
Ett smidigt hörsystem
som sätter dig i centrum 

T R Å D L Ö S  K O M M U N I K A T I O N
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För bättre livskvalitet

Med Oticon ConnectLine får du mer glädje av dina hör
apparater. ConnectLine underlättar kommuni kationen
i din vardag, på jobbet och privat. Det blir lättare att ta 
till sig information eller bara att njuta mer av musik och 
film.

Vad är ConnectLine?
ConnectLine är en produktfamilj med ett antal enheter 
som ger tillgång till en rad ljudkällor. Med ConnectLine 
blir dina hörapparater ett personligt headset.

Med ConnectLine får du tillgång till de ljudkällor du vill
höra och det kommer bli lättare att t.ex. tala i telefon,
titta på TV, lyssna på musik mm. Börja med de funktioner
som är viktigast för dig. Lägg sedan till fler när du känner
att du behöver det.

Tala med din audionom idag, så att du får  
uppleva fördelarna med ConnectLine.

TV MikrofonFjärrkontroll Mobil Dator Telefon Musik Ljudkontakt Teleslinga App
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Streamer Pro – hjärtat i 
ConnectLine

Med Streamer Pro får du tillgång till en mängd olika ljud
källor. Du bär enheten runt halsen och använder sedan
någon av de tre knapparna för att aktivera de viktigaste
funktionerna: telefon, TV och mikrofon.

Streamer Pro fungerar även som fjärrkontroll till dina
hörapparater och du kan enkelt justera volym eller byta 
lyssningsprogram.

Dessutom används Streamer Pro tillsammans med 
ConectLineappen med vilken du kan kontrollera hörap
paraterna och ConnectLinesystemet med din iPhone 
eller Android.

Streamer Pro:
 }  Användarvänlig

 } Gör hörapparaterna till ett personligt headset

 } Kan anslutas till en rad olika enheter – till exempel din 
mobiltelefon eller dator

 } Har avancerade funktioner, exempelvis notis om 
inkommande telefonsamtal medan du tittar på TV

 } Fungerar som fjärrkontroll för dina hörapparater

 } Gateway till ConnectLineappen

App
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Dator

FM

Telefon

Mikrofon
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Enkel kommunikation

Fast telefon
Aldrig mer stressa till telefonen. Inga fler missade
samtal. Ingen mer oro för besvärande tjut.

ConnectLine telefonadapter fungerar med din hem
telefon och du kan enkelt besvara ett samtal där du 
befinner dig. Du svarar med ett tryck på telefonknappen 
på Streamer Pro. 

Videosamtal
Håll kontakt med vänner och familj med videosamtal*.

Du kopplar ihop Streamer Pro med din dator så att ljudet
överförs direkt till dina hörapparater. Du kommer klart
och tydligt höra vad som sägs vilket underlättar och gör
det roligare att hålla kontakten.

Streamer Pro ansluts till din dator via sladd eller trådlöst
via Bluetooth.

*exempelvis Skype och FaceTime på din dator
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Njut av underhållning

Med ConnectLine kan du förbättra lysningsupplevelsen 
när du tittar på TV, lyssnar på radio eller kanske musik i 
din dator.

Titta på TV  
Med ConnectLine kan du njuta av kvalitetsljud på ett
helt nytt sätt. Så luta dig tillbaka och njut av att höra
bättre.

Du kan höra TVljudet klart och tydligt, samtidigt som
din familj kan lyssna till en volym som passar dem.

Dina hörapparater fungerar som ett headset och 
Streamer Pro som din personliga volymkontroll.

TVadaptern överför TVljudet trådlöst, via Streamer
Pro, in i dina hörapparater.

ConnectLine TVadapter 2.0 är flexibel och fungerar
med olika ljudformat: Analogt, digital stereo (PCM) och
Dolby Digital®, vilket gör den kompatibel med de allra
flesta TV och hemmabiosystem1).

Musik och Ljud
Streamer Pro ger en säker anslutning till en rad olika
ljudkällor, såsom mobiltelefonen, datorn mm. Ljudet 
överförs sedan direkt till dina hörapparater.

