
Ota kaikki irti 
Oticon-kuulokojeistasi

Y H T E Y K S I E N  L U O N T I I N
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Viihtyisää seuraa

Oticon ConnectLine auttaa sinua saamaan kaiken irti 
Oticon-kuulokojeistasi. ConnectLine helpottaa vuoro-
vaikutusta ja lisää viihtymistäsi eri tilanteissa.

Mikä on ConnectLine?
ConnectLine on tuotesarja, joka mahdollistaa eri vies-
tintä- ja viihdesovellusten käytön muuttamalla kuuloko-
jeesi langattomiksi kuulokkeiksi.

ConnectLine parantaa kuuntelukokemustasi. Arkiset 
tilanteet, kuten puhelinkeskustelut, juttutuokiot 
kovassa melussa, TV:n katselu, musiikin kuuntelu ja 
videopuhelut, helpottuvat ja uuvuttavat entistä vähem-
män. Aloita itsellesi mieluisimmilla sovelluksilla ja ota 
muita sovelluksia käyttöösi myöhemmin tarpeittesi 
mukaan.

Kysy kuuloalan asiantuntijaltasi lisätietoja  
ConnectLinen käytöstä.

TV MikrofoniKauko-
säädin

Matka-
puhelin

PC Puhelin Musiikki Miniliitin Induktio-
silmukka

App
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Streamer Pro –  
ConnectLinen ydin

Streamer Pro tarjoaa yhteyden lukuisiin eri laitteisiin. 
Periaatteessa mikä tahansa äänilähde voidaan liittää 
Streamerin kautta kuulokojeisiisi. Streameriä pidetään 
kaulassa ja sen kolmella pikanäppäimellä ohjataan puhe-
linta, TV:tä ja mikrofonia.

Streamer Pro toimii myös kuulokojeiden kaukosääti-
menä ohjelmien vaihtamiseen ja äänenvoimakkuuden 
säätämiseen.

Lisäksi Streamer Pro toimii porttina ConnectLine App 
-sovellukseen, jonka avulla voit helposti ja huomaamat-
tomasti ohjata kuulokojeitasi ja ConnectLine-laitteitasi.

Streamer Pro:
 } Helppo käyttää

 } Parantaa vuorovaikutusta muuttamalla kuulokojeesi 
kuulokkeiksi

 } Mahdollistaa yhteydet eri laitteisiin MP3-soittimista 
tietokoneisiin ym.

 } Sisäänrakennettu järjestelmä, jonka edistykselliset 
ominaisuudet mahdollistavat esimerkiksi puhelinsoi-
ton kuulemisen ja vastaanottamisen TV:n katselun 
aikana

 } Toimii kuulokojeiden kaukosäätimenä

 } Portti ConnectLine App -sovellukseen

App

TV

Musiikki Matkapuhelin

Induktiosilmukka

Tietokone

FM

Puhelin

Mikrofoni
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Vaivatonta viestintää

Lankapuhelut
Ei enää juoksemista puhelimeen. Ei menetettyjä puhe-
luita. Ei häiritsevää kiertoa.

ConnectLine-puhelinsovitin toimii lankapuhelimen 
kanssa muuttaen kuulokojeesi langattomiksi kuulok-
keiksi, jolloin voit vastata puheluihin mistä ja milloin 
tahansa. Puhelun vastaanottaminen tapahtuu helposti 
Streamer Pro -laitteen yhtä painiketta painamalla. 

Videopuhelut
Keskustele videon välityksellä* ulkomailla tai toisessa 
kaupungissa asuvien sukulaistesi tai ystäviesi kanssa!

ConnectLine tarjoaa helpon tavan liittää Streamer Pro 
tietokoneeseen. Ääni siirtyy suoraan kuulokojeisiin 
mahdollistaen sujuvan keskustelun verkon välityksellä.

Kytke Streamer Pro suoraan tietokoneeseesi johdon tai 
langattoman yhteyden avulla ja aloita keskustelu!

*Esim. Skype- ja FaceTime-ohjelmat
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Nauti viihteestä

ConnectLine lisää viihteen mahdollisuuksia yhdistäen 
sinut TV-, radio-, musiikki- ja muihin laitteisiin joko yksin 
tai yhdessä läheistesi kanssa.

TV:n katselu
ConnectLinen avulla voit nauttia korkeatasoisesta 
TV-äänestä ja lempiohjelmistasi ilman, että mitään koh-
tia jää kuulematta. 

Voit kuulla TV-äänen selvästi, vaikka äänenvoimakkuus 
olisi säädetty muita TV-katsojia miellyttävälle tasolle. 
Kuulokojeesi toimivat henkilökohtaisina kuulokkeinasi 
ja Streamer Pro äänenvoimakkuuden säätimenäsi.

ConnectLine TV -sovitin välittää äänen televisiosta 
Streamer Pro -laitteen kautta kuulokojeisiisi.  

ConnectLine TV tukee sekä analogista että digitaalista 

stereo (PCM)- ja Dolby Digital® -ääntä, minkä ansiosta 
se on yhteensopiva useimpien televisioiden ja kotiteat-
terijärjestelmien kanssa1).

