
Beknopte handleiding voor gebruikers van de Baha® 5 geluidsprocessor

Cochlear™ Wireless TV Streamer (draadloze tv-streamer)

Vraag uw audioloog of uw geluidsprocessor gekoppeld is met 
uw tv-streamer. Een geluidsprocessor die al eerder gekoppeld 
werd, hoeft niet opnieuw te worden gekoppeld. Als uw 
geluidsprocessor nog niet gekoppeld is, volg dan de instructies 
voor het eenvoudig koppelen van uw geluidsprocessor met uw 
tv-streamer op de laatste pagina van deze handleiding.

De tv-streamer ondersteunt zowel analoge als digitale audio-
input. Afhankelijk van uw tv, muziekinstallatie, computer of ander 
audioapparaat, kan de tv-streamer op verschillende manieren 
worden geïnstalleerd. Deze worden op de volgende pagina's 
besproken. 

Voor het installeren van de tv-streamer moet u in ieder geval 
de volgende handelingen uitvoeren (ongeacht het gebruikte 
audioapparaat):

Steek de voedingskabel in de micro-USB-
aansluiting van de tv-streamer.

Steek het andere uiteinde van de voedingskabel in 
een stopcontact. Sluit de tv-streamer aan op uw 
audioapparaat op één van de volgende 5 manieren.

De Cochlear Wireless TV Streamer (draadloze tv-streamer) 
biedt u kwalitatief hoogwaardig gestreamde audio vanuit uw tv, 
muziekinstallatie, computer of soortgelijk apparaat rechtstreeks 
naar uw geluidsprocessors. 

Opmerking: De tv-streamer kan worden gekoppeld met meerdere 
Baha geluidsprocessors voor bilateraal gebruik en om meerdere 
gebruikers naar dezelfde tv-streamer te laten luisteren.

Werkingsbereik 7 m

Stroomaansluiting 
(micro-USB)

Activiteitslampje (geel)

Stroomindicatielampje 
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Coaxiale 
audio-ingang

Koppeltoets
Mono/ 
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Analoge audio-ingang 
voor miniplug

Volume verlagen

Volume verhogen

Voordelen van uw Cochlear™ Wireless TV Streamer (draadloze tv-streamer)

Overzicht van het product Aan de slag

A

B

Optische (Toslink) 
audio-ingang
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De tv-streamer aansluiten op 
een analoge audiobron (bv. tv of 
muziekinstallatie). 

De tv-streamer aansluiten op een digitale audiobron via 
de coaxiale audio-ingang.

De tv-streamer aansluiten op een 
analoge audiobron via een miniplug 
die u in de hoofdtelefoonaansluiting 
van uw audiobron steekt.

De tv-streamer aansluiten op 
een analoge audiobron via een 
scart-aansluiting.

De tv-streamer aansluiten op een digitale audiobron via 
de optische (Toslink) audio-ingang.

Optische (Toslink) audio-ingang

Miniplug Miniplug

Steek de miniplug van de 
audiokabel in de audio-ingang van 
de tv-streamer. 

Steek het andere uiteinde van de 
audiokabel in de “AUDIO OUT”-
uitgang van de audiobron. De 
“AUDIO OUT”-uitgang is meestal 
gemarkeerd met “L – R” voor links 
en rechts, en bevindt zich normaal 
gesproken aan de achterkant van de 
audiobron.

A

B

Steek de miniplug van de 
audiokabel in de audio-ingang van 
de tv-streamer. 

A

Steek één van de stekkers van de optische audiokabel in de 
optische audio-ingang van de tv-streamer.

Opmerking: De meeste optische kabels worden geleverd met 
een klein beschermkapje om het uiteinde van de stekker te 
beschermen. Verwijder dit beschermkapje voordat u de kabel in 
de ingang steekt.

A

Steek de miniplug van de 
audiokabel in de audio-ingang van 
de tv-streamer.

A

C Steek de miniplug in de 
hoofdtelefoonuitgang van de 
audiobron.

Verbind de scart-aansluiting met 
de rode en witte stekkers aan het 
andere uiteinde van de audiokabel.

