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Innledning til dette heftet
Dette heftet gir deg veiledning om hvordan du bruker og vedlikeholder din nye 
Streamer Pro. Les nøye gjennom heftet, også delen Advarsler. Dette hjelper deg 
til å få mest mulig nytte av din Streamer Pro.

Hvis du har ytterligere spørsmål om bruk av Streamer Pro, ta kontakt med din 
audiograf.

For at det skal være lettere for deg, inneholder dette heftet en navigasjonslinje 
som hjelper deg med å navigere gjennom de ulike delene.
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Tiltenkt bruk
Tiltenkt bruk Streamer Pro skal brukes sammen med Oticons høreapparatbrukere. 

Produktet skal brukes sammen med den gitte hørselsløsningen. 
Streamer Pro er et bindeledd mellom høreapparat og andre enheter, 
slik som mobiltelefoner. Streamer Pro kan kobles til en rekke eksterne 
(ekstra) enheter for å gjøre det enklere for høreapparat brukere å 
høre TV-en bedre eller kommunisere gjennom Bluetooth-aktiverte 
mobiltelefoner, etc.

Streamer Pro kan også brukes som en fjernkontroll som gjør det 
mulig for deg å justere høreapparatets volum og endre programmer i 
høreapparatet.

Indikasjoner for 
bruk

Ingen indikasjoner for bruk.

Tiltenkt bruker Voksne og barn eldre enn 36 måneder.

Brukermiljø Innendørs/utendørs.

Kontraindikasjoner Brukere av aktive implantater må være spesielt oppmerksomme når de 
bruker enheten. For mer informasjon, les delen Advarsel.

Kliniske fordeler Se høreapparatets kliniske fordeler.
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Innhold i pakken
Pakken består av følgende elementer:

Streamer Pro 
1.3A

Beskyttende 
overtrekk

Boks 3Boks 1 Boks 2

Halsslynge – medium Halsslynge – lang

Lader

Dette heftet (Bruksanvisning)

USB ladekabel

Strømforsyning vil variere fra 
land til land.

Om

3.5 mm mini- 
jack stereo-
kabel for MP3 
eller musikk 

3.5 mm headset- 
splitterkabel for 
bruk med PC-er
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Tilbehør og reservedeler
Beskyttende overtrekk
Ekstra beskyttende overtrekk, mørk eller lysgrå, 
er tilgjengelig hos audiografen din.

Beskyttende overtrekk – enkeltknapp
Et beskyttende overtrekk, mørk eller lysgrå, med 
en utstikkende knapp, som gjør ”blind” bruk lettere, 
er tilgjengelig hos audiografen din.

Ekstra halsslynge
Ekstra halsslynge, svart eller hvit, er 
tilgjengelig i tre størrelser: Kort (51 cm), 
medium (66 cm) og lang (81 cm) fra 
audiografen din.

Belteklemme
En belteklemme, svart eller hvit, er tilgjengelig hos 
audiografen din.
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Streamer-oversikt

Mikrofon

Volumkontroll 
(opp/ned)

Halsslynge inn/ut

Halsslynge 

Telefon 

TV 

AUX-knapp

PÅ/AV-knapp

StatusindikatorPÅ/AV indikator  
paring lade 
batteri

FM-mottaker
Strømforsyning

AV/PÅ

VIKTIG
Vennligst referer til bruksanvisningen for ditt høreapparat, for detaljer om funksjoner 
på ditt høreapparat. 

Mikrofoninngang

Mini-jack
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VIKTIG
Vennligst bruk halsslyngen med forsiktighet. For å unngå kvelning vil halsslyngen 
automatisk løsne dersom den setter seg fast i noe. Ikke korte ned eller endre på 
halsslyngens lengde på noen måte, slik som å knyte en knute for å korte ned på 
lengden. Dersom en halsslynge ryker, kan den ikke repareres og må umiddelbart 
erstattes med en ny. Kontakt din audiograf for utskiftning.

Mikrofon

Din  
stemme

Lyd fra Streamer 
til høreapparater

Oppstart

Bruk streameren med halsslyngen
Halsslyngen er en del av Streamerens elektroniske system. Den kan brukes som 
antenne for å sende lyd til høreapparatet ditt.

For best mulig lyd og lengst mulig strømmetid, bør streameren alltid bæres  
med en av de inkluderte halsslyngene. Streameren kommer med to halsslynger, 
en lang og en medium.

Sette inn halsslyngen
Halsslyngen klikker på plass i hullet på toppen av 
streameren.

Merk at når du snakker til noen gjennom 
streameren, er det viktig at stemmen din kan 
plukkes opp av den innebygde mikrofonen på 
toppen.
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Maks 1 meter

Belteklemme  
(ekstrautstyr)

Bruk streameren uten halsslyngen
Når du bruker streameren uten halsslyngen, bør avstanden til høreapparatet 
være mindre enn en meter. Du kan oppleve at lyden detter ut, som er grunnen for 
hvorfor vi alltid anbefaler bruk av halsslyngen. 

