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Hold forbindelsen

Fjern- 
betjening

Mobiltelefon Tv Mikrofon Computer

Tilslutning til nutidens digitale verden er en vigtig del af den 
daglige kommunikation og af at nyde livet, det være sig alt 
lige fra at besvare opkald på din mobil og til at videochatte 
eller se tv.

Tilslutningsmuligheder til Neuro 2 
Få glæde af fordelene ved digital streaming til din lydpro-
cessor, og omdan din Neuro 2 til et trådløst headset ved at 
bruge streamingløsningerne til Neuro 2. Disse løsninger 
udvider dine digitale kommunikationsmuligheder, så de 
omfatter telefonsamtaler, kommunikation på tomandshånd  
i støjende omgivelser, at se tv, at lytte til musik, at video-
chatte og meget mere. 

Start med den løsning, du har mest brug for at tilslutte,  
og tilføj så flere efter behov. Tal med din hørespecialist  
eller Oticon Medical for at finde ud af mere.
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Telefon FMMusik MiniJack Teleslynge App
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Én enhed, der forbinder 
dem alle

Med Oticon Medical Streamer XM kan du tilgå en bred vifte  
af elektroniske enheder og trådløst sende lyd til din Neuro 2.

Streameren bæres omkring halsen og har tre knapper til de 
vigtigste funktioner: telefon, tv og mikrofon. Når du bruger 
2,4 GHz Bluetooth-teknologi, er den kompatibel med stort 
set alle Bluetooth®-enheder – inklusive iPhone®, iPad® og 
iPod touch® og Android™ mobiltelefoner og tablets.

Personlig fjernbetjening
Streameren fungerer også som en fjernbetjening for din 
Neuro 2-processor, hvilket giver dig en alternativ måde at 
skifte program, justere lydstyrken eller slå lyden omkring 
dig fra (mute) på. 
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Smart betjening via  
din smartphone
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Apple, Apple logoet, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., 
registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. 
Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

Med blot nogle få swipes og tryk lader denne app dig justere
lydstyrken, skifte program på din lydprocessor, skifte mellem 
lydkilder som tv og musik, samt slå lydene omkring dig fra 
(mute). ConnectLine App kan downloades gratis fra App 
Store® og på Google Play™.

Brug ConnectLine App til at justere 
lyden, der streames til din Neuro 2
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Stream opkald trådløst 

Brug Neuro 2 som dit personlige 
headset

Mobiltelefon
Hvis du bruger Bluetooth-teknologi og Streameren, kan du 
streame opkald fra din mobiltelefon til din Neuro 2 lyd- 
processor. Du kan blot foretage eller besvare et opkald på  
din telefon eller direkte på Streameren, og høre samtalen 
gennem din Neuro 2. Når Streameren opfanger og sender 
lyden af din stemme, behøver du ikke holde mobilen tæt  
på munden, hvilket giver en helt håndfri oplevelse. 

Videoopkald
Via din mobiltelefon, tablet eller computer kan du foretage 
videoopkald og få lyden sendt direkte til din lydprocessor 
via Streameren.
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Phone Adapter 2.0

Fastnettelefon
ConnectLine Phone Adapter fungerer med din fastnettelefon  
og omdanner din lydprocessor til et trådløst headset. Du kan 
besvare et opkald ved blot at trykke på knappen på Streameren 
eller ConnectLine App. Dette betyder, at det hører fortiden til,  
at man besvarer et opkald ved at løfte røret.

Ét system
Alle løsninger, der kan tilsluttes Neuro 2 er designet til at 
fungere sammen. Hvis fx telefonen ringer, mens du ser tv, 
kan du høre og besvare opkaldet. Når du afslutter samtalen, 
genoptager systemet automatisk streaming af lyd fra tv'et.
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Håndfri kommunikation  
mens du kører

Telefonsamtale
Med Streameren sendes mobiltelefonsamtaler trådløst til 
din Neuro 2 lydprocessor, så du kan føre en telefonsamtale  
i bilen – uden at tage hænderne af rattet.

Tale og køre bil  
– ikke noget problem
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Samtale i bilen
Hvis du har lyst til at tale med en passager, mens du kører, kan 
du bruge ConnectLine Microphone. Denne bæres af personen, 
som du taler med, og den sender stemmen til din lydprocessor. 
Når I bruger mikrofonen, behøver du ikke være ansigt til ansigt, 
mens I taler, så du kan holde øjnene på vejen.
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Lyt til iPad, mobil og tv
på din måde

Åbn en verden af underholdning 
ved at tilslutte tv, radio, 
musikafspiller m.m.

