Käyttöohje

Streamer Pro
1.3A
ConnectLine

Johdanto
Tämä käyttöohje opastaa teitä uuden Streamer Pron käytössä ja huollossa.
Lukekaa käyttöohje huolella, mukaan lukien kohta Varoitukset. Näin saatte
parhaan hyödyn uudesta Streamer Prostanne.

Käyttötarkoitus
Käyttötarkoitus

Ottakaa
Käyttöohje sisältää alla olevan navigointipalkin, jonka avulla voitte liikkua helposti
eri osien välillä.
Tietoa Aloitus Käyttö Toiminnot Varoitukset Lisätiedot

Streamer Pro on tarkoitettu langattomien Oticon-kuulokojeiden
käyttäjille. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä tiettyjen
kuulokojeiden kanssa. Streamer Pro on tietoliikenneliittymä
kuulokojeiden ja muiden laitteiden, kuten matkapuhelimien, välillä.
Streamer Pro voidaan yhdistää moniin ulkoisiin (lisä)laitteisiin, jotta
kuulokojeen käyttäjä voi muun muassa kuulla television paremmin tai
viestiä Bluetoothia tukevilla matkapuhelimilla.
Streamer Prota voidaan käyttää myös kaukosäätimenä kuulokojeiden
äänenvoimakkuuden säätämiseen ja ohjelman vaihtamiseen.

Käyttöaiheet

Ei käyttöaiheita.

Suunniteltu
käyttäjä

Aikuiset ja yli 3-vuotiaat lapset.

Käyttöympäristö

Sisällä/ulkona.

Käytön esteet

Aktiivisten implanttien käyttäjien on noudatettava erityistä
varovaisuutta laitetta käyttäessään. Lisätietoa löytyy Varoituksetosiosta.

Kliiniset hyödyt

Katsokaa kuulokojeen kliiniset hyödyt.
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Pakkauksen sisältö

Laatikko 1

Pakkaus sisältää seuraavat tuotteet:

Laatikko 2

Laatikko 3

USB-latauskaapeli
Suojus

Laturi
3,5 mm:n
stereokaapeli
miniliittimillä
MP3- ja
musiikkisoittimia
varten

Laturi vaihtelee maittain

Kaulanauha – keskikoko

Streamer Pro
1.3A

Kaulanauha – pitkä

Tämä opas (käyttöohjeet)
Instructions for use

Streamer Pro
1.3A
ConnectLine
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3,5 mm:n
jakokaapeli
tietokonetta
varten
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Lisävarusteet ja varaosat

8

Suojukset
Lisäsuojuksia (tumman tai vaalean harmaa)
on saatavana kuuloalan erikoisliikkeistä.

Vaihtokaulanauhat
Vaihtokaulanauhoja (musta tai
valkoinen) on saatavana kolmea kokoa,
lyhyt (51 cm), keskikoko (66 cm) ja pitkä
(81 cm), kuuloalan erikoisliikkeistä.

Suojukset – yksi painike
Suojuksia (tumman tai vaalean harmaa), joissa
on kohopainike helpottamassa ”sokkona” käyttöä,
on saatavana kuuloalan erikoisliikkeistä.

Vyöpidike
Vyöpidikkeitä (musta tai valkoinen) on saatavana
kuuloalan erikoisliikkeistä.
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Streamerin esittely
Virta

Virtapainike

Virran merk
kivalo, parin
muodostus,
akun lataus

Kaulanauha
Kaulanauha
sisään/ulos

Tilan
merkkivalo

Mikrofoniaukko

Puhelin

Äänenvoimakkuuden säädin
(ylös/alas)
Mikrofoni
TV
AUX-valitsin

TÄRKEÄÄ
Katsokaa kuulokojeen käyttöohjeesta tarkempaa tietoa kuulokojeenne toiminnoista.
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Virtaliitäntä

Miniliitin
FM-vastaanotin
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Streamerin käyttäminen kaulanauhan kanssa
Kaulanauha on osa Streamerin elektronista järjestelmää. Sitä käytetään
antennina äänen ohjaamiseksi kuulokojeisiin.
Mahdollisimman hyvän äänen ja pitkän käyttöajan saavuttamiseksi Streameria
tulisi käyttää aina sen mukana tulleen kaulanauhan kanssa. Streamerin mukana
tulee kaksi kaulanauhaa, pitkä ja keskikokoinen.

Kaulanauhan kiinnittäminen
Kaulanauha kiinnitetään Streamerin yläosassa
oleviin aukkoihin.
Huomatkaa, että puhuessanne jollekulle
Streamerin kautta on tärkeää, että Streamerin
yläosassa oleva sisäänrakennettu mikrofoni
pystyy poimimaan äänenne.

Oma
äänenne

Mikrofoni

TÄRKEÄÄ
Noudattakaa huolellisuutta käyttäessänne kaulanauhaa. Mikäli kaulanauha tarttuu
johonkin kiinni, se avautuu automaattisesti kuristumisen välttämiseksi. Älkää lyhentäkö
tai muokatko kaulanauhaa millään tavalla, kuten tee siihen solmua lyhentääksenne sen
pituutta. Jos kaulanauha katkeaa, sitä ei voida korjata, vaan se tulee vaihtaa uuteen.
Vaihtokaulanauhoja saa kuuloalan erikoisliikkeistä.
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Ääni
Streamerista
kuulokojeisiin
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Streamerin käyttäminen ilman kaulanauhaa
Kun Streameria käytetään ilman kaulanauhaa, etäisyyden kuulokojeisiin tulisi olla
alle metrin. Saatatte myös havaita äänen katkeilemista, minkä vuoksi suositellaan
aina kaulanauhan käyttämistä.
Kun Streameria käytetään ilman kaulanauhaa, virtaa kuluu enemmän ja sen
seurauksena suoratoiston enimmäisaika lyhenee 5 tuntiin yhdellä täydellä
latauksella.