Når du bruker streameren uten halsslyngen, brukes mer kraft – som konsekvens 
vil maksimal strømmetid reduseres til 5 timer etter en full lading. 
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Slå streameren AV og PÅ
Slå på
Trykk på PÅ/AV-knappen på toppen av streameren i 
2 sekunder helt til alle lysene på fremsiden og toppen 
blinker for å indikere at strømmen er på.

Slipp opp PÅ/AV knapp. Strømindikatoren på toppen av 
streameren bør nå gå over til grønt.

Dersom streameren ikke skrur seg på, må du forsikre 
deg om at den er ladet.

For å se statusen på streameren, trykk kort på PÅ/Av
knappen.

Slå av
Trykk og hold inne PÅ/AV knappen på streameren i ca. 
2 sekunder til den grønne strømindikatoren skrus av.

Status Forfra Beskrivelse

Streameren er av

Etter å ha trykket på PÅ/AV knappen i 2 sekunder, kommer alle 
lysene til å være på i et par sekunder for å indikere at streameren 
nå er skrudd på.

Streameren er nå slått på og mikrofonen er klar til bruk
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Volum/ 
programendring Dempe

VIKTIG
Dempefunksjonen er kun tilgjengelig ved de nyeste Oticon høreapparatene.  
Vennligst kontakt audiografen din for detaljer. Selv når Streameren er skrudd av,  
vil fjernkontrollen ved høreapparatet fortsatt fungere.

Fjernkontroll ved høreapparatet
Volum opp/ned
Ved å trykke kort på enten volum opp eller ned, kommer volumet i høreapparatet 
til å bli regulert deretter. Du vil høre et lite bekreftelses ”klikk” i høreapparatene.

Endre programmer i høreapparatene
Du kan endre programmer opp eller ned ved å holde volumet opp eller ned i mer 
enn et sekund. Endre programmer indikeres med en lyd i høreapparatet ditt.

Dempe høreapparatene
Du kan dempe høreapparatene ved å trykke på volum opp og ned i 1 sekund 
samtidig. 
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Pare streameren
Før streameren kan brukes sammen med andre enheter 
– slik som mobiltelefoner – må de to enhetene pares.

1. Sett streameren i paringsmodus 

Trykk og hold inne PÅ/AV knappen inne i omtrent 
5 sekunder, inntil indikatoren blinker blått.

2. Sett den andre enheten (for eks. mobil) 
i paringsmodus.

Dette er vanligvis i en konfigurasjonsmeny 
på telefonen. Vi anbefaler deg å se i mobil-
telefonens ”bruksanvisning”, f.eks under paring.

3. Den andre enheten (mobiltelefon) krever ofte 
en pinkode.

Pinkoden for Streameren er 0 0 0 0 (fire nuller).

4. Når den er paret, vil mobiltelefonen vanligvis 
vise et hodesett ikon; samtidig vil streamerens 
paringsindikator være konstant blå.
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Status Forfra Beskrivelse

Lading – når skrudd av – statusindikator blinker grønt.

Lading – når skrudd på (eller i bruk) – statusindikatoren bytter 
mellom sterk og svak grønn.

 Blink    Forsvinner

PÅ/AV-knapp

A

VIKTIG
Under lading, bør ladeindikatoren lyse som beskrevet i dette heftet. Dersom 
ladeindikatoren ikke er tent slik som beskrevet, kobler du enheten fra laderen og 
kontakter audiografen.

VIKTIG
Når du lader Streameren, bruk den medfølgende originale strøm-
forsyningen 5,0V/1A, CE og sikkerhetsmerket.

Lade streameren 
Streameren bruker et oppladbart batteri. Vi anbefaler at du lader 
streameren minst en gang om dagen for best mulig prestasjon.

Sett kabelen ved den medfølgende laderen inn i mikro-USB 
uttaket på bunnen av streameren (A). Husk å sette laderen i 
stikkontakten.

Lading, når skrudd på, er indikert ved en blinkende grønn 
indikator på toppen. Når den er fulladet, vil indikatoren vise 
konstant grønn.

Lading, når skrudd av, er indikert ved en blinkende grønn 
indikator på toppen. Når den er fulladet, vil indikatorene være av.
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Indikator for lavt batteri
Streameren viser at batterinivået er lavt (når det 
gjenstår ca. 20 minutters kapasitet) med et konstant 
rødt lys, og svært lavt (når det gjenstår ca. 5 minutters 
kapasitet) med et blinkende rødt lys.

VIKTIG
Batteriet bør ikke tømmes fullstendig. Holde batteriet fulladet kommer til å forlenge 
batteriets kapasitet. Batteriet kan ikke skiftes av bruker selv.

