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Inleiding
Dit boekje verstrekt advies over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe 
Streamer Pro. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk 
Waarschuwingen niet. Hierdoor kunt u de mogelijkheden van uw nieuwe 
Streamer Pro optimaal benutten.

Voor vragen over het gebruik van uw Streamer kunt u contact opnemen met uw 
hoorzorgprofessional.

Dit boekje bevat de onderstaande navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de 
verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

  Over    Aan de slag    Gebruik    Functies    Waarschuwingen    Aanvullende informatie  

Beoogd gebruik
Beoogd gebruik Streamer Pro is bedoeld voor gebruik door gebruikers van draadloze 

Oticon hoortoestellen. Het product is bedoeld voor gebruik met de 
gegeven hooroplossing. Streamer Pro is een communicatie-interface 
tussen het hoortoestel en andere apparaten zoals mobiele telefoons. 
Streamer Pro kan worden verbonden met een reeks externe (extra) 
apparaten zodat de hoortoestelgebruiker beter een televisie kan horen 
of kan communiceren via mobiele telefoons met Bluetooth, enz.

Streamer Pro kan ook worden gebruikt als afstandsbediening waarmee 
u het volume van het hoortoestel kunt aanpassen en van programma’s 
kunt wisselen op het hoortoestel.

Aanwijzingen voor 
gebruik

Geen aanwijzingen voor gebruik.

Beoogde gebruiker Volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden.

Gebruikersomgeving Binnen/buiten.

Contra-indicaties Gebruikers van actieve implantaten dienen op te letten bij gebruik van 
het apparaat. Lees voor meer informatie het hoofdstuk Waarschuwingen.

Klinische voordelen Zie de klinische voordelen van het hoortoestel.
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Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat de volgende onderdelen:

Streamer Pro 
1.3A

Beschermhoes

Doos 3Doos 1 Doos 2

Neklus – middellang Neklus – lang

Oplader

Dit boekje (gebruiksaanwijzing)

3,5 mm mini- 
jack stereokabel 
voor mp3 of 
muziek 

USB-oplaad-
kabel

Voeding verschilt van land tot 
land.

Over

3,5 mm headset- 
splitserkabel voor 
gebruik met pc’s
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Vervangende neklussen
Vervangende neklussen, zwart of wit, 
zijn verkrijgbaar in drie maten: kort 
(51 cm), middellang (66 cm) en lang 
(81 cm), bij uw hoorzorgprofessional.

Riemclip
Een riemclip, zwart of wit, is verkrijgbaar bij uw 
hoorzorgprofessional.

Accessoires en reserveonderdelen
Beschermhoezen
Aanvullende beschermhoezen, donker- of lichtgrijs, 
zijn verkrijgbaar bij uw hoorzorgprofessional.

Beschermhoezen – enkele toets
Beschermhoezen, donker- of lichtgrijs, met 
één uitstekende toets, die ‘blinde’ bediening 
vergemakkelijkt, is verkrijgbaar bij uw 
hoorzorgprofessional.
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Overzicht van de Streamer

Microfoon

Volumeregeling 
(omhoog/omlaag)

Neklus in/uit

Neklus 

Telefoon 

Televisie 

AUX-kiezer

Microfooningang

AAN/UIT-toets

Status- 
indicator

AAN/UIT-indi-
cator Koppelen 
Opladen Batterij

Mini-jack

FM-ontvanger
Voeding

AAN/UIT

BELANGRIJKE OPMERKING
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen voor details over de 
functionaliteit van uw specifieke hooroplossing. 



12 13  Over    Aan de slag    Gebruik    Functies    Waarschuwingen    Aanvullende informatie  

Gebruik van de Streamer met de neklus
De neklus is een integraal onderdeel van het elektronische systeem van Streamer. 
Deze wordt gebruikt als antenne om geluid naar uw hoortoestellen te sturen.

Voor een zo goed mogelijk geluid en een zo lang mogelijke streamingtijd moet  
de Streamer altijd worden gedragen met een van de meegeleverde neklussen.  
De Streamer wordt geleverd met twee neklussen, een lange en een middellange.

Vastmaken van de neklus
De neklus klikt in de gaten bovenop de Streamer.

Let op: als u via de Streamer met iemand praat, is 
het belangrijk dat uw stem kan worden opgepikt 
door de ingebouwde microfoon aan de bovenkant.

Microfoon

Uw stem

Geluid van 
Streamer naar 
hoortoestellen

Aan de slag

BELANGRIJKE OPMERKING
Gebruik de neklus voorzichtig. Om verstikking te voorkomen laat de neklus automatisch 
los als deze ergens achter blijft haken. De neklus mag op geen enkele manier worden 
ingekort of gewijzigd, zoals een knoop erin maken om de lengte te verkorten. Als de 
neklus breekt, kan deze niet worden gerepareerd en moet deze onmiddellijk worden 
vervangen. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional voor vervanging.
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Max. 1 meter

Riemclip (optioneel)

Gebruik van de Streamer zonder neklus
Bij gebruik van de Streamer zonder de neklus moet de afstand tot het hoortoestel 
minder dan een meter bedragen. U ervaart mogelijk wegvallen van het geluid, 
daarom raden we aan altijd de neklus te gebruiken. 

