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ÜRÜN BİLGİSİ
OTICON CONNECTLINE
STREAMER PRO 1.3A

“Önce İnsan” insanların birbirleri ile
özgürce iletişim kurmalarını,
doğal şekilde etkileşime girmelerini
ve yaşama aktif olarak katılmalarını
destekleme sözümüzdür.

Streamer, ConnectLine sisteminin anahtarıdır. ConnectLine günümüz Oticon işitme cihazı
kullanıcılarına, en iyi işitme cihazları ile dahi aşılması imkansız olan günlük dinleme durumlarına ve
en zor dinleme koşullarına katılmaları ve etkileşimde bulunmalarını sağlar. Bu sistem TV izlemeye,
sabit telefonla konuşmaya odaklanmış çözümler ve bir arkadaş Mikrofonu içerir. Streamer ayrıca cep
telefonları için kulaklık işlevini destekleyen Bluetooth özelliğine de sahiptir.
Tam entegre bir sistem

ConnectLine Telefon

iPhone®, iPad®, iPod touch® ve

ConnectLine ile kullanıcı, diğer insanların

Ev telefonunu kullanmaya adanmış bir

Android™ cihazları için ConnectLine App

değil, sistemin kontrolündedir. Otomatik

çözümdür. Streamer ve işitme cihazlarını

Bu uygulama, işitme cihazlarını ve

öncelik ve Otomatik bağlantı gibi gelişmiş

kablosuz kulaklığa dönüştüren bir etkiye

ConnectLine sistemini kontrol etmenin

özellikler sayesinde, kullanıcının TV iz-

sahiptir.

gizli bir yolunu sunmanın yanında,
ConnectLine sisteminin özelliklerini

lerken telefonu duyması ve cevaplaması
sağlanır.

ConnectLine TV

özelleştirme imkanını da sunar.

TV sesini doğrudan işitme cihazlarına ileTest edilmiş kullanılabilirlik

terek, yüksek ses kalitesiyle TV izlemeye

App Store veya Google Play™ üzerinden

Streamer, işitme cihazı kullanıcıları

adanmış bir çözümdür.

ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

düşünülerek geliştirilip test edilmiştir1.
ConnectLine Mikrofon
Müzik kulaklığı

Küçük, gizli görünüme sahip ve gürültülü

Örneğin bir MP3 çalar üzerinden, sesler

zor dinleme koşullarında işitme cihazı

doğrudan ve güvenli bir şekilde her iki

kullanıcısı için konuşmanın gürültüye

işitme cihazınıza, içeriğindeki kabloyla

oranını oldukça artıran bir mikrofondur.

veya kablosuz Bluetooth kullanılarak
iletilebilir.

PC/VoIP – tak çalıştır
bir bilgisayara bağlanarak kulaklık olarak

Streamer birçok cep telefonu ile eşleştiri-

kullanılabilir.
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Streamer, paketindeki kablo ile doğrudan
Cep telefonu kulaklığı
lebilir2, Streamer’ın üst tarafındaki dahili
mikrofon sayesinde işitme cihazlarınız

FM girişi

yüksek kalitede bir çift kulaklığa dönüşür.

Streamer’ın, FM alıcıların kullanımını destekleyen bir girişi vardır. Ayrıntılı bilgi için

Telecoil

www.oticon.global/amigo ‘u inceleyiniz.

Telecoil özelliği olmayan işitme cihazlarına sahip olan veya Streamer üzerinden
telecoil kullanmayı daha pratik bulan
kullanıcılar için, dahili bir telecoil’i vardır.

Referanslar:
1. “Oticon ConnectLine Streamer v3 Prototipin kullanılabilirlik testi” DialogDesign tarafından yazılmıştır.
(“http://www.DialogDesign.dk” www.DialogDesign.dk), 15 Hazıran 2011, 14 Ekim 2011 ve 7 Aralık 2011.
2. Uyumlu telefonların güncel listesi için lütfen www.oticon.global/support ‘a bakınız.
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ÜRÜN GÖRÜNTÜSÜ
Aç/kapa
Durum göst.