Enintään 1 metri

Vyöpidike (lisävaruste)
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Streamerin kytkeminen päälle ja pois
päältä
Virran kytkeminen
Painakaa Streamerin yläosassa olevaa virtapainiketta
2 sekuntia, kunnes kaikki etu- ja yläosan valot vilkkuvat
merkiksi siitä, että virta on kytketty. Vapauttakaa
virtapainike. Streamerin yläosassa olevan virran
merkkivalon pitäisi nyt muuttua himmeän vihreäksi.
Jos Streamerin virta ei kytkeydy, varmistakaa, että
Streamer on ladattu.

Tila

Etuosa

Kuvaus

Streamer on pois päältä.

Kun virtapainiketta painetaan 2 sekuntia, kaikki valot palavat
muutaman sekunnin merkiksi siitä, että Streamer on nyt kytketty
päälle.

Voitte tarkistaa Streamerin tilan painamalla
virtapainiketta lyhyesti.
Virran katkaiseminen
Pitäkää Streamerin yläosassa olevaa virtapainiketta
painettuna 2 sekuntia, kunnes vihreä virran merkkivalo
sammuu.
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Streamer on nyt päällä ja käyttövalmis.
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Kuulokojeiden kaukosäädin
Äänenvoimakkuuden säätö
Äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainikkeen painaminen lyhyesti säätää
kuulokojeiden äänenvoimakkuutta. Kun voimakkuus muuttuu, kuulokoje antaa
äänimerkin.
Kuulokojeen ohjelmien vaihtaminen
Voitte vaihtaa ohjelmaa painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- tai
vähennyspainiketta pidempään kuin sekunnin ajan. Kun ohjelma vaihtuu,
kuulokoje antaa äänimerkin.

Äänenvoimakkuus
/ ohjelman vaihto

Vaimennus

Kuulokojeen vaimentaminen
Voitte vaimentaa kuulokojeet painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- JA
vähennyspainiketta yhtä aikaa 1 sekunnin ajan.
TÄRKEÄÄ
Vaimennustoiminto on saatavana vain uusimpiin Oticonin kuulokojeisiin. Lisätietoja
saa kojeen hankintapaikasta. Vaikka Streamer ei olisi päällä, kuulokojeita voidaan silti
kaukosäätää.
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Streamerin pariliitos
Ennen kuin Streameria voidaan käyttää muiden laitteiden,
kuten matkapuhelimien, kanssa, laitteista täytyy
muodostaa laitepari.
1. Asettakaa Streamer parinmuodostustilaan
Pitäkää virtapainiketta painettuna noin 5 sekuntia,
kunnes merkkivalo vilkkuu sinisenä.

2. Asettakaa liitettävä laite (esim. matkapuhelin)
parinmuodostustilaan.
Tämä tehdään tyypillisesti puhelimen
asetusvalikosta. Suosittelemme tutustumaan
matkapuhelimen käyttöohjeen aihetta
koskevaan osaan.
3. Pariksi liitettävä laite (matkapuhelin) saattaa
vaatia PIN-koodin.

0000

0000

Streamerin PIN-koodi on 0000 (neljä nollaa).

4. Kun laitepari on muodostettu,
matkapuhelimessa näkyy usein kuulokekuvake,
ja samaan aikaan Streamerin pariliitännän
merkkivalo palaa sinisenä.
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Streamerin lataaminen
Streamerissa on ladattava akku. Suosittelemme, että Streamer
ladataan kerran päivässä parhaan mahdollisen suorituskyvyn
takaamiseksi. Kytkekää laitteen mukana tulevan laturin
kaapeli Streamerin pohjassa olevaan mikro USB -liitäntään (A).
Muistakaa kytkeä laturi pistorasiaan.
Laitteen ollessa päällä lataamisesta ilmoitetaan
vihreällä, vilkkuvalla valolla laitteen yläosassa. Kun akku on
ladattu täyteen, merkkivalo muuttuu tasaisen vihreäksi.

Virran
merkkivalo

Tila

Etuosa

Kuvaus
Ladataan – laite on pois päältä – tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä.
Ladataan – laite on päällä (tai käytössä) – tilan merkkivalo vaihtelee
kirkkaan ja himmeän vihreän välillä.

Vilkkuu

Himmenee
A

Virran ollessa katkaistu lataamisesta ilmoitetaan vihreällä,
vilkkuvalla valolla laitteen yläosassa. Kun akku on ladattu
täyteen, merkkivalo sammuu.
TÄRKEÄÄ

TÄRKEÄÄ
Kun lataatte Streameria, käyttäkää mukana toimitettua alkuperäistä
5,0 V / 1 A:n virtalähdettä, joka on CE- ja turvamerkitty.
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Latauksen aikana lataamisen merkkivalon pitäisi palaa tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
Jos lataamisen merkkivalo ei pala kuvatulla tavalla, irrottakaa laite laturista ja ottakaa
yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.
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Akku vähissä
-merkkivalo

Akku vähissä -merkkivalo

Tila

Etuosa

Streamer ilmoittaa akun vähäisestä virrasta (kun virtaa
on noin 20 minuuttia jäljellä) tasaisella punaisella
valolla, ja akun erittäin vähäisestä virrasta (kun virtaa
on noin 5 minuuttia jäljellä) vilkkuvalla punaisella
valolla.