Bij gebruik van de Streamer zonder de neklus wordt meer stroom verbruikt – de 
maximale streamingtijd wordt daardoor teruggebracht tot 5 uur op een volledige 
lading. 
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De Streamer AAN- en UITzetten
Aanzetten
Druk de AAN/UIT-toets bovenop de Streamer 2 seconden 
in tot alle lampjes aan de voorkant en bovenkant knipperen 
om aan te geven dat de Streamer is ingeschakeld.

Laat de AAN/UIT-toets los. De aan/uit-indicator bovenop 
de Streamer zou nu naar groen moeten gaan.

Als de Streamer niet wordt ingeschakeld, zorg dan dat 
deze wordt opgeladen.

Om de status van de Streamer te zien, drukt u kort op de 
AAN/UIT-toets.

Uitzetten
Houd de AAN/UIT-toets bovenop de Streamer 2 seconden 
ingedrukt tot de groene aan/uit-indicator uit gaat.

Status Voorkant Beschrijving

De Streamer is uit

Nadat u de AAN/UIT-toets 2 seconden heeft ingedrukt, gaan alle 
lampjes enkele seconden aan om aan te geven dat Streamer is 
ingeschakeld.

De Streamer is nu ingeschakeld en klaar voor gebruik.
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Volume/  
programma 
wisselen

Dempen

Afstandsbediening van het hoortoestel
Volume omhoog/omlaag
Door kort op volume omhoog of omlaag te drukken, wordt het volume van 
de hoortoestellen overeenkomstig geregeld. U hoort korte ’tikjes’ op uw 
hoortoestellen ter bevestiging.

Programma wisselen op de hoortoestellen
U kunt programma’s omhoog of omlaag wisselen door langer dan een seconde op 
volume omhoog of omlaag te drukken. Het wisselen van het programma wordt 
aangegeven door een geluid op uw hoortoestellen.

De hoortoestellen dempen
U kunt het geluid van de hoortoestellen dempen door volume omhoog EN omlaag 
1 seconde tegelijkertijd in te drukken. 

BELANGRIJKE OPMERKING
De dempfunctie is alleen beschikbaar op de meest recente Oticon hoortoestellen. 
Raadpleeg uw hoorzorgprofessional voor meer informatie. Ook al is de Streamer uit,  
de afstandsbedieningsfunctie van de hoortoestellen werkt nog steeds.
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Koppelen van de Streamer
Voordat de Streamer met andere apparaten – zoals 
mobiele telefoons – kan worden gebruikt, moeten beide 
apparaten worden gekoppeld.

1. Zet de Streamer in de koppelingsmodus 

Houd de AAN/UIT-toets ongeveer 5 seconden ingedrukt 
tot de indicator blauw knippert.

2. Zet het andere apparaat (bijvoorbeeld een 
mobiele telefoon) in de koppelingsmodus.

Dit bevindt zich gewoonlijk in een 
instellingenmenu op uw telefoon. Zie de 
gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon, 
bijvoorbeeld bij ‘koppelen’.

3. Het andere apparaat (de mobiele telefoon) 
vraagt vaak om een pincode.

De pincode voor de Streamer is 0 0 0 0 
(vier nullen).

4. Eenmaal gekoppeld toont de mobiele telefoon 
gewoonlijk een headsetpictogram; terwijl de 
koppelingsindicator van de Streamer constant 
blauw is.



22 23  Over    Aan de slag    Gebruik    Functies    Waarschuwingen    Aanvullende informatie  

AAN/UIT-
indicator

A

BELANGRIJKE OPMERKING
Tijdens het opladen hoort de oplaadindicator te branden zoals in dit boekje is 
beschreven. Als de oplaadindicator niet brandt zoals is beschreven, koppel het apparaat 
dan los van de oplader en raadpleeg uw hoorzorgprofessional.

BELANGRIJKE OPMERKING
Gebruik de meegeleverde originele 5,0 V/1 A adapter met CE- en 
veiligheidsmarkering voor het opladen van de Streamer.

Opladen van de Streamer 
De Streamer gebruikt een oplaadbare batterij. We raden u 
aan om de Streamer eenmaal per dag op te laden voor de best 
mogelijke prestaties.

Steek de kabel van de meegeleverde oplader in de micro-USB-
aansluiting aan de onderkant van de Streamer (A). Vergeet niet 
de oplader in een stopcontact te steken.

Als de Streamer is ingeschakeld, wordt het opladen aangegeven 
door een knipperende groene indicator bovenop. Wanneer de 
batterij volledig is opgeladen, is de indicator constant groen.

Als de Streamer is uitgeschakeld, wordt het opladen 
aangegeven door een knipperende groene indicator bovenop. 
Als de batterij volledig is opgeladen, gaat de indicator uit.

Status Voorkant Beschrijving

Opladen – indien uitgeschakeld – de statusindicator knippert groen.

Opladen – indien ingeschakeld (of in gebruik) – de statusindicator 
wisselt tussen hard en zacht groen.

 Knipperen   Vervagen
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Batterijwaarschuwing
De Streamer geeft een bijna lege batterij (ongeveer 
20 minuten capaciteit over) aan met een constant rood 
lampje en een vrijwel lege batterij (ongeveer 5 minuten 
capaciteit over) met een knipperend rood lampje.