İçindekiler
❍❍ Boyun ipi (uzun ve orta boy)3
❍❍ Şarj için güç adaptörü
❍❍ Koruyucu silikon kılıf
❍❍ PC/Audio arayüz kablo seti

ConnectLine Telefon ve Cep tel.
ConnectLine Mikrofon
ConnectLine TV

A3

Ses sesviyesi yukarı/aşağı
Program değiştirme
İşitme cihazların mikrofonlarını sessize almak

Pil şarjı (mikro USB)
Europlug (FM)
Mini jack 3.5 mm

3. NOT! Boyun ipi bu sistemin dahili bir parçasıdır
ve en iyi performansı elde edebilmek için
kullanılmalıdır.

FM/A2DP/Jack/Telecoil

Teknik bilgi (1.3 yazılım ve 3.3.X sürümü)

EarStream alanı

0.5 metre sembolik olarak. En iyi performansın elde edilmesi için boyun ipi kullanılmalıdır.

Uyumluluk

Bütün kablosuz (nearlink uyumlu) Oticon işitme cihazları ( 2007, Epoq’tan beri)
Genie 2013.1 veya daha sonraki streamer yapılandırmaları

Sinyal alanı

Gelen arama uyarısı ve uzaktan kumanda mesafesi 1.0 metre.

Boyutları

13 x 40 x 85 mm; ağırlık 44 g (boyun ipi olmadan)

İletim frekansı

3.84 MHz

ConnectLine sistem özellikleri

Otomatik Bağlantı (Streamer, çalışma mesafesindeki aygıta otomatik olarak bağlanacaktır)
Otomatik Öncelik (Streamer, telefona gelen aramalara öncelik tanıyacaktır)

Durum göstergesi

Streamer üzerindeki LED ışıklar. İşitme cihazları ile akustik sinyaller.

Emisyonlar

Maks. -15dBμA / 10 metre ilgili standartlarla uyumlu olarak

Çalışma nemi

<85% bağıl nem oranı

Çalışma ısısı

10-45 °C

Depolama ısısı

-20-70 °C

Streamer’ın kişiselleştirilmesi

Genie uygulama yazılımı SW (2013.1 veya daha sonrakiler) kullanılarak bazı özellikler
oluşturulabilir.

Adanmış ConnectLine çözümleri

Diğer bağlantı çözümleri

ConnectLine Mikrofon (ek bir ekipman gerektirir)
ConnectLine Telefon 1.0 ve 2.0 (ek bir ekipman gerektirir)
ConnectLine TV 1.0 ve 2.0 (ek bir ekipman gerektirir)
Analog giriş (3.5 mm minijack)
Analog çıkış (3.5 mm minijack), PC kulaklığı için (VoIP/Skype).
Cep telefonu kulaklığı (Bluetooth handsfree veya kulaklığı)
İletim/kablosuz müzik (Bluetooth A2DP)
FM girişi (Europlug)
Telecoil (içyapısında)

İşitme cihazları için uzaktan kumanda

Ses seviyesi, program değiştirme ve işitme cihazı mikrofonlarını sessize4 almak.

Pil5

Tipik günlük kullanım 10 saat: 6 saat TV iletimi + 2 saat telefon/diğer+ 2 saat
bekleme modu (100% ‘den 80% kapasiteye)
60 saat bekleme modunda (Açık, fakat ses iletimi olmadan)
Şarj süresi 2 saat (80% ‘den 100% kapasiteye)
6 ay sadece uzaktan kumanda olarak (100%‘den 80% kapasiteye)
Toplam Pil ömrü 80 % kapasitesi 720 şarj/de şarj döngüsü kadardır
Bunun anlamı; pil ömrü, tipik kullanımda en az iki yıldır

