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Bądź w kontakcie

Ten przewodnik objaśnia, jak używać ConnectLine i przedstawia korzyści, 
jakie ConnectLine oferuje na co dzień. Przewodnik prezentuje wszystkie 
rozwiązania ConnectLine.

Oticon ConnectLine ułatwia kontakty z ludźmi
oraz dostęp do informacji i rozrywki Telefon stacjonarny 

i komórkowy

Przycisk wł./wył.

Wskaźnik stanu

Głośniej/Ciszej
Zmiana programów

Przycisk wyboru
źródła (AUX)

Gniazdo ładowania akumulatora 
(micro USB)

Gniazdo odbiornika FM

Gniazdo mini jack (3,5 mm)

Wyciszanie mikrofonów 
aparatu słuchowego

Wskaźnik wł./wył.

Wejście mikrofonu

Mikrofon

Gniazdo ładowania akumulatora 
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Gniazdo mini jack (3,5 mm)
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Telefon stacjonarny — adapter Telefon 2.0
Instalacja

Podłącz kabel do gniazda
„IN” adaptera
telefonicznego.

Podłącz kabel telefoniczny
(w zestawie) do gniazda
„OUT” adaptera.

Podłącz drugi koniec kabla
telefonicznego do telefonu
(lub stacji bazowej).

Odłącz kabel linii 
telefonicznej od telefonu 
lub stacji bazowej telefonu 
bezprzewodowego.

Kabel telefoniczny
(dołączony do zestawu).

Parowanie

Przed pierwszym użyciem Streamera Pro z adapterem
telefonicznym ConnectLine oba urządzenia muszą zostać
sparowane.

ConnectLine Telefon przełamuje
bariery w codziennej komunikacji

Adapter ConnectLine Telefon 2.0 współpracuje 
z telefonem stacjonarnym, zmieniając aparaty słuchowe 
w bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, dzięki czemu 
użytkownik nie musi podchodzić do telefonu, aby odebrać 
połączenie.

Zasada działania
Adapter telefoniczny instaluje się równolegle do istniejącego 
telefonu stacjonarnego (istniejących telefonów stacjonarnych). 
Adapter pracuje jako interfejs pomiędzy telefonem stacjonarnym 
a Streamerem Pro. Dzięki bezprzewodowemu zasięgowi do 
30 metrów użytkownik może usłyszeć i odebrać połączenie 
z niemalże każdego pomieszczenia w domu.

Jako część systemu ConnectLine adapter telefoniczny działa 
bezprzewodowo i równocześnie z innymi rozwiązaniami 
ConnectLine, np. do telefonów komórkowych, telewizora czy 
z Mikrofonem ConnectLine. Dlatego, jeśli telefon zadzwoni 
podczas oglądania telewizji, wystarczy nacisnąć przycisk 
telefonu na Streamerze, a dźwięk telewizora zostanie 
automatycznie wyciszony, aby użytkownik mógł odebrać 
połączenie.* 
* Wymagany adapter ConnectLine TV.

Upewnij się, że adapter 
telefoniczny jest włączony 
(wskaźnik zasilania świeci 
stale na zielono).

Wprowadź Streamer w tryb
parowania, naciskając
i przytrzymując przez 5-6
sekund przycisk wł./wył.
w górnej części Streamera,
aż wskaźnik zacznie migać
na niebiesko.

Umieść Streamer na
adapterze telefonicznym
– parowanie trwa około
20-60 sekund. Parowanie
jest zakończone, gdy
wskaźnik zasilania 
w adapterze telefonicznym
oraz wskaźnik wł./wył. na
Streamerze zaczną świecić
stale na niebiesko.

  Uwaga:

Parowanie przeprowadza się tylko raz. Zazwyczaj nie trzeba go 
powtarzać.

