System för cochleaimplantat

Stay connected

Stay connected
Att ansluta till dagens digitala värld är en viktig del av vår
dagliga kommunikation och livskvalitet, från att besvara
ett samtal på mobilen till att videochatta och titta på TV.

Konnektivitet med Neuro 2
Njut av fördelarna med digital streaming till din ljudprocessor
och förvandla din Neuro 2 till ett personligt trådlöst headset
med hjälp av trådlösa anslutningslösningar. Dessa lösningar
utökar dina digitala kommunikationsmöjligheter till telefonsamtal, enskilda samtal i bullriga miljöer, titta på TV, lyssna
på musik, videosamtal och mycket mer.
Börja med den lösning som är bäst för dig och lägg sedan till
mer efter behov. Prata med din audionom eller representant
från Oticon Medical för att få veta mer.
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En enhet för att ansluta
allt
Med Oticon Medical Streamer XM får du åtkomst till ett brett
utbud av elektroniska enheter och trådlöst överföra ljud till
din Neuro 2.
Streamern bärs runt halsen och har tre knappar för de
viktigaste funktionerna: Telefon, TV och mikrofon. Med hjälp
av 2.4 GHz Bluetooth-teknologi kan den användas med
praktiskt taget alla Bluetooth®-enheter, inklusive iPhone®,
iPad® ,iPod touch® samt Android™ mobiltelefoner och
surfplattor.

Personlig fjärrkontroll
Streamern fungerar även som en fjärrkontroll för din Neuro
2-ljudprocessor för att enkelt byta program, justera volymen
eller stänga av ljudet omkring dig.
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Smart kontroll från din
smartphone

Använd ConnectLine-appen för att
styra överfört ljud till din Neuro 2
Med bara några svep och klick kan du använda appen för att
ändra volym och program på din ljudprocessor, växla mellan
olika ljudkällor som TV och musik och stänga av ljuden omkring
dig. Hämta ConnectLine-appen gratis i App Store® eller
Google Play™.

Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad och iPod touch är varumärken som tillhör Apple
Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke för Apple Inc.
Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google
LLC.
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Streama samtal trådlöst
Neuro 2 som ditt personliga
headset
Mobiltelefon
Med hjälp av Bluetooth-teknik och Streamer kan du streama
samtal på din mobiltelefon till din ljudprocessor. Ring upp eller
svara på samtal på din telefon eller direkt på Streamern och
lyssna på samtalet via din Neuro 2. När Streamern fångar upp
och överför ditt tal behöver du inte hålla din mobiltelefon nära
din mun, vilket ger dig en komplett handsfree-upplevelse.

Videosamtal
Ring videosamtal och överför ljudet direkt till din ljudprocessor
från Streamern via din mobiltelefon, surfplatta eller dator.

Fast telefon
ConnectLine-adaptern fungerar med din fasta telefon och
förvandlar din ljudprocessor till ett trådlöst headset. För att
besvara ett samtal tryck helt enkelt på en knapp på Streamern
eller ConnectLine-appen. Detta innebär att du inte behöver plocka upp luren för att svara och prata i telefon.

Ett system
Alla Neuro 2-lösningar är utformade för att fungera tillsammans. Om till exempel telefonen ringer medan du tittar på TV
kan du höra och svara på samtalet. När du avslutar samtalet,
återupptar systemet automatiskt det överförda ljudet från TV:n.

Phone Adapter 2.0
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Prata och köra
– inga problem

Hands-free kommunikation
när du kör bil
Prata i telefon
Med Streamern överförs mobilsamtal trådlöst till din Neuro 2
så att du kan ta telefonsamtal i bilen - utan att ta handen från
ratten.
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Chatta i bilen
Om du pratar med en passagerare under bilturen använder
du ConnectLine-mikrofonen. Denna bärs av den person du
pratar med och den överför rösten till din ljudprocessor.
Med hjälp av mikrofonen behöver ni inte vara vända mot
varandra när ni pratar så att du kan hålla ögonen på vägen.
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Njut av underhållning,
på ditt sätt

