PRODUKTBLAD Flexital-H
Sändare

Mottagare
Transformator

Annslut transformator
Till laddningsenheten

Laddningsenhet

Laddning av batteri
gul lampa är tänd

Laddning klar när Grön
lampa OK tänds

Talförstärkare Flexital- H är en trådlös batteridriven talförstärkare/hörhjälpmedel .
Flexital-H är utvecklad för patienter med svag röst eller dålig hörsel . I många fall är det det denna
kombination som gör att kommunikationsproblem uppstår .
Patienten med svag röst använder sändare kopplad till nacksetmikrofon . Mottagaren ansluts till hörlurar
eller hörsnäcka , volymen kan justera till lämplig nivå på mottagaren .
Man kan på detta sätt röra sig fritt i ex huset, och utan problem kommunicera med varandra oberoende
av dålig hörsel och svag röst .

Mottagare ansluten till hörlur
Mikrofonen anslutes enkelt till sändaren
För bästa funktion skall en nacksetmikrofon
användas.
Det går även att ansluta en klädmikrofon
Om rösten ej är för svag

Sändare
Mic

Till - Från

Vikbar antenn

Hörlur eller Hörsnäcka ansluts till mottagaren
Justera volymen till lämplig nivå på
mottagarens volymkontroll , den sitter på
vänster sida av mottagaren .

Mottagare
Batteri nivå

Hörlur Till - Från

Batteri nivå

Volymkontroll
Till hörlurar

Flexital-H är en flexibel trådlös talförstärkare . Mottagaren kopplas till hörlurar eller hörsnäcka.
Det går att använda flera mottagare till en sändare
Flexital - H levereras med 2 st mikrofoner: nacksetmik resp klädmikrofon .
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 .
Räckvidd är ca 100 meter i fri terräng .

Klädmik placeras så nära
munnen som möjligt,
Lämpligen i kragen

Nacksetmikrofon

Hörsnäckan kan justeras
Upp och ned samt vridas
Se pilarna.

Sändaren placeras
lämpligtvis i byxlinningen
vid behov kan antennen vikas

Hörlur

Hörsnäcka kan
anslutas i stället
för hörlur
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