Wykonywanie połączenia Odbieranie połączenia

Naciśnij przycisk telefonu 
znajdujący się z przodu 
Streamera, aż podświetli się 
na zielono. W aparatach 
słuchowych usłyszysz 
dźwięk informujący 
o zmianie programu, 
a następnie sygnał 
wybierania.

Podczas rozmowy wskaźnik 
stanu oraz wskaźnik wł./wył. 
w górnej części Streamera 
świecą stale na zielono. 
Aby zakończyć połączenie, 
wystarczy nacisnąć krótko 
przycisk telefonu 
na Streamerze.

Wykonaj połączenie ze 
swojego telefonu tak jak 
zwykle (gdy połączenie 
jest rozpoczęte, można 
odłożyć słuchawkę telefonu – 
połączenie będzie realizowane 
przez Streamer).

Gdy telefon dzwoni, przycisk 
telefonu oraz wskaźniki 
w górnej części Streamera 
migają na zielono. W aparatach 
słuchowych usłyszysz sygnał 
połączenia przychodzącego.

Aby odebrać połączenie, 
naciśnij przycisk telefonu 
na Streamerze. Usłyszysz 
sygnał potwierdzający, 
a następnie głos rozmówcy. 

Podczas rozmowy wskaźnik 
stanu oraz wskaźnik wł./wył. 
w górnej części Streamera 
świecą stale na zielono.



Telefon komórkowy 
— połączenie bezprzewodoweParowanie

Przed pierwszym użyciem Streamera Pro z telefonem 
komórkowym oba urządzenia muszą zostać sparowane. 
Zazwyczaj parowanie przeprowadza się raz.

Wprowadź Streamer w tryb
parowania, naciskając
i przytrzymując przez pięć
sekund przycisk wł./wył.
w górnej części Streamera,
aż wskaźnik zacznie migać
na niebiesko.

Wprowadź telefon komórkowy 
w tryb parowania (zwykle 
dostępny w menu ustawień 
telefonu). Zalecamy zapoznanie 
się z instrukcją obsługi telefonu 
komórkowego, np. z rozdziałem 
„Parowanie”. Zazwyczaj telefon 
komórkowy wymaga podania 
kodu PIN. Kod PIN Streamera to 
0 0 0 0 (cztery zera).

Zwykle po sparowaniu 
w telefonie komórkowym
pojawi się ikonka słuchawek;
w tym samym czasie wskaźnik 
parowania na Streamerze 
będzie świecił stale na 
niebiesko. Często mała ikonka 
słuchawek w telefonie 
komórkowym będzie 
informować o połączeniu ze 
Streamerem.

Wykonywanie połączenia

Odbieranie połączeniaWiększy komfort korzystania z telefonów komórkowych
z ConnectLine

Zasada działania
Użytkownik może odbierać połączenia przychodzące, naciskając przycisk telefonu
na Streamerze Pro; głos rozmówcy jest przesyłany do aparatów słuchowych.

Załóż Streamer na szyję
i sprawdź, czy mikrofon nie
jest zasłonięty np. ubraniem.
Upewnij się, że możesz
mówić do mikrofonu
Streamera.

Aby zadzwonić, wystarczy
korzystać z telefonu 
komórkowego. Nie trzeba 
operować Streamerem. 
Wprowadź numer – 
połączenie jest automatycz-
nie przełączane na Streamer. 
Usłyszysz sygnał 
potwierdzający, a następnie
rozmówcę.

Podczas rozmowy wskaźnik
stanu oraz wskaźnik wł./wył.
w górnej części Streamera
świecą na zielono.
Aby zakończyć połączenie,
wystarczy nacisnąć krótko
przycisk kończenia rozmowy
w telefonie komórkowym
lub przycisk telefonu 
na Streamerze.

Załóż Streamer na szyję
i sprawdź, czy mikrofon nie
jest zasłonięty np. ubraniem.
Upewnij się, że możesz
mówić do mikrofonu
Streamera.

Gdy zadzwoni telefon
komórkowy, w aparatach
słuchowych usłyszysz
sygnał, a przycisk telefonu
oraz wskaźnik na Streamerze
będą migać na zielono.

