9 VOLT R200
KONUŞMA CİHAZI

ROMET 200&210 ÖZELLİKLERİ
2 Yıl Garanti
90dB Yüksek ses çıkış seviyesi
Dönerli ton kontrolü ve ince ton ayarı yapılabilen çevirmeli başlık
Kontrol edilebilir ses ayarı ve konuşma butonu
Şarj edilebilir 9V ion pil 9 ila 12 saat şarj süresi. Hızlı şarj edilebilir.
Kırılmaya dayanıklı alüminyum gövde
Hafif ve küçük
Batarya yuvasının açılmasını önleyen klit sistemi
Ağız yoluyla konuşmayı sağlayan oral adaptör.

R200
Küçük Şarj Cihazı
Şarj Edilebilir 9V
Lithium-lon Pil
Oral Adaptör
Başlığı
Stoma İçin Lamba
Güvenlik İçin
Boyun Askısı

ŞARJ ALETİ & BATARYA TALİMATLARI
Şarj Aleti: Üniteyle birlikte 2
– 9V Lityum-İyon batarya temin
e d i l e c e k t i r. Ü n i t e n i z i
aldığınızda bataryaların
doluluk oranı %80 olacaktır.
Maksimum gücü elde etmek
amacıyla kullanım öncesinde
lütfen bataryalarınızı tamamen
doldurunuz. Lityum şarj
cihazınızı 110 V devreye takınız
(220V, yerel alan için bir adaptöre ihtiyaç duyacaktır –
setinize dahil değildir).
Şarj aletine bir veya iki tekrar şarj edilebilir batarya
yerleştiriniz. Kırmızı LED ışık = Şarja ihtiyacı var. Yeşil LED ışık
= Tamamen şarj oldu.
UYARI: Li-İyon bataryaları sadece Li-İyon şarj aletleriyle şarj
ediniz. Diğer şarj aletleriyle şarj etme GİRİŞİMİNDE
BULUNMAYINIZ. NiMH gibi şarj aletinde diğer bataryaları
YERLEŞTİRMEYİNİZ. Normal 9V alkali bataryalar,
Romet elektro-larenknte işlev gönterecektir.

Tek elle konuşmanızı kontrol etmek
kolaydır.
HERHANGİ BİR ARAÇ
Aç-Kapa
GEREKLİ DEĞİLDİR.

Düğmes

Açma/Kapama Tuşu:
Konuşmak için düğmeye basın ve
bittiğinde serbest bırakın.
Ton kontrolü: (solda) Kolay
ayarlama için tekerleği daha yüksek
veya düşük yive ayarlayın. İstenilen
yiv seviyesine ulaştıktan sonra ilave
ayara gerek yoktur.

Bataryanın sonunda yer alan
kapağı üniteden ayırın ve 9V
lityum bataryayı kovana
yerleştirin. Bataryanın
kutupsallığı, değiştirilebilir
niteliktedir; + veya – batarya
kutuplarının yerleri de
değiştirilebilir. Elektrik teması,
kovanın uç kapağının kovanın
bitimine vidalanmasıyla birlikte
otomatik olarak sağlanacaktır.
Batarya üniteye ilk defa
yerleştirildiğinde hafif bir
basıncın yapılması
gerekmektedir.ZORLAMAYINIZ

İnce Ayar

KONUŞMA
TALİMATLARI

Ayarlanabilir ünt başlık:
Gerekli olması halinde ince ses
ayarı için döndürün.
UYARI – başlığın fazla ayarlanması,
azalan ses kalitesiyle
sonuçlanmaktadır; dikkatli olun.

Bataryanın yerleştirilmeni:

Ton
Ayarı

Sen kontrolü: (sağda) Vurgu
amaçlı konuşma ses düzeyini
arttırmak veya azaltmak için tekerleği
döndürün.
Uygulama: Romet Elektronik
Larenksi boynunuza yerleştirin ve en
iyi vokal tonu elde etmek amacıyla
“en etkili noktayı” bulmaya çalışın.

Ses
Düzey
Ayarı NOT: Bu nokta boynunuzda veya

ağzınızın bir bölgesindeki çoklu yerler
olabilmektedir; her bir kişi, cilt
dokusuna ve alınan radyasyon
miktarına göre farklılık
göstermektedir. Aynaya bakın ve ses
netliği elde etmek için basit cümleleri
tekrarlayın. Mümkün olması halinde
sesinizi kaydedin ve nasıl işitildiğinizi
duymak için tekrar oynatın. Düzenli
olarak uygulayın!

