina-display, iPad mini, iPad (3:e och 4:e generationen), iPad 2 och iPod touch (5:e generationen) och kräver Streamer Pro 1.2 App eller senare
version. Vid installation av ConnectLine App i iPad, sök efter iPhone-appar i App Store.
ConnectLine App för Android-smartphones och -surfplattor kräver Streamer Pro, mjukvaruversion 1.3 eller senare.
Besök www.oticon.se/connectline för mer information om kompatibilitet.
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D

A

Prioritet 1

3,5 mm minitele in/ut (om
ansluten)

Tryck kort på AUX-knappen

Sidan 50

B

Prioritet 2

FM (om anslutet)

Tryck kort på AUX-knappen

Sidan 60

C

Prioritet 3

Trådlöst Bluetooth (inbyggt)

Tryck kort på AUX-knappen

Sidan 54

Mottagare för teleslinga
(inbyggd)

Tryck och håll in AUX-knappen i cirka två sekunder

Sidan 58

D Prioritet 4
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Streaming/app

ConnectLine App för iPhone®, iPad®, iPod touch® och Android™
erbjuder ett intuitivt och diskret sätt att hantera hörapparaterna
och ConnectLine-systemet. Dessutom kan användaren anpassa
funktionerna i ConnectLine-systemet, vid behov.

Musik/ljudsladd

Musik/ljud - sladd

Sätt i och anslut den medföljande minitelesladden för att
lyssna på musik/ljud från olika ljudkällor.

Framsida

Beskrivning
Streamer påslagen och redo
Du hör ett kort pip följt av ljudet från enheten

Fast sken
Musik - via sladd

När du vill lyssna på en extern ljudkälla, tryck kort på
AUX-knappen. Om ljudsladden är ansluten startar överföring av ljudet.

Status

50
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Mikrofon

Se till att du kan tala in i mikrofonen på Streamer.
Sätt in och anslut den medföljande minitelesladden och
den medföljande sladden för telefonering så kan du
använda dina hörapparater som ett headset tillsammans
med din dator.
Du använder headset-funktionen genom att trycka kort på
AUX-knappen.
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Ljudsladd för headset
Status

Framsida

Beskrivning
Streamer påslagen och redo
Du hör ett kort bekräftelsepip – nu kan du tala med
personen i den andra änden.

Fast sken
Headset - via sladd

Ljudsladd för headset
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Musik/ljud trådlöst

Musik/ljud - trådlöst
Status

Framsida

Streamer påslagen och redo
Streamer ansluter till musik/ljudenhet
När anslutningen är klar hör du ett kort bekräftelsepip
följt av ljudet från FM-sändaren

För att lyssna på musik från t.ex. en mobiltelefon, tryck
på AUX-knappen innan du startar musikspelaren.
Aktivera automatiska anslutningar - av som standard
Om din audionom har aktiverat denna funktion, kan
iPods, datorer och mobiltelefoner automatiskt aktivera/
starta överföring av ljud, t.ex. vid inkommande textmeddelanden eller musik startad från en ansluten mobiltelefon.
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Beskrivning

Fast sken

Blinkar
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Ljud - trådlöst

För att lyssna på musik/ljud trådlöst, t.ex. från en MP3spelare eller en dator med inbyggt Bluetooth, kontrollera
att enheten har kopplats ihop med Streamer (sidan 30),
att båda enheter är påslagna och inom räckvidd (<10
meter).

PC-headset - trådlöst

Headset - trådlöst
Status

Framsida

Beskrivning
Streamer påslagen och redo

Vid ihopkoppling med en dator, kontrollera att
Streamer kopplas ihop som en headset-enhet.

Streamer ansluter till musik/ljudenhet

Vid användning av headset-funktionen,
sker samtalskontroll från datorn.

När anslutningen är klar hör du ett kort bekräftelsepip
följt av ljudet från FM-sändaren
Fast sken
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Blinkar
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PC-headset - trådlöst

Se till att du kan tala in i Streamers mikrofon.

