
SCOLA™ FM kommunikationssystem

TUNED IN
ON LIFE
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I FAS MED LIVET
Att vara på samma våglängd som sina jämlikar är en för-
utsättning för att leva ett inspirerat och framgångsrikt liv.

KOMBINATIONEN AV ETT 

FM kommunikationssystem och 

en högkvalitativ hörapparat ger 

hörselskadade personer den 

nödvändiga skärpan då det är viktigt 

att höra tydligt. Från förskola till 

universitet och genom alla de sociala 

situationer som formar livet, hjälper det 

unikt fl exibla SCOLA™ FM systemet de 

hörselskadade att ta till vara sina egna 

förutsättningar.

KLARSPRÅK FRÅN WIDEX

Vårt mål är att på bästa sätt medverka till att män-

niskor med nedsatt hörsel får samma förutsättningar 

som normalhörande. Detta åstadkommer vi genom 

att tillhandahålla hörapparater som erbjuder fl exibel 

anpassning, stor driftsäkerhet och hög tillförlitlighet. 

Widex FM system förenklar lyssnandet för hörappa-

ratbrukaren ytterliggare eftersom den skickar ut en 

tydlig signal i krävande akustiska situationer. Detta 

är vad vi kallar “Klarspråk från Widex“.
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 JAG VILL INTE ÖDSLA EN MASSA 

TID PÅ ATT LÖSA TEKNISKA PROBLEM. 

JAG ÄR INTE TEKNIKER..

 SYSTEMET 

MÅSTE VARA LÄTT ATT 

ANPASSA TILL ALLA 

HÖRAPPARATER.

“               SYSTEMET MÅSTE VARA 

INTUITIVT OCH DISKRET – ANNARS 

ANVÄNDER JAG DET INTE.

 DET ÄR VIKTIGT FÖR MIG ATT 

VETA ATT SIGNALEN VERKLIGEN NÅR 

HÖRAPPARATEN.

I MÅNGA VARDAGLIGA situationer är det 

en stor utmaning för hörselskadade 

personer att vara närvarande och ta 

del i samtal. I dessa situationer kan 

ett FM system vara extremt värdefullt 

- men bara om det är tillräckligt enkelt 

för att alla ska kunna hantera det och 

tillräckligt sofi stikerat för att verkligen 

göra någon skillnad.

SCOLA ÄR ETT komplett system, 

framtaget för att hantera de 

krävande lyssningssituationer som 

hörapparatbrukaren kan stöta 

på, både vid undervisning och i 

privatlivet. SCOLA systemet består 

av tre kommunikationsenheter som 

tillsammans bildar ett kraftfullt 

FM kommunikationssystem: 

mottagaren SCOLAfl ex samt sändarna 

SCOLAteach och SCOLAtalk.

SCOLA™ FM system är vårt svar på den mängd 
önskemål som kommer från hörselspecialister, lärare, 
hörapparatbrukare och deras familjer.

VI HÖR DIG

 UTRUSNINGEN MÅSTE KUNNA 

STÅ EMOT SLITAGET FRÅN DAGLIG 

ANVÄNDNING.

 IDAG ÄR UNDERVISNINGSSITUATIONER 

MER KOMPLEXA. SÅ FÖR MIN DEL ÄR FLEXIBI-

LITET AVGÖRANDE.
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SCOLAteach kan 

utrustas med olika 

mikrofontyper: en 

rundupptagande el-

ler riktad myggmikrofon, en 

headsetmikrofon eller en hals-

snoddsmikrofon.

FM skon till SCOLAfl ex 

kan låsa batterifacket 

på Widex hörappara-

ten så att barnet inte 

oavsiktligt kan stänga av hör-

apparaten. För att förhindra 

att SCOLAfl ex inställningarna 

ändras efter synkronisering, 

kan läraren låsa kontrollerna 

från sin SCOLAteach.