Status Forfra Beskrivelse

Lavt batteri – 20 minutters kapasitet gjenstår ved strømming til 
høreapparater.

Meget lavt batteri – 5 minutters kapasitet gjenstår ved strømming 
til høreapparater.

 Konstant   Forsvinner

Indikator for lavt 
batteri

Håndtering
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Batterikapasitet og ladetid
Batterikapasitet ved 
bruk av halsslynge

Opp til 10 timers typisk daglig bruk: 2 timers telefon, 6 timers TV og 
2 timer stand-by.

Batterikapasitet uten 
bruk av halsslynge

Opp til 5 timers typisk bruk: 1 time telefon, 3 timers TV og 1 time 
stand-by.

Batteriets ladetid 2 timer for fullstendig lading, ved å bruke strømforsyning.
Fjernkontroll Dersom Streameren er skrudd av, kan fjernkontrollen ved høre-

apparatet fungere i opp til 6 måneder på en fullstendig opplading.
Forventet batteri 
levetid

Streamerens batteri vil fungere i mer enn 2 år når det fullades en 
gang om dagen. Batteriet kan skiftes ut av audiografen din.
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Status Forfra Beskrivelse

Streamer i paringsmodus

Paring fullført

Streamer på

 Konstant   Blinkende

Slett paring
Dersom du har problemer med paringer, kan du slette 
alle paringer ved å trykke på PÅ/AV knappen og volum 
opp knappen på samtidig i 3 sekunder.
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Rengjøring og vedlikehold
Streameren er en forseglet enhet som kun krever begrensede mengder med 
vedlikehold. All smuss, fuktighet eller fett bør rengjøres ved å bruke en myk, 
tørr klut. Det anbefales at du rengjør Streameren med jevne mellomrom. 
Mikrofoninntaket og kontaktene for lydinngang, halsslynge og lading må holdes 
fri for smuss eller rusk.

VIKTIG
Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre Streameren. Streameren og halsslyngen må aldri 
vaskes med eller senkes ned i vann eller andre flytende væsker.

Statisk elektrisitet
Dersom Streameren utsettes for en elektrostatisk utlading, f.eks statisk 
elektrisitet, kan den hende den stopper å strømme. Streameren kommer til  
å starte på nytt som standard og du kan starte strømmingen din på nytt. 

For detaljert informasjon om hvordan du oppretter spesifikke strømmekoblinger, 
vennglist se ”Funksjoner” i denne bruksanvisningen.
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Primærfunksjoner
Streamerens brukergrensesnitt har blitt designet for å gi deg 
best mulig daglig bruk i følgende situasjoner:

1. Bruk av mobiltelefon via Bluetooth*.

Bruk av ConnectLine telefonløsning (selges separat) med en 
analog fasttelefon*.

2. Bruk av en ConnectLine partnermikrofon (selges separat), 
for å forbedre dine sjanser til å høre en valgt taler på 
avstand, eller i meget støyende situasjoner.

3. Bruk av ConnectLine Tv-løsning (selges separat) for  
å overføre Tv-lyden trådløst til høreapparatet ditt*.

Funksjoner

* Faktisk gjøres streamer og høreapparatene om til et trådløst headset

Mobiltelefon
For å være i stand til å motta eller foreta anrop 
mens du bruker streameren, må du forsikre deg om 
at streameren og mobiltelefonen har blitt paret, 
er skrudd på og er innenfor rekkevidde (10 meter). 
Mobiltelefonen din vil ofte indikere at den er koblet 
til streamer med et lite headset-ikon.
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Hvordan svare på et anrop
Forsikre deg om at du kan snakke inn i streamer-
mikrofonen.

Når mobiltelefonen din ringer, vil du høre et 
varsel om innkommende anrop i høreapparatene. 
Samtidig blinker telefonknappen på streamer og 
statusindikatoren grønt.

Trykk kort på telefonknappen på streamer 
for å svare på anropet. Du vil høre et lite 
bekreftelsespip i høreapparatene dine.  
Telefonknappen og statusindikatoren vil nå 
være konstant grønne.

For å avslutte anropet, trykker du ganske enkelt 
på telefonknappen på streameren.

Mikrofon

Status Forfra Beskrivelse

Streamer klar og på

Telefonindikator og toppstatus blinker grønt. Du vil høre et 
innkommende samtale anropsindikator i høreapparatene dine.

Når samtalen er tilkoblet, vil du høre et pip som erkjenner at anropet 
er besvart – nå kan du lytte og snakke med den andre parten.

 Konstant   Blinkende
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Hvordan foreta et anrop
Forsikre deg om at du kan snakke inn i streamer-
mikrofonen.

For å foreta et anrop, trenger du bare å bruke 
mobiltelefonen. Du trenger ikke å bruke streameren. 
Bare tast inn nummeret slik du normalt gjør for å 
ringe – samtalen kobles automatisk til din streamer.