Aby odebrać telefon 
komórkowy, należy nacisnąć
krótko przycisk telefonu 
na Streamerze. Aby zakończyć
połączenie, wystarczy
ponownie nacisnąć krótko
przycisk telefonu 
na Streamerze. Nie trzeba 
używać telefonu komórkowego.

  Uwaga:

Aby odrzucić połączenie, należy krótko nacisnąć przycisk 
zmniejszania głośności na Streamerze.



Telefon komórkowy 
— połączenie przewodoweInstalacja

Wykonywanie połączenia

Załóż Streamer na szyję
i sprawdź, czy mikrofon nie
jest zasłonięty np. ubraniem.
Upewnij się, że możesz
mówić do mikrofonu
Streamera.

Upewnij się, że połączenie
zostało nawiązane. Jeśli nie,
naciśnij krótko przycisk
wyboru źródła (AUX), 
aby połączyć na nowo.

W telefonie komórkowym
wybierz numer. Połączenie
jest automatycznie
przełączane do aparatów
słuchowych za
pośrednictwem Streamera.
Aby zakończyć połączenie,
w telefonie komórkowym
naciśnij przycisk kończenia
rozmowy.

Odbieranie połączenia

Kabel stereo mini jack
(3,5 mm) – dostępny 
ze Streamerem Pro.

Włóż kabel mini jack do
gniazda mini jack telefonu
komórkowego.

Włóż drugi koniec do gniazda
mini jack Streamera. 
Po podłączeniu kabla 
przesyłanie rozpocznie się 
automatycznie.

  Uwaga:

Podczas korzystania z przewodowego połączenia ze 
Streamerem Pro przycisk telefonu na Streamerze nie jest 
podświetlony. Streamer i aparaty słuchowe łączą się tak jak 
podstawowy przewodowy zestaw słuchawkowy.
Aby odrzucić połączenie, użyj telefonu komórkowego.

  Uwaga:

Nie wszystkie telefony wykorzystują taką samą kon� gurację 
złączy pin i poziomów sygnału. Streamer Pro został sprawdzony 
pod kątem współpracy z telefonami o specy� kacji podobnej 
do iPhone’a � rmy Apple.

Załóż Streamer na szyję
i sprawdź, czy mikrofon nie
jest zasłonięty np. ubraniem.
Upewnij się, że możesz
mówić do mikrofonu
Streamera.

Aby odebrać połączenie,
naciśnij przycisk odbierania
w telefonie komórkowym.
Aby zakończyć połączenie,
naciśnij przycisk kończenia
rozmowy w telefonie
komórkowym.



Aplikacja ConnectLine dla urządzeń iPhone, iPad i iPod touch działa na iPhonie 6 Plus, iPhonie 6, iPhonie 5s, iPhonie 5c, iPhonie 5, iPhonie 4s, iPhonie 4, iPadzie Air, 
iPadzie mini z wyświetlaczem Retina, iPadzie mini, iPadzie (3. i 4. generacji), iPadzie 2 i iPodzie touch (5. generacji) i wymaga Streamera Pro 1.2 App lub nowszej wersji. 
Podczas instalacji aplikacji ConnectLine na iPadzie, należy szukać aplikacji dla iPhone’a w App Store.
Aplikacja ConnectLine dla smartfonów i tabletów z systemem Android  wymaga wersji Streamera Pro z fi rmware 1.3 lub nowszym. 
Szczegółowe informacje dotyczące kompatybilności można znaleźć na stronie www.oticon.com/app.

Aplikacja 
ConnectLine

Więcej informacji dotyczących instalowania 
i używania aplikacji ConnectLine można 
znaleźć na stronie oticon.com/app.