 ANYTHING THAT CAN BE DONE TO GROW 
THOSE IMPORTANT AUDITORY CENTRES OF THE 
BRAIN WITH THE “SOUND IMAGES” OF LANGUAGE 
EXPANDS CHILDREN’S OPPORTUNITIES IN LIFE.

Carol Flexer, Audiologist, Ph.D.

FM SYSTEM ERBJUDER hörselskadade 

barn friheten att obehindrat och 

naturligt delta i utbildningssituationer. 

En frihet som inte inskränker på 

lärarens möjlighet till kontroll. Med 

hjälp av de intuitiva menyerna på 

SCOLAteach, kan läraren enkelt 

ställa in och övervaka systemets 

funktionalitet.

MED DET INTUITIVA menysystemet på 

SCOLAteach sändaren, kan SCOLAfl ex 

mottagaren synkroniseras till önskad 

kanal genom en tangenttryckning. 

När kanalerna väl har justerats in, kan 

läraren ställa in och låsa kontrollerna 

på SCOLAfl ex mottagaren. Detta görs 

från operationsläget Teacher mode i 

SCOLAteach och förhindrar att barnet 

manipulerar med inställningen. Under 

lektionen har läraren även möjlighet 

att kontrollera om kanalinställningen 

fortfarande är korrekt och om det fi nns 

andra sändarsignaler som stör barnets 

FM mottagning.

LÄRAREN HAR 
KONTROLL
Frihet och kontroll går hand i hand när man kombinerar 
SCOLAteach och SCOLAfl ex i klassrummet.

5006_WID_Scola intro 12.indd   45006_WID_Scola intro 12.indd   4 12/09/07   18:05:5412/09/07   18:05:54



1Nozza 1987, Nozza et al. 1990; Nozza, Miller et al. 1991; Nozza, Rossman and Bond 1991. 2Carl C. Crandell et al. Access Seminar 2003 3Karen L. Anderson & Howard Goldstein, Florida State University, 2003

Under de första 15 åren av våra liv, 

lär vi oss förstå genom att lyssna. Ord 

är “ljudbilder” som måste komma in 

genom öronen och av hjärnan tilldelas 

en innebörd. Mångårig livs- och 

språkerfarenhet gör att vuxna kan 

rekonstruera dessa bilder genom att “fylla 

i luckorna” - när enbart vissa delar är 

hörbara.

Forskning visar att barn generellt behöver 

starkare stimulusnivåer och bättre SNR 

än vuxna för att urskilja talljud – särskilt i 

bullriga omgivningar1.

 

Tidig identifi ering av hörselnedsättning 

genom screening av nyfödda, och 

följaktligen tidig förstärkning med 

modern hörapparatteknologi, hjälper 

små barn att utveckla tal och språk på 

ett naturligt sätt – en nyckelfaktor för 

kommande utbildningar, vilka bygger på 

talperception.

Normalt utbildas barn i klassrum där det 

fi nns bakgrundsbuller och eko som stör 

talperceptionen. Att optimera SNR är 

avgörande för att få en klar signal och 

bästa möjliga inlärningsförhållande. 

Personliga FM system optimerar SNR med 

upp till 25 dB2 – och erbjuder därmed 

överlägsna talperceptionsegenskaper 

i inlärningssituationer, oavsett typ av 

hörselnedsättning3. 

INLÄRNING HANDLAR OM MOTTAGLIGHET
Vetenskapliga studier visar att barn, jämfört med vuxna, behöver ett bättre 
signal-brus-förhållande (SNR) för att lyssna och lära.

Det är enkelt att ställa in rätt kanal på elevens 

mottagare. Om det fi nns fl era elever som an-

vänder SCOLAfl ex mottagare, kan läraren ställa 

in aktuell SCOLAteach kanal på varje individuell 

mottagare genom att skicka en synkroniserings-

signal från SCOLAteach.

