
Bruksanvisning Streamer Pro 1.3A

ConnectLine



Introduktion till denna bruksanvisning
Bruksanvisningen vägleder dig i hur du använder och tar hand om din nya Streamer.  
Läs noga igenom bruksanvisningen, inklusive avsnittet Varningar. Detta kommer att 
hjälpa dig att få full nytta av din nya Streamer.

Om du har ytterligare frågor kring hanteringen av din Streamer, bör du kontakta  
din audionom.

Streamern ansluter olika ljudkällor till dina hörapparater så att de fungerar som ett tråd-
löst headset. Streamern överför ljudet till båda hörapparaterna viket ger en bättre ljud-
upplevelsen.

Se en komplett systembeskrivning online här: www.oticon.global/connectline. Här finns 
det även interaktiva presentationer, instruktionsfilmer och en hjälpsektion med vanliga 
frågor och svar.

Avsedd användning
Streamer Pro 1.3A är avsedd för användare av trådlösa hörapparater. Produkten används 
tillsammans med användarens hörapparater. Streamern fungerar som en centralenhet  
i kommunikationen mellan hörapparater och andra enheter som mobiltelefon. Streamer 
kan anslutas till många olika externa ljudkällor så att du till exempel kan höra TV: n eller 
föra samtal via din mobiltelefon.

Streamer fungerar som en fjärrkontroll där du kan justera hörapparaternas volym och 
byta program. 

Streamer är inte avsedd att användas av spädbarn/barn under 36 månaders ålder. 



Fortsättning på nästa sida

”Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" innebär att den elektroniska  
enheten är specifikt konstruerad för att kopplas par med en iPod, iPhone eller iPad,  
och att den har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestationsstandarder. 
Apple ansvarar inte för denna enhets funktion eller dess efterlevnad av säkerhets-  
och regelverksstandarder. Tänk på att om denna enhet används tillsammans med  
en iPod, iPhone eller iPad, kan detta påverka den trådlösa prestandan.

Apple, Apple-logotypen, 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, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google 
LCC. Android-roboten reproduceras eller modifieras till resultat av arbete som skapats 
och delats av Google och används enligt villkoren som beskrivs i Creative Commons 3.0 
Attribution license.
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Förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller följande artiklar:

Streamer

Skyddshölje (sidan 62)

Låda 3Låda 1

Låda 2

Halsband - medium (sidan 12) Halsband - långt (sidan 12)

Laddare (sidan 18)

Denna bruksanvisning

3.5 mm minite-
le-sladd för MP3/
musik (sidan 48)

USB-kabel  
för laddning  
(sidan 18)

3,5 mm  
headset- sladd för 
telefoni via dator 
(sidan 50)

Strömförsörjning varierar  
från land till land.
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Mikrofon 
(sidan 42)

Volymkontroll 
(upp/ner) 
(sid 24)

Halsband in/ut

Halsband 
(sidan 12)

Telefon 
(sidan 33 

och 40)

TV (sidan 44)

Aux-väljare 
(sid 48)

Mikrofonöppning

Av/på-knapp

StatusindikatorPå/Av-indikator 
Parkoppling 
Batteriladdning

Minitele-kontakt

FM-mottagare
Strömförsörjning

Av/på

VIKTIGT!
Se bruksanvisningen för din hörapparats specifika funktioner. 

Översikt Streamer
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Grundläggande funktioner - första användningen 
Bära Streamer i halsbandet
Halsbandet är en integrerad del av Streamers elektroniska system. Det fungerar som  
en antenn som överför ljud till dina hörapparater.

För bästa möjliga ljudkvalitet och längsta möjliga driftstid, ska Streamer alltid användas 
tillsammans med de medföljande halsbanden. Streamer levereras med två halsband,  
ett långt och ett medium.

VIKTIGT!
Var försiktig när du använder halsbandet. Av säkerhetsskäl (för att undvika strypning) 
lossnar halsbandet automatiskt om den fastnar i något. Halsbandet får inte förkortas 
eller ändras på något sätt, t.ex. med en knut. Om halsbandet går sönder kan det inte 
repareras utan måste ersättas med ett nytt. Rådgör med din audionom om ersätt-
ningshalsband.

Montera halsbandet
Halsbandet trycks fast i hålen upptill på Streamer.

När du pratar med någon via Streamer, måste din 
röst kunna fångas upp av den inbyggda mikrofonen.

Mikrofon

Din röst

Ljud från 
Streamer till 
hörapparater
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Använda Streamer utan halsband
Om du använder Streamer utan halsbandet måste avståndet till hörapparaterna vara 
mindre än en meter. Detta kan leda till ljudavbrott och därför rekommenderar att vi att  
du alltid använder halsbandet.. 