Telefonknappen på streamer og statusindikatoren 
på toppen blir grønne, og du vil høre en bekreftelse 
fra høreapparatene som indikerer at samtalen nå er 
koblet gjennom din streamer og høreapparatene.

For å avslutte anropet, trykker du ganske enkelt på 
”avslutt anrop” knappen på telefonen eller kort på 
telefonknappen på streameren.

Status Forfra Beskrivelse

Streamer klar og på

Når samtalen er tilkoblet, vil du høre et pip som erkjenner at anropet 
er koblet til – nå kan du lytte og snakke med den andre parten.

 Konstant   Blinkende
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Persontilpasning av mobiltelefon funksjoner
De følgende mobilfunksjonene kan aktiveres eller deaktiveres av audiografen din.

Avvis anrop – standard på
Et innkommende anrop kan avvises ved å trykke kort på volumknappen på 
streameren.

Taleopprigning – standard på
Ved å trykke kort på telefonknappen aktiveres taleoppringing (hvis den støttes 
av mobiltelefonen din og du ikke befinner deg i området for en ConnectLine-
telefonadapter).

Slå siste brukte nummer på nytt – standard på
Ved å trykke på og holde nede telefonknappen aktiveres det siste nummeret på 
nytt (hvis det støttes av mobiltelefon).

Overfør anrop – standard på
Hvis du trykker og holder nede telefonknappen, overføres et anrop tilbake til 
mobiltelefonen.

Alle frontknapper svarer på anrop – standard på
Hvis den er av, er det bare telefonknappen på streameren som svarer på anrop.

Aktivere innkommende (A2DP) koblinger – standard av
Hvis det er aktivert, kan andre enheter, f.eks. iPod-er, datamaskiner og 
mobiltelefoner kan aktivere lydstrømming, for eksempel innkommende 
tekstvarsler eller musikk startet fra en paret og tilkoblet mobiltelefon.
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ConnectLine telefonløsning 
Streameren kan også brukes med en tradisjonell analog 
fasttelefon ved å bruke en ConnectLine telefonløsning, 
som er tilgjengelig som et separat tilbehør.

For detaljer om hvordan du bruker ConnectLine 
telefonløsning, vennligst se bruksanvisningen som 
følger med ConnectLine telefonadapter.

Status Forfra Beskrivelse

Streamer klar og på

Streamer koblet til – du er i stand til å lytte til og snakke 
med den andre parten.

 Konstant
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Status Forfra Beskrivelse

Streamer klar og på

Når koblet til mikrofonen – kommer du til å høre lyd fra mikrofonen  
i høreapparatetene.

  Konstant

Opptil 15 meter

ConnectLine mikrofon
ConnectLine mikrofon er tilgjengelig som et eget 
tilbehør. Tale fra personen som bruker mikrofonen 
overføres gjennom streameren til personen som har på 
seg Oticon høreapparater.

For detaljer om hvordan du bruker ConnectLine 
telefonløsning, vennligst se bruksanvisningen som 
følger med ConnectLine mikrofonen.



44 45  Om    Oppstart    Håndtering    Funksjoner    Advarsler    Mer info  

Status Forfra

Streamer klar og på

Koble til TV

Streamer koblet til – lyd fra TV i høreapparater.

  Konstant   Blinkende

ConnectLine TV-løsning
En ConnectLine Tv-løsning er tilgjengelig som et eget 
tilbehør, som overfører lyden fra en TV til ditt Oticon 
høreapparat gjennom streameren.

For detaljer om hvordan du bruker ConnectLine TV-
løsning, vennligst se bruksanvisningen som følger med 
ConnectLine TV-adapter.
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ConnectLine app
Appen for iPhone®, iPad®, iPod touch® og Android™ enheter 
tilbyr en intuitiv og diskré måte å kontrollere høreapparatene 
og ConnectLine-systemet. Den tilbyr også muligheten til å 
tilpasse funksjonene ved ConnectLine-systemet.

Appen er tilgjengelig på App Store® og Google Play™.

For informasjon om kompatibilitet, vennligst se 
www.oticon.no/compatibility. 

Merket ”Laget for iPhone” betyr at det elektroniske tilbehøret har blitt laget for å kobles spesifikt til Apples produkt(er) som 
fremgår av merket, og har blitt sertifisert av utvikleren for å oppfylle Apple sine standarder for ytelse. Apple er ikke ansvarlig for 
bruken av denne enheten eller dens overholdelse av regulatoriske standarder og standarder for sikkerhet. 
Apple, Apple sin logo, iPhone, iPad og iPod touch er varemerker til Apple Inc., registrert i USA og andre land. 
App Store er et tjenestemerke fra Apple Inc. Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker fra Google LLC.
Merk deg at bruken av dette tilbehøret med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke trådløs ytelse.