Kuvaus
Akku vähissä – virtaa jäljellä 20 minuutiksi, kun suoratoistetaan
kuulokojeisiin.
Akku erittäin vähissä – virtaa jäljellä 5 minuutiksi, kun
suoratoistetaan kuulokojeisiin.

Palaa tasaisesti

Himmenee

TÄRKEÄÄ
Akkua ei pitäisi päästää täysin tyhjäksi. Akun pitäminen täyteen ladattuna pidentää
akun kestoa. Käyttäjä ei saa vaihtaa akkua itse.
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Akun kapasiteetti ja latausaika
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Akun kapasiteetti
kaulanauhaa
käytettäessä

Enintään 10 tuntia tyypillisessä arkikäytössä: 2 tuntia puheluja,
6 tuntia televisiota ja 2 tuntia valmiustilassa.

Akun kapasiteetti ilman
kaulanauhaa

Enintään 5 tuntia tyypillisessä käytössä: 1 tunti puheluja, 3 tuntia
televisiota ja 1 tunti valmiustilassa.

Akun latausaika

2 tuntia täyteen varaukseen mukana tullutta virtalähdettä
käyttäen.

Kaukosäätö

Jos Streamer ei ole päällä, kuulokojeen kaukosäätö toimii jopa
6 kuukautta yhdellä täyteen latauksella.

Akun oletettu käyttöikä

Streamerin akku kestää yli 2 vuotta, jos se ladataan täyteen kerran
päivässä. Kuuloalan ammattilainen voi vaihtaa akun.
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Laiteparien poistaminen

Tila

Etuosa

Jos laiteparien kanssa on ongelmia, voitte poistaa
kaikki laiteparit painamalla virtapainiketta
ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta
samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.

Kuvaus
Streamer parinmuodostustilassa
Laiteparin muodostus valmis
Streamer päällä

Palaa tasaisesti
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Staattinen sähkö
Jos Streamer altistuu staattisen sähkön purkaukselle, se voi lakata toistamasta
ääntä. Streamer käynnistyy uudelleen itsestään, minkä jälkeen voitte jälleen
aktivoida suoratoiston.
Tarkempaa tietoa suoratoistoyhteyksien muodostamisesta on tämän
käyttöohjeen kohdassa ”Toiminnot”.

Puhdistus ja huolto
Streamer on helppohoitoinen laite, joka vaatii vain hyvin vähän huoltoa. Lika,
kosteus ja rasva tulee puhdistaa kuivalla tai kostealla liinalla. On suositeltavaa
puhdistaa Streamer säännöllisesti. Mikrofoniaukko ja liitoskohdat audioliittimille,
kaulasilmukalle ja lataamista varten on suojattava lialta.

TÄRKEÄÄ
Käyttäkää Streamerin puhdistamiseen pehmeää, kuivaa liinaa. Streameria ja
kaulanauhaa ei saa koskaan pestä vedellä tai upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
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Perustoiminnot

Matkapuhelin

Streamerin käyttöliittymä on suunniteltu tarjoamaan paras
mahdollinen päivittäinen käyttökokemus seuraavissa
tilanteissa:

Streamerin käyttö puheluun vastaamiseen
ja soittamiseen onnistuu, kun Streamer ja
matkapuhelin on liitetty laitepariksi ja ne ovat
molemmat päällä ja kantoalueen sisällä toisistaan
(10 metriä). Matkapuhelimessa on usein näkyvissä
pieni kuulokkeiden kuvake merkiksi siitä, että se on
yhdistetty Streameriin.

1. Matkapuhelimen käyttö Bluetoothin kautta*.
ConnectLine-puhelinratkaisun käyttö (saatavana erikseen)
analogisen lankapuhelimen kanssa*.
2. ConnectLine-etämikrofonin käyttö (saatavana erikseen)
helpottamaan puhujan kuulemista kauempaa tai hälyisissä
tilanteissa.
3. ConnectLine-televisioratkaisun käyttö (saatavana
erikseen) siirtämään television ääni langattomasti
kuulokojeisiin*.
* Streamer ja kuulokojeet toimivat tällöin kuin langattomat kuulokkeet
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Puheluun vastaaminen
Varmistakaa, että voitte puhua Streamerin
mikrofoniin.

Tila

Etuosa

Kuvaus
Streamer on päällä ja valmis.

Mikrofoni

Kun matkapuhelin soi, kuulette saapuvan
puhelun hälytyksen kuulokojeissa. Samaan
aikaan Streamerin puhelinpainike ja tilan
merkkivalo vilkkuvat vihreinä.

Puhelinpainike ja tilan merkkivalo vilkkuvat vihreinä. Kuulokojeista
kuuluu saapuvan puhelun merkkiääni.

Vastatkaa puheluun painamalla Streamerin
puhelinpainiketta lyhyesti. Kuulokojeissa kuuluu
lyhyt vahvistusäänimerkki. Puhelinpainike ja
merkkivalo palavat nyt tasaisesti vihreänä.

Kun puhelu on yhdistetty, kuulette äänimerkin vahvistukseksi siitä,
että puheluun on vastattu. Voitte nyt kuunnella toista osapuolta ja
puhua hänelle.

Palaa tasaisesti

Vilkkuu

Puhelun lopettamiseksi painakaa Streamerin
puhelinpainiketta lyhyesti.
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Puhelun soittaminen
Varmistakaa, että voit puhua Streamerin
mikrofoniin.

Tila

Etuosa

Kuvaus
Streamer on päällä ja valmis.