Om du använder Streamer utan halsbandet ökar strömförbrukningen och den maximala 
driftstiden minskar till fem timmar, vid full laddning. 

Max. en meter

Bältesklämma (tillval)
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Sätta på och stänga av Streamer
Sätta på
Tryck på av/på-knappen upptill på Streamer i cirka två  
sekunder tills alla lampor fram och upptill blinkar vilket 
betyder att enheten är påsatt.

Släpp av/på-knappen. Nu ska strömindikatorn upptill  
på Streamer lysa grön.

Om det inte går att sätta på Streamer, kontrollera att den 
är laddad (sidan 18).

Du kan kontrollera status genom att trycka kort på  
av/på-knappen.

Stänga av
Tryck in av/på-knappen i cirka två sekunder tills den gröna 
strömindikatorn slocknar.

Ström på/av
Status Framsida Beskrivning

Streamer är avstängd

När du trycker på av/på-knappen i cirka två sekunder, 
tänds alla lampor i några sekunder för att indikera att 
Streamer är påslagen

Streamer är påslagen och klar att användas
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Ladda Streamer 
Streamer har ett laddningsbart batteri. Vi rekommenderar  
att du laddar Streamer en gång per dag för bästa prestanda.

Sätt in laddarens kontakt i mini-USB-uttaget i Streamerns 
undersida (A). Kom ihåg att ansluta laddaren till ett eluttag.

Laddningen indikeras av en blinkande grön indikator upptill. När 
Streamer är fulladdad lyser indikatorn med ett fast grönt sken.

När enheten är avstängd indikeras laddningen av en blinkande 
grön indikator upptill. När enheten är fulladdad slocknar  
LED-indikatorn.

Laddning
Status Framsida Beskrivning

Laddar - avstängd - statusindikatorn blinkar med grönt ljus

Laddar – påslagen (eller används) – statusindikatorn  
växlar mellan starkt och svagt grönt

 Blinkar   Bleknar

Indikator för 
av/på

A

VIKTIGT!
Under laddning ska på/av-indikatorerna tändas enligt beskrivningen i denna  
bruksanvisning. Om på/av-indikatorern inte tänds ska du ta bort Streamer från  
laddaren och kontakta din audionom.

VIKTIGT!
Ladda din Streamer med den CE- och säkerhetsmärkta medföljande laddaren med 
strömförsörjning 5.0V/1A.  
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Indikator för svagt batteri
Streamer indikerar svagt batteri (cirka 20 minuters  
användningstid kvar) med fast rött sken, och indikerar 
mycket svagt batteri (cirka fem minuters användningstid 
kvar) med ett blinkande rött sken.

VIKTIGT!
Batteriet bör inte ladda ur helt. Svagt batteri – cirka 20 minuters användningstid kvar 
vid användning tillsammans med hörapparater. Du kan inte byta batteri själv. 

Indikator för svagt batteri
Status Framsida Beskrivning

Svagt batteri – cirka 20 minuters användningstid kvar vid 
ljudöverföring  till hörapparater

Mycket svagt batteri – cirka fem minuters vid användning 
ljudöverföring  till hörapparater

 Fast sken   Avtar

Indikator för 
svagt batteri
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Batterikapacitet och laddningstid
Batterikapacitet  
med halsband

Upp till tio timmar normal användning: Två timmar telefon-
tid, sex timmar TV-tid och två timmar i viloläget.

Batterikapacitet  
utan halsband

Upp till fem timmars normal användning: En timmes tele-
fontid, tre timmars TV-tid och en timmes standby.

Batteri laddningstid Två timmar för full laddning med den medföljande laddaren.
Fjärrkontroll När Streamer är avstängd fungerar fjärrkontrollen i upp till 

sex månader på en full laddning.
Förväntad  
batterilivstid

Batteriet i Streamer räcker i mer än två år om det laddas upp 
dagligen. Din audionom kan byta batteri åt dig.
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Fjärrkontroll för hörapparater
Volym upp/ner
Tryck kort på volym upp eller ner för att justera hörapparaternas volym. Du hör  
klick-ljud i hörapparaterna.

Byta program i hörapparaterna
Du kan byta program genom att ändra volymen upp eller ner i mer än en sekund. När du 
byter program indikeras detta med ett ljud i dina hörapparater.

Aktivera Tyst läge
Aktivera tyst läge i hörapparaterna genom att trycka på volym upp OCH ner samtidigt  
i en sekund. 

Ändra  
volym/program Tyst läge

VIKTIGT!
• Funktionen Tyst läge finns bara i senare hörapparat-modeller från Oticon. Tala med 

din audionom för mer information.
• Även om Streamer är avstängd kan den användas som fjärrkontroll till  

hörapparaterna.
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Parkoppla Streamer med en mobiltelefon 
och andra enheter
Innan du kan använda Streamer tillsammans med andra enhe-
ter som t.ex. mobiltelefoner, måste enheterna parkopplas.

