Bruksanvisning för talförstärkare MMT-4
Så här använder ni talförstärkaren MMT-4
1. Ladda talförstärkaren.
Kontrollera att talförstärkaren är avstängd under laddningen.
Talförstärkaren stängs av genom att vrida volymratten till
Vänster till det hörs ett knäppljud – MIN VOLYM

Anslutning till extra
Högtalare mm.
Mikrofon anslutning

Ladd uttag

2. För längsta livslängd på batteriet bör det laddas 10-12 timmar
3. Batteriet har en drift tid på ca 8 tim
4. Sätt på talförstärkaren samt ställ in ljudvolymen på volymratten
5. Placera mikrofonen så nära mungipan som möjligt se instr på baksidan
6. Vid rundgång ”tjut” i högtalaren minska volymen något
7. Vid behov kan mikrofonkabeln förlängas med förlängningssladd
8. Det går vid behov att haka av halsremmen från talförstärkaren
Mikrofonarmen är flexibel och kan
Justeras för bästa anpassning
För bästa ljudupptagning skall micken
vara så nära mungipan som möjligt.
Talförstärkarens halsband kan justeras
med justerspänne på bandet

Talförstärkaren kan bäras
under kläderna eller i
byxlinningen med hjälp av
klippset som sitter på baksidan
Det går att haka av
Bär remmen.

Förlängningssladd till mikrofon
Anslutes till
mikrofonkontakt

Anslutes till MMT-4
MIC uttag

Har ni några frågor angående funktion m m. Kontakta Xena Medical AB
Tel 0470-774484 Fax 0470-774485 E post conny@xenamedical.se

Volym kontroll
samt till-från

Justering av nackset
Talförstärkaren levereras med ett lättvikts nackset, det väger endast 13 gr .Nacksetet går
att justera det är viktigt att justera det för bästa passform. Nacksetet är tillverkat av en
fjädrande metalltråd som håller för att bockas.
Det är viktigt att det sitter bekvämt och säkert, därför finns det
3 olika storlekar stor ,normal samt liten.
Om storlek ej benämnes vid beställning levereras normalstorlek .
Passar ej levererad storlek kontakta Xena Medical för byte till lämplig storlek ,
Xena Medical byter kostnadsfritt vid nylevererad talförstärkare.

Tänj eller pressa ihop metalltråden för bästa passform .Bågen är tillverkad
av ett fjädermaterial som ej går att bryta av . Bocka tillräckligt mycket så
att den ej fjädrar tillbaka efter bockningen.
Nacksetet skall sitta säkert och bekvämt efter justeringen .
Bocka enligt figuren till vänster
passar nacksetet ej efter justering är det troligen fel storlek. Byt ut till
lämplig storlek ,
kontakta Xena Medical för utbyte till rätt storlek .

Det är viktigt att justera bågarna så att de ej
klämmer eller skaver vid örat . Nacksetet passar
även tillsammans med glasögon

Mikrofonarmen är av flextyp och
skall justeras så att mikrofonen sitter
vid mungipan , sitter mikrofonen för
nära munnen kan det uppstår det
plåsljud när man talar .

När nacksetet är rätt justerat skall mikrofonen sitta
vid mungipan se figur till vänster . Mikrofonens
placering är mycket viktig för bästa förstärkning av
rösten skall erhållas

