
SCOLA FM system
Gir alle barn like muligheter i undervisningen.
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Nye FM sendere og mottaker fra Widex

[	Når behovet for god hørsel er viktig, gir 

kombinasjonen, FM-systemer og avan-

serte høreapparater, hørselshemmede 

barn optimal hjelp. 

Det nye, unike og fleksible, Widex SCOLA 

FM-systemet er designet for enkel og 

intuitiv bruk og har mange nye funksjo-

ner for optimal ytelse ]

Scola Systemet
SCOLA systemet består av SCOLAteach 
sender, SCOLAflex mottaker med  
slide-on system og SCOLAtalk sender.

Løsninger for å forbedre taleforståelse i vanskelige lytte situasjoner.

God lydkvalitet.

Multifrekvens funksjonalitet.

Tre tilgjenglige sendere for SCOLAflex mottaker:

SCOLAteach med ”Team Teaching” (ideell for gruppeundervisning, støttelærer etc.).

SCOLAteach uten Team Teaching (ideell for vanlige undervisningssituasjoner).

SCOLAtalk (ideell for personlig bruk og ved undervisning med en eller flere FM -brukere).

To typer synkronisering av SCOLAflex fra SCOLAteach. Enkel men likevel avansert.  

Synkronisering som sikrer optimal kontroll for foreldre og lærere.

Kontrollfunksjonene på SCOLAflex kan slås av og på fra SCOLAteach.

Via displayet på SCOLAteach kan du enkelt lese av innstillingene på SCOLAflex.

Ingen ekstra programmerings enhet.
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HVORFOR velge SCOLA

Scola Teach

Robust designet for barns aktive livsstil.

Intuitiv, meny-styrt betjening. 

”Team Teaching” funksjon (TT versjon).

Funksjon for å sjekke og søke opp kanaler.

3 innstillinger: Brukerinnstilling, Foreldre- og lærerinnstil-

ling og Profesjonell innstilling.

Via synkronisering kan man styre kanalvalg, programmere 

innstilling på bryter samt brukernavn og tilpasning på 

SCOLAflex.

Ladeceller eller standard AA batteri

Kan lades fra laptop via standard USB kabel.

Mulighet for retningsmikrofon, “Madonna” mikrofon eller 

knapphulls mikrofon med integrert antenne.
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•
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•
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Nytt design - minimal størrelse.

Fleksibel “slide-on” tilkobling for utstyr fra Widex og 

andre produsenter.

Fjernstyrt programmering av FM bryter.

Trykknapp for skanning av tilgjenglige kanaler.

Begge kontrollene kan programmers for å tilfredstille 

individuelle behov.

Egen programmering av DAI (audioinngang)  

innstillingene med Widex høreapparater.

•

•

•

•

•

•

Fler-kanals FM-sender for personlig bruk.

Innebygd retningsmikrofonsystem:

Omnidireksjonell, direksjonell og super-direksjonell.

Direksjonell og super-direksjonell innstilling forbedrer 

signal/støy forholdet.

Fleksibel inngang for både ekstern mikrofon og linjesignal 

fra TV, radio eller AV utstyr.

Ladeceller eller standard AAA batterier.

•

•

•

•

•
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Læreren har kontroll

Det nye SCOLA™ FM systemet har blitt utviklet spesielt for 

barn i undervisningssituasjon.

På grunn av endringer i undervisningsmønsteret, som økt 

integrering av hørselshemmede barn og gruppeundervis-

ning, står vi ovenfor nye utfordringer. Det er nå enda 

viktigere at barn med nedsatt hørsel får de samme mulighe-

tene som sine klassekamerater. 

For å unngå at barnet selv betjener mottakeren, kan begge 

kontrollfunksjonene programmeres bort midlertidig, eller 

permanent av læreren med SCOLAteach.

SCOLA system
Viktige funksjoner

SCOLAflex SCOLAteach SCOLAtalk

Robust ✔ ✔ ✔
Multikanalsystem ✔ ✔ ✔
Mottaker skanning ✔ Nei Nei

DAI programmering av Widex HA ✔ Nei Nei

Fleksibel FM/audiosko løsning ✔ Nei Nei

”Team Teaching” Nei ✔ •

“Kanal SØK” Nei ✔ •

Foreldre/lærer kontroll ✔ ✔ •

Programmering for profesjonelle Nei ✔ •

Retningsmikrofonsystem Nei ✔* ✔
Ekstern mikrofon Nei ✔ ✔
Audiotilkobling Nei ✔ ✔
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“Team Teaching”

Funksjonen “Team Teaching” (TT) er nødvendig i situasjoner 

hvor høreapparatbrukeren (Team B) har behov for å lytte til 

to FM sendere samtidig, for eksempel hovedlærer og en 

annen elev eller eventuelt støttelærer (Team A).

SCOLAteach TT er utstyrt med innebygd FM mottager som 

videresender signalet fra den ekstra mikrofonen når TT 

funksjonen er aktiv - for eksempel en SCOLAtalk - sammen 

med mikrofon signalet fra SCOLAteach.

Multimedia tilkobling

Alt audioutstyr kan tilkobles SCOLA senderen via jack-kontakt. Dette gjør at eleven 

kan motta støyfrie signaler fra multimedia-kilder parallelt med signalet fra 

læreren.

Synkronisering

Å stille inn kanal på elevens mottager er enkelt. Læreren kan diskret innstille 

enhver individuell mottaker ved å sende et kontrollsignal fra SCOLAteach.

