HMS art.nr. 234181

Bruksanvisning
Stemmeforsterker, kroppsbåren
uten mikrofon
STFORSTKB-0
Den kroppsbårne stemmeforsterkeren er spesielt konstruert for personer med svak og meget svak
stemme. En avansert lydkjede med bl.a. 3 bånds equalizer sørger for optimal stemmegjengivelse.
Stemmeforsterkeren drives av et oppladbart litium polymer batteri og leveres med lader.
Det følger også med et regulerbart belte. Mikrofon type HODEB1 el. bestilles separat.
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Daglig bruk

Kombinert av/på bryter og volumkontroll (2) er plassert lett
tilgjengelig på toppen av stemmeforsterkeren.
Der finnes også indikatorlampe for PÅ/Lading (1),
mikrofontilkobling (4) og ladekontakt (3).
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På baksiden av kabinettet, under et deksel (8), finner du
nivåkontrollen for mikrofonen (5), samt justeringer for bass,
mellomtone og diskant (6).
Komme i gang

NB!
Før første gangs bruk må stemmeforsterkeren settes til lading.
Ladetiden er ca. 5 timer. Når rød LED slukker er enheten
ferdig ladet.
1. Det medfølgende beltet tres i hempene (7) bak på
stemmeforsterkeren.
2. Mikrofonen kobles til kontakt (4).
3. Slå på stemmeforsterkeren ved å vri volumkontrollen med klokken. Indikatorlampen (1)
lyser grønt.
4. Med volumkontrollen justerer du stemmeforsterkningen til ønsket nivå.
Ta på deg mikrofonen

Se bruksanvisning for den mikrofonen som skal benyttes.
Det anbefales å benytte AudioLink mikrofon type HODEB1.
NB!! Feil tilpasning av mikrofonen medfører ofte “feedback” og kraftig hyling i høyttalerne.
Justeringer

Stemmeforsterkerens forsterkertrinn er fabrikkinnstilt, men i enkelte tilfeller kan det være behov
for endringer:
1. Dersom du ønsker å benytte en annen mikrofon (anbefales normalt ikke) kan det være
nødvendig å tilpasse stemmeforsterkerens inngangstrinn til den nye mikrofonen. Dette
gjøres ved å justere nivåkontrollen (5) til maksimalt signalnivå uten forvrengning.
NB! Det er fare for feed-back (hyling) ved bruk av andre mikrofoner enn HODEB1!
2. Dersom du ønsker å endre lydbildet for å bedre passe til brukerens stemme, kan dette
gjøres ved å justere tonekontrollene (6).
NB! Tonekontrollene er fabrikkinnstilt for optimal stemmegjengivelse, så det oppfordres
til varsomhet med eventuelle endringer.
Brukstid

Etter fullført opplading har enheten minimum brukstid på 8 timer.
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Feilmelding

Dersom det oppstår en feil på batteriet vil indikatorlampen blinke med rødt lys.
Stemmeforsterkeren bør da straks leveres til reparasjon.
Enkel feilretting

Dersom Stemmeforsterkeren ikke virker, bør du sjekke følgende:
1. Slå senderen på. Indikatorlampen ved av/på-bryteren skal lyse grønt. Lyser den ikke , kan
batteriet være utladet. Sett stemmeforsterkeren til lading. Indikatorlampen skal da lyse
rødt.
2. Dersom batteriet går tomt for strøm mens stemmeforsterkeren er i bruk, kan den tilkobles
laderen samtidig som den fortsatt brukes. Indikatorlampen vil da lyse oransje. Ladingen
påvirkes ikke av at stemmeforsterkeren er påslått.
Tilgang til forsterkerens kontroller
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Funksjoner og tilkoblinger

1. Indikatorlampe, tofarget. Lampen har fire forskjellige indikeringer:
a. Grønt lys: Stemmeforsterkeren er PÅ
b. Rødt lys: Lader med stemmeforsterkeren AV
c. Oransje lys: Lader med stemmeforsterkeren PÅ
d. Blinkende rødt lys: Batterifeil
2. Kombinert av/på-bryter og volumkontroll.
3. Kontakt for tilkobling av medfølgende lader.
4. Kontakt for tilkobling av mikrofon.
5. Justering av signalnivå fra mikrofon.
6. Bass, mellomtone og diskantkontroller.
7. Beltehempe.
8. Deksel over kontrollpanel.
NB! Dekselet skal alltid være lukket når stemmeforsterkeren er i bruk!
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Leverandør

Rengjøring utført av bruker

Vestfold Audio AS
3241 Sandefjord

Stemmeforsterkeren kan rengjøres med myk
klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann.
Hjelpemiddelet må ikke utsettes for søl eller
sprut med vann.

Tekniske spesifikasjoner

Bruksområde:
Innendørs.
Driftsspenning:
7,4VDC/230VAC
(Lader)
Ladetid fra helt utladet: ca. 5 timer
Brukstid:
8 timer

Vedlikehold utført av bruker

Hjelpemiddelet er vedlikeholdsfritt.
Lagring når ikke i bruk

Oppbevares på et tørt og støvfritt sted.
Dersom du trenger hjelp til feilretting

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du
kontakte det sted hjelpemiddelsentralen
eventuelt har gitt deg opplysninger om, eller
til:

Fylles ut av hjelpemiddelsentralen

Vestfold Audio AS
Sandefjord