1. Parkoppla Streamer 

Tryck in av/på-knappen i cirka fem sekunder tills indikatorn 
blinkar blått.

2. Aktivera parkoppling för den andra enheten  
(t.ex. en mobiltelefon).

Se inställningar i din mobiltelefon.
Vi rekommenderar att du läser bruksanvisningen till 
mobiltelefonen vid parkoppling.

3. Den andra enheten (mobiltelefonen) kräver ofta  
en PIN-kod.

PIN-koden för Streamer är 0 0 0 0 (fyra nollor).

4. Efter slutförd parkoppling visar mobiltelefonen  
ofta en hörlurssymbol. Samtidigt lyser Bluetooth- 
indikator på Streamer med ett fast blått sken.
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Rensa parkoppling
Om du har problem med parkopplingen, kan du ta bort 
alla parkopplingar genom att samtidigt trycka på ström-
brytaren och volym upp-knappen i tre sekunder.

Parkoppling
Status Framsida Beskrivning

Streamer i parkopplingsläge

Parkoppling klar

Streamer på

 Fast sken   Blinkar
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Statisk elektricitet
Om streamern utsätts för elektrostatisk urladdning, d.v.s. statisk elektricitet, kan ljudö-
verföringen avbrytas. Som standardinställning startar Streamern om och du kan aktivera 
överföringen igen. 

För mer information om specifika överföringsanslutningar, se avsnittet Primärfunktioner 
(sidan 32) eller Sekundära funktioner (sidan 46) i denna bruksanvisning.
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Primära funktioner  
Anslutning/ljudöverföring
ConnectLine Streamers användargränssnitt är inställt och  
optimerat för vardagsanvändning i följande situationer:

1. Användning av mobiltelefon via Bluetooth* (sidan 33).

Användning av ConnectLine telefonadapter (säljs separat)  
med fast telefonlinje* (sidan 40).

2. Användning av ConnectLine-mikrofon (säljs separat), som 
underlättar samtal på avstånd eller i bullriga miljöer (sidan 42).

3. Användning av ConnectLines TV-lösning (säljs separat) för 
trådlös överföring av TV-ljud till dina hörapparater* (sidan 44).

*Streamer tillsammans med hörapparaterna blir ett trådlöst headset

M
ob

il

 
Mobiltelefon
För att ta emot eller ringa samtal när du använder  
Streamer, kontrollera att Streamer och mobiltelefon  
är parkopplade (sidorna 26-27), att enheterna är påslagna 
och inom räckvidden (tio meter). Din mobiltelefon indike-
rar ofta att den är ansluten till Streamer med en hörlurs-
symbol på mobiltelefonens display.
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Besvara samtal
Se till att du talar in i Streamers mikrofon.

När din fasta telefon ringer, hör du en signal i dina 
hörapparater. Samtidigt blinkar telefonknappen 
och statusindikatorn på Streamer grönt.

Tryck kort på telefonknappen på Streamer för  
att ta samtalet. Du kommer då att höra ett kort pip  
i hörapparaterna. 
Nu lyser telefonknappen och statusindikatorn med 
ett fast grönt sken.

Du avslutar samtalet genom att åter trycka kort  
på telefonknappen.

Mikrofon

M
ob

il

Besvara samtal
Status Framsida Beskrivning

Streamer påslagen och redo

Telefonindikator och statusindikator blinkar grönt. Du hör 
en signal för inkommande samtal i dina hörapparater

När samtalet har kopplats hör du ett pip som bekräftar att 
samtalet besvarats – nu kan du tala med personen i den 
andra änden

 Fast sken   Blinkar
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Ringa samtal
Se till att du talar in i Streamers mikrofon.

För att ringa ett samtal använder du mobiltelefonen.  
Du behöver inte göra något med Streamer. Slå numret som 
vanligt – samtalet kopplas sedan automatiskt till Streamer.

Telefonknappen på Streamer och statusindikatorn blir 
gröna och du hör ett kort pip som bekräftelse i dina  
hörapparater, som indikerar att samtalet nu är anslutet  
via Streamer och hörapparaterna.

Du avslutar samtalet genom att kort trycka på knappen 
“avsluta samtal” på telefonen eller telefonknappen  
på Streamer.

M
ob

il

Ringa samtal
Status Framsida Beskrivning

Streamer påslagen och redo

När samtalet har kopplats hör du ett pip som bekräftar att 
samtalet besvarats – nu kan du tala med personen i den 
andra änden

 Fast sken   Blinkar
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Personliga inställningar av mobiltelefonfunktioner
Följande mobiltelefonfunktioner kan aktiveras eller avaktiveras av din audionom.