Multimedie Elever
Lærer Team A

Team B

LærerElev

38 cm

Multimedie Elever
Lærer Team A

Team B

LærerElev

38 cm

Multimedie Elever
Lærer Team A

Team B

LærerElev

38 cm
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6 | Unikt design

SCOLAflex
Unikt slide-on design

For at den nye SCOLAflex mottakeren skal passe best 

mulig til Widex høreapparater har Widex utviklet en ny 

serie med “slide-on” sko.

Dette unike, fleksible “slide-on” designet gir inntrykk av 

at sko og FM-mottaker er integrert. Men, i motsetning til 

integrerte mottakere, kan SCOLAflex også brukes på 

brukerens fremtidige høreapparater.

SCOLAflex har blitt utviklet spesielt til Widex høreappara-

ter. Men den kan eventuelt også utstyres med en liten 

adapter, som gjør det mulig å koble den til alle audiosko 

som har 3-pins Europlug kontakt.

Standard eller valgfri lås sikrer koblingen mellom 

audioskoen og høreapparatet. 

Audioskoen låser batteriskuffen slik at barnet ikke 

utilsiktet slår apparatet av under bruk.

•

•

SCOLAteach
tre forskjellige innstillinger

SCOLA systemet kan brukes i tre forskjellige innstillinger. 

Bruker innstilling
Enkelt valg av senderfrekvens.

Aktivering av “Team Teaching” funksjonen (krever 

SCOLAteach TT versjon og en ekstra FM mikrofon)

Fjernstyring/synkronisering av SCOLAflex

•

•

•

Lærer innstilling
Forhåndsinnstilling av bruker kontroller på SCOLAflex 

mottakeren for å forhindre utilsiktet betjening av 

barnet.

Justering av følsomheten på mikrofon og linjeinngang.

Skanner og detekterer signaler på tilgjenglige kanaler, 

og varsler brukeren om kanaler som ikke bør brukes for 

å unngå interferens. 

Sjekker alle tilgjenglige kanaler i senderen for forstyr-

rende signaler.

Velge språk

•

•

•

•

•

SCOLAflex – 
“Slide-on” sko tilgjengelig for alle 
Widex ørehengere

“Slide-on” adapter for å bruke 
mottaker sammen med FM-sko med 
3 pins europlug.

SCOLAflex – 
Nytenkende “slide-on” design.
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SCOLAteach
tre forskjellige innstillinger

Profesjonell innstilling

Legge inn og redigere brukernavn.

Øke eller redusere antall tilgjenglige sender og  

”Team Teaching” kanaler.

Velge/slette SCOLAflex respons ved synkronisering.

Slå av eller på tastelås funksjonen.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger.

•

•

•

•

•

I Brukerinnstilling kan du 
bytte kanal ved enten å 
trykke på ▲ eller ▼ og 
velge en annen kanal ved å 
trykke på ▲ eller ▼. 
Endringen lagres med 

 
.

Aktiver “Team 
Teaching” funksjonen 
ved å trykke på TT. Velg 
TT kanal som ovenfor. 
“Kanal Søk” funksjo-
nen vil guide deg til en 
interferens fri TT kanal.

Lærer/foreldre innstillingen er 
meny styrt og aktiviseres med 
en tastekombinasjon. Naviger 
mellom funksjonene ved å 
bruke ▲ eller ▼ tastene og 
velg med  .

Profesjonell innstilling er låst 
med en tastekombinasjon og 
en varseltekst i displayet. Velg 
enten innstillinger for 
SCOLAteach eller SCOLAflex og 
velg mellom forskjellige 
oppsett f.eks. navn, øre, 
lokalitet, kanal, bryterinnstil-
linger, FM gain, etc.

I profesjonell innstilling er det mulig å programmere 

både SCOLAteach og SCOLAflex.

SCOLAteach

SCOLAflex
Skrive og redigere navnet på SCOLAflex brukeren.

Velge høyre eller venstre øre.

Øke eller redusere antall tilgjenglige kanaler.

Permanent innstilling av FM bryter: manuell betjening, 

alltid FM eller alltid FM+M

Permanent innstilling av “Kanal Søk” knapp, av eller på.

Justering av FM forsterkning individuelt i FM og FM+M 

innstilling.

Justering av varseltoner.

Justering av squelch nivå

Utføre synkronisering for å overføre innstillinger til  

SCOLAflex

Gjenopprette fabrikkinnstillinger.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SCOLAteach
Standard Tilbehør
Omnidireksjonell knapphulls mikrofon

Etui

Audio kabel

Lader

Ladecelle 1 x AA 

Ekstra Tilbehør
Direksjonell knapphulls mikrofon

“Madonna” mikrofon

Mikrofon med halssnor og innebygd antenne

SCART plugg for TV
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[ Widex Paediatric Partnership ]
Hos Widex er vi overbeviste om at 

tidlig diagnostisering, kombinert 

med de nye mulighetene som ligger 

i den digitale teknologien, gir barn 

med nedsatt hørsel en optimal 

mulighet til å kunne utvikle normalt 

talespråk. Vi vil derfor fortsette å 

investere både penger og mennes-

kelige ressurser i å legge forholdene 

til rette for at barn med hørselstap 

skal ha samme muligheter som 

normalthørende. 

Innsatsen fra både foreldre, 

helsepersonell og Widex for at barn 

skal høre bedre danner fundamen-

tet i Widex Paediatric Partnership. 

Vår oppgave er gjennom 

originalitet, iherdighet og 

pålitelighet å levere kvalitets-

høreapparater som gir mennes-

ker med hørselstap samme 

mulighet for kommunikasjon 

som normalthørende. 

Dette har gjort Widex til en av 

verdens Ledende innen utvikling 

av digitale høreapparater.
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