Öppna upp en värld av
underhållning med uppkoppling
till TV, radio, musik och annat
Lyssna på musik och andra ljud
Streamern ger en stabil anslutning till en mängd populära
underhållningsappar på din smartphone och surfplatta och
låter dig streama från din dator, så att du kan lyssna på
musik, ljudböcker och andra ljudkällor direkt genom din
ljudprocessor.
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Titta på TV
Använd ConnectLine TV-adapter för att streama ljudet från din
TV via Streamern till din ljudprocessor. Detta förvandlar din
ljudprocessor till ett personligt headset och gör Streamern,
eller ConnectLine-appen, till en personlig volymkontroll.
TV-adaptern kan överföra ljud från TV:n till Streamern på upp
till 30 meters avstånd så att du kan höra ett TV-program
i vardagsrummet från ett annat rum.

TV Adapter 2.0

13

Var en del av sällskapet

Hör allt viktigt
ute på stan

System med slinga

Att höra röster man vill höra på offentliga platser kan vara
en utmaning. Ute på stan, på restauranger eller under en
föreläsning kan du störas av flera olika ljudkällor runt omkring.

Med Streamerns inbyggda telespole trycker du bara på en
knapp på Streamern eller ConnectLine App för att ansluta på
platser med teleslinga. Om du bär en Neuro 2 på båda
öronen, eller använder en kombination av en kompatibel
hörapparat och Neuro 2 kan du njuta av det överförda ljudet
till båda öronen.

Få åtkomst till system med slinga som biografer, teatrar och
föreläsningssalar.

ConnectLine Mikrofon
I bullriga omgivningar kan din konversationspartner bära
den lilla, diskreta och trådlösa ConnectLine-mikrofonen för
att överföra sin röst till din Neuro 2. På så sätt kan du hänga
med i samtalet och fortfarande fokusera på din omgivning.
Mikrofonen kan styras från din Streamer och
ConnectLine-appen.
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ConnectLine och mikrofon
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Lyssna i klassrummet
Neuro 2 som ett
trådlöst headset
i klassrummet
Om du är en elev eller är beroende
av FM av någon annan orsak kan du
använda denna funktion i klassrummet, föreläsningssalen eller
på andra platser med FM-system
via Streamern.
Streamern har ett inbyggt Europlugg
uttag som möjliggör anslutning av
en Roger- ™* eller FM-mottagare.
När anslutningen är klar förvandlas
ljudprocessorn till ett personligt
headset och du behöver inte en
särskild FM-lösning för att kunna
använda systemet.
Ett annat sätt att streama lärarens
röst till din ljudprocessor är via
ConnectLine-mikrofonen. Detta
är användbart vid föreläsningar
och liknande.

Streamer med FM-mottagare
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*Roger™ tillverkad av Phonak
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Alternativ för
bimodala användare

Överför ljud trådlöst till
båda öronen

Sensei SP och
Neuro 2

Dynamo och
Neuro 2

Om du använder en konventionell hörapparat med din Neuro
2, till exempel Oticon Dynamo eller Oticon Sensei SP, kan du
använda Neuro 2-lösningarna med båda. Exempelvis kan du
använda Oticon Medical Streamer* och ConnectLine-appen för
att kontrollera ljudet från alla dina elektroniska enheter samt
effektivt och smidigt skicka ljud både till din hörapparat från
Oticon och din Neuro 2. Alla dina volym- och programjusteringar aktiveras på båda enheterna.
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Because sound matters
Oticon Medical är ett globalt företag inom implanterbara hörsellösningar. Vår målsättning är att ge människor möjligheten att uppleva
ljudets magi. Som en del av Demant-koncernen, global ledare inom
hörselvård med 14 500 medarbetare i över 130 länder, har vi tillgång
till ett av världens mest framstående team inom hörselforskning och
utveckling, de senaste tekniska framstegen och kunskaperna inom
hörselvård.
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Det ger oss unik kompetens baserad på över 100 år av innovativa
lösningar inom ljudbehandling samt årtionden av banbrytande
utveckling inom hörselimplantat. I nära samarbete med patienter,
läkare och audionomer, utvecklar vi produkter som utgår från patienternas behov. Vi har ett starkt engagemang för att erbjuda nyskapande hörsellösningar och support. Att höra och förstå ljud har en
stor betydelse för människors livskvalitet.
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