Sekundærfunksjoner
Streameren kan brukes med en stor rekke 
standard periferiutstyr, slik som Mp3-
spillere, datamaskiner, etc.

De følgende prioritetene gjelder.

A
C

D

B

A Prioritet 1 Mini-jack inn/ut (dersom tilkoblet) Trykk kort på AUX-knappen
B Prioritet 2 FM (dersom tilkoblet) Trykk kort på AUX-knappen
C Prioritet 3 Trådløs Bluetooth (innebygget) Trykk kort på AUX-knappen
D Prioritet 4 Teleslynge mottaker (innebygget) Trykk og hold inne Aux-knapp i 2 sekunder
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Status Forfra Beskrivelse

Streamer klar og på

Du kommer til å høre et bekreftelsespip fulgt av lyden fra te-
leslyngesystemet

  Konstant

Musikk eller audiokabel
Ved å sette inn og koble til den inkluderte mini-jack 
kabelen er det mulig for deg å lytte til musikk/audio 
fra en lang rekke enheter. 

For å lytte til audio fra enheten din, trykk kort på aux-
knappen. Når kabelen er satt inn, vil strømmingen 
starte automatisk.
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Mikrofon
Status Forfra Beskrivelse

Streamer klar og på

Du kommer til å høre et bekreftelsespip – du er i stand til å lytte til 
og snakke med den andre parten

  Konstant

Headset-kabel
Forsikre deg om at du kan snakke inn i streamer-
mikrofonen. 

Ved å sette inn og koble til den inkluderte 
mini-jack-kabelen og det inkluderte headset 
splitterkabel, er det mulig for deg å bruke 
streameren som et headset sammen med 
datamaskinen din. 

For å bruke headset-funksjonen, holder det  
å trykke kort på AUX-knappen.
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Status Forfra Beskrivelse

Streamer klar og på

Streamer koblet til musikk eller audioenhet.

Du kommer til å høre et bekreftelsespip fulgt av lyden fra enheten 
når tilkoblet.

  Konstant   Blinkende

Trådløs musikk eller audio
For å høre på musikk eller lyd trådløst, for eks. fra 
en Mp3-spiller eller en datamaskin med innebygget 
Bluetooth, må du forsikre deg om at enheten er 
paret til streameren din, at begge er skrudd på og er 
innenfor rekkevidde (<10 meter).

For å lytte til musikk, for eks. fra en mobiltelefon, 
trykk på AUX-knappen før du starter musikkspilleren.

Aktivere innkommende koblinger – standard av
Dersom aktivert av audiografen din, kan iPod-
er, datamaskiner og mobiltelefoner aktivere 
audiostrømming automatisk. For eksempel, 
innkommende tekstvarsler eller musikk startet fra  
en paret og tilkoblet mobiltelefon.
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Status Forfra Beskrivelse

Streamer klar og på

Streamer koblet til musikk eller audioenhet.

Du kommer til å høre et bekreftelsespip fulgt av lyden fra enheten 
når tilkoblet.

  Konstant   Blinkende

Headset – trådløs
Forsikre deg om at du kan snakke inn i streamer-
mikrofonens inntak.

Når paret til en datamaskin, må du forsikre deg om  
at streameren er paret som en headset-enhet.

For å bruke headset-funksjonen, gjøres 
anropskontroll fra datamaskinen.
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Telespole (innebygget)
Streameren har en innebygget teleslyngemottaker 
(telespole). 

For å motta lyd fra en teleslynge mottaker, trykk  
og hold inne AUX-knappen i 2 sekunder. 

Vennligst merk: hvis ønskelig kan operasjonen 
endres, slik at en telespole kan aktiveres ved et 
kort trykk. 

Status Forfra Beskrivelse

Streamer klar og på

Når tilkoblet kommer du til å høre et bekreftelsespip fulgt av lyden 
fra teleslyngesystemet.

  Konstant
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VIKTIG
Vennligst sikre at Streameren er skrudd på, men ikke strømmer lyd til høreapparatene, 
når FM kanalsynk er nødvendig.

FM-mottaker (valgfritt)
En FM-mottaker kan plugges inn i europin-
inngangen, på bunnen av streameren. 
Mottakeren brukes til å motta FM-signaler fra en 
FM-sender, typisk brukt av en lærer.

Bare plugg inn FM-mottakeren og trykk 
kort på AUX-mottakeren. Når FM-senderen 
og mottakeren er synkronisert og er på 
samme kanal, vil FM-signalet bli mottatt i 
høreapparatene.

Når FM-mottakeren din har en vippebryter,  
skyv bryteren inn i OO posisjon.

Status Forfra Beskrivelse

Streamer klar og på. FM-mottaker skrudd på og klar for kanal-
synkronisering.

Du kommer til å høre et bekreftelsespip fulgt av lyden fra enheten 
når tilkoblet.