Status Voorkant Beschrijving

Batterij bijna leeg – nog 20 minuten capaciteit bij streamen naar 
hoortoestellen.

Batterij vrijwel leeg – nog 5 minuten capaciteit bij streamen naar 
hoortoestellen.

 Constant   Vervangen

Batterij-
waarschuwing

Gebruik

BELANGRIJKE OPMERKING
Voorkom dat de batterij volledig leegraakt. Door de batterij opgeladen te houden blijft 
de capaciteit behouden. De batterij kan niet door de gebruiker worden vervangen.
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Batterijcapaciteit en oplaadtijd
Batterijcapaciteit met 
neklus

Tot 10 uur typisch dagelijks gebruik: 2 uur telefoon, 6 uur tv en 
2 uur stand-by.

Batterijcapaciteit  
zonder neklus

Tot 5 uur typisch gebruik: 1 uur telefoon, 3 uur tv en 1 uur stand-by.

Oplaadtijd van de 
batterij

2 uur voor een volledige lading, met de meegeleverde voeding.

Afstandsbediening Als de Streamer uit staat, werkt de afstandsbedieningsfunctie van 
de hoortoestellen tot 6 maanden lang op één volledige lading.

Verwachte levensduur 
van de batterij

De Streamer-batterij gaat meer dan 2 jaar mee als deze eenmaal 
per dag volledig wordt opgeladen.
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Status Voorkant Beschrijving

Streamer in koppelingsmodus

Koppelen voltooid

Streamer aan

 Constant  Knipperen

Koppelingen wissen
Als u problemen heeft met koppelingen, kunt u alle 
koppelingen wissen door de AAN/UIT-toets en de 
volume-omhoogtoets tegelijkertijd 3 seconden in  
te drukken.
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Statische elektriciteit
Als de Streamer wordt blootgesteld aan elektrostatische ontlading, oftewel 
statische elektriciteit, kan deze stoppen met streamen. De Streamer start 
opnieuw, waarna u uw streaming kunt hervatten. 

Voor gedetailleerde informatie over het tot stand brengen van specifieke 
streamingverbindingen, zie “Functies” in deze gebruiksaanwijzing.

BELANGRIJKE OPMERKING
Gebruik een zachte, vochtige doek om de Streamer schoon te maken. De Streamer 
en de neklus mogen nooit worden gewassen of ondergedompeld in water of andere 
vloeistoffen.

Schoonmaken en onderhoud
De Streamer is een verzegeld apparaat dat weinig onderhoud vereist. Vuil, 
vocht en vet moeten worden verwijderd met een zachte, droge doek. Het wordt 
aanbevolen om de Streamer regelmatig schoon te maken. De microfooningang en 
de aansluitingen voor de audio-ingang, de neklus en opladen moeten vrij van vuil 
worden gehouden.
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* De Streamer en de hoortoestellen veranderen in feite in een draadloze headset

Functies

Primaire functies
De Streamer-gebruikersinterface is ontworpen om u het 
best mogelijke dagelijkse gebruik te bieden in de volgende 
situaties:

1. Gebruik van een mobiele telefoon via Bluetooth*.

Gebruik van de ConnectLine telefoonoplossing (apart 
verkrijgbaar) met een analoge vaste telefoon*.

2. Gebruik van een ConnectLine partnermicrofoon (apart 
verkrijgbaar), om de kans te vergroten dat u een gekozen 
spreker kunt horen op afstand of in zeer rumoerige 
situaties.

3. Gebruik van de ConnectLine televisieoplossing (apart 
verkrijgbaar) om het televisiegeluid draadloos naar uw 
hoortoestellen te verzenden*.

Mobiele telefoon
Om gesprekken te kunnen ontvangen of voeren 
terwijl u de Streamer gebruikt, moet u ervoor 
zorgen dat de Streamer en de mobiele telefoon zijn 
gekoppeld, ingeschakeld zijn en binnen bereik zijn 
(10 meter). Een mobiele telefoon geeft vaak met 
een klein headsetpictogram aan dat deze met de 
Streamer is verbonden.
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Een gesprek beantwoorden
Zorg dat u in de microfoon van de Streamer kunt 
spreken.

Als uw mobiele telefoon overgaat, hoort 
u een melding op uw hoortoestellen. 
Tegelijkertijd knipperen de telefoontoets en de 
statusindicator op de Streamer groen.

Druk kort op de telefoontoets van de Streamer 
om het gesprek te beantwoorden. U hoort een 
korte bevestigingspiep op uw hoortoestellen. 
De telefoontoets en de statusindicator zijn nu 
constant groen.

Om het gesprek te beëindigen, drukt u 
simpelweg kort op de telefoontoets van de 
Streamer.

Microfoon

Status Voorkant Beschrijving

Streamer aan en gereed

Telefoontoets en statusindicator bovenop knipperen groen. U hoort 
een indicator van een inkomend gesprek op uw hoortoestellen.

Wanneer het gesprek is verbonden, hoort u een piep ter 
bevestiging dat het gesprek is beantwoord – u kunt nu luisteren 
naar en praten tegen de andere persoon.

 Constant  Knipperen
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Bellen
Zorg dat u in de microfoon van de Streamer kunt 
spreken.

