
SCOLA FM kommunikationssystem
Ger barn undervisning på lika villkor
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Nya FM-mottagare och sändare från Widex

[	Kombinationen av ett FM-kommunika-

tionssystem och en högkvalitativ hörap-

parat ger det hörselskadade barnet den 

skärpa som är nödvändig då det är vik-

tigt att höra tydligt. Den flexibla nya 

generationen av Widex SCOLA FM Sys-

tem är designad för enkel och intuitiv 

användning och har många nya egen-

skaper för optimal prestanda. ]

system
SCOLA systemet består av SCOLAteach Sändare,  
SCOLAflex mottagare med sitt unika Slide-on system 
och SCOLAtalk mikrofon.

• Systemlösningar för att ge bättre taluppfattning i svåra lyssningssituationer.

• Utmärkt ljudkvalité och prestanda.

• Flerkanalsfunktionalitet.

• Tre sändare som är avsedda för SCOLAflex mottagaren:

• SCOLAteach med Team Teaching (idealisk för undervisning vid grupparbete, gästföreläsare etc.).

• SCOLAteach utan Team Teaching (idealisk för allmänna undervisningssituationer).

• SCOLAtalk (idealisk för privat bruk och undervisning med en eller flera FM användare).

• Två sätt att synkronisera SCOLAflex från SCOLAteach. Enkelt, men ändå avancerat, 

garanteras slutgiltig förälder/lärare kontroll.

• SCOLAflex kontrollerna kan stängas av från SCOLAteach sändaren.

• Lätt att kontrollera SCOLAflex inställningar på SCOLAteach displayen.

• Det behövs ingen extra programmeringsutrustning.
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Varför SCOLA?

• Oöm konstruktion avsedd för barns aktiva livsstil.

• Intuitiv, menystyrd hantering med navigationstangenter.

• Team Teaching funktion (TT version).

• Funktion för kanalkontroll och kanalspårning.

• Tre operationslägen: User mode, Teacher mode samt 

Professional mode.

• SCOLAflex kanalhantering, inställning av mottagarkontrol-

ler, användarnamn samt anpassning via synkronisering.

• Drivs med laddningsbart batteri eller standard AA batteri.

• Kan laddas från laptop via standard USB sladd.

• Som tillval finns riktmikrofon, madonnamikrofon samt 

halssladd med mikrofon och inbyggd antenn.

• Integrerad design minskar storleken.

• Flexibelt slide-on interface.

• FM-omkopplare som kan fjärraktiveras.

• Kanalskanningsknapp för att välja bland tillgängliga 

kanaler.

• Båda kontrollerna kan ställas in för att uppfylla individu-

ella användningsbehov.

• Särskild kontroll av DAI lägen (Direct Audio Input) för 

Widex hörapparater.

• Flerkanalig FM-mikrofon för personligt bruk. 

Inbyggt riktmikrofonsystem: 

- Rundupptagande, riktad och superriktad. 

- Riktad och superriktad inställning förbättrar 

 signal-brus-förhållandet

• Ingång för både extern mikrofon och 

linjeingång från TV, radio eller AV utrustning.

• Drivs med laddningsbara batterier eller standard AAA 

batterier.
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Läraren har kontroll

Det nya SCOLATM FM-systemet har utvecklats specifikt för barn 

och utbildningsmiljöer. Nya utmaningar till följd av ändrat 

tillvägagångssätt i modern undervisning, exempelvis ökad 

integration av hörselskadade barn i klassrummet, gruppunder-

visning och lärarnas roll som rörliga “mentorer”, gör det ännu 

viktigare att barn med hörselnedsättning har samma möjlighe-

ter som sina klasskamrater.

För att förhindra att barnet gör oönskade manuella hörapparat-

inställningar, kan man från SCOLAteach koppla till eller från de 

två mottagarkontrollerna, antingen temporärt eller permanent.

SCOLAsystemet
Översikt

* Tillval EA= Ej applicerbart

SCOLAflex SCOLAteach SCOLAtalk

Oöm ✔ ✔ ✔
Flerkanalssystem ✔ ✔ ✔
Mottagarskanning ✔ EA EA

DAI kontroll av Widex hörapp ✔ EA EA

Mångsidig FM/audiosko ✔ EA EA

Team Teaching EA ✔ •

Kanalskanning EA ✔ •

Förälder / Lärare kontroll ✔ ✔ •

Programmering för professionella EA ✔ •

Riktmikrofonsystem EA ✔* ✔
Extern mikrofon  EA ✔ ✔
Audio anslutning EA ✔ ✔
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Team Teaching

Funktionen Team Teaching (TT) behövs i situationer där 

hörapparatbrukarna (Team B) behöver lyssna till två FM 

sändare samtidigt, exempelvis läraren och en annan student 

eller gästföreläsare (Team A).

SCOLAteach TT version är försedd med en inbyggd FM-

mottagare som, när TT funktionen är aktiv, återutsänder 

signalen från den extra FM-mikrofonen – exempelvis 

SCOLAtalk – tillsammans med mikrofonsignalen från 

SCOLAteach.

Multimedia support

SCOLA sändaren stödjer praktiskt taget alla audiovisuella källor via ett jack uttag. 

Det gör att eleverna kan motta en direkt och brusfri signal från multimedia källan, 

parallellt med signalen från läraren.

Synkonisering

Det är lätt att anpassa kanalerna på elevens mottagare. Läraren kan ställa in varje 

individuell mottagare genom att skicka en kontrollsignal från SCOLAteach.