Avvisa samtal - på som standard
Du kan avvisa inkommande samtal genom att trycka kort på volymknappen
Streamer.

Röstuppringning - på som standard
Tryck kort på telefonknappen för att aktivera röstuppringning (om detta stöds  
av din mobiltelefon och du inte befinner dig inom räckvidden för en ConnectLine- 
telefonadapter).

39

M
ob

il

Återuppringning av senaste numret - på som standard
Tryck och håll in telefonknappen för att ringa upp det senast slagna numret (om detta 
stöds av din mobiltelefon).

Överföra samtal - på som standard
Tryck och håll in telefonknappen för att hänvisa ett samtal tillbaka till mobiltelefonen.

Alla framknappar besvarar samtal - på som standard
Vid inaktivering kan du bara besvara samtal med telefonknappen på Streamer.

Aktivera inkommande anslutningar (A2DP) - av som standard
Om detta är aktiverat kan andra enheter som t.ex. en iPod, dator eller mobiltelefon  
aktivera/starta streaming av ljud, exempelvis inkommande musik som startats från  
en parkopplad och ansluten dator.
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ConnectLines telefonadapter 
Streamer kan även användas med en vanlig fast telefon med 
hjälp av ConnectLine telefonadapter, som säljs separat.

För mer information om hur du använder ConnectLine 
TV-adapter, se bruksanvisningen som medföljer ConnectLine.

Te
le

fo
n

Prata i telefon
Status Framsida Beskrivning

Streamer påslagen och redo

Streamer ansluten – du kan tala med personen i 
den andra änden 

 Fast sken
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ConnectLine mikrofon
ConnectLine-mikrofon kan beställas som tillbehör.  
Tal från personer som bär mikrofonen överförs via  
Streamern till personen som bär Oticon hörapparater.

För mer information om hur du använder ConnectLine  
mikrofonen, se bruksanvisningen som medföljer  
ConnectLine mikrofonen.

M
ik

ro
fo

n

Ljud från ConnectLine mikrofon
Status Framsida Beskrivning

Streamer påslagen och redo

När mikrofonen är ansluten överförs ljud från mikrofonen 
till hörapparaterna

  Fast sken

Upp till 15 meter
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ConnectLines TV-adapter
ConnectLine TV-adapter säljs separat. Den överför ljud från 
TV:n via Streamer till dina hörapparater .

För mer information om hur du använder ConnectLine 
TV-adapter, se bruksanvisningen som medföljer ConnectLine.

TV

Titta på TV
Status Framsida Beskrivning

Streamer påslagen och redo

Ansluta till TV

Streamer ansluten – ljud från TV:n hörs i hörapparaterna

  Fast sken    Blinkar



4746

Sekundära funktioner 
ConnectLine App
Appen för iPhone®, iPad®, iPod touch® och Android™-enheter 
erbjuder ett intuitivt och diskret sätt att styra hörapparaten och 
ConnectLine-systemet. Den erbjuder också möjligheten att 
anpassa funktionerna i ConnectLine-systemet.

Kan hämtas på App Store® och på Google Play™.

Vänligen gå till oticon.global/support för mer information  
om kompatibilitet.   Lj
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Anslutning/streaming
Streamer kan användas med många olika 
ljudkällor, t.ex. MP3-spelare, datorer osv.

Följande prioriteringar gäller.

A Prioritet 1 3,5 mm minitele in/ut  
(om anslutet)

Tryck kort på AUX-knappen Sidan 48

B Prioritet 2 FM (om anslutet) Tryck kort på AUX-knappen Sidan 58
C Prioritet 3 Trådlöst Bluetooth (inbyggt) Tryck kort på AUX-knappen Sidan 52
D Prioritet 4 Slingmottagare (inbyggd) Tryck och håll in AUX- 

väljaren i cirka två sekunder
Sidan 56

A

C

D

B
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Ljudsladd 
Sätt i och anslut den medföljande minitele-sladden  
så kan du lyssna på musik från många olika ljudkällor. 

När du vill höra ljud från en enheten trycker du bara kort 
på AUX-knappen. När ljudsladden är ansluten startar  
överföringen av ljudet direkt.

M
us
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 - 
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Musik-/ljudsladd
Status Framsida Beskrivning

Streamer påslagen och redo

Du hör ett kort pip följt av ljudet från enheten

  Fast sken
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Ljudsladd  för headset
Se till att du talar in i Streamers mikrofon. 

Sätt in och anslut den medföljande minitele-sladden  
och minitele-sladden för telefoni så kan du använda Strea-
mer som ett headset tillsammans med din dator. 