Om te bellen, hoeft u alleen de mobiele telefoon te 
bedienen. U hoeft de Streamer niet te bedienen. 
Toets simpelweg het nummer in zoals gewoonlijk 
om te bellen – het gesprek wordt automatisch 
verbonden met uw Streamer.

De telefoontoets op de Streamer en de 
statusindicator bovenop worden groen en u hoort 
een bevestigingspiep op uw hoortoestellen die 
aangeeft dat het gesprek is verbonden via uw 
Streamer en hoortoestellen.

Om het gesprek te beëindigen, drukt u simpelweg 
kort op de toets “gesprek beëindigen” op de telefoon 
of op de telefoontoets van de Streamer.

Status Voorkant Beschrijving

Streamer aan en gereed

Wanneer het gesprek is verbonden, hoort u een piep ter 
bevestiging dat het gesprek is verbonden – u kunt nu luisteren  
naar en praten tegen de andere persoon.

 Constant  Knipperen
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Personalisering van functies van de mobiele telefoon
De volgende functies van de mobiele telefoon kunnen door uw 
hoorzorgprofessional worden in- of uitgeschakeld.

Gesprek weigeren – standaard ingeschakeld
Een inkomend gesprek kan worden geweigerd door kort op de volume-
omlaagtoets op de Streamer te drukken.

Spraakkiezen – standaard ingeschakeld
Door kort op de telefoontoets te drukken, wordt spraakkiezen ingeschakeld  
(als uw mobiele telefoon dit ondersteunt en u zich niet binnen het bereik van  
een ConnectLine telefoonadapter bevindt).

Laatste nummer opnieuw kiezen – standaard ingeschakeld
Door de telefoontoets ingedrukt te houden, wordt het laatste nummer opnieuw 
gekozen (als uw mobiele telefoon dit ondersteunt).

Gesprek overdragen – standaard ingeschakeld
Door de telefoontoets ingedrukt te houden, wordt het gesprek terug 
overgedragen naar de mobiele telefoon.

Alle toetsen aan de voorzijde beantwoorden gesprekken – standaard 
ingeschakeld
Als dit is uitgeschakeld, beantwoordt alleen de telefoontoets op de Streamer 
gesprekken.

Inkomende (A2DP) verbindingen inschakelen – standaard uitgeschakeld
Indien ingeschakeld, kunnen andere apparaten zoals iPods, computers en mobiele 
telefoons audiostreaming activeren, bijvoorbeeld inkomende sms-meldingen of 
muziek gestart vanaf een gekoppelde en verbonden mobiele telefoon.
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Status Voorkant Beschrijving

Streamer aan en gereed

Streamer verbonden – u kunt luisteren naar en praten 
tegen de andere persoon.

 Constant

ConnectLine-telefoonoplossing 
De Streamer kan ook worden gebruikt met een 
traditionele analoge vaste telefoon door gebruik te 
maken van een ConnectLine telefoonoplossing, die als 
aparte accessoire verkrijgbaar is.

Voor informatie over het gebruik van de 
ConnectLine telefoonoplossing wordt verwezen 
naar de gebruiksaanwijzing die bij de ConnectLine 
telefoonadapter wordt geleverd.
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Status Voorkant Beschrijving

Streamer aan en gereed

Indien verbonden met de microfoon – u hoort het geluid van de 
microfoon op de hoortoestellen.

  Constant

Tot 15 meter

ConnectLine microfoon
Een ConnectLine microfoon is verkrijgbaar als aparte 
accessoire. Spraak van de drager van de microfoon 
wordt via de Streamer overgebracht naar de drager van 
de Oticon hoortoestellen.

Voor informatie over het gebruik van de ConnectLine 
microfoonoplossing wordt verwezen naar de 
gebruiksaanwijzing die bij de ConnectLine microfoon 
wordt geleverd.
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Status Voorkant

Streamer aan en gereed

Verbinden met de televisie

Streamer verbonden – geluid van televisie op hoortoestellen.

  Constant    Knipperen

ConnectLine televisieoplossing
Een ConnectLine televisieoplossing is verkrijgbaar als 
aparte accessoire die het geluid van een televisie via de 
Streamer naar uw Oticon hoortoestellen zendt.

Voor informatie over het gebruik van de 
ConnectLine televisieoplossing wordt verwezen 
naar de gebruiksaanwijzing die bij de ConnectLine 
televisieadapter wordt geleverd.
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Secundaire functies
De Streamer kan worden gebruikt met een 
breed scala aan standaard randapparatuur 
zoals mp3-spelers, computers, enz.

De volgende prioriteiten gelden.

A Prioriteit 1 Mini-jack in/uit (indien aangesloten) Druk kort op de AUX-kiezer
B Prioriteit 2 FM (indien aangesloten) Druk kort op de AUX-kiezer
C Prioriteit 3 Draadloos Bluetooth (ingebouwd) Druk kort op de AUX-kiezer
D Prioriteit 4 Ringleidingontvanger (ingebouwd) Houd de AUX-kiezer 2 seconden 

ingedrukt

A
C

D

B

ConnectLine app
De app voor iPhone®, iPad®, iPod touch® en Android™-
apparaten biedt een intuïtieve en discrete manier om de 
hoortoestellen en het ConnectLine systeem te bedienen. 
Ook biedt de app de mogelijkheid om de functies van het 
ConnectLine systeem aan te passen.