Na stronie zamieszczone są interaktywne 
przewodniki w formacie iPaper:

przewodnik do
aplikacji ConnectLine na 
urządzenia 
iPhone®, iPad®  
oraz iPod touch® 

przewodnik do
aplikacji ConnectLine na 
smartfony i tablety 
z systemem Android™

Apple, logo Apple, iPhone, iPad i iPod touch są znakami towarowymi fi rmy Apple Inc., 
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem 
usługowym fi rmy Apple Inc. Android i Google Play są znakami towarowymi Google Inc.

APLIKACJA NA ANDROIDA ZAPLIKACJA NA ANDROIDA Z



Telewizja
Instalacja

Parowanie Korzystanie 

Przed pierwszym użyciem
Streamera Pro z adapterem
telewizyjnym ConnectLine
oba urządzenia muszą zostać
sparowane.

Wprowadź Streamer w tryb
parowania: naciśnij
i przytrzymaj przycisk 
wł./wył. przez około pięć 
sekund, aż wskaźnik wł./wył. 
zacznie migać na niebiesko.

Adapter TV automatycznie
wykryje, gdy Streamer jest
w trybie parowania. Umieść
Streamer blisko adaptera TV.

Parowanie jest zakończone,
gdy wskaźnik w górnej części
Streamera świeci stale na
niebiesko, a wskaźnik stanu
na pomarańczowo.

Aby słyszeć dźwięk
z telewizora, naciśnij
przycisk TV na Streamerze;
przycisk podświetli się 
na pomarańczowo.

W aparatach słuchowych
usłyszysz sygnał zmiany
programu, a następnie
dźwięk z telewizora.

4. Kabel SCART

Podłącz RCA do SCART. Upewnij się, że dostępne jest
wyjście audio ze SCART.
Znajdź gniazdo SCART
w telewizorze i podłącz.

Wskaźnik wł./wył. w górnej
części Streamera świeci 
na zielono, a wskaźnik stanu 
na pomarańczowo.

3. Gniazdo słuchawkowe
(mini jack)

Podłącz wtyk RCA do gniazda
słuchawkowego.

Znajdź złącze słuchawek
w telewizorze i podłącz.

Adapter telewizyjny z zasilaniem i wtyczką mini jack

Adapter telewizyjny podłączony do zasilania i TOSLINK

2. Kabel RCA
Znajdź gniazda wyjścia audio
(zwykle znajdują się z tyłu
telewizora). Podłącz
podwójny wtyk RCA
(czerwony i biały) do gniazda
z tyłu odbiornika (zwykle
oznaczone jako Audio Out).

1. Kabel TOSLINK
Znajdź gniazdo wyjściowe 
TOSLINK w telewizorze.

Optymalne wrażenia przy oglądaniu telewizji
z adapterem ConnectLine TV

Wysokiej jakości dźwięk z telewizora jest przesyłany bezprzewodowo do aparatów 
słuchowych przez Streamer Pro, co oznacza, że poziom głośności telewizora może pozostać na poziomie 
odpowiadającym innym domownikom.

Zasada działania
Adapter TV jest podłączony do analogowego wyjścia audio telewizora. Adapter ma zasięg około 
10 metrów (w zależności od mebli, położenia). Aby słuchać telewizji, wystarczy nacisnąć przycisk 
telewizora na Streamerze.

Jako część systemu ConnectLine adapter TV jest połączony przez funkcję AutoConnect. Adapter działa
bezprzewodowo i równocześnie z innymi rozwiązaniami, np. do telefonu stacjonarnego, telefonu
komórkowego, odtwarzacza muzyki.

Uwaga:
Sygnał wyjściowy w telewizorze może zależeć od ustawień 
dźwięku. Informacje na ten temat można znaleźć w menu 
ustawień dźwięku telewizora.

słuchowych przez Streamer Pro, co oznacza, że poziom głośności telewizora może pozostać na poziomie 

Dolby oraz symbol podwójnej litery D są zastrzeżonymi znakami towarowymi fi rmy Dolby Laboratories.



