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Sender og modtager i samme enhed 
Fleksibilitet er kodeordet for ListenTalk Education Kommunikationssystemet. 

ListenTalk Education enhederne er alle identiske, men har flere funktioner:  

 

ListenTalk som Elevmodtager 

Når ListenTalk enheden tilføres ListenTalk halsteleslyngen fungerer den som en 

elevmodtager. Enheden modtager lyden fra de andre ListenTalk sendere og sender 

lyden via halsteleslyngen til elevens høreapparat/CI. Eleven skal have telespole i 

høreapparater/CI for at modtage lyden.  

ListenTalk enhederne kan også anvendes med hovedtelefoner. Hovedtelefonerne 

tilsluttes fysisk en af enhederne og lyden fra lærermikrofonen samt de øvrige tryk og 

tal-enheder modtages af den enhed, der er påført en hovedtelefon. 

Da alle enhederne både fungerer som modtagere og sendere, kan der i princippet 

tilsluttes halssteleslynger eller hovedtelefoner til samtlige enheder. Dette er en fordel 

i klasser med flere hørehæmmede elever, eller hvor der også er elever med APD og 

andre koncentrationsvanskeligheder i klassen. 
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Opladning             

Opladekuffert: 

ListenTalk Ladekuffert kan oplade 16 enheder samtidig. Ladekufferten har 

strømindgang på kuffertens yderside og der medfølgende oplader, som isættes 

almindelig stikkontakt.  

Der er ligeledes USB stik på kuffertens yderside til brug ved programmering (kun 

tekniker). 

Ladekufferten har tillige opbevaringsplads til halsslynger, hovedtelefoner, diverse 

audiostik, bælteklips samt røde ”leader clip” til montering på lærermikrofoner.  

Ladekufferten har magnetiske ladestik for nem og fejlfri opladning. 

 

Enhederne slukker og tænder selv i forbindelse med ladning: 

Når ListenTalk Education enhederne oplades, isættes de direkte i kufferten. 

Enhederne skal ikke slukkes først, men slukker automatisk selv, når de sættes til 

opladning. Ligeledes skal de heller ikke tændes før brug. Så snart de tages op af 

kufferten, tænder de selv og er klar til brug.  

 

Ladning via separat kabel:  

ListenTalk Education enhederne kan naturligvis også oplades enkeltvis via standard 

mikro USB ladestik tilsluttet PC eller stikkontakt. 

 

ListenTalk som lærermikrofon 

Klik den røde medfølgende ”Leader Clip” på en hvilken som helst af ListenTalk 

enhederne. Enheden får nu masterfunktion og fungerer som lærersender. Enhedens 

tryk-og tal knap skifter ligeledes funktion, når enheden får tilført den røde ”Leader 

Clip”. Knappen kan nu i stedet anvendes som ”mute” knap, når læreren ikke ønsker, 

at mikrofonen skal videresende lyden, fx i pauser og lignende. 

Lærermikrofonen kan også anvendes med knaphulsmikrofon eller boom-mikrofon. 

 

ListenTalk som elevmikrofon 

Alle ListenTalk enheder har en ”tryk og tal” knap og fungerer således som 

elevmikrofoner. Der kan anvendes lige så mange elevmikrofoner, som der er behov 

for i klassen.  

Elevmikrofonen viser i display med timeglas, hvis den er optaget, fordi en anden elev 

har trykket sig ind og taler.  
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Parring af nye grupper – Holddeling og gruppearbejde 
Ved holddeling eller gruppearbejde kan man med fordel parre nogle af enhederne 

sammen i en ny gruppe, som man kan tage med til et andet lokale.  

ListenTalk enhederne kan parres på 2 måder:  
1) Den røde ”Leader Clip” påsættes en af enhederne og det antal enheder (halsslyngemodtager og 

elevmikrofoner), man ønsker at parre sammen med mastermikrofonen sættes i opladekufferten. 

Ved et enkelt tryk på parringsknappen i ladekufferten parres enhederne sammen.  

2) Tryk på ”parringsknappen” på lærermikrofonens front i højre side og afvent parringssymbol i display. 

Når symbolet blinker holdes resten af enhederne en ad gangen op mod bagsiden af lærermikrofonen 

i ca. 1 sekund for hver enhed. Når enheden er parret lyder et bekræftende ”bib” og den næste 

enhed holdes op mod bagsiden af lærermikrofonen. Når alle enheder er parret med 

lærermikrofonen trykkes ”parringsknappen” afslutningsvist igen en enkelt gang for at afslutte 

parringstilstanden.  

Når holdarbejdet/gruppearbejdet er færdigt kan mikrofonerne ligeså nemt og hurtigt 

parres tilbage til klassens lærermikrofon – enten via parring i kuffert eller via parring 

af enhederne ”bagside mod bagside”.  

 

Tilslutning til eksterne medier og højtaler 
Tilslutning til eksterne medier 

Enhederne tilsluttes via medfølgende audiokabel til PC, smartboard eller lignende. 

 

Tilslutning til Højttaler 

Undervisningssystemet kan nemt tilsluttes højttalere. Man tilslutter en af ListenTalk 

enhederne fysisk via audiokabel til højttaleren, og den fungerer som modtager for 

alle de øvrige enheder, og sender den talte lyd ud gennem højttalerne.   

 

Tekniske specifikationer 
BATTERI: ListenTalk Education bruger et genopladeligt Lithium-ion NP60 batteri. 

Batteriet oplades via medfølgende USB opladestik eller via opladekuffert. 

BATTERISKIFT: Brugeren kan selv skifte batteri og derfor er der ikke behov for 

teknikerbesøg. 

BATTERIKAPACITET: 18 timer  

RÆKKEVIDDE: 150 m indendørs og 300 meter udendørs 

TEKNOLOGI: 1,9 GHz 

MIKROFONENS FREKVENSOMRÅDE:  20 Hz -20.000 Hz 

 