Genel
Sadece bir TV için adanmış Streamer, sadece Telefon veya sadece Mikrofon ve Streamer.
Ses iletimi olmadığında; SK, PGR anahtarı ve işitme cihazın sessiz konumu.
Cep telefonları
Gelen aramaları reddetme, son aranan numarayı arama, sesli arama, cep telefonu için
farklı zil sesi seçimi ve bütün düğmelerle gelen aramaları cevaplama özelliklerini kapatmak.
Diğer özellikler
Otomatik kulaklık ozelliği.
Gelen A2DP uyarıları (yazılı mesaj/SMS uyarıları).
Genie 2013.1 (veya daha üstü)

Bir çift işitme cihazına iki adet Streamer bağlanabilir.
Farklı Oticon işitme cihazlarında, ConnectLine program fonksiyonları ve ince ayarların
farklı olacağını lütfen not alınız.

80 Hz – 10 kHz (A2DP/line-in)

Diğer parça ve aksesuarlar

Sekiz tane aygıtla eşleşebilir
Aynı anda beş kablosuz aygıt aktif olarak çalışabilir (2 telefon, 1 TV adaptörü,
1 mikrofon ve 1 A2DP). Aynı anda sadece bir kaynaktan ses dinelenebilir.

Bel klipsi
Koruyucu kılıflar
Siyah veya beyaz boyun ipi (uzun, orta veya kısa )

ConnectLine App Uyumluluğu

ConnectLine App, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6
Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 9.7-inch iPad Pro, 12.9-inch iPad Pro, iPad
Air 2, iPad Air, iPad (4. nesil), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini ve iPod touch
(5 ve 6. nesil) ile uyumludur ve Streamer Pro 1.2 App veya üstünü gerektirir. iPad üzerinde
ConnectLine App uygulamasını indirmek için App Store’dan iPhone uygulamalarına bakın.
Android akıllı telefonları ve tabletler için ConnectLine App uygulaması için ürün yazılımı
1.3 veya üstü bulunan herhangi bir Streamer Pro gerekir.
Lütfen uyumluluk hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için www.oticon.global/support
adresini ziyaret edin.

Minijack giriş duyarlılığı

Maks. 2Vrms (analog), akım direnci: 10 KΩ

Ses Kalitesi 6

Mono / 20 kHz sample frq

Ses Frekans aralığı6
Eşleşme detayları

Bluetooth uyumu

Ver. 2.0 + EDR

Bluetooth profil desteği

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2
Head Set Profile (HSP) 1.2
Hands Free Profile (HFP) 1.6 Geniş Bant Konuşma destekli

Kablosuz bağlantı alanı7

10 metre, 2. sınıf Bluetooth ile
30 metre, ConnectLine Telefon adaptoru 2.0 ve TV adaptörü 2.0 ile
15 metre, ConnectLine Mikrofon

“iPod için üretilmiştir”, “iPhone için üretilmiştir” ve “iPad için üretilmiştir” ifadeleri, bir elektronik aksesuarın özel olarak iPod, iPhone veya iPad’e bağlanacak şekilde
tasarlandığı ve geliştirici tarafından, Apple’ın performans standartlarını sağladığının belgelendirildiği anlamına gelir. Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlik ve
yönetmelik standartlarına uygunluğundan sorumlu değildir. Lütfen bu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile kullanılmasının, kablosuz performansını etkileyebileceğini
unutmayın.
Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iPod touch, Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.’in bir servis markasıdır.Android,
Google Play ve Google Play logosu Google Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır. Android robot Google tarafından oluşturulan ve paylaşılan çalışmanın yeniden üretilmesi
veya değiştirilmesiyle geliştirilmiştir ve Creative Commons 3.0 Atıf Lisansı’nda açıklanan şartlara uygun olarak kullanılmaktadır.

Referanslar:
4. Oticon Alta veya sonrası
5. Boyun ipi ve verilen şarj cihazın kullanımı
6. Elde edilecek gerçek ses performansı, hastanın işitme cihazlarına bağılıdır
7. Streamer ve diğer aygıt arasındaki serbest bağlantı özelliğine bağlıdır