1)   Läs mer i bruksanvisningen för ConnectLine TVadapter 2.0 
(www.oticon.se/tv) och din TV:s bruksanvisning, för att säkerställa bästa 
möjliga funktionalitet.

Dolby och DDsymbolen är registrerade varumärken av Dolby Laboratories.
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Uppskatta det
sociala livet...
I svåra lyssningssituationer, exempelvis på restau
ranger, är det ofta omöjligt att föra ett samtal. I en bull
rig ljudmiljö behövs extra hjälp.

Tekniken i ConnectLine selekterar ljudet du vill höra så
det blir lättare och mindre ansträngande att höra och
förstå vad som sägs, även i bullriga ljudmiljöer.

ConnectLine mikrofon
ConnectLine mikrofon är trådlös och placeras med en
klämma på din samtalspartner. Mikrofonen hjälper dig
att höra personens röst. Mikrofonen är lämplig i bullriga 
ljudmiljöer eller om personen, du vill höra, befinner sig 
en bit bort.

Mobiltelefon
Med Streamer Pro kan du ringa upp och ta emot samtal
på din mobiltelefon. Dina hörapparater fungerar som ett
trådlöst headset vilket gör det lättare att höra och för
stå vad som sägs.

Streamer Pro är kompatibel med en rad olika mobiltele
fonmodeller (med Bluetoothfunktion).

Telespole
I Streamer Pro finns en telespole. Det innebär att du kan
ta emot ljudet från teleslingor på t.ex. teatrar, biografer
och i föreläsningssalar.
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Samtala medan du kör

Att köra bil och tala i mobiltelefon eller med en 
passagerare kan vara minst sagt utmanande. Med 
ConnectLine blir detta enklare för dig.

Mobiltelefon
Streamer Pro överför ljudet trådlöst från din 
mobiltelefon till dina hörapparater. Det innebär att du 
kan tala fritt utan att behöva ta händerna från ratten. 

Samtal i bilen
Med ConnectLine mikrofon placerad på en medpassa
gerare kan du samtala problemfritt och höra vad som 
sägs, utan att förlora uppmärksamheten på vägen. 

Mikrofonen överför rösten till dina hörapparater och  
du hör bra utan att behöva se den du talar med.
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Enkel kontroll över  
dina hörapparater och 
ConnectLine-systemet
ConnectLine-appen 
Med vår ConnectLineapp kan du kontrollera dina hörap
parater och ConnectLinesystemet med din iPhone®, 
iPad®, iPod touch® eller Android™. En viktigt fördel med 
Oticons hörapparater är att hörapparaternas strömför
brukning fortfarande ligger på en låg nivå. 

ConnectLineappen fungerar tillsammans med alla  
trådlösa hörapparater från Oticon och ger följande  
funktioner:

 } Diskret fjärrkontroll för dina hörapparater

 } Enkel justering av volym och program

 } Tydlig överblick av ditt ConnectLinesystemet

 } Enkelt val av ljudkällor 

 } Tillgång till ytterligare personliga justeringar 
och funktioner 

Kan hämtas gratis i App Store och Google Play™

För mer information, besök  
www.oticon.com/app

ConnectLineappen för iPhone, iPad och iPod touch kan köras på iPhone 6 
Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air, 
iPad mini med retinaskärm, iPad mini, iPad (3:e och 4:e generationen), iPad 2 
och iPod touch (5:e generationen) och kräver Streamer Pro 1.2appen eller 
senare. När du installerar ConnectLineappen på en iPad, sök efter iPhone
appar i App Store.
ConnectLineappen för Androidsmartphones och surfplattor kräver en 
Streamer Pro med inbyggd programvara 1.3 eller senare. 
Besök www.oticon.com/app för mer information om kompatibilitet.

Apple, Applelogotypen, iPhone, iPad och iPod är varumärken som tillhör Apple 
Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstevarumärke som 
tillhör Apple Inc. Android och Google Play är varumärken som tillhör Google Inc.



www.oticon.se
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People First är vår 
ledstjärna som handlar om 
att ge människor kraft att 
kommunicera och leva aktivt