Muzyka — połączenie
bezprzewodowe i przewodowe

Korzystanie — bezprzewodowo

Upewnij się, że urządzenie
muzyczne jest w trybie
Bluetooth.
Włącz muzykę.

W aparatach słuchowych 
usłyszysz sygnał potwierdzający, 
a następnie muzykę.Wskaźnik 
stanu w górnej części Streamera 
świeci na pomarańczowo, 
a wskaźnik wł./wył. na zielono.

Naciśnij przycisk wyboru
źródła (AUX), aby rozpocząć
(rozpocząć ponownie lub
wstrzymać) odtwarzanie
muzyki.

Bezprzewodowe i przewodowe połączenia z wieloma odtwarzaczami
muzyki i innymi źródłami audio przez Streamer Pro

Muzyka i audio są przesyłane wprost do aparatów słuchowych.

Zasada działania
Za pośrednictwem dołączonego kabla mini jack dźwięk z większości źródeł audio może być przesłany 
ze Streamera do aparatów słuchowych. Przy połączeniach bezprzewodowych Streamer Pro łączy się
bezpośrednio z większością urządzeń audio wyposażonych w Bluetooth.

Parowanie — bezprzewodowo

Gdy Streamer Pro jest po raz pierwszy używany z urządzeniem
muzycznym, oba urządzenia muszą być sparowane. Umieść
urządzenia obok siebie.

Wprowadź Streamer Pro
w tryb parowania, naciskając
i przytrzymując przycisk 
wł./wył. przez pięć sekund, 
aż wskaźnik zacznie migać 
na niebiesko.

Wprowadź odtwarzacz MP3
w tryb parowania. Tę funkcję
można zwykle znaleźć w menu 
ustawień odtwarzacza. MP3 
może wymagać podania 
kodu PIN. Kod PIN Streamera 
to 0 0 0 0 (cztery zera).

  Uwaga:

Jeśli muzyka jest odtwarzana z telefonu komórkowego już 
sparowanego ze Streamerem, nie trzeba powtarzać parowania,
aby odtwarzać muzykę.

*  Protetyk słuchu może wyłączyć tę funkcję, jeśli nie chcesz, aby
przesyłanie następowało automatycznie po podłączeniu kabla.

Instalacja — przewodowo Korzystanie — przewodowo

Włóż dołączony do zestawu
kabel mini jack do gniazda
w odtwarzaczu MP3.

Włącz MP3, aby rozpocząć
odtwarzanie. Po podłączeniu
kabla w aparatach
słuchowych usłyszysz sygnał
potwierdzający, a następnie
dźwięk z odtwarzacza.

Włóż drugi koniec do gniazda
mini jack w dolnej części
Streamera. Po podłączeniu
kabla przesyłanie rozpocznie
się automatycznie.*

Wskaźnik stanu w górnej
części Streamera świeci na
pomarańczowo, a wskaźnik
wł./wył. na zielono.

Naciśnij przycisk wyboru
źródła (AUX), aby przerwać
lub rozpocząć ponownie
odtwarzanie muzyki.

  Uwaga:

Jeżeli Streamer jest sparowany z telefonem komórkowym lub telefonem stacjonarnym 
(telefon stacjonarny wymaga adaptera telefonicznego ConnectLine), zostaniesz poinformowany 
o przychodzących połączeniach telefonicznych podczas słuchania muzyki i audio.



Komputer — połączenie
przez adapter i przewodowe 

Instalacja — przez adapter

Oticon zaleca bezprzewodowe rozwiązanie – łatwy w użyciu
adapter USB � rmy Sennheiser (BTD800), dostępny w Oticon 
lub w sprzedaży internetowej przez Sennheiser, albo innych
dostawców.

Gdy Streamer jest po raz pierwszy używany z adapterem, oba
urządzenia muszą być sparowane.

Wprowadź Streamer w tryb
parowania, naciskając
i przytrzymując przycisk 
wł./wył. w górnej części
Streamera przez 5-6 sekund,
aż zacznie migać niebieski
wskaźnik.

