
Adapter Sennheiser BTD800 wtyczka USBPeople First to nasza obietnica,
by dawać ludziom możliwość
swobodnej komunikacji,
naturalnych kontaktów
i aktywnego uczestnictwa.
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Wprowadzenie
Wiele komputerów ma obecnie wbudowany interfejs bluetooth dla bezprzewodowego zestawu 
słuchawkowego (telefonia internetowa/wideo na żywo, muzyka). Jednak, ponieważ jest wiele 
różnych sposobów implementowania zarówno oprogramowania jak i sprzętu Bluetooth 
w zależności od producenta/marki komputera, uzyskanie użytecznego połączenia ze Streamerem 
Pro ConnectLine może być trudne a czasem niemożliwe.

Aby rozwiązać te problemy, zalecamy korzystanie z adaptera Sennheiser BTD800, który ułatwia użytkownikom ConnectLine 
instalację i używanie Bluetooth.

Adapter jest dostępny na całym świecie u dystrybutorów Sennheisera lub bezpośrednio w Oticon. Adapter został sprawdzony pod 
kątem działania z systemem ConnectLine.

Aktualne informacje dotyczące kompatybilności są dostępne na www.oticon.pl/connectline.
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Połączenie Streamera Pro z komputerem przez Bluetooth

Używanie BTD800 ze Streamerem Pro ConnectLine
Instalacja
1. Przed rozpoczęciem instalacji uważnie przeczytaj instrukcję obsługi BTD800, ponieważ adapter USB podłączony 

po raz pierwszy do komputera  automatycznie przejdzie w tryb parowania.

2. Gdy jesteś gotowy, sprawdź, czy Streamer Pro jest w trybie parowania lub upewnij się, czy możesz wprowadzić 
Streamer Pro w tryb parowania po podłączeniu adaptera. (Skorzystaj z Instrukcji obsługi Streamera Pro lub wejdź na 
www.oticon.pl/connectline)

3. Postępuj zgodnie z instrukcją BTD800.

Instrukcja obsługi
4a. Telefon lub wideofon przez Internet – np. Microsoft® Lync™.

Wszystkie operacje odbywają się przez aplikację uruchomioną na komputerze. Gdy komputer połączy się ze Streamerem Pro, 
usłyszysz sygnał połączenia przychodzącego w aparatach słuchowych, a przycisk telefonu na Streamerze będzie migał zielonym 
światłem.Teraz połączenie można nawiązać, naciskając przycisk telefonu na Streamerze Pro.

 
4b. Aplikacja audio/muzyczna – np. iTunes lub Media Player

Połączenie ze Streamera Pro do komputera musi być rozpoczęte ze Streamera Pro. Naciśnij krótko przycisk wyboru źródła, aby 
nawiązać połączenie (w aparatach słuchowych usłyszysz sygnał zmiany programu). Teraz uruchom aplikację na komputerze.

Uwaga:
  Streamer Pro 1.1 lub nowszy może być ponownie skonfigurowany przez protetyka słuchu tak, aby automatycznie połączył się 

z komputerem, po uruchomieniu odpowiedniej aplikacji.

  Jeżeli Streamer Pro jest sparowany – i połączony – z telefonem komórkowym lub telefonem stacjonarnym (przez adapter 
ConnectLine Telefon), połączenia przychodzące na te urządzenia będą miały pierwszeństwo przed połączeniem audio.

Więcej informacji, w tym filmów instruktażowych, na www.oticon.pl/computer