Puhelun soittamiseen tarvitsee käyttää vain
matkapuhelinta. Streamerille ei tarvitse tehdä
mitään. Valitkaa numero normaaliin tapaan
puhelimessa – puhelu yhdistyy automaattisesti
Streameriin.
Streamerin puhelinpainike ja tilan merkkivalo
muuttuvat vihreiksi, ja kuulokojeista kuuluu
äänimerkki vahvistukseksi puhelun yhdistymisestä
Streamerin kautta kuulokojeisiin.

Kun puhelu on yhdistetty, kuulette äänimerkin vahvistukseksi siitä,
että puhelu on yhdistetty. Voitte nyt kuunnella toista osapuolta ja
puhua hänelle.

33 40 17 _ _

Palaa tasaisesti

Vilkkuu

Puhelu lopetetaan painamalla puhelimen puhelun
lopetuspainiketta tai Streamerin puhelinpainiketta
lyhyesti.
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Matkapuhelintoimintojen yksilöinti
Kuuloalan ammattilainen voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavia
matkapuhelintoimintoja.

Viimeisen numeron uudelleenvalinta – oletuksena käytössä
Puhelinpainikkeen pitäminen painettuna aktivoi viimeisen numeron
uudelleenvalinnan (jos matkapuhelin tukee tätä toimintoa).

Puhelun hylkääminen – oletuksena käytössä
Saapuva puhelu voidaan hylätä painamalla lyhyesti äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta Streamerissa.

Puhelun siirtäminen – oletuksena käytössä
Puhelinpainikkeen pitäminen painettuna siirtää puhelun takaisin
matkapuhelimeen.

Numeron äänivalinta – oletuksena käytössä
Puhelinpainikkeen lyhyt painallus aktivoi numeron äänivalinnan (jos
matkapuhelimenne tukee tätä, ettekä ole ConnectLine-puhelinsovittimen
alueella).

Puheluun vastaaminen millä tahansa etuosan painikkeella – oletuksena käytössä
Jos pois käytöstä, puheluun voi vastata vain Streamerin puhelinpainikkeella.
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Tulevat (A2DP) yhteydet käytettävissä – oletuksena pois käytöstä
Jos käytössä, muita laitteita, kuten iPod, tietokone ja matkapuhelin, voidaan
aktivoida äänen suoratoisto esim. antamaan saapuvan tekstiviestin äänimerkin
tai toistamaan musiikkia pariliitetystä ja yhdistetystä matkapuhelimesta.
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ConnectLine-puhelinratkaisu

Tila

Streameria voidaan käyttää myös perinteisen analogisen
lankapuhelimen kanssa ConnectLine-puhelinratkaisulla,
joka on saatavana erillisenä lisävarusteena.
Lisätietoa ConnectLine-puhelinratkaisun käytöstä on
ConnectLine-puhelinsovittimen mukana tulevassa
käyttöohjeessa.
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Etuosa

Kuvaus
Streamer on päällä ja valmis.
Streamer yhdistetty – voitte nyt kuunnella toista osapuolta
ja puhua hänelle.

Palaa tasaisesti
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ConnectLine-mikrofoni

Tila

Etuosa

ConnectLine-mikrofoni on erillinen lisävaruste.
Mikrofonia pitävän henkilön puhe siirretään Streamerin
kautta Oticon-kuulokojeita käyttävälle henkilölle.
Lisätietoa ConnectLine-mikrofoniratkaisun käytöstä
on ConnectLine-mikrofonin mukana tulevassa
käyttöohjeessa.

Kuvaus
Streamer on päällä ja valmis.
Kun yhdistetty mikrofoniin – kuulette mikrofonin poimiman äänen
kuulokojeista.

Palaa tasaisesti

Enintään 15 metriä
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ConnectLine-televisioratkaisu

Tila

Etuosa

ConnectLine-televisioratkaisu on erillinen lisävaruste,
joka lähettää äänen televisiosta Oticon-kuulokojeisiin
Streamerin kautta.

Streamer on päällä ja valmis.

Yhdistetään televisioon.

Lisätietoa ConnectLine-televisioratkaisun käytöstä on
ConnectLine-televisiosovittimen mukana tulevassa
käyttöohjeessa.

Streamer yhdistetty – television ääni kuulokojeissa.

Palaa tasaisesti
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ConnectLine-sovellus

Lisätoiminnot

iPhone®-, iPad®-, iPod touch®- ja Android™-laitteisiin
saatava sovellus tarjoaa intuitiivisen ja huomaamattoman
tavan ohjata kuulokojeita ja ConnectLine-järjestelmää.
Sovelluksella voidaan myös muokata ConnectLine-järjestelmän
ominaisuuksia.

Streameria voidaan käyttää monien
tavanomaisten oheislaitteiden kanssa,
kuten MP3-soittimet, tietokoneet jne.
Laitteiden prioriteetti on seuraava:

Saatavilla App Storessa® ja Google Playssa™.