  Konstant
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Krysskontroll
Streameren din må oppbevares utilgjengelig 
for barn og andre som kan tenkes å ta kontroll 
over funksjonaliteten, for å sikre din personlige 
sikkerhet og unngå feil bruk.

Bruk av streamer med halsslynge
Dersom halsslynge uforvarende skulle henge 
seg fast i noe mens den bæres, er halsslyngen 
konstruert slik at den løsner automatisk. Derfor 
må det aldri forsøkes forkorte eller endre 
halsslyngen på en uautorisert måte. Halsslyngen 
bør ikke brukes hos barn som veier mindre enn 
11 kg.

Varme og kjemikalier 
Streameren må aldri utsettes for sterk varme, 
f.eks. ved å etterlates inni en bil som står 
parkert i solen. Streameren må aldri tørkes i 
mikrobølgeovn eller andre ovner. Kjemikaliene i 
sminke, hårspray, parfyme, etterbarberingsvann, 
solkrem og insektsspray kan skade Streameren. 
Ta alltid av deg Streameren før du bruker slike 
produkter, og la produktet tørke før du setter 
fjernkontrollen tilbake på plass.

Røntgen/CT/MR/PET skanning, elektroterapi 
og operasjon
Ta av deg Streameren under f.eks. røntgen, CT-/ 
MR-/PET-skanning, elektroterapi eller operasjon 
siden den kan bli skadet om den blir eksponert for 
sterke elektromagnetiske felt.

Aktive implantater
Streamer pro er grundig testet og karakterisert 
med hensyn til virkninger på menneskers helse 
i henhold til internasjonale standarder for 
menneskelig eksponering (Specific Absorption 
Ratio – SAR), indusert elektromagnetisk
effekt og spenninger inn i menneskers 
kropp. Eksponeringsverdiene er godt under 
internasjonalt aksepterte sikkerhetsgrenser 
for SAR, indusert elektromagnetisk effekt 
og spenninger i menneskers kropp definert 
i standardene for menneskelig helse og 
sameksistens med aktive medisinske implantater, 
som pacemakere og hjertestartere. 

Advarsler 

Advarsler

For din personlige sikkerhet og for å forsikre 
korrekt bruk bør du være fullstendig kjent med 
følgende generelle advarsler før du bruker din 
Streamer Pro. Kontakt audiografen hvis du 
opplever uventede eller alvorlige hendelser 
med Streamer Pro under bruk eller på grunn av 
bruken. Hørselseksperten vil hjelpe deg med 
å håndtere problemene og om relevant med å 
rapportere til produsenten og/eller nasjonale 
myndigheter.

Tilkobling til eksternt utstyr
Sikker bruk av Streamer Pro ved tilkobling til 
ekstern utstyrt med AUX-kabel avhenger av 
den eksterne signalkilden. Ved tilkobling til 
eksternt utstyr koblet inn i et strømuttak, må 
dette utstyret samsvare med IEC 62368-1 eller 
tilsvarende sikkerhetsstandarder.

Oppladbart batteri
Ikke forsøk å åpne Streamer Pro, da dette kan 
skade batteriet.
Prøv aldri å bytte ut batteriet. Hvis det er 
nødvendig å bytte ut batteriet, må du ta med 
enheten til leverandøren. Servicegarantien er 
ugyldig hvis det er tegn på at den har blitt tuklet 
med.
Sikkerheten ved gjenopplading av batterier 
ved bruk av USB-ledningen, avgjøres kun av 
den eksterne signalkilden. Ved tilkobling til 
eksternt utstyr koblet inn i et strømuttak, må 
dette utstyret samsvare med IEC 62368-1 eller 
tilsvarende sikkerhetsstandarder.

Fare for kvelning og risiko for å svelge 
batterier og andre smådeler
Streameren, dens deler og batterier er ikke 
leketøy og må oppbevares utilgjengelig for barn 
og andre som kan tenkes å komme til å svelge 
disse delene eller på annen måte skade seg selv. 
Hvis et batteri, et høreapparat eller en liten del 
svelges, må lege oppsøkes øyeblikkelig.
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Mulige bivirkninger
De ellers ikke-allergifremmende materialene som 
brukes i Streameren din, kan i sjeldne tilfeller 
forårsake hudirritasjon eller andre bivirkninger. 
Oppsøk lege hvis disse tilstandene oppstår.

Bruk i trafikken
Du kan bli distrahert når du bruker Streameren. 
Vær oppmerksom på omgivelsene dine mens du 
bruker Streameren. 
Vennligst referer til nasjonale lover om bruk av 
kommunikasjonsenheter i trafikken.

Bruk i fly
Streameren din inneholder Bluetooth. 
Streameren skal ikke brukes om bord på fly, med 
mindre flypersonalet spesifikt har tillatt det.