Musiikin ja muiden äänien kuuntelu
Streamer Pro tarjoaa tasaisen ja häiriöttömän yhteyden 
suosituimpiin viihdelaitteisiin MP3-soittimista tietoko-
neisiin ja äänikirjoihin. Musiikki ja muut äänet siirtyvät 
suoraan kuulokojeisiisi.

1) Varmista yhteensopivuus ConnectLine TV 2.0 -laitteesi 
    (www.oticon.com/tv) ja televisiosi käyttöohjeista.

Dolby ja double-D-symboli ovat Dolby Laboratories -yhtiön rekisteröityjä 
tavaramerkkejä.
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Nauti riennoista...

Haluttujen äänien kuuleminen julkisilla paikoilla, kuten 
kadulla, ravintolassa tai luentosalissa, voi olla haasta-
vaa. Kova melu vaatii usein lisäponnistusta. ConnectLine 
tarjoaa tehokkaita ratkaisuja tällaisten tilanteiden hel-
pottamiseksi.

ConnectLine-mikrofoni
Mikrofoni on pieni ja huomaamaton langaton laite kes-
kustelukumppanisi käytettäväksi. Se auttaa sinua kuu-
lemaan paremmin tilanteessa, jossa keskustelukumppa-
nisi on kaukana, taustamelua on paljon tai molempia.

Matkapuhelin
Streamer Pro:n avulla voit soittaa ja vastaanottaa puhe-
luita matkapuhelimestasi turvallisesti ja ilman häiriöitä. 
Kuulokojeesi muuttuvat langattomiksi kuulokkeiksi aut-
taen sinua kuulemaan ja saamaan paremmin selvän kes-
kustelukumppanisi puheesta.

Streamer Pro voidaan liittää useimpiin Bluetooth-mat-
kapuhelimiin. 

Induktiosilmukkajärjestelmät
Nauti teattereiden, luentosalien ja muiden julkisten tilo-
jen induktiosilmukkajärjestelmistä. Streamer Pro:n 
sisäänrakennetun induktiokelan ansiosta liityt induktio-
silmukalla varustettuihin paikkoihin helposti yhdellä 
napin painalluksella.
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Helpota viestintää  
ajon aikana

Keskustelu ajon aikana puhelimessa tai matkakumppa-
nin kanssa voi olla haastavaa. ConnectLine helpottaa 
autossa käytävää keskustelua huomattavasti.

Matkapuhelin
Streamer Pro siirtää matkapuhelimen äänen langatto-
masti ja selkeästi molempiin kuulokojeisiin yhtäaikaa. 
Matkapuhelimen käyttö onnistuu ilman, että sinun tar-
vitsee irrottaa otettasi ratista.

Keskustelu autossa
Matkakumppanin käyttämän ConnectLine-mikrofonin 
ansiosta voit keskittyä ajamiseen. Mikrofoni  siirtää 
kumppanisi äänen langattomasti ja selkeästi kuulokojei-
siisi ilman, että teidän on katsottava toisianne.
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Ohjaa kuulokojeitasi ja 
ConnectLine-laitteitasi 
ilmaisella sovelluksella
ConnectLine App -sovellus 
Ilmaisella ConnectLine App -sovelluksella voit ohjata 
kuulokojeitasi ja ConnectLine-laitteitasi iPhone®, iPad®, 
iPod touch® ja Android™ -laitteilla ilman, että kuuloko-
jeittesi paristot kuluvat. 

ConnectLine App -sovellus toimii kaikkien langattomien 
Oticon-kuulokojeiden kanssa.

Käytettävissäsi olevat ominaisuudet ja toiminnot:

 } Helppokäyttöinen ja huomaamaton kaukosäädin  
kuulokojeillesi

 } Helppo äänenvoimakkuuden säätö, lempiohjelmien 
valinta ja nimeäminen

 } Selkeä kuvaus ConnectLine-laitteen toiminnasta

 } Helppo äänilähteiden valinta 

 } ConnectLine-laitteen ominaisuudet helppo säätää 
yksilöllisten tarpeitteisi ja mieltymystesi mukaan 

Lataa ilmaiseksi App Storesta tai Google PlayTM:stä

Lisätietoja löydät osoitteesta www.oticon.com/app

ConnectLine App -sovellus iPhone, iPad ja iPod touch -laitteisiin toimii iPhone 
6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air, 
iPad mini (Retina-näytöllä), iPad mini, iPad (3. ja 4. sukupolvi), iPad 2 ja iPod 
touch (5. sukupolvi) -malleissa ja vaatii Streamer Pro 1.2 App -sovelluksen (tai 
uudemman). Asentaessasi ConnectLine App -sovellusta iPadiin, etsi iPho-
ne-sovellukset App Storesta. ConnectLine App -sovellus Android-matkapuhe-
limiin ja -tabletteihin vaatii Streamer Pro 1.3:n  tai uudemman. Lisätietoja  
yhteensopivuudesta löydät osoitteesta www.oticon.com/app.

Apple, Apple-logo, iPhone, iPad, ja iPod touch ovat Apple Inc:in rekisteröityjä 
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on  Apple Inc:in palve-
lumerkki. Android ja Google Play ovat Google Inc:in tavaramerkkejä.
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Tarjoamme ihmisille  
mahdollisuuden vapaaseen 
kommunikointiin,
luonnolliseen  
vuorovaikutukseen ja  
aktiiviseen osallistumiseen

People First