B

C
A

Lisätietoa yhteensopivuudesta on osoitteessa
www.oticon.fi/compatibility.
Made for Apple -merkinnän käyttö tarkoittaa, että laite on suunniteltu yhdistettäväksi merkinnässä mainittuihin Apple-tuotteisiin
ja että laitteen kehittäjä on vahvistanut laitteen täyttävän Applen suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa laitteen toiminnasta eikä siitä, noudattaako laite turvallisuus- ja muita standardeja.
Apple, Apple-logo, iPhone, iPad ja iPod touch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.
App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
Tämän laitteen käyttö yhdessä iPodin, iPhonen tai iPadin kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
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D

A

Prioriteetti 1

Miniliitin tulo/lähtö (jos liitetty)

Painakaa lyhyesti AUX-valitsinta

B

Prioriteetti 2

FM (jos liitetty)

Painakaa lyhyesti AUX-valitsinta

C

Prioriteetti 3

Langaton Bluetooth
(sisäänrakennettu)

Painakaa lyhyesti AUX-valitsinta

D

Prioriteetti 4

Induktiosilmukan vastaanotin
(sisäänrakennettu)

Pitäkää AUX-valitsinta painettuna 2 sekuntia
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Musiikki- tai äänikaapeli

Tila

Etuosa

Voitte kuunnella musiikkia/ääntä monista eri
laitteista yhdistämällä laitteen toimitukseen
sisältyvällä miniliitinkaapelilla.
Kun haluatte kuunnella ääntä laitteesta, painakaa
AUX-valitsinta lyhyesti. Kaapelin ollessa liitetty
suoratoisto alkaa automaattisesti.
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Lisätiedot

Kuvaus
Streamer on päällä ja valmis.
Kuulette vahvistusäänimerkin ja sen jälkeen äänen laitteesta.

Palaa tasaisesti
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Kuulokekaapeli

Mikrofoni

Varmistakaa, että voitte puhua Streamerin
mikrofoniin.
Voitte käyttää Streameria tietokoneen
kuulokkeina yhdistämällä toimitukseen
sisältyvän miniliitinkaapelin ja kuulokkeiden
jakokaapelin.

Tila

Etuosa

Kuvaus
Streamer on päällä ja valmis.
Kuulette vahvistusäänimerkin – voitte nyt kuunnella toista
osapuolta ja puhua hänelle.

Palaa tasaisesti

Kun haluatte käyttää kuuloketoimintoa,
painakaa AUX-valitsinta lyhyesti.
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Langaton musiikki tai ääni

Tila

Etuosa

Voitte kuunnella musiikkia tai ääntä langattomasti
esim. MP3-soittimesta tai tietokoneesta Bluetoothin
kautta. Varmistakaa, että laite on yhdistetty
Streamerin laitepariksi ja että molemmat laitteet ovat
päällä ja kantoalueen sisällä toisistaan (< 10 metriä).
Kun haluatte kuunnella musiikkia esim.
matkapuhelimesta, painakaa AUX-valitsinta ennen
kuin käynnistätte musiikkisoittimen.

Kuvaus
Streamer on päällä ja valmis.
Streamer yhdistää musiikki- tai äänilaitteeseen.
Kun yhteys on muodostettu, kuulette vahvistusäänimerkin ja sen
jälkeen äänen laitteesta.

Palaa tasaisesti

Vilkkuu

Automaattiset yhteydet käytettävissä – oletuksena
pois käytöstä
Jos kuuloalan ammattilainen on ottanut tämän
ominaisuuden käyttöön, iPodit, tietokoneet ja
matkapuhelimet voivat aktivoida äänen suoratoiston
automaattisesti esimerkiksi antaessaan saapuvan
tekstiviestin ilmoituksen tai kun laitepariksi
yhdistetyssä matkapuhelimessa käynnistetään
musiikki.
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Langattomat kuulokkeet

Tila

Etuosa

Varmistakaa, että voitte puhua Streamerin
mikrofoniin.

Streamer on päällä ja valmis.

Kun muodostatte laiteparia tietokoneen
kanssa, varmistakaa, että Streamer liitetään
kuulokelaitteena.
Kuuloketoimintoa käytettäessä puhelua hallitaan
tietokoneesta.
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Tietoa
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Kuvaus

Lisätiedot

Streamer yhdistää musiikki- tai äänilaitteeseen.
Kun yhteys on muodostettu, kuulette vahvistusäänimerkin ja sen
jälkeen äänen laitteesta.

Palaa tasaisesti

Vilkkuu
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Induktiokela (sisäänrakennettu)

Tila

Etuosa

Streamerissa on sisäänrakennettu
induktiosilmukan vastaanotin (induktiokela).
Kun haluatte kuulla äänen induktiosilmukan
vastaanottimesta, pitäkää AUX-valitsinta
painettuna 2 sekuntia.

Kuvaus
Streamer on päällä ja valmis.
Kun yhteys on muodostettu, kuulette vahvistusäänimerkin ja sen
jälkeen äänen induktiosilmukkajärjestelmästä.

Palaa tasaisesti

Huomatkaa: toimintoa voidaan muuttaa
haluttaessa niin, että induktiokela aktivoituu
lyhyellä painalluksella.
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FM-vastaanotin (lisävaruste)

Tila

Etuosa

FM-vastaanotin voidaan liittää Streamerin
pohjassa olevaan euroliittimeen. Vastaanotinta
käytetään FM-signaalien vastaanottamiseen FMlähettimestä, jota tyypillisesti käyttää opettaja
koulussa.
Liittäkää FM-vastaanotin ja painakaa AUXvalitsinta lyhyesti. Kun FM-lähetin ja vastaanotin
on synkronoitu ja samalla kanavalla, kuulokojeet
vastaanottavat FM-signaalin.

Kuvaus
Streamer on päällä ja valmis. FM-vastaanotin on kytketty päälle ja
valmis kanavien synkronointiin.
Kun yhteys on muodostettu, kuulette vahvistusäänimerkin ja sen
jälkeen äänen laitteesta.

Palaa tasaisesti

Jos FM-vastaanottimessa on vaihtokytkin,
asettakaa kytkin asentoon OO.

