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Introduktion
Många datorer använder idag Bluetooth vilket gör det möjligt att ansluta trådlösa headset och
hörlurar. Exempel på användningsområden är videosamtal via Skype eller att lyssna på musik.
Eftersom olika datortillverkare installerar hård- och mjukvara för Bluetooth på olika sätt, kan det
ibland vara svårt att ansluta datorn till ConnectLine Streamer Pro.
För att undvika problem med anslutning rekommenderar vi att du använder Sennheiser BTD800
USB för att underlätta installation och användande av Bluetooth på din dator tillsammans med ConnectLine.
Sennheiser BTD800 USB finns tillgänglig hos en mängd återförsäljare och har testats för att fungera väl med Oticon ConnectLine.
För uppdaterad information kring kompatibilitet, besök www.oticon.se/connectline.

Sennheiser BTD800 USB

Ansluta Streamer till dator via Bluetooth

För att använda Sennheiser BTD500 USB med ConnectLine Streamer Pro
Installation
1. Läs igenom bruksanvisningen för Sennheiser BTD800 USB noggrant före installation.
Detta är viktigt eftersom den är i ihopkopplingsläge första gången den kopplas in i din dator.
2.

Innan du kopplar in BTD800 i din dator, säkerställ att Streamer Pro också är i ihopkopplingsläge.
Läs mer i bruksanvisningen för Streamer Pro eller besök www.oticon.se/connectline.

3.

Följ de användarföreskrifter som finns för Sennheiser BTD800 USB.

Användarföreskrifter
4a. Videosamtal över internet med exempelvis Microsoft® Lync™.
Allt användande möjliggörs av den mjukvara som är installerad på din dator. När datorn kopplar ihop sig med Streamer Pro hörs
en signal för inkommande samtal i hörapparaterna och telefonknappen på Streamer Pro blinkar grönt.
Tryck på telefonknappen på Streamer Pro för att koppla ihop enheterna.
4b. Musik som exempelvis Media Player eller iTunes.
Ihopkopplingen mellan din dator och Streamer Pro sker med hjälp av Streamer. Tryck på AUX-knappen på Streamer Pro för att skapa
en Ihopkoppling med datorn, när ihopkopplingen fungerar hör du ett ljud i dina hörapparater. Efter detta startar du applikationen
på din dator.
Viktigt:
 Tidigare version av Streamer Pro 1.1 kan vara konfigurerad av din audionom, så att Streamer ansluts till din dator om en
applikation aktiveras.
 Om Streamer Pro är ihopkopplad med en mobiltelefon eller en fast telefon via ConnectLine telefonadapter, prioriteras

inkommande samtal före exempelvis musik.

För mer information och instruktionsfilmer, besök www.oticon.se/connectline.