Du använder headset-funktionen genom att trycka kort  
på AUX-knappen.

Mikrofon

H
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 Ljudsladd för headset
Status Framsida Beskrivning

Streamer påslagen och redo

Du hör ett kort pip – nu kan du höra och tala med personen 
i den andra änden

  Fast sken
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Musik/ljud - trådlöst
Status Framsida Beskrivning

Streamer påslagen och redo

Streamer ansluter till musik/ljudenhet

När anslutningen är klar hör du ett kort pip följt av ljudet 
från FM-sändaren

  Fast sken  Blinkar

Musik/ljud trådlöst
För att lyssna på musik/ljud trådlöst, t.ex. från en 
MP3-spelare eller en dator med inbyggt Bluetooth,  
kontrollera att enheten har parkopplats  med Streamer 
(sidan 26), att båda enheter är påslagna och inom  
räckvidd (<10 meter).

Lyssna på musik, t.ex. Från en mobiltelefon, genom att 
trycka på AUX-knappen innan du startar musikspelaren.

Aktivera automatiska anslutningar - av som standard
Om detta är aktiverat kan andra enheter som t.ex. en 
iPod, dator eller mobiltelefon aktivera/starta streaming 
av ljud, exempelvis inkommande musik som startats från 
en parkopplad och ansluten mobiltelefon. 
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PC-headset - trådlöst
Se till att du kan tala in i Streamers mikrofon.

Vid parkoppling med en dator, kontrollera att Streamer 
parkopplas som ett headset.

För användning av headsetfunktionen görs  
samtalsstyrningen från datorn. 

PC
-h

ea
ds

et
 - 

tr
åd

lö
st

Headset - trådlöst
Status Framsida Beskrivning

Streamer påslagen och redo

Streamer ansluter till musik/ljudenhet

När anslutningen är klar hör du ett kort pip följt av ljudet 
från FM-sändaren

  Fast sken   Blinkar
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Telespole (inbyggd)
Streamer har en inbyggd slingmottagare (telespole). 

Du tar emot ljud via slingmottagaren genom att 
trycka in AUX-knappen i cirka två sekunder. 

Obs! Vid behov kan funktionen ändras så att telespo-
len aktiveras med en kort knapptryckning. 

Te
le

sp
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Telespole
Status Framsida Beskrivning

Streamer påslagen och redo

Efter anslutning hör du ett kort pip följt av ljudet från 
telespolen

  Stadig
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FM-mottagare (tillval)
En FM-mottagare kan anslutas till euro-stiftutta-
get. Mottagaren tar emot FM-signaler från en 
FM-sändare, som vanligtvis bärs av en lärare.

Anslut FM-mottagaren och tryck kort på AUX- 
väljaren. När FM-sändaren och mottagaren är  
synkroniserade på samma kanal, tas FM-signalen 
emot i hörapparaterna.

Om FM-mottagaren har en lägesbrytare, för den  
till läget OO. FM

FM
Status Framsida Beskrivning

Streamer påslagen och redo. FM är aktiverat och redo för 
synkronisering med FM-sändare

När anslutningen är klar hör du ett kort pip följt av ljudet 
från FM-sändaren

  Fast sken

VIKTIG INFORMATION
Kontrollera att Streamer är påslagen men att den inte strömmar ljud till hörappara-
terna när FM-kanalsynkronisering behövs.
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Övrig information  
Rengöring och skötsel
Streamer är en integrerad enhet som endast kräver minimal skötsel. Torka av smuts,  
fukt och fett med en mjuk och torr trasa. Du bör rengöra Streamer regelbundet.  
Mikrofonöppningen och kontakter för ljudanslutning, halsband och laddare måste  
hållas fria från smuts och främmande partiklar.

VIKTIG INFORMATION
Torka av Streamer med en mjuk, torr trasa. Streamer och halsband får aldrig tvättas 
eller sänkas ner i vatten eller andra vätskor.
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Tillbehör och reservdelar
Skyddshölje
Du kan be om extra skyddshöljen, mörk- eller ljusgrå,  
från din audionom.

Skyddshölje – med tryckknapp
Skyddshölje, mörk- eller ljusgrått, med en utstickande tryck-
knapp för lättare användning kan beställas hos din audionom.
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Extra halsband
Extra halsband, svarta eller vita,  finns  
i tre storlekar: Kort (51 cm), medium  
(66 cm) och lång (81 cm) och kan  
beställas från din audionom.