Telespole (inbyggd)

Telespole

Streamer har en inbyggd mottagare för teleslinga
(telespole).

Status

Beskrivning
Streamer påslagen och redo

Du tar emot ljud via slingmottagaren genom att
trycka in AUX-knappen i cirka två sekunder.

När anslutningen är klar hör du ett kort bekräftelsepip
följt av ljudet från teleslingsystemet.
Fast sken
Telespole

Observera: vid behov kan Streamer programmeras så
att telespolen aktiveras med en kort knapptryckning.

Framsida
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FM-mottagare (tillval)

FM

En FM-mottagare kan anslutas till FM-skon.
Mottagaren tar emot FM-signaler från en FMsändare, som vanligtvis bärs av en lärare.
Anslut FM-mottagaren och tryck kort på AUX-knappen. När FM-sändaren och mottagaren är synkroniserade på samma kanal, tas FM-signalen emot i
hörapparaterna.

Status

Framsida

Beskrivning
Streamer påslagen och redo. FM är aktiverat och redo för
synkronisering med FM-sändare.
När anslutningen är klar hör du ett kort bekräftelsepip
följt av ljudet från FM-sändaren

Fast sken

FM

Om FM-mottagaren har en lägesväljare, välj läge OO.

VIKTIGT!
Kontrollera att Streamer är påslagen och att den inte överför ljud till hörapparaterna
när FM-kanalsynkronisering behövs.
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Ytterligare information
Undvik hetta, fukt och kemikalier.
Driftstemperaturen för Streamer är 10-45ºC.
Utsätt aldrig Streamer för extrem hetta genom att placera enheten i en ugn, mikrovågsugn, öppen eld eller genom att lämna den i en parkerad bil i solen. Det finns en risk för att
enheten kan explodera och orsaka allvarlig skada.

Rengöring och underhåll
Streamer är förseglad och kräver minimal skötsel. Smuts, fukt eller fett ska torkas av med
en torr eller fuktig trasa. Du bör rengöra Streamer regelbundet. Mikrofoningången och
kontakter måste hållas rena och fria från damm och smuts.
Streamer och halsband får aldrig tvättas eller sänkas ner i vatten eller andra vätskor.

Streamer får inte utsättas för fukt som t.ex. i en ångbastu, dusch eller kraftigt regn.

Övrigt

Streamer får inte utsättas för eller rengöras med rengöringskemikalier eller alkohol.
Kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, rakvatten, hudlotion och myggmedel kan skada
Streamer. Du ska alltid ta av Streamer innan du använder sådana produkter och se till att
de hunnit torka innan du använder Streamer igen.
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Tillbehör och reservdelar
Skyddshölje
Om du behöver extra skyddshöljen, fråga din audionom.

Bältesklämma
Du kan köpa en bältesklämma, svart eller vit,
hos din audionom.

Övrigt

Skyddshölje – med tryckknapp
Ett skyddshölje, mörkt eller ljust grått, med tryckknapp som
underlättar enklare manövrar kan beställas hos din audionom.

Byta halsband
Reservhalsband, svarta eller vita, finns
i tre storlekar: Kort (51 cm), medium (66 cm)
och långt (81 cm) och kan beställas från din
audionom.

64

Teknisk information
Utöver Bluetooth-sändaren innehåller Streamer en radiosändare som använder en
magnetinduktiv överföring som arbetar vid 3,84 MHz. Fältstyrkan på sändarens magnetfält är < -15 dBμA/m vid 10 m.
Störningsvärdena från Streamer ligger under internationella gränsvärden för mänsklig
exponering. Streamer efterlever internationella standarder gällande elektromagnetisk
kompatibilitet.
På grund av det begränsade utrymmet på enheten återfinns många av de relevanta
godkännande märkningarna i detta dokument.