Om ett barn verkar dagdrömma, kan 

läraren trådlöst kontrollera om inställ-

ningarna på barnets SCOLAfl ex mot-

tagare är korrekta – utan att avbryta 

lektionen.
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Idag används FM sändare i stor 

omfattning – inte enbart för FM 

kommunikationssystem – utan för all sorts 

trådlös utrustning. Därför ökar risken att 

råka ut för störningar.  

Detta fenomen är naturligtvis vanligare 

i specialskolor för hörselskadade barn 

eftersom man där använder fl era FM-

system. Om det uppstår något störande 

brus, kan läraren snabbt skanna efter 

tillgängliga kanaler med hjälp av 

funktionen Channel Tracer i SCOLAteach.

Displayen i SCOLAteach visar då en lista 

över tillgängliga kanaler - och anger vilka 

kanaler som redan används. Det gör det 

enkelt för läraren att välja en ledig kanal 

och synkronisera klassens SCOLAfl ex 

mottagare till denna kanal.

BLI  UPPMÄRKSAMMAD
SCOLAteach erbjuder en lättanvänd kanalspårningsfunktion, Channel Tracer 
som snabbt och enkelt upptäcker störningar.
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SKOLAN KAN VARA en mycket stressig 

upplevelse för hörselskadade barn om 

de måste kämpa för att förstå varje 

ord som läraren säger. Värdefull energi, 

som kunnat användas till att lära och 

förstå, slösas bort på de tröttande 

procedurerna att identifi era ord genom 

att fylla i lyssningsluckor. Följaktligen är 

hörselskadade barn ofta trötta när de 

kommer hem från skolan och behöver 

mer tid för att återhämta sig.

 

DEN FÖRENKLADE LYSSNING som ett 

SCOLA FM system ger är ett beprövat 

sätt att optimera lyssningssituationen 

för hörselskadade barn. Talljud fångas 

upp nära lärarens mun, där eko och 

LYSSNA OCH LÄRA

• Det är väldokumenterat att risken för att misslyckas i skolan är 10 gånger större  

 för hörselskadade barn som inte använder hörapparat än för barn med normal  

 hörsel1. Detta även om hörselnedsättningen är minimal.

•  Under de första årskurserna i skolan, där grundläggande kunskaper i att läsa och  

 skriva lärs ut, baseras mer än 75 % av utbildningen på barnens förmåga att lyssna  

 och lära.

•  I ett vanligt klassrum kan dålig rumsakustik, ljud utifrån, samt buller och eko som  

 förorsakas av elever, ofta vara så högt som 75 dB SPL.  

1Anne Marie Tharpe, Ph.D., 4th Widex Paediatric Congress 2006

TYSTNADEN ÄR VÄRDEFULL 
HÖRSELN ÄR OVÄRDERLIG
Även med dagens mest avancerade hörapparater, måste hörselskadade barn 
anstränga sig mycket mer än sina klasskamrater för att uppfatta tal.

bakgrundsbuller inte har någon 

inverkan på signalens tydlighet. Barnet 

mottar en klar signal och kan fokusera 

på inlärningen.
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Både den som talar och den 

som lyssnar har full rörelsefrihet 

och behöver inte vara vända 

mot varandra för att höras och 

uppfattas – även om de är fl era 

meter från varandra.

Med hjälp av FM omkopplaren på 

SCOLAfl ex, kan brukaren koppla bort hör-

apparatens mikrofon och enbart lyssna på 

FM signalen. När hörapparaten inte fångar 

upp ytterliggare buller från omgivningen, 

kan barnet enklare koncentrera sig på lju-

det från FM mikrofonen.

NÅ FRAM

På grund av trafi k eller vindbrus i 

hörapparatmikrofonerna när man 

exempelvis cyklar, kan det emellanåt vara 

svårt att nå fram till ett hörselskadat barn. 