63

Bältesklämma
Du kan köpa en bältesklämma, svart eller vit,  
hos din audionom.
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Du bör sätta dig in i följande allmänna varningar 
och hela innehållet i den här bruksanvisningen 
innan du använder din ConnectClip för att säker-
ställa en korrekt användning och din personliga 
säkerhet. Prata med din audionom om din Strea-
mer inte fungerar som förväntat.
Anslutning till extern utrustning
Eventuella risker vid användning av Streamer 
med extern utrustning ansluten md en aux-in-
matningskabel avgörs av den externa signalkäl-
lan. När den är ansluten till extern utrustning 
som anslutits till ett vägguttag, måste denna 
utrustning efterleva IEC-62368 (eller IEC-
60065, IEC-60950 till 20 juni 2019) eller mot-
svarande säkerhetsstandarder.
Uppladdningsbart batteri
Försök inte att öppna Streamer. Det kan skada  
batteriet

Försök aldrig att byta ut batteriet. Om batteriet 
måste bytas ut, ska du returnera din enhet till 
leverantören. Garantin upphör att gälla om det 
finns tecken på otillbörligt intrång i batteri-
facket.
Säkerheten för uppladdning av batterier med 
USB-sladden avgörs av den externa utrust-
ningen. När den är ansluten till extern utrust-
ning som anslutits till ett vägguttag, måste 
denna utrustning efterleva IEC-62368 (eller IEC-
60065, IEC-60950 till 20 juni 2019) eller mot-
svarande säkerhetsstandarder.
Kvävningsrisk och risk att svälja batterier 
eller andra små delar
Streamer, dess delar samt batterier bör förvaras 
utom räckhåll för barn och andra personer som 
riskerar att svälja dessa delar eller på annat sätt 
skada sig själva. 
Om någon sväljer ett batteri eller en hörapparat, 
måste läkare uppsökas omedelbart.

 Varningar
Korskontroll
Din Streamer ska förvaras utom räckhåll för barn 
eller andra som skulle kunna kontrollera dess 
funktioner, för att säkerställa din personliga 
säkerhet och undvika felaktig användning.
Använda Streamer med halsband
Om halsbandet skulle fastna i något medan du 
bär den, är det utformat så att det lossnar auto-
matiskt. Försök därför aldrig korta ner eller modi-
fiera halsbandet. Halsbandet ska inte användas 
till barn som väger mindre än 11 kg.
Värme och kemikalier 
Streamer får aldrig utsättas för hög värme. 
Lämna den t.ex. aldrig i en parkerad bil som står i 
solen. Streamer får inte torkas i mikrovågsugn 
eller vanlig ugn. Kemikalier i kosmetika, hårspray, 
parfym, rakvatten, hudlotion, myggmedel och lik-
nande produkter kan skada Streamer. Du ska all-
tid avlägsna Streamer innan du använder dessa 
produkter och se till att den hunnit torka innan 
användning.

Röntgen/CT/MR/PET-scanning, elektroterapi 
och kirurgi
Avlägsna Streamer före röntgen/CT/MR/
PET-scanning, elektroterapi, kirurgi osv. efter-
som den kan skadas av starka elektromagnetiska 
fält.
Aktiva implantat
Iaktta försiktighet om du har aktiva implantat. Du 
ska följa riktlinjerna som tillverkare av implanter-
bara defibrillatorer och pacemakes lämnar för 
användning tillsammans med mobiltelefoner och 
magneter, eftersom hörapparater och dess tillbe-
hör i likhet med mobiltelefoner innehåller radio-
sändare. 

 Varningar
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Eventuella biverkningar
Vanligtvis icke allergiframkallande material i 
Streamer kan i undantagsfall orsaka hudirrita-
tion eller annan åkomma. 
Kontakta en läkare vid eventuella problem.
Användning i trafik
Användning av Streamer kan distrahera dig. Var 
medveten om din omgivning när du använder 
Streamer. 
Följ den nationella lagstiftningen gällande 
användning av kommunikationsenheter i trafik.
Användning på flygplan
Din Streamer har Bluetooth. Använd inte Strea-
mer ombord på flygplan, om inte flygplansperso-
nalen uttryckligen gett dig tillstånd.

Explosionsrisk
Strömkällan i din Streamer alstrar inte tillräckligt 
med energi för att orsaka brand vid normal 
användning. Streamer har inte testats enligt 
överensstämmelse med internationella standar-
der som gäller för explosiva miljöer. Vi rekom-
menderar att du inte använder Streamer i miljöer 
där explosionsrisk föreligger.
Störningar 
Streamer har genomgått grundliga tester för 
störningar enligt de strängaste internationella 
normerna. Men störningar mellan Streamer och 
andra enheter (t.ex. vissa mobiltelefoner, CB-en-
heter, butiksstöldlarm och andra trådlösa enhe-
ter) kan förekomma. Om detta inträffar, öka 
avståndet mellan Streamer och den störande 
enheten.

