
Oticon Opn trådløst tilbehør

Alt, hvad du behøver  
for at være på



Med appen Oticon ON kan du 
betjene dine høre apparater.  
Du kan vælge, hvad du ønsker 
at høre og justere lydstyrken. 
Du kan også få besked ved lavt 
batteriniveau og meget mere. 
Hent den gratis i App Store® 
eller  Google Play™.

Det trådløse tilbehør til Oticon Opn™ omfatter en 
række enheder, som er nemme at bruge, og som er 
udviklet for at forbedre din lytteoplevelse og gøre det 
nemmere at kommunikere. 

Det trådløse tilbehør er med til, at du får det meste ud 
af dine Oticon Opn høreapparater. Du kan fx streame 
lyd fra fjernsynet, mobiltelefonen, musikafspilleren, 
computeren m.fl. direkte til dine høreapparater – det  
er ligesom at bruge et sæt trådløse hovedtelefoner. 

Diskret og nemt
For diskret og nem betjening af dine høreapparater 
kan du bruge appen Oticon ON eller en fjernbetjening. 
Du kan også oprette forbindelse til Internet of Things 
og meget mere.

Betjen dine høreapparater  
med appen Oticon ON

Gør hverdagen  
nemmere

* Ethvert Oticon høreapparat med 2.4 GHz Bluetooth® low energy.
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Håndfrie opkald  
sikkert og nemt Med ConnectClip er det nemt at foretage håndfrie 

opkald med en iPhone®, en Android™ eller hvilken  
som helst anden smartphone. 

ConnectClip sender opkaldet direkte til dine høre
apparater, og den indbyggede mikrofon opfanger  
og sender klart og tydeligt det, du siger til vedkom
mende i den anden ende. Med ConnectClip bliver  
dine Opn høreapparater til et førsteklasses trådløst 
headset, så du kan: 

• foretage og modtage opkald håndfrit i bilen eller  
på farten – med streaming til begge ører.

• streame musik, videoer eller anden lyd fra din 
smartphone til dine høreapparater  trådløst. 

• skifte program og justere lydstyrken   helt diskret.

• De kan tilsluttes direkte til din iPhone, iPad®  
eller iPod touch®.

• Dine høreapparater kan bruges som trådløst  
headset – i stereo.

• Du kan streame opkald, musik, videoer eller  
anden lyd til dine høreapparater – trådløst.

• Du kan bruge din iPhone til at skifte program  
eller justere lydstyrken.

Oticon Opn er Made for iPhone

Dine Oticon Opn høreapparater kan bruges sammen 
med alle moderne mobiltelefoner med Bluetooth™.

Håndfrie opkald med enhver smartphone

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. 
Google Play, Android og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

Mobiltelefon



6 7FjernbetjeningTv og stereo

Få lyden direkte i dine  
høreapparater  
Med TV Adapter kan du nyde dit favoritprogram eller 
lytte til musik fra dit stereoanlæg og få lyden direkte  
i dine høreapparater – præcis som brugte du trådløse 
hovedtelefoner.

Med en TV Adapter kan du:
• høre fjernsynet klart og tydeligt eller lytte til musik 

ved at streame lyden direkte til dine høreapparater.
• vælge det lydniveau, du foretrækker, samtidig med 

at lyden på fjernsynet forbliver på et behageligt 
niveau for andre.

• bruge appen Oticon ON til diskret at justere  
lydstyrken for den streamede lyd. 
 
TV Adapter:

• understøtter Dolby Digital®. 
• har en rækkevidde  

på op til 15 meter.

Hvis du ønsker at justere lydstyrken, skifte program 
eller slukke for høreapparaterne helt diskret, kan du 
gøre dette på tre måder: med Oticon ON App, ConnectClip 
eller Remote Control (fjernbetjening). 

Nem betjening af dine  
høreapparater 
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Selv med de bedste høreapparater kan det nogle 
gange være svært at høre, hvad der bliver sagt –  
fx i omgivelser med støj eller til foredrag.

Den trådløse ConnectClip kan hjælpe dig i 
udfordrende lyttesituationer ved at streame  
lyd direkte til dine høreapparater. 

Hør tale på afstand eller i støj
• Giv din ConnectClip til den, du ønsker at høre bedre.
• Din ConnectClip streamer det, der bliver sagt  

direkte til dine høreapparater, uden at det påvirker  
din evne til at høre andre lyde omkring dig.

• Brug appen Oticon ON til at justere lydstyrken på  
partnermikrofonen (ConnectClip). 

• Rækkevidde: op til 20 meter.

Chat via computeren
• Par din ConnectClip direkte med computeren eller 

brug Oticons usbdongle.
• Brug din ConnectClip til at streame lyd direkte til 

dine høreapparater, når du chatter via Skype,  
Lync etc.  

• Hør den, der ringer, direkte i dine høreapparater. 
• Rækkevidde: op til 10 meter.

Brug din fastnettelefon
• Tilslut telefonadapteren, Phone Adapter,  

til dit eksisterende telefonsystem.
• Brug ConnectClip til at besvare opkald.
• Hør stemmen på den, der ringer, direkte  

i dine høreapparater. 
• Rækkevidde: op til 30 meter.

Op til 
30 m

Op til 
10 m

Hør på afstand  
og i støj – nemt  
og tydeligt



10 11HearingFitnessForbindelse til internettet

Forbind dine Opn høre 
apparater til internettet
Netværket IFTTT ( “If This Then That”) giver utallige 
muligheder for trådløst at tilslutte dine Oticon Opn 
høreapparater til andre internetforbundne enheder.  
 
Du kan fx:

• Få besked direkte i dine høreapparater, når det 
ringer på døren.  

• Få vejrudsigten, smsbeskeder, nyheder m.m.  
læst op i dine høreapparater.

• Tænde for kaffemaskinen, når du tænder for  
høreapparaterne om morgenen.

• Slukke lyset automatisk, når du slukker for  
høreapparaterne.

For mere information om produkter og 
kompatibilitet mellem enheder, tal med din 

hørespecialist eller læs mere på  
oticon.dk/connectivity

Oticon hjælper dig til at få det bedste ud af dine 
høreapparater. HearingFitness i appen Oticon ON  
er som en træningsapp for hørelsen, der giver dig 
opmuntring og forslag til, hvordan du kan udnytte 
hørelsen bedre, beskytte din hørelse og holde dig 
sund.

HearingFitness er baseret på analyse af big data, 
som kombinerer data om livsstil og sundhed med 
analyse af lokale lydomgivelser. Appen modtager  
data fra høre apparaterne og analyserer de aktuelle 
lydomgivelser, total daglig brugstid samt tidligere 
brug.*

Udnyt din hørelse fuldt ud  
for din sundheds skyld

* Oticon HearingFitness vil blive udvilket løbende. Du finder den aktuelle 
version og tilgængelige funktionaliteter i App Store eller Google Play.



20
39

91
DK

 / 
20

19
.0

1.
10

oticon.dk

Kontakt din lokale hørespecialist:

Trådløst tilbehør fra Oticon er kompatibelt med:

Oticon Opn S™

Oticon Opn Play™

Oticon Opn™

Oticon Siya