Instalacja — przewodowo 

Podłącz kabel stereo mini
jack do komputera.

Streamer Pro można połączyć z komputerem na dwa sposoby,
w zależności od komputera.

Drugi koniec kabla podłącz
do wejścia/wyjścia mini jack
w dolnej części Streamera.

Kabel stereo mini jack
(3,5 mm) – dostępny 
ze Streamerem Pro.

Kabel rozdzielający
– dostępny ze Streamerem Pro.

Podłącz kabel rozdzielający
do wejścia mikrofonu
(różowe)/wyjścia audio
(zielone) w komputerze.

Drugi koniec podłącz 
do kabla stereo mini jack.

Podłącz kabel stereo mini
jack do wejścia/wyjścia mini
jack w dolnej części
Streamera.

Korzystanie — przez adapter

Połączenie z komputerem jest nawiązywane po podłączeniu
adaptera do komputera.

Uruchom aplikację do rozmowy
wideo w komputerze. Po 
podłączeniu usłyszysz sygnał 
potwierdzający, a następnie 
dźwięk z komputera.

Coraz więcej osób używa komputerów do rozmów wideo, 
wideokonferencji, oglądania filmów i in.

ConnectLine oferuje dwa proste sposoby bezpośredniego połączenia z komputerem, tak że dźwięk jest
przesyłany bezpośrednio do aparatów słuchowych użytkownika, zapewniając wyraźną, łatwą rozmowę
i słuchanie przez komputer.

Zasada działania
Po połączeniu Streamera Pro z komputerem – bezprzewodowo przez adapter USB lub za pośrednictwem
kabla – dźwięk jest przesyłany do aparatów słuchowych.

  Uwaga:

By w pełni wykorzystać możliwości zestawu, na komputerze 
należy zainstalować program „Headsetup” � rmy Sennheiser.

Korzystanie — przewodowo

Wskaźnik stanu w górnej
części Streamera świeci na
pomarańczowo, a wskaźnik
wł./wył. na zielono.

Połączenie z komputerem jest nawiązane natychmiast po
podłączeniu kabla stereo mini jack do komputera i Streamera.
Streamer automatycznie rozpoczyna przesyłanie.*

Połączenie jest potwierdzone sygnałem zmiany programu
w aparatach słuchowych.

Używając komputera do rozmów wideo, upewnij się, że mówisz
do otworu mikrofonu Streamera.

Jeśli chcesz się rozłączyć,
naciśnij przycisk wyboru
źródła (AUX) na Streamerze.

Uruchom aplikację 
na komputerze.*  Protetyk słuchu może wyłączyć tę funkcję, jeśli nie chcesz, aby 

przesyłanie następowało automatycznie po podłączeniu kabla.

Wskaźnik stanu oraz wskaźnik
wł./wył. w górnej części 
Streamera świecą na zielono.

Jeśli chcesz się połączyć,
naciśnij przycisk telefonu 
na Streamerze.

  Uwaga:

Korzystając z komputera do rozmów wideo, upewnij się, 
że mówisz do otworu mikrofonu Streamera.
Korzystając z komputera do odtwarzania muzyki, naciśnij
przycisk wyboru źródła (AUX) na Streamerze, aby połączyć
(Instrukcja obsługi „Jak korzystać – przewodowo”).

  Uwaga:

Upewnij się, że BTD 800 jest wybraną kartą dźwiękową 
w aplikacji do rozmów wideo. 

Podłącz adapter USB 
dokomputera. 

Gdy adapter jest podłączony
po raz pierwszy, zostanie
automatycznie wprowadzony

w tryb parowania (migający
wskaźnik czerwony/
niebieski).
Więcej szczegółów znajduje 
się w instrukcji obsługi 
Sennheiser.