Verkrijgbaar in de App Store® en Google Play™.

Ga voor informatie over compatibiliteit naar
www.oticon.global/compatibility. 

Gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire speciaal is ontworpen om verbinding te maken met de op de 
badge aangegeven Apple-producten en dat de ontwikkelaar garandeert dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple 
is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het beantwoorden ervan aan de veiligheidsnormen en voorschriften. 
Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. 
App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC. 
Hou er rekening mee dat gebruik van deze accessoire met iPod, iPhone of iPad de draadloze prestaties kan beïnvloeden.
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Status Voorkant Beschrijving

Streamer aan en gereed

U hoort een bevestigingspiep op uw hoortoestellen gevolgd door 
het geluid van het apparaat

  Constant

Muziek of audiokabel
Door de meegeleverde mini-jack kabel aan te sluiten 
kunt u naar muziek/audio luisteren van een breed 
scala aan apparaten. 

Druk kort op de AUX-kiezer om naar audio van 
uw apparaat te luisteren. Het streamen begint 
automatisch als de kabel wordt aangesloten.
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Microfoon
Status Voorkant Beschrijving

Streamer aan en gereed

U hoort een bevestigingspiep – u kunt luisteren naar en praten 
tegen de andere persoon

  Constant

Headsetkabel
Zorg dat u in de microfoon van de Streamer kunt 
spreken. 

Door de meegeleverde mini-jack kabel en 
de meegeleverde headset-splitserkabel aan 
te sluiten, kunt u de Streamer als headset 
gebruiken op uw computer. 

Druk kort op de AUX-kiezer om de headset-
functie te gebruiken.
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Draadloze muziek of audio
Om draadloos muziek of geluid te kunnen horen, 
bijvoorbeeld van een mp3-speler of een computer 
met ingebouwde Bluetooth, moet u ervoor zorgen  
dat het apparaat is gekoppeld met uw Streamer,  
dat beide zijn ingeschakeld en binnen bereik zijn  
(< 10 meter).

Om naar muziek te luisteren, bijvoorbeeld vanaf een 
mobiele telefoon, drukt u op de AUX-kiezer voordat  
u de muziekspeler start.

Automatische verbindingen inschakelen – standaard 
uitgeschakeld
Indien ingeschakeld door uw hoorzorgprofessional, 
kunnen iPods, computers en mobiele telefoons 
automatisch audiostreaming activeren. Bijvoorbeeld 
inkomende sms-meldingen of muziek gestart vanaf 
een gekoppelde en verbonden mobiele telefoon.

Status Voorkant Beschrijving

Streamer aan en gereed

Streamer maakt verbinding met muziek- of audioapparaat.

Na verbinding hoort u een bevestigingspiep gevolgd door het 
geluid van het apparaat.

  Constant   Knipperen
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Status Voorkant Beschrijving

Streamer aan en gereed

Streamer maakt verbinding met muziek- of audioapparaat.

Na verbinding hoort u een bevestigingspiep gevolgd door het 
geluid van het apparaat.

  Constant   Knipperen

Headset – draadloos
Zorg dat u in de microfoon van de Streamer kunt 
spreken.

Zorg bij koppelen met een computer dat de Streamer 
als headset wordt gekoppeld.

Om de headsetfunctie te gebruiken, wordt de 
gespreksbediening vanaf de computer uitgevoerd.
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Luisterspoel (ingebouwd)
De Streamer heeft een ingebouwde 
ringleidingontvanger (luisterspoel). 

Houd de AUX-kiezer 2 seconden ingedrukt om 
geluid te ontvangen van de ringleidingontvanger. 

Let op: indien gewenst kan de bediening worden 
gewijzigd, zodat de luisterspoel met een korte druk 
op de toets kan worden geactiveerd. 

Status Voorkant Beschrijving

Streamer aan en gereed

Na verbinding hoort u een bevestigingspiep gevolgd door het  
geluid van het ringleidingsysteem.

  Constant



58 59  Over    Aan de slag    Gebruik    Functies    Waarschuwingen    Aanvullende informatie  

BELANGRIJKE OPMERKING
Als FM-kanaalsynchronisatie vereist is, zorg dan dat de Streamer is ingeschakeld, maar 
dat er geen geluid naar de hoortoestellen wordt gestreamd.

FM-ontvanger (optioneel)
Een FM-ontvanger kan worden aangesloten op 
de Europin-aansluiting aan de onderkant van 
de Streamer. De ontvanger wordt gebruikt om 
FM-signalen te ontvangen van een FM-zender, 
meestal gedragen door een leerkracht.

Sluit de FM-ontvanger simpelweg aan en druk 
kort op de AUX-knop. Wanneer de FM-zender 
en -ontvanger gesynchroniseerd zijn en op 
hetzelfde kanaal staan, wordt het FM-signaal 
ontvangen op de hoortoestellen.

Als uw FM-ontvanger een tuimelschakelaar 
heeft, zet deze dan in de OO-positie.

Status Voorkant Beschrijving

Streamer aan en gereed. FM-ontvanger ingeschakeld en gereed 
voor kanaalsynchronisatie.

