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Quick Guide til Sennheiser Flex5000
Denne quick guide er en hurtig genvej til de vigtigste funktioner på din nye Flex5000.
Vi henviser dog til manualen for en detaljeret og grundig beskrivelse af produktets
opsætning samt anvendelse.
Flex5000 består af en senderenhed, som placeres ved TV’et og en modtager enhed,
som kan klipses fast på tøjet. Modtagerenheden oplades på senderenheden.
Kan anvendes med høretelefoner eller halsteleslynge
Du kan tilslutte en vilkårlig hovedtelefon eller en halsteleslynge til høreapparaterne,
der har 3,5 mm-jackstik, til modtageren.
Forbind hovedtelefoner eller halsteleslynge med modtagerens jackstik.
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Brug af halsteleslynge
En halsteleslynge kan kun anvendes, hvis dit høreapparat understøtter en telespole
(du har t-spole i dit høreapparat). Husk derfor at stille dit høreapparat på den såkaldte
T-stilling.
Volumen op og ned
Du kan skrue op og ned for lydstyrken på din modtagerenhed.
Modtagerens volumen kan blive meget høj. Pas derfor på dine ører ved at starte på
lav lydstyrke og skrue langsomt op.

Indstilling af balance mellem højre og venstre øre
(kun ved brug af hovedtelefoner. Ikke relevant ved brug af halsteleslynge)
Tryk på balance (R) højre og L (Venstre) på senderen for trinvist at forøge eller
reducere lydstyrken på højre og venstre øre.
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Vælg mellem 3 høreprofiler
Høreprofilen indstilles på senderen. Se kort beskrivelse her i din quick guide, eller læs
den detaljerede vejledning i brugermanualen.
Sådan vælger du høreprofil
Gå frem på følgende måde for at vælge den bedste høreprofil.
1. Tænd lydkilden, og skift til en udsendelse, hvor der er meget tale fx et
nyhedsprogram. Tag din modtagers hovedtelefoner eller halsteleslynge på.

2. Tryk på tasten ”høreprofil” på senderen, og hold den nede i 2 sekunder for at
vælge næste høreprofil. Gentag trykket på tasten i 2 sekunder for at springe til
næste høreprofil.
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3. Vælg den høreprofil (1,2 eller 3), der skaber det bedste klangbillede for dig og
hvor du hører bedst. Din individuelle høreprofil er indstillet og gemt i
modtageren.

Reducér baggrundstøj i dit TV ved at aktivere ”taleforståelighed”
Hvis talen forekommer sammen med forstyrrende baggrundsstøj (fx
underlægningsmusik i film), så kan du reducere støjen i dit TV-program
ved at trykke på tasten ”taleforståelighed” på siden af din modtagerenhed.
Tryk på tasten ”taleforståelighed” for at slå funktionen til og fra.
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Sådan oplader du din modtager
Læg modtageren i senderens ladeholder, så lydstyrketasterne vender opad.
Modtageren rykkes magnetisk til den rigtige position. Det tager ca. 3 timer at oplade
modtageren helt. Ved fuld opladning har Flex5000 ca. 12 timers kapacitet.
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