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

Flexital- H är ett trådlöst batteridrivet hörselhjälpmedel .
Flexital-H är utvecklad för elever med auditiv perceptionsstörning eller andra koncentrationsstörningar
Som ex ADHD. Det har visat sig att även elever med dyslexi har haft hjälp av denna utrustning .
Läraren bär på en sändare som är ansluten till en mikrofon. Lärarens tal överförs trådlöst till mottagaren
som eleven bär .Mottagaren ansluts till hörlur eller hörsnäcka typ freestyle volymen justeras med
volymratten på mottagaren . Eleven får på detta sätt en distinkt ljudöverföring från läraren .
Störmoment från omgivningen minskar och koncentrationen fokuseras på lärarens röst .
Lärare:
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

Elev:
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
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Det går att ansluta obegränsat antal mottagare till en sändare
Sändare och mottagare har 16 olika frekvenser det medger att det går att använda
16 system samtidigt, det är således ej några problem att använda dem i angränsande klassrum
utan att de stör varandra.
Det är enkelt att justera frekvensen på mottagare resp sändare det medför att man på ett enkelt
sätt kan anpassa systemet utefter de behov och förutsättningar man har .
Mottagaren kan även användas till Xena’s talförstärkarsystem Flexital-2 .
Flexital - H levereras med 2 st mikrofoner: nacksetmik resp klädmikrofon . Till mottagaren går det
att ansluta standard hörlurar eller freestyle hörlurar som ex eleven är van att använda.
Utrustningen levereras med en laddare som har laddningsautomatik
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 .

Nacksetmikrofon

Klädmik placeras så nära
munnen som möjligt,
Lämpligen i kragen

Sändaren placeras
lämpligtvis i byxlinningen
vid behov kan antennen vikas

Hörsnäckan kan justeras
Upp och ned samt vridas
Se pilarna.

Hörlur

Hörsnäcka kan
anslutas i stället
för hörlur
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