Mikrofon

Korzystanie

Parowanie

Przed pierwszym użyciem Streamera Pro z Mikrofonem
ConnectLine oba urządzenia muszą zostać sparowane.
Zazwyczaj parowanie przeprowadza się raz.

Odczekaj minutę, aż
wskaźniki stanu Streamera
i Mikrofonu będą świecić 
na pomarańczowo.

Umieść Streamer i Mikrofon
blisko siebie.

Wprowadź Streamer w tryb
parowania, naciskając
i przytrzymując przycisk 
wł./wył. w górnej części
Streamera przez pięć
sekund, aż wskaźnik zacznie
migać na niebiesko.

Wprowadź Mikrofon w tryb
parowania, naciskając
i przytrzymując przycisk 
wł./wył. przez sześć sekund,
aż pomarańczowy wskaźnik
zacznie szybko migać.

Gdy Streamer Pro odbiera
dźwięk z Mikrofonu, przycisk
mikrofonu na Streamerze
jest podświetlony 
na pomarańczowo.

Włącz Mikrofon i upewnij się,
że jest skierowany
w stronę ust rozmówcy
w odległości 10-20 cm.

Kiedy Mikrofon jest
włączony, wskaźnik stanu
świeci na pomarańczowo.

Dyskretny Mikrofon ConnectLine łączy się bezpośrednio
ze Streamerem Pro

Mikrofon umożliwia prowadzenia prywatnej rozmowy z wybraną osobą w trudnych warunkach
akustycznych.

Zasada działania 
Mikrofon ConnectLine przesyła głos rozmówcy wprost do aparatów słuchowych użytkownika. Rozmówca
nosi mały, dyskretny Mikrofon przypięty do ubrania. Aby zapewnić lepsze rozumienie mowy, otaczający
hałas zostaje „odfi ltrowany”. Mikrofon ma bezprzewodowy zasięg do 15 metrów.

  Uwaga:

Gdy Mikrofon jest włączony, Streamer będzie automatycznie 
odbierał sygnał. Nie trzeba naciskać przycisku mikrofonu na 
Streamerze. Naciśnij przycisk mikrofonu, jeśli chcesz rozłączyć 
i ponownie połączyć Mikrofon podczas rozmowy.

Mikrofon umożliwia prowadzenia prywatnej rozmowy z wybraną osobą w trudnych warunkach



Pętla induktofoniczna

Ustawienie

Korzystanie

Parowanie ani instalacja nie są wymagane przed użyciem.

Łatwy dostęp do systemów pętli induktofonicznych
w teatrach, salach wykładowych itp.

Zasada działania
Streamer Pro ma wbudowaną cewkę telefoniczną. Oznacza to, że
użytkownik ma dostęp do systemów pętli induktofonicznych.

Aby odbierać dźwięk 
z odbiornika pętli
induktofonicznej, naciśnij
i przytrzymaj przycisk 
wyboru źródła (AUX) 
przeprzez około 2 sekundy. 
Aby przerwać, naciśnij 
przycisk krótko.

Usłyszysz sygnał 
potwierdzający, a następnie 
dźwięk z pętli.

Wskaźnik stanu w górnej 
części Streamera świeci się 
na pomarańczowo, 
a wskaźnik wł./wył. na 
zielono.

  Uwaga:

Domyślnie odbiornik pętli induktofonicznej jest aktywowany
przez długie naciśnięcie (2 sekundy) przycisku wyboru źródła
(AUX). Protetyk słuchu może zmienić to ustawienie tak, by 
aktywacja następowała po krótkim naciśnięciu.

  Uwaga:

Jeśli Streamer jest sparowany z telefonem komórkowym, pod-
czas połączenia z systemem pętli induktofonicznej zostaniesz 
poinformowany o przychodzącym połączeniu telefonicznym.



System FM

Ustawienie

Korzystanie

Podłącz odbiornik FM i naciśnij
krótko przycisk wyboru źródła
(AUX).

Ustaw przełącznik odbiornika
na pozycję OO. Włączy się
czerwony wskaźnik
odbiornika.

