Bruksanvisning Flexital-Sport
Flexital-Sport är ett trådlöst mikrofonsystem för anslutning till befintliga högtalaranläggningar
i ex gymnastiksalar eller idrottshallar .
Utrustningen är enkel att anpassa till olika förstärkare . Mottagarens adapterkabel
kopplas till förstärkarens CD eller AUX ingång se bilden nedan .Det finns adapterkablar med
olika kontakttyper för anslutning till olika förstärkaringångar .
Sändaren kopplas till en nacksetmikrofon . Sändaren har ett clips som fästes i ex byxlinningen.
På så sätt är den smidig att bära även när man utför ex gymnastikövningar.
Sändaren har volymkontroll så att man enkelt kan justera lämplig volym i ex gymnastikhallen.
Det går att kombinera mikrofonsystemet med ex befintlig CD spelare eller annan ljudanläggning.
Räckvidden är ca 100 meter.
Sändaren har uppladdningsbara batterier som räcker 8-12 tim .
Flexital-sport går att kombinera med Xena’s talförstärkare Flexital-2.
Utrustningen ansluts enkelt av skolans egen personal .
Har ni några frågor angående funktion mm vänligen kontakta Xena Medical tel 0470-774484.
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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