Multimedia Elever
Lärare Team A

Team B

LärareElev

38 cm

Multimedia Elever
Lärare Team A

Team B

LärareElev

38 cm

Multimedia Elever
Lärare Team A

Team B

LärareElev

38 cm
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SCOLAflex
Unik slide-on design

Till SCOLAflex mottagaren har Widex utvecklat en serie 

nya slide-on skor, avsedda för Widex BTE hörapparater. 

Den unika och flexibla slide-on designen gör att sko och 

FM-mottagare ser ut att vara integrerade. Till skillnad från 

integrerade mottagare kan SCOLAflex mottagaren 

användas även till brukarens framtida hörapparater.

SCOLAflex mottagaren är speciellt framtagen för att 

användas till Widex hörapparater. Den kan emellertid 

förses med en adapter, vilket gör att den kan anslutas till 

alla audioskor avsedda för tre-stifts europlug.

• Vissa audioskor kan erhållas med låsmekanism, vilket 

ger extra säker anslutning mellan audiosko och 

hörapparat.

• Audioskon låser batterifacket så att barnet inte kan 

stänga av hörapparaten av misstag.

SCOLAteach
Tre operationslägen

• SCOLA systemet har tre olika operationslägen

User mode
• Enkelt att välja sändningskanal

• Aktivera funktionen Team Teaching (kräver SCOLAteach 

TT version och en extra FM-mikrofon)

• Fjärrkontrollera/synkronisera SCOLAflex

Teacher mode
• Förinställ kontrollerna på SCOLAflex mottagaren för att 

förhindra att barnet manipulerar med inställningen

• Justera känslighet på mikrofon- och linjeingång

• Skanna och detektera sändarens kanaler och gör 

brukaren uppmärksam på vilka kanaler som inte kan 

användas. Detta för att minimera risken för interferens

• Kontrollera alla tillgängliga kanaler i sändaren angå-

ende störande signaler

• Välj språk
SCOLAflex – 
Slide-on skor för samtliga Widex 
BTE hörapparater.

SCOLAflex – 
Innovativ modul slide-on design.
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Professional mode

• Ange och redigera användarnamnet

• Utöka eller minska antalet tillgängliga sändnings- och Team 

Teaching kanaler

• Aktivera/avaktivera SCOLAflex svaret när du synkroniserar

• Aktivera/avaktivera funktionen auto key lock

• Återställ till standardinställning

I user mode kan du ändra 
kanal genom att hålla ner 
antingen ▲ eller ▼ och 
sedan välja en annan kanal 
genom att trycka ner ▲ 

eller ▼. Acceptera 
ändringen med 

 
.

Aktivera Team Teaching 
funktionen genom att 
hålla ner .Välj sedan 
TT kanal enligt ovan. 
Kanalspårningsfunktio-
nen guidar dig att välja 
TT kanal som inte ger 
interferens.

Teacher/parent läget är 
menystyrt och aktiveras 
genom en 2-tangents 
kombination. Navigera till 
funktionerna med hjälp av 
tangenterna ▲ eller ▼ och 
klicka på   .

Professional mode skyddas 
genom en 2-tangents 
kombination och en 
skärmvarning. Välj att ställa 
in antingen SCOLAteach eller 
SCOLAflex och välj mellan 
olika inställningsmöjligheter, 
t.ex. namn, öra, kanal, 
omkopplarinställning, FM 
förstärkning etc.

I det professionella läget kan du programmera SCOLA-

teach och SCOLAflex.

SCOLAteach

SCOLAflex
• Ange eller redigera namnet på SCOLAflex brukaren

• Ange öra

• Utöka eller minska antalet tillgängliga mottagarkanaler

• Ge FM-omkopplaren permanent inställning: manuellt 

handhavande, alltid i FM eller FM+M 

• Ge kanalskanningsknappen permanent inställning,  

till eller från

• Ge FM förstärkningen individuell förstärkning i lägena FM 

och FM+M

• Ställ in ljudet på ton/svarssignaler

• Ställ in brusspärrsnivån

• Gör en synkronisering för att överföra inställningarna till 

SCOLAflex

• Återställ till standardinställning

SCOLAteach
Standard tillbehör
Rundupptagande myggmikrofon med clips

Förvaringslåda

Audio sladd

Batteriladdare

Laddningsbara AA batterier

Övriga tillbehör
Myggmikrofon med riktverkan

Madonnamikrofon

Halssnoddsmikrofon med inbyggd antenn

SCART interface för TV
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[ Widex Paediatric Partnership ]
På Widex tror vi att en tidig insats, 

kombinerat med de spännande 

tekniska fördelar och möjligheter 

som den digitala tekniken erbjuder, 

ger det hörselskadade barnet en 

utmärkt start på ett livslångt 

lärande, givande och upplevande – 

genom alla fem sinnena. Vi kommer 

därför att fortsätta att avsätta stora 

resurser till att utveckla hörappara-

ter och bibehålla kontakten med 

expertisen inom området för att 

hjälpa barn att nå sin maximala 

potential.

De kombinerade ansträngningarna 

och engagemanget för att hjälpa 

barn att höra bättre, från föräldrar, 

audionomer, hörselvårdspersonal 

och Widex, utgör Widex Paediatric 

Partnership.

Vårt mål är att på bästa sätt 

medverka till att människor 

med nedsatt hörsel får 

samma förutsättningar som 

normalhörande. Detta 

åstadkommer vi genom att 

tillhandahålla hörapparater 

som erbjuder flexibel 

anpassning, stor driftsäker-

het och hög tillförlitlighet.
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