 Varningar
Mobiltelefoner, kompatibilitet
På www.oticon.se/connectline kan du finna de 
mobiltelefoner som testats av Oticon och som 
vid testtillfället uppfyllde kraven för kompatibili-
tet med ConnectLine. Oticon ansvarar dock inte 
generellt för sådan kompatibilitet. I synnerhet 
ansvarar inte Oticon för inkompatibilitet orsakad 
av framtida uppdateringar av mobiltelefonerna 
eller för inkompatibilitet med mobiltelefoner 
som inte ingått i dessa tester. Oticon har ingen 
ekonomisk ersättningsskyldighet för mobiltele-
foner som inte fungerar som förväntat. Läs kom-
patibilitetslistan innan du köper en ny mobiltele-
fon.

 Varningar
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Teknisk information

Modellnamn Streamer Pro 1.3A

Hanteringsanvisning
Driftsförhål-
landen

Temperatur: +10°C till +45°C
Luftfuktighet: <85% relativ fuktighet
Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa

Förvarings- 
och transport-
förhållanden

Temperatur och fuktighet får inte överstiga nedan angivna gränser 
under längre perioder vid transport och förvaring:
Temperatur: -20° C till +60° C
Luftfuktighet: <85% relativ fuktighet
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Streamer innehåller en radiosändare som använder kortvågsteknik med magnetisk indu-
ktion vid 3,84 MHz. Sändarens magnetfält är mycket svagt och ligger alltid under 15 nW 
(vanligtvis under -15 dBuA/m på 10 meters avstånd).

Streamer har en radiosändare som använder Bluetooth 2.4 GHz. Radiosändaren är svag 
och alltid under 10mW, motsvarande 10 dBm i total utstrålad effekt.

Streamer följer internationella standarder gällande radiosändare, elektromagnetisk kom-
patibilitet och mänsklig exponering. 

På grund av det begränsade utrymmet på Streamer återfinns all relevant godkännande-
märkning i detta dokument.

Ytterligare information finner du i:
Technical Data Sheets (TD) på www.oticon.se.

USA och Kanada
Enheten innefattar en radiomodul med följande ID-nummer för certifiering.

FCC ID: U28CL2STRM
IC: 1350B-CL2STRM
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Obs: 
Denna enhet efterlever del 15 av FCC-regelverket samt Industry Canadas RSS (utan 
licens) Användande har följande två förbehåll: (1) denna  
utrustning kan inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna utrustning kan påverkas av 
yttre störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Obs: 
Ändringar eller modifieringar av denna enhet som ej uttryckligen godkänts av den part 
som ansvarar för efterlevnad, kan upphäva användarens befogenhet att använda utrust-
ningen.

Denna digitala klass B-apparat efterlever Kanadas ICES-003.

OBS! Denna utrustning har testats och befunnits efterleva gränserna för en digital klass 
B-enhet i enlighet med del 15 i FCC-regelverket.

Dessa gränser är avsedda att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en 
bostadsmiljö. Denna enhet använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om 
den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga stör-
ningar på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier för att en viss installation 
inte kommer att orsaka störningar.
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Om denna enhet orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan 
bestämmas genom att man stänger av och slår på enheten, uppmanas användaren att 
försöka rätta till detta genom en eller flera av följande åtgärder:

• Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut enheten till ett annat nätuttag än det som mottagaren är anslutet till.
• Rådfråga tillverkaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
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Internationell garanti
Din Streamer har en begränsad internationell garanti från tillverkaren som gäller i 12 
månader från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti omfattar tillverkningsfel och 
materiella defekter på själva enheten, men inte tillbehör som t.ex. batterier, sladdar, 
strömenheter osv. Problem som uppkommit pga. felaktigt/olämpligt handhavande, åver-
kan, slitage, olyckshändelser, reparationer utförda av ej auktoriserad serviceverkstad 
eller om enheten har utsatts för frätande kemikalier, täcks INTE av garantin och garantin 
upphör då att gälla. Ovanstående garanti påverkar inte den lagliga rätt som tillämpas 
enligt nationell lagstiftning angående konsumentvaror.

Service
Ta med din Streamer till din audionom vid behov. Hen kan hjälpa dig med mindre problem 
och justeringar.

Tillverkaren deklarerar att denna Streamer överensstämmer med standardkraven samt 
övriga relevanta bestämmelser enligt direktiv 2014/53/EC. Deklaration gällande överens-
stämmelse finns att tillgå från tillverkaren.