Na verbinding hoort u een bevestigingspiep gevolgd door het 
geluid van het apparaat.

  Constant
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Waarschuw onmiddellijk een arts bij inslikken van 
een batterij, hoortoestel of kleine onderdelen.

Onbevoegd gebruik
In verband met uw persoonlijke veiligheid en om 
zeker te zijn van een correct gebruik, dient uw 
Streamer buiten bereik van kinderen te blijven 
of ieder ander die de bediening ervan over zou 
kunnen nemen.

Gebruik van de Streamer met neklus
De neklus is zodanig ontworpen dat als deze 
tijdens het dragen per ongeluk ergens achter 
blijft haken, de neklus automatisch breekt. 
Probeer een neklus nooit in te korten of aan te 
passen. De neklus mag niet worden gebruikt voor 
kinderen die minder dan 11 kg wegen.

Hitte en chemicaliën 
Stel de Streamer nooit bloot aan extreme 
hitte, bijvoorbeeld door deze te laten liggen in 
een in de zon geparkeerde auto. De Streamer 
mag niet worden gedroogd in een magnetron 
of oven. Chemicaliën in cosmetica, haarlak, 

parfum, aftershave lotion, zonnebrandcrème en 
insectenspray, kunnen de Streamer beschadigen. 
Verwijder daarom altijd uw Streamer voordat u 
dergelijke producten aanbrengt en geef deze de 
tijd om te drogen.

Röntgenfoto's, CT-, MRI- en PET-scans, 
elektrotherapie en operaties
Verwijder uw Streamer voorafgaand aan het 
maken van een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en 
PET-scans, elektrotherapie of een operatie. De 
Streamer kan beschadigd raken bij blootstelling 
aan sterke elektromagnetische velden.

Actieve implantaten
De Streamer Pro is grondig getest en 
gekenmerkt voor de menselijke gezondheid 
volgens internationale normen voor menselijke 
blootstelling (specifiek absorptietempo – SAR), 
opgewekt elektromagnetisch
vermogen en spanningen in het menselijk 
lichaam. De blootstellingswaarden bevinden 
zich ruim onder de internationaal aanvaarde 

Waarschuwingen 

Waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en 
om zeker te zijn van een correct gebruik, dient 
u uzelf geheel vertrouwd te maken met de 
volgende algemene waarschuwingen voordat 
u uw Streamer Pro gaat gebruiken. Raadpleeg 
uw hoorzorgprofessional als u een onverwachte 
werking of ernstige incidenten ervaart met uw 
Streamer Pro tijdens of door het gebruik ervan. 
Uw hoorzorgprofessional zal u ondersteunen bij 
het oplossen van het probleem en, indien nodig, 
melding doen bij de fabrikant en/of de nationale 
autoriteiten.

Aansluiting op externe apparatuur
Veilig gebruik van de Streamer Pro bij 
rechtstreekse aansluiting op externe apparatuur 
met een AUX-inputkabel of een USB-kabel 
is afhankelijk van de externe signaalbron. 
Bij aansluiting op externe apparatuur die 
is aangesloten op een stopcontact, moet 
deze apparatuur voldoen aan IEC 62368-1 of 
gelijkwaardige veiligheidsnormen.

Oplaadbare accu
Probeer de Streamer nooit te openen; hierdoor 
kan de batterij beschadigd raken.
Probeer de batterij nooit te vervangen. Als de 
batterij vervangen dient te worden laat dit dan 
door de leverancier van het apparaat doen. 
De garantie vervalt als er geprobeerd is om de 
batterijlade te openen.
De veiligheid van het opladen van batterijen 
via de USB-aansluiting wordt bepaald door 
de externe voedingsbron. Bij aansluiting 
op externe apparatuur die is aangesloten 
op een stopcontact, moet deze apparatuur 
voldoen aan IEC 62368-1 of gelijkwaardige 
veiligheidsnormen.

Gevaar van stikken en het inslikken van 
batterijen of andere kleine onderdelen
De Streamer, onderdelen daarvan en batterijen 
dienen buiten bereik van kinderen te blijven en 
van een ieder die ze zou kunnen inslikken of zich 
op andere wijze letsel zou kunnen toebrengen. 
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veiligheidslimieten voor SAR, opgewekt 
elektromagnetisch vermogen en spanningen 
in het menselijk lichaam die zijn gedefinieerd 
in de normen voor de menselijke gezondheid 
en gelijktijdige aanwezigheid van actieve 
medische implantaten zoals pacemakers en 
hartdefibrillatoren. 

Mogelijke bijwerkingen
De anti-allergene materialen in uw Streamer 
kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of 
andere bijwerkingen veroorzaken. 
Raadpleeg een arts als één van deze 
bijwerkingen optreedt.

Gebruik in het verkeer
Het gebruik van de Streamer kan u afleiden. 
Let op uw omgeving wanneer u de Streamer 
gebruikt. 
Raadpleeg de nationale verkeerswetgeving 
met betrekking tot het gebruik van 
communicatieapparatuur terwijl u deelneemt aan 
het verkeer.

Gebruik in vliegtuigen
Uw Streamer bevat Bluetooth. Uw Streamer 
mag niet worden gebruikt aan boord van 
een vliegtuig, tenzij hiervoor uitdrukkelijk 
toestemming is gegeven door het 
cabinepersoneel.