B

Steek de scart-aansluiting in de 
scart-uitgang van de audiobron.

C

Verbind de miniplug met de rode 
en witte stekkers aan het andere 
uiteinde van de audiokabel.

B

Steek het andere uiteinde van de optische audiokabel in de 
“Digital Audio Out/Optical”-uitgang van uw audiobron.

B

Steek één van de stekkers van de coaxiale audiokabel in de 
coaxiale audio-ingang van de tv-streamer. 

A

Steek het andere uiteinde van de coaxiale audiokabel in de 
“Digital Audio Out/Coaxial”-uitgang van uw audiobron.

B

De Cochlear Wireless TV Streamer (draadloze tv-streamer) gebruiken

Miniplug

Coaxiale audio-ingang
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Opmerking: Als de koppeling gelukt 
is, hoort u een melodietje dat in uw 
geluidsprocessor(s) wordt afgespeeld.

U bent nu klaar om de tv-streamer 
te gebruiken!

Stroomindicatie-
lampje (groen)

Koppeltoets

A Zorg ervoor dat de tv-streamer  
is aangesloten op een 
stopcontact en dat het groene 
stroomindicatielampje aan is.

Zet uw geluidsprocessor uit.B

C Druk eenmaal op de koppeltoets 
van de tv-streamer om de 
koppelmodus te activeren.

Als het activiteitslampje knippert, 
is de koppelmodus geactiveerd. 
De koppelmodus zal 20 seconden 
actief blijven. 

D

Zet, terwijl het activiteitslampje 
knippert, uw geluids processor aan.

E

U kunt maximaal drie tv-streamers 
koppelen met uw geluidsprocessor(s).

Wilt u een tweede of derde tv-streamer 
koppelen, volg dan de stappen  
A  en B  links van deze kolom.

Toetsdrukken 
voor koppeling LED knipperpatroon Kanaal

Het gele indicatielampje op de 
voorkant van de tv-streamer zal nu 
twee- of driemaal per 2 seconden 
oplichten om aan te geven dat de 
tv-streamer klaar is om te worden 
gekoppeld via kanaal 2 of 3 van de 
geluidsprocessor.

Druk vervolgens twee of drie keer 
op de koppeltoets van de tweede 
tv-streamer.

C

D

Voltooi het koppelingsproces door 
de geluidsprocessor(s) aan te zetten.

E

Meerdere tv-streamers koppelen met 
één geluidsprocessor

De tv-streamer koppelen met uw Baha geluidsprocessor

Na installatie kunt u luisteren naar gestreamde audio vanuit de 
tv-streamer door middel van de volgende eenvoudige stappen: 

Zet eerst uw tv, geluidssysteem of computer aan, druk vervolgens 
op de toets op uw geluidsprocessor(s) en houd deze ingedrukt 
(lang drukken). Indien nodig moet dit voor elke geluidsprocessor 

afzonderlijk worden gedaan om in beide oren gestreamde audio 
te horen.

Druk de toets op uw geluidsprocessor kort in en laat hem 
weer los. 

Stoppen met streamen via de geluidsprocessor

Starten met streamen via de geluidsprocessor

De Cochlear Wireless TV Streamer (draadloze tv-streamer) gebruiken
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Ondersteuning

Uitgebreide informatie over de Cochlear Wireless TV Streamer 
(draadloze tv-streamer) vindt u in de gebruikershandleiding. 

Uitgebreide informatie over de Cochlear Baha geluidsprocessor 
vindt u in Deel A van de gebruikershandleiding.

Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha SoftWear, BCDrive, DermaLock, Vistafix and WindShield are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Cochlear, 
SmartSound, Hear now. And always and the elliptical logo are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Limited. Dolby and the dolby-D symbol are trademarks of Dolby Lab. © Cochlear Bone 
Anchored Solutions AB 2015. All rights reserved. JUL15.

Visit www.cochlear.com to learn about our 
full range of apps and wireless accessories.

Ga naar www.cochlear.com voor meer 
informatie over ons volledige aanbod van 
apps en draadloze accessoires.

633319-00. Translation of 630652-00.