FCC ID: U28CL2STRM (nye numre indsættes)
IC: 1350B-CL2STRM
Enheten överensstämmer med del 15 i FCC-regelverket samt RSS-210 of Industry
Canada.
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Övrigt

Enheten innehåller en modul där:

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som ej uttryckligen godkänts av den part som
ansvarar för efterlevnad, kan upphäva användarens befogenhet att använda utrustningen.
Observera: Denna utrustning har testats och befunnits efterleva gränserna för en digital
klass B-enhet i enlighet med del 15 i FCC-regelverket.
Dessa gränser är avsedda att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en
bostadsmiljö. Denna enhet använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om
den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier för att en viss installation
inte kommer att orsaka störningar.
Om denna enhet orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan
bestämmas genom att man stänger av och slår på enheten, uppmanas användaren att
försöka rätta till detta genom en eller flera av följande åtgärder:

• Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
• Anslut enheten till ett annat nätuttag än det som mottagaren är anslutet till.
• Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
Härmed deklarerar Oticon att denna enhet överensstämmer med de väsentliga
kraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiven 1999/5/EC. Deklaration
gällande överensstämmelse finns att tillgå från:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.oticon.global

Avfall från all elektronisk
utrustning ska hanteras
enligt lokala föreskrifter.

0682
N1175
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Övrigt

Användande har följande två förbehåll:
1. Denna utrustning orsakar ej skadlig störning.
2. Denna enhet kan störas av yttre interferens, inklusive interferens som kan orsaka
oönskad funktion.

Bluetooth 54
Byta program 28
Bältesklämma 18
C
ConnectLine
Mikrofon 44
Telefon 42
TV 46

A
A2DP-enhet. Se Musik, trådlöst
Aktivera ”tyst läge” 28
Android 48
Antenn 16
App 48
Användarföreskrifter 3
Användning i bil 14
Avsluta samtal 38

D
Dator
Ljudsladd för headset 52
Musik/ljud - trådlöst 54
Musik/ljudsladd 50

B
Batteri 26
Kapacitet 26
Laddningsbart 22
Laddningstid 26
Livslängd 26
Svagt 24
Besvara samtal 36

F
Fast telefon 42
Fjärrkontroll 28
Flygplan, användning på 14
FM 60
70

FM-sko . Se FM
Fukt 62
Första användningstillfället 16

iPhone 48
K
Kemikalier 62

H
Halsband 16
Headset 9
Mobiltelefon 35
Sladd 52
Sladd för telefonering 52
Trådlöst 54, 56
Hetta 62
Hänvisa samtal 41
Hörlurar . Se Headset
Hörlurar . Se Headset

L
Laddare 22
Laddning 22
Laddningsbart batteri 22
Ljud (musik) 50
Sladd 50
Lyssna på musik 50
Trådlöst 54
Ljud. Se musik
Ljudsladd för headset 52
Lyssna på ljud 50
Lyssna på musik 50

I
Ihopkoppling 30
Läge 30
Rengöring 32

M
Mikrofon 44
Mikrofoningång 11
71

Index

Index

N
Neka samtal 40
P
PC. Se Dator
Personliga inställningar 40
PIN-kod 31
Prata i telefon 43
Produktöversikt 11
På/av 20
72

U
Underhåll 63
Utan halsband 18

T
Ta bort ihopkoppling 32
Teknisk information 67
Telefonadapter 42
Teleslinga 58
Telespole 58
Tillbehör 64
Trådlöst 54, 56
TV 46
Tyst läge 28

V
Varningar 12, 13, 14, 15
Volym upp/ner 28
Å
Återuppringning av senaste nummer 40

73

171647SE / 25.07.16

S
Samtal
Avsluta 36, 38
Besvara 36
Hänvisa 41
Neka 40
Ringa 38
Skyddshölje 64
Sladd för telefonering 52
Sladd för telefonering 9
Sladd för telefonering för headset 52
Störningar 13, 68

171647SE / 25.07.16

R
Rengöring 62, 63
Reservdelar 64
Ringa samtal 38
Röstuppringning 40

Minitelekontakt 11
Minitelesladd 50, 52
Mobiltelefon 35
Mobiltelefon, kompatibilitet 15
MP3-spelare 54
Musik 54
Lyssna på musik 50
Sladd 50
Trådlöst 54

0000171647000001

