Mino
Samtalsförstärkare

Upptäck glädjen
i att höra bättre
Mino är en samtalsförstärkare som hjälper dig att delta
obehindrat i umgänget med dina nära och kära. Den lyfter
fram orden så att du hör dem klart och tydligt även när
det är mycket som händer i bakgrunden. Det betyder att
du inte behöver anstränga dig lika mycket för att höra.
Du kan använda Mino till exempel när familjen samlas
kring middagsbordet, i affären eller för att lyssna på radio
och TV. Mino levererar rent och klart ljud och fungerar
både med och utan hörapparat.

är jag
” Numera
inte lika trött

efter släktkalaset

”

pratar vi inte
” Nu
längre förbi varandra

”

På tu man hand

På tillställningar

Även i lugna miljöer kan det ibland vara svårt att uppfatta
detaljerna i ett samtal.

Restaurangbesök och släktkalas är ofta stimmiga
tillställningar med hög ljudnivå och många som pratar
samtidigt. Då kan det vara extra ansträngande att följa
med i konversationen. Efter att ha tröttnat på att be folk
upprepa sig är det lätt att man till slut tystnar.

Lägg Mino på bordet framför den du pratar med och ställ
in önskad volym så sköter Mino resten. Du kan välja att
lyssna med hörlurar, öronsnäckor eller stetoclips. Mino är
också ett utmärkt komplement till hörapparaten när det
är mycket som händer i bakgrunden. Då rensar den bort
ljud som stör och förtydligar talet ytterligare innan det
når hörapparaten.

 Hörlurar

 Öronsnäckor

 Stetoclips

Med Mino kan du höra bra även i bullriga miljöer. Rikta
Mino mot personen du vill prata med och växla till riktmikrofon så rensas sorlet i bakgrunden bort samtidigt
som talet i din närhet lyfts fram.

 Halsslinga
En halsslinga använder
du för att ansluta Mino
till hörapparat eller
cochleaimplantat.

Framför TV:n

På bio eller konsert

När man har svårt att höra är det lätt att volymen på Tv:n
och radion blir väldigt hög. Något som inte alltid uppskattas av övriga familjemedlemmar.

Ett bio- eller konsertbesök är ett trevligt avbrott från vardagen. Men om man behöver anstränga sig för att höra är
det lätt att upplevelsen går förlorad.

Nu finns det ingen anledning att höja volymen för att
höra bättre. Anslut Mino med medföljande kabel så
kan du lyssna på den volym du önskar samtidigt som
familjens öron skonas. Vill du diskutera programmet med
familjen så trycker du på mikrofonknappen. Då kan du
delta i konversationen samtidigt som du hör TV:n.

Många offentliga lokaler som till exempel biografer, konserthallar och kyrkor är utrustade med hörslinga. I dessa
lokaler fångar Mino upp ljudet från filmen, orkestern eller
talaren med hjälp av en inbyggd telespole. Du kan också
kombinera ljudet från hörslingan med den inbyggda
mikrofonen när du vill prata med personen bredvid dig.

 Kabelsats, 5 m

 T-symbol
Titta efter en skylt med
T-symbol nästa gång du
besöker din favoritbiograf
eller konserthall.

behöver jag
”Nu
inte oroa mig för
att höra fel ”

På apoteket

I bilen

Om farmaceutens röst flyter ihop med bakgrunden när
man ska hämta ut sitt recept är det lätt att man missar
viktig information. Å andra sidan vill man inte att rådgivaren skall prata för högt så att andra råkar höra
något privat.

I en bullrig bilmiljö kan det vara väldigt tröttande att
fokusera på trafiken och samtidigt försöka följa med i ett
samtal. Förutom störande trafikbuller sitter passagerarna
ofta vända ifrån dig.

Lägg Mino på disken så hör du klart och tydligt vad
biträdet säger utan att hon behöver höja rösten. Du kan
också ta med dig samtalsförstärkaren in till doktorn på
ditt läkarbesök.

Häng Mino runt halsen på ditt resesällskap så filtrerar
den effektivt bort trafikbullret samtidigt som den lyfter
fram orden. Sitter ni längre ifrån varandra kan du istället
välja att ansluta en liten myggmikrofon som du fäster på
ressällskapets kläder med en klämma.

 MicroSet™

 Reseetui

MicroSet™ är ett tillbehör som
består av en diskret myggmikrofon och en öronsnäcka. Fäst
myggmikrofonen på kavajslaget så kan du ha Mino i fickan
och få händerna fria för annat.

Reser du ibland? Beställ då
ett tåligt reseetui i canvas
som är speciellt utformat för
att skydda Mino och dina
olika lyssningstillbehör.

Liten och lätthanterlig
Du är igång på några minuter
Mino är liten och lätt som en mobiltelefon och ryms diskret i fickan. Den är intuitivt enkel att använda och du når
allt du behöver med en knapptryckning.
Mino är dessutom utrustad med ett uppladdningsbart batteri
som varar i hela 18 timmar. Det är tillräckligt för en hel dags
umgänge, en helkväll med film eller en dagsutflykt i bilen.

Rent och klart ljud
Hör utan ansträngning
Mino är utrustad med den senaste digitala tekniken och
levererar rent och distinkt ljud med samma kvalitet som
i moderna CD och DVD-spelare. Den filtrerar effektivt
bort störande bakgrundsljud och lyfter fram tal så att du
kan delta i samtalet utan att bli trött i huvudet.

Riktmikrofon
Peka och lyssna
Mino har både rundupptagande mikrofon och riktmikrofon. Med riktmikrofonen kan du ”peka” på den som
talar samtidigt som den allmänna ljudnivån blir mindre
störande. Riktmikrofonen är speciellt användbar i bullriga
miljöer som till exempel restauranger, stationer och caféer, där det annars kan vara mycket svårt att urskilja tal.

Så använder du
Mino med hörapparat
Mino förtydligar tal och rensar bort störande
bakgrundsljud innan det når hörapparaten eller
hörselimplantatet. Det renare ljudet gör att du inte
behöver anstränga dig så mycket för att höra vad
som sägs. Här kan du se hur det praktiskt går till.

Funktioner
1. På bordet
Mino fångar upp ljudet,
rensar bort störande
bakgrundsbrus och
förtydligar tal.

Riktmikrofon
Rundupptagande mikrofon
Digital signalbehandling
Digital brusreducering
Tonkontroll
Volymkontroll
Balanskontroll
Inbyggd telespole

2. Runt halsen
Halsslingan överför det
förstärkta ljudet trådlöst
till hörapparaten eller
hörselimplantatet.

Uppladdningsbart batteri
Ingång för extern ljudkälla
Avancerad mixfunktion
Mixar ljudet från den inbyggda
mikrofonen med signalen från:
 Halsslinga (MT-läge)
 Linjeingång
 Extern mikrofon

Avancerad inställningsmeny
3. Vid örat
Hörapparaten eller
hörselimplantatet förfinar
ljudet ytterligare innan
det når örat.
Kräver hörapparat med telespole

I paketet
Mino samtalsförstärkare
Halsrem
Bältesclip
Användarhandbok
Universalladdare















Paketets innehåll kan variera

Produkter som
förenklar din vardag
I 20 år har Bellman & Symfon arbetat med
att förbättra livskvaliteten för personer
med nedsatt hörsel. Våra hörselprodukter består av en rad innovativa lösningar
som är utvecklade i ett unikt samarbete
mellan audionomer, audiologer, ledande
forskare och användare. Hörselprodukter
med oslagbar ljudkvalitet som är intuitivt
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lätta att använda.

bellman.com