TÄRKEÄÄ
Varmistakaa, että Streamer on päällä, mutta ei suoratoista ääntä kuulokojeisiin, kun
FM-kanavat synkronoidaan.
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Varoitukset
Tutustukaa huolellisesti seuraaviin yleisiin
varoituksiin ennen Streamer Pron käyttöä
henkilökohtaisen turvallisuutenne ja oikean
käytön varmistamiseksi. Ottakaa yhteyttä
kuuloalan ammattilaiseen, jos kohtaatte
yllättävää toimintaa tai vakavia vaaratilanteita
Streamer Pron käytön aikana tai sen käytön
takia. Kuuloalan ammattilainen tukee teitä
asian käsittelyssä ja tarvittaessa ilmoituksen
tekemisessä valmistajalle ja/tai kansallisille
viranomaisille.
Yhdistäminen ulkoisiin laitteisiin
Kun Streamer Pro kytketään AUX-kaapelilla tai
USB-kaapelilla suoraan ulkoiseen laitteeseen
(signaalilähteeseen), ulkoinen laite vaikuttaa
käytön turvallisuuteen. Jos ulkoinen laite
kytketään sähköpistorasiaan, ulkoisen
laitteen on oltava IEC 62368-1:n tai vastaavan
turvallisuusstandardin mukainen.
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Ladattava akku
Älkää yrittäkö avata Streameria, sillä akku
saattaa vahingoittua.
Älkää koskaan yrittäkö vaihtaa akkua. Jos akun
vaihto on tarpeen, ottakaa yhteyttä laitteen
hankintapaikkaan. Huoltotakuu mitätöityy, mikäli
havaitaan merkkejä väärinkäytöstä.
Kun akku ladataan USB-kaapelilla, ulkoinen
virtalähde vaikuttaa lataamisen turvallisuuteen.
Jos ulkoinen laite kytketään sähköpistorasiaan,
ulkoisen laitteen on oltava IEC 62368-1:n tai
vastaavan turvallisuusstandardin mukainen.
Tukehtumisvaara tai paristojen ja muiden
pienten osien nielemisvaara
Streamer, sen osat ja akut on säilytettävä lasten
ja kaikkien sellaisten ulottumattomissa, jotka
saattavat niellä ne tai muutoin vahingoittaa
itseään niillä.
Pariston, kuulokojeen tai muun pienen osan
niellyt on toimitettava välittömästi lääkäriin.

Lisätiedot

Säilytys
Streamer tulee säilyttää lasten tai muiden
laitetta varomattomasti käsittelevien
ulottumattomissa henkilökohtaisen
turvallisuutenne varmistamiseksi ja virheellisen
käytön välttämiseksi.
Streamerin käyttäminen kaulanauhan kanssa
Jos kaulanauha tarttuu vahingossa kiinni
johonkin sen ollessa kaulassa, nauha on
suunniteltu katkeamaan välittömästi. Tämän
vuoksi älkää koskaan yrittäkö lyhentää tai
muokata nauhaa tavalla, jota ei ole hyväksytty.
Kaulanauhaa ei saa koskaan käyttää alle 11 kg
painavalla lapsella.
Kuumuus ja kemikaalit
Streameria ei saa altistaa korkeille lämpötiloille,
esim. jättää aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn
autoon. Streameria ei saa kuivata mikroaaltotai muussa uunissa. Kosmetiikan, hiuskiinteen,
hajuveden, partaveden, aurinkovoiteen
ja hyönteiskarkotteen kemikaalit voivat
vahingoittaa Streameria. Poistakaa Streamer

aina ennen tällaisten aineiden käyttöä ja antakaa
niiden kuivua ennen Streamerin käyttöä.
Röntgen/CT/MR/PET-kuvaus, sähköhoito ja
kirurgia
Älkää käyttäkö Streameria röntgen-, CT-, MR- tai
PET-kuvauksen, sähköhoidon tai leikkauksen
aikana, sillä voimakkaat sähkömagneettiset
kentät voivat vaurioittaa Streameria.
Aktiiviset implantit
Streamerin vaikutus ihmisten terveyteen
on testattu ja kuvattu tarkkaan SAR-arvoja
(sähkömagneettisen energian ja jännitteen
ihmiskehoon imeytymistä kuvaavia
altistumisarvoja) koskevien kansainvälisten
standardien mukaisesti.
Altistumisarvot ovat huomattavasti alle
kansainvälisesti hyväksyttyjen SAR-arvojen, jotka
on määritelty ihmisten terveyttä ja aktiivisten
lääkinnällisten laitteiden, kuten tahdistimien ja
sydämen defibrillaattorien, käyttöä koskevissa
standardeissa.
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Varoitukset
Mahdolliset haittavaikutukset
Streamerissa käytetyt tavallisesti allergiaa
aiheuttamattomat materiaalit voivat joissakin
harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa ihoärsytystä
tai muita haittavaikutuksia.

Tulenarkuus
Streamer on turvallinen normaaleissa
käyttöolosuhteissa. Streameria ei ole testattu
räjähtäviä kaasuja koskevien kansainvälisten
standardien osalta.

Ottakaa yhteyttä lääkäriin, mikäli tällaisia
esiintyy.

Älkää käyttäkö Streameria ympäristöissä,
joissa on räjähdysvaara, esim. kaivoksissa,
happirikkaissa ympäristöissä tai alueilla, joilla
käsitellään helposti syttyviä anesteetteja.