Explosieven
De Streamer is onder normale 
gebruiksomstandigheden veilig te gebruiken. 
De Streamer is niet getest op naleving van 
de internationale eisen met betrekking tot 
explosieve omgevingen.
Gebruik de Streamer daarom niet in omgevingen 
met een explosiegevaar, zoals mijnen, 
zuurstofrijke omgevingen of in de nabijheid van 
ontvlambare anesthetica. 

Storing 
De Streamer is grondig getest op storing, volgens 
de strengste internationale normen. Er kan 
echter onvoorziene storing optreden tussen de 
Streamer en andere apparaten (bijvoorbeeld 

sommige mobiele telefoons, zendapparatuur, 
alarmsystemen in winkels en andere draadloze 
apparaten). Probeer in dat geval de afstand 
tussen de Streamer en de storende apparatuur te 
vergroten.

Gebruik van accessoires van derden
Gebruik alleen accessoires, transducers en kabels 
die door de fabrikant zijn geleverd. Incompatibele 
accessoires kunnen de elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC) van uw apparaat 
verminderen.

Opladen
Laad de Streamer elke 6 maanden op, om 
mogelijke batterijschade tijdens opslag te 
voorkomen.

Compatibiliteit mobiele telefoons
Zie www.oticon.global/compatibility voor een 
lijst van mobiele telefoons die uitgebreid zijn 
getest door Oticon en waarvan is vastgesteld 
dat ze op het moment van testen voldoen aan de 
minimumeisen voor ConnectLine-compatibiliteit. 
Oticon is echter niet verantwoordelijk voor 
dergelijke compatibiliteit in het algemeen. Oticon 
is in het bijzonder niet verantwoordelijk voor 
incompatibiliteit als gevolg van toekomstige 
updates van de mobiele telefoons, noch voor 
gevallen van incompatibiliteit die niet door 
deze tests worden gedekt en/of gevonden. 
Oticon is niet financieel verantwoordelijk voor 
vergoeding van mobiele telefoons die niet 
werken zoals verwacht. U wordt aangeraden de 
bovengenoemde lijst te raadplegen voordat u 
een nieuwe mobiele aanschaft.

Waarschuwingen 



64 65  Over    Aan de slag    Gebruik    Functies    Waarschuwingen    Aanvullende informatie  

Gebruiksomstandigheden

Omgevingsomstandigheden Temperatuur: +10 °C tot 45 °C
Vochtigheid: < 85% relatieve luchtvochtigheid,  
niet-condenserend 
Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Transport- en  
opslagomstandigheden

De temperatuur en luchtvochtigheid mogen niet voor een 
langere periode boven onderstaande limieten uitkomen 
tijdens transport en opslag:
Temperatuur: -20 °C tot +60 °C
Vochtigheid: < 85% relatieve luchtvochtigheid,  
niet-condenserend
Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Aanvullende informatie

Internationale garantie
Uw apparaat valt onder een internationale 
beperkte garantie afgegeven door de 
fabrikant voor een periode van 12 maanden 
na levering aan u. Deze beperkte garantie 
dekt fabricage- en materiaalfouten van het 
apparaat zelf, maar geldt niet voor accessoires 
zoals bijv. batterijen, kabels, netadapters, 
enz. Problemen die voortvloeien uit onjuist 
gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, 
ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde 
personen, blootstelling aan corrosie 
veroorzakende omstandigheden, schade 
veroorzaakt door vreemde voorwerpen 
in het apparaat of onjuiste aanpassingen 
vallen NIET onder de beperkte garantie 
en kunnen de garantie ongeldig maken. 
Onder deze garantie kiest de fabrikant naar 
eigen goeddunken of het apparaat moet 
worden gerepareerd of vervangen door 
een gelijkwaardig model. De bovenstaande 
garantie heeft geen invloed op uw eventuele 

wettelijke rechten volgens de van toepassing 
zijnde nationale wetgeving betreffende 
verkoop van consumentengoederen. Uw 
hoorzorgprofessional heeft mogelijk een 
garantie afgegeven die verder strekt dan 
de bepalingen van deze beperkte garantie. 
Raadpleeg uw hoorzorgprofessional voor 
meer informatie. 

Als u ondersteuning nodig heeft  
Breng uw Streamer Pro naar uw 
hoorzorgprofessional. Kleine reparaties of 
aanpassingen kunnen vaak ter plekke worden 
verricht.  Uw hoorzorgprofessional kan u 
helpen bij het verkrijgen van garantieservice 
van de fabrikant.  Uw hoorzorgprofessional 
kan kosten in rekening brengen voor zijn/haar 
diensten. 
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Garantie 
Certificaat

Naam van eigenaar:  ____________________________________________________________

Hoorzorgprofessional: ___________________________________________________________

Adres hoorzorgprofessional: ______________________________________________________

Telefoonnummer hoorzorgprofessional:  ____________________________________________  

Aankoopdatum: ________________________________________________________________

Garantieperiode: _______________ Maand: _________________________________________

Serienr.: ______________________________________________________________________

Technische informatie
Model Streamer Pro 1.3
GTIN-nummer 05707131379399

De Streamer bevat een radiozendontvanger 
die gebruikmaakt van kortbereik magnetische 
inductietechnologie op 3,84 MHz. De 
magnetische veldsterkte van de zender is zeer 
zwak en altijd lager dan 15 nW (gewoonlijk 
lager dan -15 dBμA/m op een afstand van 
10 meter).