Lyt fx til musik
Streameren opretter en stabil forbindelse til mange forskellige, 
populære underholdningsapps på din smartphone og tablet, 
og den lader dig streame lyd fra din computer, så du kan lytte 
til musik, lydbøger og andre lydkilder direkte igennem 
processoren.
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TV Adapter 2.0

Når du ser tv 
Brug ConnectLine TV Adapter til at streame lyden fra dit tv via 
Streameren til din lydprocessor. Dette gør din lydprocessor 
til et personligt headset og gør Streameren, eller ConnectLine 
App, til en personlig volumenkontrol. Tv-adapteren kan sende 
lyd fra et tv til Streameren i afstande på op til 30 m, så du kan 
følge et tv-show i stuen fra et andet værelse. 
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Vær sammen  
med vennerne

ConnectLine Michrophone

Hør det vigtige, når du er ude 

Det kan være en udfordring, at høre de stemmer, du gerne vil 
høre, på offentlige steder. Når du befinder dig på gaden, i en 
restaurant eller er til gudstjeneste eller forelæsning, kan du 
muligvis høre mange konkurrerende lydkilder i omgivelserne.

ConnectLine Microphone
I situationer hvor din ledsager er et stykke fra dig, eller hvis du 
befinder dig i støjende omgivelser, kan den lille, diskrete og 
trådløse ConnectLine Microphone bæres af din samtalepartner. 
Den sender dennes stemme til din Neuro 2 lydprocessor, så 
du kan følge med i samtalen og stadig fokusere på dine 
omgivelser. Mikrofonen kan betjenes fra din Streamer  
og ConnectLine App. 
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Teleslyngesystemer
Få glæde af teleslyngesystemer på steder som biografer, 
teatre og forelæsningslokaler.

Med Streamerens indbyggede telespole tilslutter et enkelt 
tryk på en knap på Streameren eller ConnectLine App dig  
til teleslyngesystemet, hvor du befinder dig. Hvis du går  
med Neuro 2 lydprocessorer på begge ører, eller bruger  
en kombination af et kompatibelt høreapparat og Neuro 2- 
processor, sendes lyden til begge ører.
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Lyt i klassen



Streamer med FM-modtager
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* Roger™ fra Phonak

Neuro 2 - som 
trådløst headset 
i klasseværelset

Hvis du er studerende eller bruger 
FM af en anden grund, kan du bruge 
denne funktion i klasseværelset, 
forelæsningslokalet eller andre steder 
med FM-systemer via Streameren.  
Streameren har et indbygget Eurostik, 
der gør det muligt at tilslutte en 
Roger™* eller FM-modtager. Når 
denne er tilsluttet, fungerer lydpro-
cessoren som et trådløst headset,  
og du behøver ikke nogen særlig 
FM-løsning for at kunne bruge 
systemet. 

En anden måde at streame lærerens 
stemme til din lydprocessor på er via 
ConnectLine Microphone. Denne er 
velegnet til forelæsninger eller 
længere præsentationer.
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Muligheder for brugere  
af bimodale løsninger

Send lyd trådløst til begge ører 

Hvis du bruger et almindeligt høreapparat med din Neuro 2, 
som fx Oticon Dynamo eller Oticon Sensei SP, kan du bruge 
enheder, der tilsluttes Neuro 2 med begge. Du kan fx bruge 
Streameren og ConnectLine App til at justere lyden fra alle 
dine elektroniske enheder og streame lyden til både dit 
Oticon høreapparat og din Neuro 2 lydprocessor. Justering af 
lydstyrken eller programskift foretages så på begge enheder. 
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Sensei SP og  
Neuro 2

Dynamo og  
Neuro 2



Because sound matters

Oticon Medical er en global virksomhed inden for implantérbare 
høreløsninger. Vi gør en stor indsats for at bringe den magiske verden 
af lyd ud til alle mennesker, uanset hvor i livet de befinder sig. Som en 
del af Demant koncernen, der er en global leder inden for høreomsorg 
og har 14.500 medarbejdere i mere end 130 lande, har vi adgang til 
en af verdens stærkeste forsknings- og udviklingsteams, de seneste 
teknologiske fremskridt og indsigt i høreomsorg. 

Vores kompetencer bygger på over 100 års nyskabelser inden for 
lydprocessering og årtiers erfaring med implantérbare høreløsninger. 
Vi samarbejder med brugere, kirurger og audiologer for, at alle vores 
løsninger er designede med brugernes behov i fokus. Vores ubetingede 
engagement er med til at skabe innovative løsninger og support, der 
fremmer livskvaliteten for mennesker, uanset hvorhen livet fører dem. 
Fordi vi ved, hvor meget lyd betyder.
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Oticon Medical 

 NEURELEC
2720 Chemin Saint-Bernard
06220 Vallauris – France
Tel: +33 (0)4 93 95 18 18
FAX: +33 (0)4 93 95 38 01
info@oticonmedical.com

www.oticonmedical.com/dk