Eksplosiver
Streameren er trygg å bruke under vanlige 
bruksforhold. Streameren har ikke blitt testet for 
samsvar med internasjonale standarder når det 
gjelder eksplosive atmosfærer.

Bruk derfor ikke Streameren i miljøer med fare for 
eksplosjoner, f.eks. gruver, oksygenrike miljøer 
eller områder der brennbare bedøvelsesmidler 
håndteres. 

Interferens 
Streameren er blitt testet grundig for interferens 
i henhold til de strengeste, internasjonale 
standardene. Likevel, kan interferens oppstå 
mellom Streameren og andre enheter (f.eks. 
noen mobiltelefoner, amatørradio, butikkalarmer 
og andre trådløse enheter). Dersom interferens 
oppstår bør du øke avstanden mellom 
Streameren og enheten som skaper interferens.

Bruk av tredjeparts tilbehør
Bruk bare tilbehør, energiomformer eller kabler 
levert av produsenten. Inkompatibelt tilbehør kan 
føre til redusert elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC) på enheten din.

Lading
Lad Streamer Pro hver sjette måned for å 
forhindre potensielle batteriskader under 
lagring.

Mobiltelefonkompatibilitet
Se www.oticon.no/compatibility for en 
liste over mobiltelefoner som er testet 
omfattende av Oticon, og har vist seg å 
oppfylle minimumskravene for ConnectLine-
kompatibilitet på tidspunktet for testing. 
Imidlertid tar Oticon ikke noe ansvar for slik 
kompatibilitet generelt. Spesielt skal Oticon ikke 
være ansvarlig for inkompatibilitet som følge av 
fremtidige oppdateringer av mobiltelefonene, 
og heller ikke fra hendelser med inkompatibilitet 
som ikke er dekket av og/eller funnet i disse 
testene. Oticon tar ikke noe økonomisk ansvar 
når det gjelder refusjon av mobiltelefoner som 
ikke fungerer som forventet. Før du kjøper en ny 
mobiltelefon, anbefales du å se listen ovenfor.

Advarsler 
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Bruksforhold

Driftsmiljøforhold Temperatur: +10 °C til 45°C
Fuktighet: < 85%, relativ fuktighet, ikke-kondenserende  
Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa

Transport og  
oppbevaringsforhold

Temperatur og fuktighet må ikke overskride grensene nedenfor  
i lengre perioder under transport og lagring:
Temperatur: -20°C til +60°C
Fuktighet: < 85%, relativ fuktighet, ikke-kondenserende  
Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa

Internasjonal garanti
Enheten din dekkes av en internasjonal 
begrenset garanti, utstedt av produsenten for 
en periode på 12 mnd. fra leveringsdatoen. 
Denne begrensede garantien dekker 
produksjons- og materialfeil i selve enheten, 
men ikke tilbehør som f.eks. batterier, 
kabler, strømforsyning osv. Garantien dekker 
IKKE problemer som oppstår som følge av 
feilaktig/uriktig håndtering eller vedlikehold, 
overdreven bruk, uhell, reparasjoner foretatt 
av en uautorisert part, at enheten er blitt 
utsatt for etsende væske, skade som følge 
av at fremmedlegemer har kommet inn i 
apparatet, eller feiljusteringer; slike forhold 
kan gjøre garantien ugyldig. I henhold til 
denne garantien vil produsenten velge etter 
eget skjønn å reparere enheten eller erstatte 
den med en tilsvarende modell. Denne 
garantien påvirker ikke nasjonal lovgivning 
angående forbrukerkjøp. Audiografen din kan 
derfor ha innført en garanti som går utover 

denne begrensede garantien. Ta kontakt med 
Oticon AS for mer informasjon. 

Hvis du trenger hjelp  
Ta med Streamer Pro til audiografen din, som 
kan være i stand til å løse små problemer 
og justeringer på stedet.  Audiografen din 
kan hjelpe deg med å få garantiservice fra 
produsenten.  Audiografen din kan kreve et 
gebyr for deres tjenester. 

Diverse
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Teknisk informasjon
Modell Streamer Pro 1.3
GTIN nummer 05707131379399

Streameren inneholder en radiotransceiver 
som benytter en magnetisk 
induksjonsteknologi med kort rekkevidde som 
virker på 3,84 MHz. Styrken på senderens 
magnetiske felt er veldig svakt, og er alltid 
under 15 nW (typisk under -15 dBμA/m på 
10-meters avstand).

Streameren inneholder en radiosender som 
bruker Bluetooth ved 2.4 GHz. Radiosenderen 
er svak og er alltid under 10mW, tilsvarende 
10 dBm i total utstrålt effekt.

Streameren samsvarer med internasjonale 
standarder vedrørende radiosendere, 
elektromagnetisk kompatibilitet og 
eksponering mot mennesker. 

På grunn av begrenset plass på Streamer, er 
relevante godkjenningstempler å finne i dette 
dokumentet.