ORAL ADAPTÖR TALİMATLARI

Basıncın boğaza uygulanması için boynun yeteril kadar
iyileştirilmesinden önce ve intra-oral kullanımın tercih
edildiği yerlerde oral adaptör, boyun tipi yapay larenksi
(AL) intra-oral aygıt olarak kullanmanıza olanak
tanımaktadır. (Ağrı veya öksürük reaksiyonu, yorgunluk,
boğaz dokularının şişmesi, vs.).
• Adaptörün tepesindeki küçük deliğe tüpü yerleştirin.
• İyi tutunmasını sağlamak için tüpü itin.
BASTIRMAYIN, bu sayede adaptörün ana
boşluğuna doğru genişleyecektir.
• Adaptör başlığını düzgün bir şekilde
oturmasını sağlamak amacıyla AL
üzerinden itin.
• Baskın elinizi yazma ve diğer işler için
kullanmak üzere AL'yi baskın olmayan
elinizle tutunuz.
• Tüpün 1 ½” ila 2” (3.8 cm ila 5cm)
kısmını ağız köşesine yerleştirin ve açık
ucun dilin üzerinde ve ağzın tavanına
bakmasına dikkat edin.
• Kelimeleri doğal olarak şekillendirebilmek
için dili mümkün olduğu kadar serbest bırakın.
• Açma / kapama tuşuna basın ve konuşmak için
ağzınızda ses olacaktır.
KONUŞMA PRATİĞİ
• Düğmeye basın ve basit harfleri söylemeye çalışın:
“A aa, E eee, I, O oo, U”
• Daha sonra kısa, basit sesler çıkarın: “Ma Ma” ve “Da Da”
• Daha sonra saymaya başlayın: “bir, iki, üç, dört, beş” vs.
Acele etmeyin. Her kelimeyi dikkatlice telaffuz edin.
• Bir kaç basit ifadeyi deneyin: “Nasılsın? Mary'nin küçük bir
kuzusu var”. Yavaşça konuşun ve telaffuza önem verin.
Daha net konuşmayı öğrendikçe daha hızlı konuşmaya
başlayacaksınız, ancak çok hızlı konuşmayın veya sesleri ve
kelimeleri arka arkaya tekrarlamayın.
• Sesi kapatmak için ve kelimeler, ifadeler ve cümleler
arasında düğmeyi kullanarak konuşmanızı daha anlaşılabilir
hale getirin. Sesin tamamen söylediğiniz gibi olması halinde
bazı seslerin daha kolay anlaşıldığını göreceksiniz.
• Ses kaydedici kullanın! En iyi olası konuşmanızı geliştirirken
konuşma terapistinin yardımı faydalı olabilecektir ve dil
koordinasyon problemi veya dil kas hasarı olan kişiler de
özellikle fayda sağlayacaktır.
“g” ve “k” gibi bazı seslerin intra-oral aygıtla dile getirilmesi
olukça güçtür. “Fishing” yerine “fishin” diyebilirsiniz. Diğer
seslerinizin net olması durumunda hafif özensiz sesin
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anlaşılması çok güç olmayacaktır. Veya söylemesi daha kolay
olan ve benzer anlama sahip bir kelimeleri kullanın.
“Cut the grass” (çimi kes) yerine “Mow the lawn”(çimi biç)
söyleyebilirsiniz.
TELEFONDA EKSTRA YAVAŞ VE DİKKATLİ KONUŞUN
İnsanlar dudak hareketinizi ve yüz ifadelerinizi göremez. Cümlenin
devamında herhangi bir ipucu olmaması sebebiyle dinleyici
açısından anlaşılması en güç olan adınız ve adresinizdir. Bunları
oldukça yavaş ve dikkatlice ifade edin. Adınızı ve adresinizi
tanımadığınız birisine söylerken ilk önce 3 veya 4 cümle
söyleyin ve bu sayede dinleyicinin konuşma şeklinizi
anlamasını sağlayın. En iyi düzeyi ve ses ayarını ve
daha fazla dikkat edilmesi ve uygulama yapılması
gereken sesleri belirleyebilmek için bir arkadaş veya
akrabanızla telefonda uygulama yapın. Ayrıca, kendinizi
dinleyebilmek için yanıtlama makinesiyle çalışmayı
deneyin.
TÜPLER – Kapaklı tüpler, herhangi bir pozisyonu
elde edecek şekilde eğilebilir ve salya girişinin
önlenmesine veya sesin dil veya yanak tarafından
engellenmesinin önüne geçilmesine yardımcı
olmaktadır – ancak, salya veya gıdalarla
tıkanması mümkündür. Tüpleri keserek diğer tüp
uzunluklarını deneyebilirsiniz. Kapaklı tüpler için
tel kesiciler gereklidir.
ORAL ADAPTÖR TÜPLERİN BAKIMI
• Tüp içinde biriken nemi tüpü çalkalayarak atın
• Konuşmadan önce yemek yedikten veya içecek içtikten sonra
ağzınızı yıkayın.
• Tüpleri sıcak su ve sabun veya deterjanla yıkayın.
• Kapaklı tüp kullanıyorsanız yuvaları fırçalayın.
• Pası önlemek için durulayın ve kurumasını bekleyin.
• Tüpler kaynatılabilir veya ağartılabilir. Plastik, beyazlayabilir ve
kapaklı tüpün teli paslanabilir, bu durum tüp kullanımını
etkilemeyecektir.
ÖNEMLİ: Salya veya içecek, uzun süre boyunca AL başlığında
uzun süre bekletilmemelidir. Düzenli olarak adaptörü AL'den çıkarın
ve nem veya yabancı malzemeleri başlıktan gidermek ve adaptör
içinden temizlemek için yumuşak bir doku kullanın. Bu işlem,
ünitenin gece için hazırlanmasından önce en az her gece ve başlığın
temiz ve kuru tutulmasını sağlayacak şekilde daha sık gelişen
ihtiyaçlara göre gerçekleştirilmelidir.

