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Sändare

Mottagare
Transformator

Annslut transformator
Till laddningsenheten

Laddningsenhet

Laddning av batteri
gul lampa är tänd

Laddning klar när Grön
lampa OK tänds

Talförstärkare Flexital- combi är en trådlös batteridriven talförstärkare som går att koppla till hörlurar eller
Högtalare .
Den består av en sändare ,mottagare och högtalarenhet ,de drivs med laddningsbara batterier .
Flexital-combi är främst avsedd för att personer med svag röst .
Räckvidden är ca 100 meter ,drift tiden är ca 10 timmar
Vid laddning, anslut transformator till laddningsenhetens uttag på bakstycket. Sätt sändare resp
mottagare laddningsenheten vid laddning tänds gul lysdiod när laddningen är klar tänds grön lysdiod .
Ladda högtalaren i uttaget märkt ladd se högtalarens baksida , använd laddare märkt
” laddare för högtalare”

Anslut mikrofon till sändarens uttag märkt MIC använd nackset eller klädmikrofon .
Sätt till-från brytaren i läge on , kontrollera att batteri nivå lampan batt low ej lyser rött
Anslut hörlurar eller hörsnäcka till uttag EAR på mottagaren .
Sätt till-från brytaren i läge on , kontrollera att batteri nivå lampan batt low ej lyser rött.
Tala i mikrofonen och justera hörlurens volym till lämplig nivå med volymkontrollen på
mottagaren sida.
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Volymkontroll
Till hörlurar

Mottagare ansluten till högtalare
Flexital Combi kan monteras på högtalare se fig nedan . När mottagaren monterats på högtalaren
sätt då högtalarens till-från knapp i läge till samt sätt mottagarens till-från knapp i läge on .
Kontrollera att mikrofonen är monterad på sändaren samt att den är tillslagen till-från brytaren
Skall stå i läge on.
Tala i mikrofonen och justera ljudvolymen till lämplig nivå på mottagarens volymkontroll .
Vrids volymen upp för mycket blir det lätt rundgång ”tjut” i högtalaren vrid då ner volymen
för att Minska rundgången .
Placera ej högtalaren för nära mikrofonen därför det uppstår lätt rundgång ”tjut” i högtalaren ,
det är Lämpligt att ha minst 1-2 meter mellan högtalare och mikrofon för att bästa ljud
skall erhållas .
Högtalaren bör laddas ca 10 tim , anslut laddaren till högtalarens uttag märkt ladd.

Montera högtalarens kontakt i
mottagarens uttag märkt EAR .
Montera mottagaren på högtalrens baksid .
Mottagarens clipps passar i hållaren på
Högtalarens baksida .
Till-från
mottagare .
Volymkontroll
Till högtalare .

Laddning uttag
Till-från högtalare

Flexital-combi är en flexibel trådlös talförstärkare . Mottagaren kan kopplas till hörlurar eller
högtalare.
I vissa situationer kan det vara en fördel att använda hörlurar, det betyder att man kan röra sig
fritt och ändå höra den röstsvage tala.
Finns det behov att flera vill lyssna samtidigt eller om det känns obekvämt att bära på hörlurarna
kan mottagaren anslutas till högtalaren .
Flexital combi levereras med 2 st mikrofoner: nacksetmik resp klädmikrofon .
Används högtalaren rekommenderas att nacksetmikrofon användes .
OBS! det finns en inbyggd mikrofon i sändaren men den har ej bra ljudkvalitet använd därför
alltid extern mikrofon som ansluts till sändarens uttag märkt MIC.
Batteribyte sker genom att öppna batteriluckan på sändarens resp mottagarens baksida
använd endast laddningsbara batterier godkända av Xena Medical .

Nacksetmikrofon

Klädmik placeras så nära
munnen som möjligt,
Lämpligen i kragen

Hörsnäckan kan justeras
Upp och ned samt vridas
Se pilarna.

Sändaren placeras
lämpligtvis i byxlinningen
vid behov kan antennen vikas

Högtalare med
förstärkare
Hörlur

Hörsnäcka kan
anslutas i stället
för hörlur

Mottagaren monteras bak på
högtalaren med hjälp av clipps
som sitter på mottagaren

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