Ytterligere informasjon finnes i:
Tekniske datablad (TD) på www.oticon.no.

USA og Canada
Dette apparatet inneholder en radiomodul 
med følgende sertifiserings ID-numre:

FCC ID: U28CL2STRM
IC: 1350B-CL2STRM

Enheten samsvarer med Del 15 i FCC 
regelverket og med Industry Canadas 
lisensfrie RSSs standarder. 

Garanti 
Sertifikat

Navn på eier:  __________________________________________________________________

Audiograf: ____________________________________________________________________

Audiografens adresse: ___________________________________________________________

Audiografens telefonnummer:  ____________________________________________________

Kjøpsdato: ____________________________________________________________________

Garantiperiode: ________________ Måned: _________________________________________

Serienr.: ______________________________________________________________________
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Herved erklærer produsenten at denne 
enheten er i overensstemmelse med 
grunnleggende krav og andre relevante 
bestemmelser ifølge direktiv 2014/53/EU.

Dette medisinske utstyret samsvarer  
med forskriften om medisinsk utstyr  
(EU) 2017/745.

Samsvarserklæring er tilgjengelig hos 
produsenten.

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

Avfall fra elektronisk 
utstyr må håndteres 
i henhold til lokale 
forskrifter.

Bruken av apparatet er underlagt følgende to 
vilkår: 
1. denne enheten kan ikke forårsake 

skadelige forstyrrelser, og 

2. denne enheten kan påvirkes av 
forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som 
kan forårsake uønskede effekter.

Merk
Endringer eller modifikasjoner som ikke 
uttrykkelig er godkjent av parten som er 
ansvarlig for samsvaret, kan tilsidesette 
brukerens autoritet til å bruke utstyret.
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Beskrivelse av symboler og forkortelser benyttet i dette heftet
Advarsler
Tekst markert med et advarselssymbol må leses før enheten benyttes.
Produsent
Enheten er produsert av en produsent med navn og adresse oppgitt ved siden av symbolet. Angir den 
medisinske enhetens produsent, slik definert i EU-direktiv  2017/745 og 2017/746.
CE-merke 
Denne enheten samsvarer med alle påkrevde EU-forskrifter og direktiver.
Elektronisk avfall (WEEE) 
Resirkuler høreapparater, tilbehør eller batterier i henhold til lokale reguleringer.
Brukere av høreapparater kan også returnere elektronisk avfall til sin audiograf for avhending. 
Elektronisk utstyr dekkes av Direktivet 2012/19/EU om avfall og elektronisk utstyr (WEEE).
Merke for regulatorisk overholdelse (RCM) 
Enheten samsvarer med elektrisk sikkerhet, EMC og radiospektrumkrav for enheter levert til Australia 
eller New Zealand.
Innendørsbruk 
Kun for innendørs bruk.
Dobbel isolasjon  
Strømforsyningen til produktet er dobbeltisolert. Dette betyr en veldig lav risiko for enkeltfeil.
Laget for Apple-merker
Enheten er kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch.

Beskrivelse av symboler og forkortelser benyttet i dette heftet
Bluetooth-logo
Registrert varemerke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. All bruk krever lisens.

GTIN
Global Trade Item Number
Et globalt unikt 14-sifrert nummer brukt til å identifisere medisinsk utstyrsprodukter, inkludert 
medisinsk enhet programvare. GTIN i dette heftet er knyttet til medisinsk enhet programvare. GTIN på 
forskriftsmessig emballasjemerke er knyttet til medisinsk enhet programvare. 
Singapore IMDA-merke
Indikerer at enheten samsvarer med standardene og spesifikasjonene publisert av Info-
Communications Media Development Authority (IMDA) og at den er kompatibel med offentlige 
telekommunikasjonsnettverk i Singapore, samt ikke forårsaker radiofrekvensforstyrrelser for andre 
autoriserte radiokommunikasjonsnettverk
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Beskrivelse av andre symboler benyttet på merkelappene

Holdes tørr 
Indikerer en medisinsk enhet som må beskytte mot fuktighet.

Advarselssymbol 
Konsulter bruksanvisningen for advarsler og forsiktighetsregler.

Katalognummer 
Indikerer produsentens katalognummer slik at den medisinske enheten kan identifiseres.
Serienummer 
Indikerer produsentens serienummer slik at en bestemt medisinsk enhet kan identifiseres.

Symbol for gjenvinning av batteri
Symbol for gjenvinning av Li-Ion-batteri

5,0 V    500 mA
Strømforsyningsinngang 
Indikerer hastigheten som strømmen sendes fra strømforsyningen til enheten din.
Medisinsk enhet
Denne enheten er et medisinsk utstyr.
Telekom-symbol Japan 
Merke for sertifisert radioutstyr.
Sør-Afrika ICASA-merke
Enheten har lisens til å selges i Sør-Afrika.
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