Käyttö liikenteessä
Streamerin käyttö saattaa häiritä keskittymistä.
Kiinnittäkää huomiota ympäristön, kun käytätet
Streameria.
Noudattakaa kansallisia liikennelakeja
viestintälaitteiden käytöstä liikenteessä.
Käyttö lentokoneessa
Streamerissa on Bluetooth-tekniikkaa.
Streameria ei saa käyttää lentokoneessa,
ellei siihen ole saatu erityistä lupaa
lentohenkilöstöltä.
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Häiriöt
Streamerin häiriönsietokyky on tarkoin tutkittu
tiukimpien kansainvälisten standardien mukaan.
Tästä huolimatta jotkin laitteet, kuten radio,
matkapuhelin, kauppojen hälytyslaitteet ja muut
langattomat laitteet, saattavat aiheuttaa häiriötä
Streamerissa. Mikäli näin tapahtuu, lisätkää
etäisyyttä Streamerin ja häiriötä aiheuttavan
laitteen välillä.

Lisätiedot

Kolmansien osapuolten lisävarusteiden
käyttäminen
Käyttäkää ainoastaan valmistajan toimittamia
lisävarusteita, antureita tai kaapeleita.
Yhteensopimattomat lisävarusteet voivat
heikentää laitteen sähkömagneettista
yhteensopivuutta (EMC).
Lataaminen
Ladatkaa Streamer Pro 6 kuukauden
välein ehkäistäksenne akun mahdollista
vahingoittumista säilytyksessä.

Yhteensopivuus matkapuhelimen kanssa
Katsokaa osoitteesta www.oticon.fi/compatibility
luettelo matkapuhelimista, jotka Oticon
on testannut perusteellisesti ja joiden
on todettu täyttävän yhteensopivuuden
vähimmäisvaatimukset testaushetkellä.
Oticon ei kuitenkaan ole yleisesti vastuussa
yhteensopivuudesta. Erityisesti Oticon ei ole
vastuussa yhteensopimattomuudesta, joka
johtuu matkapuhelimien tulevista päivityksistä
tai sellaisesta yhteensopimattomuudesta,
jota näissä testeissä ei ole testattu ja/tai
löydetty. Oticonilla ei ole korvausvastuuta
matkapuhelimista, jotka eivät toimi odotetulla
tavalla. Ennen kuin ostat uuden puhelimen,
tutustu yllä mainittuun luetteloon.
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Käyttöolosuhteet
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Kansainvälinen takuu

Käyttöympäristön
olosuhteet

Lämpötila: +10 °C – 45 °C
Kosteus: < 85 % suhteellinen kosteus, tiivistymätön
Ilmanpaine: 700–1060 hPa

Kuljetus- ja
säilytysolosuhteet

Lämpötila ja kosteus eivät saa ylittää alla annettuja arvoja pitkiksi
ajoiksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana:
Lämpötila: -20 °C – +60 °C
Kosteus: < 85 % suhteellinen kosteus, tiivistymätön
Ilmanpaine: 700–1060 hPa

Tietoa

Aloitus

Käyttö

Toiminnot

Varoitukset

Lisätiedot

Laitteellanne on valmistajan myöntämä
rajoitettu kansainvälinen 12 kuukauden takuu,
joka alkaa ostopäivästä. Tämä rajoitettu
takuu kattaa valmistus- ja materiaaliviat
itse laitteessa, muttei siihen liittyvissä
lisävarusteissa, kuten paristoissa, johdoissa,
virtalähteissä jne. Ongelmat, jotka johtuvat
laitteen virheellisestä tai huolimattomasta
käsittelystä tai hoidosta, kohtuuttomasta
käytöstä, onnettomuuksista, muun kuin
valtuutetun osapuolen suorittamasta
korjauksesta, altistumisesta korroosiota
aiheuttaville olosuhteille, vieraiden
esineiden laitteeseen joutumisen tai väärien
säätöjen aiheuttamista vaurioista, EIVÄT
kuulu rajoitetun takuun piiriin ja saattavat
mitätöidä takuun. Tämän takuun puitteissa
valmistaja valitsee oman harkintansa
mukaan, korjataanko laite vai vaihdetaanko se
vastaavaan malliseen laitteeseen. Tämä takuu
ei vaikuta kansallisen lainsäädännön antamiin

laillisiin oikeuksiin koskien kulutustavaroiden
kauppaa. Laitteen myyjällä saattaa olla edellä
olevaa takuuta laajempi takuu. Kysykää
lisätietoja myyjältä.
Jos laite tarvitsee huoltoa
Ottakaa yhteyttä ensin laitteen
hankintapaikkaan, jossa voidaan hoitaa
pienemmät ongelmat ja tehdä tarvittavia
säätöjä. Kuuloalan ammattilainen voi auttaa
järjestämään takuuhuollon valmistajan
kanssa. Kuuloalan ammattilainen saattaa
periä maksun palveluistaan.
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Takuu

Tekniset tiedot

Todistus
Omistajan nimi: _________________________________________________________________
Kuuloalan ammattilainen:_________________________________________________________
Kuuloalan ammattilaisen osoite:____________________________________________________
Kuuloalan ammattilaisen puhelin: __________________________________________________
Ostopäivä:_____________________________________________________________________
Takuuaika:_____________________ Kuukausi:________________________________________
Sarjanro:______________________________________________________________________

Malli

Streamer Pro 1.3

GTIN-numero

05707131379399

Streamerissa on radiolähetin-vastaanotin,
joka käyttää lyhyen kantaman magneettista
induktioteknologiaa 3,84 MHz:n taajuudella.
Lähettimen magneettikentän voimakkuus on
hyvin heikko ja aina alle 15 nW (tyypillisesti
alle -15 dBuA/m 10 metrin etäisyydellä).