Tillverkad av:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.oticon.se

Avfall från all elektronisk 
utrustning ska hanteras 
enligt lokala föreskrifter.
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Beskrivning av symboler som används i denna bruksanvisning
Varningar
Text som markerats med en varningssymbol måste läsas innan produkten 
används.
Tillverkare
Produkten tillverkas av den tillverkare vars namn och adress återfinns bredvid 
symbolen. Indikerar tillverkaren av medicinska produkter, enligt definition i EU-
direktiven 90/385/EEG, 93/42/EEG och 98/79/EG.
CE-märkning 
Produkten uppfyller kraven enligt direktiv 93/42/EEG om medicintekniska 
produkter. 
Elavfall (WEEE) 
Återvinn hörapparater, tillbehör och batterier i enlighet med lokala bestämmelser.
Som hörapparatanvändare kan du även returnera elektroniskt avfall till din 
audionom för kassering. Elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 
2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk 
utrustning (WEEE).
Överensstämmelsemärkning (RCM) 
Enheten överensstämmer med kraven på elsäkerhet, EMC och radiospektrum för 
produkter som tillhandahålls i Australien och Nya Zeeland.
Användning inomhus 
Indikerar att produkten får användas inomhus

Dubbel isolering  
Indikerar att produktens strömförsörjning är dubbelisolerad. Detta innebär en 
mycket låg risk för första fel, dvs. första fel kan inte inträffa. 
Märkning Made for Apple
Indikerar att enheten är kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.
Bluetooth-loggan
Registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. på alla platser där sådan 
användning kräver en licens.
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Beskrivning av andra symboler som används på märkningen
Ska hållas torr 
Indikerar en medicinsk enhet som måste skyddas från fukt.

Försiktighet 
Se bruksanvisningen avseende varningar och försiktighetsuppmaningar.

Katalognummer 
Indikerar tillverkarens katalognummer för identifiering av den medicintekniska 
produkten.
Serienummer 
Indikerar tillverkarens serienummer för identifiering av den medicintekniska 
produkten.
Vägguttag för strömförsörjning 
Anger hur mycket ström skickas från uttaget till din elektriska apparat.

Se bruksanvisning
Indikerar behovet att konsultera en bruksanvisning.

Japan TELEC-etikett och Japan JATE-etikett
”R” indikerar märkning för certifierad radioutrustning.
”T” indikerar att enheten kan anslutas till telefonnätet.

Singapore IMDA-etikett
Indikerar att enheten uppfyller de standarder och specifikationer som publiceras 
av Info-Communications Media Development Authority (IMDA) och är kompatibel 
med de offentliga telekommunikationsnäten i Singapore och orsakar inte 
radiofrekvensinterferens med andra auktoriserade radiokommunikationsnät
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Ljudsladd för telefoni  50
Mobiltelefon  33
Sladd  50
Trådlös  52, 54

Headset ljudsladd  50
Hörlurar. See Headset; See Headset

L
Laddning  18
Ljud. See musik
Ljud (musik)  48

Lyssna på musik  48
Sladd  48
Trådlös  52

Ljudsladd  9
Ljudsladd för headset  50
Ljudsladd för telefoni  50
Lyssna på ljud  48
Lyssna på musik  48

M
Mikrofon  42
Minitele-sladd  48, 50
Mobiltelefon  33
MP3-spelare  52
Musik  52

Lyssna på musik  48
Sladd  48
Trådlös  52

N
Neka samtal  38

P
På/av  16
Parkoppling  26

Läge  26
Ta bort  28

PC. See Dator
Personliga inställningar  38

Index

A
A2DP-enhet. See Musik, trådlöst
Aktivera ”tyst läge”  24
Antenn  12
Återuppringning av senaste nummer  38
Avsluta samtal  36

B
Batteri  22

Kapacitet  22
Laddningstid  22
Lite  20
Livslängd  22
Uppladdningsbar  18

Besvara samtal  34
Bluetooth  52
Byta program  24

C
ConnectLine

Telefon  40
TV  44

D
Dator

Ljudsladd för headset  50
Musik/ljudsladd  48
Musik/ljud - trådlöst  52

F
Fast telefon  40
Fjärrkontroll  24
Flygplan, användning på  66
FM  58
FM-sko. See FM

H
Hänvisa samtal  39
Headset  9
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PIN-kod  27
Prata i telefon  41

R
Rengöring  61
Reservdelar  62
Ringa samtal  36
Röstuppringning  38

S
Samtal

Avsluta  34, 36
Hänvisa  39
Neka  38
Ringa  36
Svara  34

Skötsel  61
Skyddshölje  62
Statisk elektricitet  30, 31

T
Ta bort parkoppling  28
Teknisk information  68
Telefonadapter  40
Teleslinga  56
Telespole  56
Tillbehör  62
Trådlös  52, 54
TV  44
Tyst läge  24

U
Uppladdningsbart batteri  18
Utan halsband  14

V
Varningar  64, 65, 66, 67
Volym upp/ner  24
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