Snabbguide för programmering av SpeechEasy PRO

Starta SpeechMaster II
Dubbelklicka på den röda SpeechMaster-ikonen, för att öppna programmet.

Inloggning
"admin" är redan registrerat som användarnamn. Klicka bara på Logga in

Programmera SpeechEasy PRO
•

Anslut SpeechEasy PRO med programmeringskabeln från Audio Pro C

•

Tryck på Connect

•

Sparade inställningar läses automatiskt från den anslutna SpeechEasy PRO.

•

Välj det antal program som ska användas (upp till 6 program).
Kom ihåg att Standard möjliggör att lanseringsprogrammet kan väljas
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(det program som SE PRO startar i, när den slås på).

• Kom ihåg att välja FAF-område, innan DAF och FAF justeras.
• För FAF-området ges 2 valmöjligheter, 0 - 4000 Hz och 4000 - 8000 Hz.
Om 0-4000Hz väljs, beräknas FAF enbart för frekvensområdet 0 - 4000Hz.
Frekvenserna från 4000 - 8000Hz ingår inte vid beräkningen och upplevs som naturligt ljud.
Vid valet 4000 - 8000Hz ingår allt ljud i beräkningen av FAF.

Viktiga tips vid utprovning av SpeechEasy PRO

•

FAF frekvensoptimering (Hz) förbättrar talsignalen, när FAF (HZ) används.
När FAF ställs in på 250 Hz, används 250 i FAF frekvensoptimering (Hz)
Vid FAF inställd på 125Hz används 125 i FAF frekvensoptimering, o.s.v.

Kom ihåg att trycka på Apply, för att aktivera inställningarna!
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Frekvensoptimering (Hz) används endast i en bullrig miljö

Val av standardljudprogram
•

Standardljudprogrammen D1, D3 och D4 finns med 3 förprogrammerade inställningar, för att
passa olika ljudmiljöer.

•

Välj D2 endast i de fall då användaren har en liten hörselnedsättning som finns dokumenterad
i ett hörseltest.

•

OBS! Programmen D5 och D6 används inte vid normal utprovning.
De utnyttjas enbart av tekniker, för testning av SE PRO.

•

Programmen D1, D3 och D4 ger olika förstärkning i frekvensområdena 800, 1500 och 2500Hz.

Alternativ

Användning och genomsnittlig förstärkning i högfrekvensområdet = dB

D1

Vanliga avlyssningssituationer ger mer naturligt ljud = 108 dB

D2

Extra förstärkning för användare med en liten hörselnedsättning = 118 dB

D3

Förstärkning av detaljer i svaga inkommande ljudsignaler = 115 dB

D4

Skyddar din hörsel, begränsar förstärkningen på utnivån = 95 dB

D5

Endast för tekniker vid test av SE PRO

D6

Endast för tekniker vid test av SE PRO
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(användaren måste lämna in ett audiogram)

Val av styrka för valda 1-6 program
•

Kom ihåg att styrkan kan justeras på olika sätt i de olika programmen (1-6).

•

När programmet D4 används, kan den egna rösten upplevas som något svagare än när man
använder D3.
För att få bättre balans mellan de olika programmen, utan att justera förstärkningen med
volymkontrollen, kan styrkan justeras något olika uppåt och nedåt i 1-6 program

Innan utprovningen slutförs
•

Ljudstyrkeregulatorns känslighet kan väljas mellan 10dB och 30dB.

•

10 dB är standardvalet.

•

Justera nivån (ljudstyrkan) vid varningssignal för låg batterinivå och vid varningssignal vid
programbyte. Välj mellan 8 nivåer - från 1 till 8 (steg 1 är den svagaste nivån.)

•

Kom ihåg: Vid utprovning bör alltid varningssignalen stängas AV.

•

Varningssignalen för batteri och program kan varieras med hjälp av olika 3 frekvenser,
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500Hz, 1000Hz eller 2000Hz.

Felsökning och åtgärder
SYMPTOM

MÖJLIG ORSAK

ÅTGÄRDER

Ingen kontakt med

Kontrollera om

Ändra anslutningsplats

SpeechEasy PRO erhålls, när

SpeechEasy PRO är

antingen på program

du trycker på "Connect"-

ansluten till samma sida

tillpassning eller på

knappen.

(vänster/vänster eller

kopplingsdosan

höger/höger), på både

(AudioPRO C).

kopplingsdosan och

Tryck på "Connect" igen.

programtillpassning.
Fortfarande erhålls ingen

Tillpassningsprogrammet

Byt sida (d.v.s. om

kontakt med SpeechEasy PRO, har förlorat kontakten med SpeechEasy PRO är
SpeechEasy PRO.

ansluten vänster/

åtgärdat enligt ovan

vänster, växla till höger/

eller

höger eller vice versa).

SE PRO kopplas ifrån under

Gör detta både på

tillpassning och återansluts

kopplingsdosan

inte då man trycker på

(AudioPro C) och i

"Connect".

tillpassningsprogrammet.
Tryck sedan "Connect"
igen.
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efter att man bytt sida och