Po podłączeniu usłyszysz
sygnał potwierdzający,
a następnie dźwięk
z nadajnika FM.

Wskaźniki w górnej części
Streamera świecą stale na
zielono i pomarańczowo.

Jeśli wymagana jest 
synchronizacja kanału, 
naciśnij krótko przełącznik 
wyboru źródła (AUX), aż 
wyłączy się pomarańczowy 
wskaźnik, następnie 
zsynchronizuj urządzenia. 
Po zakończeniu synchronizacji 
naciśnij ponownie przycisk 
AUX.

Przed użyciem nie jest
wymagana instalacja ani
parowanie. Może natomiast
być konieczna 
synchronizacja kanałów 
między odbiornikiem 
i nadajnikiem FM.

FM dla osób prowadzących aktywne życie

Jedno rozwiązanie, które ułatwia dostęp do wielu urządzeń służących komunikacji i rozrywce to
atrakcyjna wizja. Teraz uczniowie i studenci oraz inne osoby zależne od systemów FM mogą korzystać
z tej funkcji w klasie czy sali wykładowej, używając ConnectLine.

Zasada działania
Streamer Pro ma wbudowane złącze euro pin oferujące kompatybilność z wieloma odbiornikami FM. Dzięki
temu uczniowie i studenci, którzy używają systemu FM, mogą korzystać z niego bez względu na to, jakie
aparaty słuchowe, kompatybilne ze Streamerem Pro, noszą.



Zdalne sterowanie

Parowanie

Korzystanie

Zanim użytkownik zacznie
korzystać ze Streamera,
protetyk słuchu musi
sparować go
z aparatami słuchowymi.

Zmiana programu
Programy zmienia się
na kolejny/poprzedni,
naciskając i przytrzymując
przycisk Głośniej lub Ciszej
przez dłużej niż sekundę.
W aparatach słuchowych
usłyszysz sygnał
potwierdzający zmianę.

Regulacja głośności
Krótkie naciśnięcie przycisku
Głośniej lub Ciszej wyregulu-
je odpowiednio poziom
głośności w aparatach 
słuchowych. W aparatach 
słuchowych usłyszysz 
dźwięki potwierdzające
zmianę.

Wyciszanie aparatów
słuchowych podczas
przesyłania
Aparaty słuchowe wycisza
się, naciskając jednocześnie
przycisk Głośniej ORAZ Ciszej
przez 1 sekundę.

Wyciszanie aparatów
słuchowych, gdy funkcja
przesyłania nie jest
wykorzystywana
Aparaty słuchowe wycisza
się, naciskając jednocześnie
przycisk Głośniej ORAZ Ciszej
przez 1 sekundę (dotyczy
aparatów Oticon Alta 
i nowszych).

Streamer Pro, działający jako pilot zdalnego sterowania, to prosty sposób
na ustawienie programu lub głośności w aparatach słuchowych

Osobom, które mają ograniczone zdolności manualne, łatwiej jest posługiwać się przyciskami Streamera 
niż ustawiać głośność czy zmieniać programy bezpośrednio w aparatach słuchowych. 

Zasada działania
Naciśnięcie przycisku na Streamerze Pro wyreguluje poziom głośności lub zmieni program w aparatach
słuchowych.

Streamer Pro może być dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Na początku użytkownik
może wykorzystywać Streamer Pro tylko do zdalnego sterowania, a z czasem dodawać nowe opcje, jak
np. oglądanie telewizji czy rozmowy telefoniczne, dzięki czemu nie będzie musiał uczyć się obsługi
innego urządzenia.

  Uwaga:

Mimo, że Streamer jest wyłączony, funkcja zdalnego sterowania
będzie nadal działać.



People First to nasza obietnica,
by dawać ludziom możliwość
swobodnej komunikacji,
naturalnych kontaktów
i aktywnego uczestnictwa.

People First
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