De Streamer bevat een radiozendontvanger 
die gebruikmaakt van Bluetooth op 2,4 GHz. 
De radiozender is zwak en altijd lager dan 
10mW, gelijk aan 10 dBm totaal uitgestraald 
vermogen.

De Streamer voldoet aan internationale 
normen betreffende radiozenders, 
elektromagnetische compatibiliteit en 
menselijke blootstelling. 

In verband met de beperkte ruimte op de 
Streamer zijn alle relevante goedkeuringen 
opgenomen in dit boekje.

Meer informatie is te vinden in de Technische 
gegevensbladen op www.oticon.global.

VS en Canada
Dit apparaat bevat een radiomodule met de 
volgende certificerings-ID-nummers:

FCC ID: U28CL2STRM
IC: 1350B-CL2STRM

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van 
de FCC-regels en de RSS-normen voor 
vergunningsvrijstelling van de Canadese 
Industrie. 
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De fabrikant verklaart hierbij dat dit apparaat 
voldoet aan de essentiële eisen en andere 
relevante bepalingen van Richtlijn  
2014/53/EU.

Dit medische hulpmiddel voldoet aan 
Richtlijn (EU) 2017/745 inzake medische 
hulpmiddelen.

Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij 
de fabrikant.

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.oticon.global

Afval van elektronische 
apparatuur dient te 
worden weggegooid 
volgens de lokale 
voorschriften.

Gebruik is toegestaan onder de volgende 
twee voorwaarden: 
1. dit toestel veroorzaakt geen storing bij 

andere apparatuur, en 

2. dit toestel is niet gevoelig voor storing van 
andere apparatuur, inclusief storing die 
ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking
Veranderingen of modificaties die niet 
uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij 
die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen 
het recht doen vervallen om dit toestel te 
gebruiken.
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Made for Apple-badges
Het apparaat is compatibel met iPhone, iPad en iPod touch.
Bluetooth-logo
Gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc., alle gebruik ervan vereist een licentie.

GTIN
Global Trade Item Number
Een wereldwijd uniek nummer van 14 cijfers dat wordt gebruikt om medische apparaten te 
identificeren waaronder software voor medische apparatuur. De GTIN in dit boekje heeft betrekking 
op de firmware van de medische apparatuur. De GTIN op het reglementaire verpakkingsetiket heeft 
betrekking op de hardware van de medische apparatuur. 
IMDA-label Singapore
Het apparaat voldoet aan de normen en specificaties gepubliceerd door Info-Communications Media 
Development Authority (IMDA) en is compatibel met de publieke telecommunicatienetwerken 
in Singapore en produceert geen radiofrequente storing voor andere bevoegde 
radiocommunicatienetwerken.

Beschrijving van in dit boekje gebruikte symbolen en afkortingen
Waarschuwingen
Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het toestel wordt 
gebruikt.
Fabrikant
Het apparaat is geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het symbool staan 
vermeld. Geeft de fabrikant van medische hulpmiddelen aan zoals gedefinieerd in EU-Richtlijn 
2017/745 en 2017/746.
CE-markering 
Het apparaat voldoet aan alle vereiste EU-voorschriften en richtlijnen.
Elektronisch afval (AEEA) 
Recycle hoortoestellen, accessoires en batterij volgens de lokale regelgeving.
Hoortoestelgebruikers kunnen elektronisch afval ook inleveren bij hun hoorzorgprofessional. 
Elektronische apparatuur die valt onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA).
Regulatory Compliance Mark (RCM) 
Het apparaat voldoet aan de voorschriften betreffende elektrische veiligheid, elektromagnetische 
compatibiliteit en radiospectrum voor apparaten bestemd voor de Australische of Nieuw-Zeelandse 
markt.
Gebruik binnenshuis 
Alleen voor gebruik binnen.
Dubbele isolatie  
Geeft aan dat de voeding een dubbele isolatie heeft. Dit betekent een zeer laag risico op enkele 
storingen.
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Beschrijving van aanvullende symbolen op labels

Droog houden 
Geeft een medisch hulpmiddel aan dat tegen vocht moet worden beschermd.

Waarschuwingssymbool 
Raadpleeg de gebruiksinstructies voor waarschuwingen.

Catalogusnummer 
Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische hulpmiddel kan worden 
geïdentificeerd.
Serienummer 
Geeft het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medische hulpmiddel kan worden 
geïdentificeerd.

Batterijrecyclingsymbool
Li-on batterij recyclingsymbool

5,0 V    500 mA

Voedingsaansluiting 
Geeft de snelheid aan waarmee vermogen van de uitgang naar uw elektrisch apparaat wordt 
gestuurd.
Medisch hulpmiddel
Het apparaat is een medisch hulpmiddel.
Japan TELEC-label 
Aanduiding voor gecertificeerde radioapparatuur.
ICASA-label Zuid-Afrika
Geeft aan dat het apparaat mag worden verkocht in Zuid-Afrika.
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