Streamerin koon asettamista rajoituksista
johtuen kaikki asiaan liittyvät
hyväksyntämerkinnät ovat tässä oppaassa.

Streamerissa on radiolähetin-vastaanotin,
joka käyttää Bluetoothia 2,4 GHz:n
taajuudella. Radiolähetin on heikko ja
aina alle 10 mW, mikä vastaa 10 dBm:n
kokonaisradiotehoa.

Yhdysvallat ja Kanada
Tämä laite sisältää radiomoduulin, jonka
sertifiointinumerot ovat seuraavat:

Streamer noudattaa kansainvälisiä
radiolähetin-, säteilyn ihmisaltistus- ja
sähkömagneettisuusstandardeja.
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Lisätietoa löytyy teknisten tietojen
erittelyistä osoitteesta www.oticon.fi.

FCC ID: U28CL2STRM
IC: 1350B-CL2STRM
Tämä laite noudattaa FCC-säännöstön osion
15 ja Kanadan RSS-säännöstön normeja.
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Toiminta edellyttää seuraavien kahden ehdon
täyttymistä:
1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia
häiriöitä.

Valmistaja vakuuttaa, että tämä laite
on yhteensopiva direktiivin 2014/53/
EU keskeisten vaatimusten ja muiden
asiaankuuluvien lausekkeiden kanssa.

2. Tämän laitteen täytyy sietää kaikki
vastaanottamansa häiriöt, myös sellaiset,
jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua
toimintaa.

Tämä lääkinnällinen laite noudattaa
lääkinnällisistä laitteista annettua asetusta
(EU) 2017/745.

Yhteensopivuusvakuutus on saatavissa
valmistajalta.
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Tanska
www.oticon.global

Huomautus
Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset
tai lisäykset, jotka eivät ole todistettavasti
valmistajan hyväksymiä, voivat purkaa
käyttäjän oikeuden laitteen käyttämiseen.

Elektroniikkalaitejäte on
käsiteltävä paikallisen
lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.
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Tässä oppaassa käytettyjen symbolien ja lyhennysten selitykset

Tässä oppaassa käytettyjen symbolien ja lyhennysten selitykset

Varoitukset
Varoituksen symbolin yhteydessä oleva teksti tulee lukea ennen laitteen käyttöä.

Bluetooth-logo
Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröimä tavaramerkki, jonka käyttö vaatii lisenssin.

Valmistaja
Laitteen on valmistanut valmistaja, jonka nimi ja osoite ilmoitetaan symbolin vieressä. Osoittaa
lääkinnällisen laitteen valmistajan EU-asetusten 2017/745 ja 2017/746 mukaisesti.

Globaali kauppanumero
14-numeroinen tunnus, joka yksilöi lääkinnällisen laitteen tai lääkinnällisen ohjelmiston
maailmanlaajuisesti. Tässä oppaassa oleva GTIN-tunnus liittyy lääkinnällisen laitteen
laiteohjelmistoon. Lakisääteisissä pakkausmerkinnöissä oleva GTIN-tunnus liittyy lääkinnälliseen
laitteeseen.

CE-merkintä
Laite on kaikkien vaadittavien EU:n asetusten ja direktiivien mukainen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE)
Kuulokojeet, lisälaitteet, akut ja paristot on kierrätettävä paikallisen lainsäädännön edellyttämällä
tavalla.
Kuulokojeen käyttäjät voivat myös palauttaa elektroniikkaromun kuuloalan ammattilaiselle
hävitettäväksi. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU (WEEE) piiriin
kuuluva elektroniikkalaite.

GTIN

Singaporen IMDA-merkintä
Laite on Info-Communications Media Development Authority -viranomaisen (IMDA) julkaisemien
standardien ja määritysten mukainen sekä yhteensopiva Singaporen yleisten televiestintäverkkojen
kanssa eikä se aiheuta radiotaajuushäiriöitä muille valtuutetuille radioviestintäverkoille.

Säädöstenmukaisuusmerkintä (RCM)
Laite noudattaa Australian tai Uuden-Seelannin markkinoille saapuvien laitteiden sähköturvallisuus-,
EMC (sähkömagneettinen yhteensopivuus)- ja radiotaajuussäädöksiä.
Sisäkäyttö
Vain sisäkäyttöön.
Kaksoiseristys
Virtalähde on kaksoiseristetty. Tämä tarkoittaa, että vikaantumisriski yhden eristeen pettäessä on
hyvin pieni.
Made for Apple -tunnus
Laite on yhteensopiva iPhone-, iPad- ja iPod touch -laitteiden kanssa.
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Merkinnöissä käytettyjen muiden symbolien kuvaukset
Pidä kuivana
Osoittaa, että lääkinnällinen laite on suojattava kosteudelta.
Varoitusmerkki
Tutustu käyttöohjeen varoituksiin.

Paristojen kierrätysmerkki
Litiumioniparistojen kierrätysmerkki
5.0V

500mA

Virtalähteen tulovirta
Ilmoittaa virtalähteen laitteeseen syöttämän sähkövirran voimakkuuden.
Lääkinnällinen laite
Laite on lääkinnällinen laite.
Japanin TELEC-merkki
Sertifioidun radiolaitteen merkki.
Etelä-Afrikan ICASA-merkki
Laitteella on myyntilupa Etelä-Afrikassa.
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Sarjanumero
Osoittaa valmistajan sarjanumeron lääkinnällisen laitteen valmistuserän tunnistamiseksi.
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Viitenumero
Osoittaa valmistajan viitenumeron lääkinnällisen laitteen tunnistamiseksi.
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