
Dominosystemet består av en sändare och en mottagare. Så 
här använder du dem.

Mottagaren fångar upp tal i din närhet. Häng den runt halsen 
eller placera den på bordet framför dig.

The transmitter plockar upp tal längre bort. Placera den på 
andra sidan bordet – eller be din kollega, skolkamrat eller 
lärare att ta den på sig.
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Produkter som 
förenklar din vardag
I över 20 år har Bellman & Symfon arbe-
tat med att förbättra livskvaliteten för 
personer med nedsatt hörsel. Våra hör-
selprodukter består av en rad innovativa 
lösningar som är utvecklade I ett unikt 
samarbete mellan audionomer, audiolo-
ger, ledande forskare och användare. Hör-
selprodukter med oslagbar ljudkvalitet 
som är intuitivt lätta att använda.

Upptäck glädjen 
i att höra bättre
Domino Pro är ett trådlöst lyssningssystem som hjälper dig 
att delta obehindrat  i umgänget med dina nära och kära.  
Orden lyfts fram så att du hör dem klart och tydligt även när 
det är mycket som händer i bakgrunden. Domino levererar 
rent och klart tal, och fungerar vare sig du använder hör-
apparat dagligen eller bara hör lite sämre ibland. Det betyder 
att du inte behöver anstränga dig lika mycket för att höra.

Använd Domino på mötet eller seminariet, eller när du är ute 
på middag med vänner. Domino hjälper dig i de allra flesta 
vardagliga situationer.

Ett enkelt sätt att höra bättre
Domino använder digital signalbehandling för att filtrera 
bort oönskat bakgrundsljud och lyfta fram tal innan det 
når din hörapparat eller talprocessor. Det betyder att du 
enkelt uppfattar vad som sägs och kan delta i konversa-
tionen utan ansträngning.

Bara att peka och lyssna
Båda Dominoenheterna är utrustade med två olika slags 
mikrofoner. Den rundupptagande mikrofonen används i 
tysta miljöer, medan du med riktmikrofonen kan ’peka’ på 
den som talar i situationer då det är särskilt svårt att höra. 

Det är speciellt användbart i bullriga miljöer som till exem-
pel matsalar, restauranger och flygplatser där det annars 
kan vara svårt att uppfatta tal. 

Lyssna på den volym 
du önskar
Anslut Domino till din TV för att lyssna på den volym du 
önskar utan att störa övriga i familjen.  Du kan också följa 
ditt favoritprogram på radio eller lyssna på musik i ditt 
HiFi-system, samtidigt som familjens öron 
skonas. Vill du diskutera programmet 
med familjen så trycker du bara 
på mikrofonknappen.



HEMMA PÅ JOBBET I SKOLAN

Så fungerar Domino I paketet

FRAMFÖR TEVEN I BILENPÅ RESTAURANG

1. På bordet
Sändaren plockar upp ljud från 
andra sidan bordet och skickar det 
trådlöst till mottagaren. Mottagaren 
fångar också upp vad som sägs i din 
närhet, förstärker tal och rensar bort 
störande bakgrundsbrus.

2. Runt halsen
Sedan skickas talet trådlöst via 
halsslingan till hörapparaten eller 
cochleaimplantatets processor.

3. I örat
Hörapparaten eller talprocessorn 
förfinar ljudet ytterligare innan 
det når örat.

Allt ingår. I paketet ingår allt du behöver för att enkelt 
komma igång. Upptäck glädjen i att höra bättre med 
det trådlösa lyssningssystemet Domino Pro.

 Domino Pro sändare

 Domino Pro mottagare

 Tåligt reseetui

 Öronsnäckor 

 Mikrofon med klämma

 Stereokabel, 1.5 m

 Halsremmar

 Universalladdare

 Användarhandbok

 Komma igång-guide
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* Om du inte använder hörapparat, kan du välja att lyssna 
   med hörlurar eller öronsnäckor.

* 