Här säkerställer SCOLA FM systemet att 

avgörande varningar och anvisningar 

når barnet. Systemet är också lämpligt 

för andra situationer med mycket 

bakgrundsbuller, där det gör det möjligt 

för föräldern att föra ett normalt samtal 

med barnet. Dessutom kan SCOLAteach 

och SCOLAtalk sändarna anslutas till 

externa ljudkällor, exempelvis spelkonsol 

eller bärbar ljudutrustning, vilket kan vara 

praktiskt vid exempelvis långa bilfärder.

SCOLA FM system förbättrar taluppfattningen i vardagliga 
situationer där buller annars gör det svårt att komma 
i kontakt med ett hörselskadat barn.
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HÅLLER BALANSEN I ALLA LÄGEN

Det gör att FM signalen och ljudet från 

hörapparatens egen mikrofon får samma 

individuella justeringar. Genom att justera 

den inbyggda förstärkningskontrollen, 

kan förhållandet mellan signalen 

från mottagaren och signalen från 

hörapparatens egen mikrofon balanseras 

enligt rekommenderade nationella 

riktlinjer. Med hjälp av inbyggda 

kompressionsalgoritmer optimerar 

SCOLA systemet inputnivåerna för olika 

mikrofonpositioner:

• Ansiktsposition: 85-90 dB SPL 

• Kragposition: 80-85 dB SPL 

• Bröstposition: 75-80 dB SPL 

• Bordsposition: 55-65 dB SPL

Balanserar talsignalen

• Transparens mellan signaler från FM 

mikrofonen och hörapparatmikrofonen vid 

konversations inputnivåer (65 dB)

• FM förstärkningen är justerad så att 

insignalen till hörapparaten är 10 dB 

starkare från FM mikrofonen (inputnivå 80 

dB) än från hörapparatmikrofonen (input 

vid 65 dB) i läget FM+M.

För att säkerställa korrekt balans, behandlas signalen från 
SCOLAfl ex mottagaren i hörapparaten.
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SCOLA FM SYSTEM är konstruerat för att 

hålla. Varje kommunikationsenhet är 

konstruerad för att stå emot kraftigt 

slitage. Den menystyrda hanteringen 

och programmeringen av SCOLAteach, 

liksom fl exibiliteten hos SCOLAfl ex och 

SCOLAtalk, ger många möjligheter för 

individuell justering längs vägen.

FÖR ATT YTTERLIGARE harmoniera 

med framtidens hörapparatteknologi, 

kommer SCOLAfl ex med en serie 

unika slide-on skor. Med dessa ser 

det ut som om skor och mottagare 

är integrerade, men till skillnad från 

integrerade mottagare, kan SCOLAfl ex 

mottagaren även användas till 

framtida hörapparater efterhand som 

barnet växer. Trots att SCOLAfl ex 

mottagaren är speciellt framtagen 

för att användas ihop med Widex 

hörapparater, kan den förses med en 

adapter som gör det möjligt att ansluta 

den till samtliga audioskor avsedda för 

eurokontakt med tre stift.

FÖRSKOLA

Lägsta bullernivå ligger mellan 
70-85 dB SPL   
Tal och språkutveckling pågår 
fortfarande
Fokus på utveckling av gram-
matiska språkstrukturer

SCOLA FÖRDELAR

Optimerat SNR i extremt 
bullriga omgivningar
SCOLAfl ex kan låsas för att 
förhindra manipulation

•

•

•

•

•

GRUNDSKOLA

Lägsta bullernivå ligger 
mellan 70-75 dB SPL
Fokus på inlärning av 
grundkunskaper som att läsa 
och skriva
75 % av all undervisning 
baseras på lyssning

SCOLA FÖRDELAR

FM vinst på 10 dB 
Trådlös synkronisering
Tydlig signal, oberoende 
av var läraren befi nner sig i 
klassrummet
Kontroll av störkällor genom 
funktionen Channel Tracer

•

•

•

•
•
•

•

HÖGRE STUDIER

Lägsta bullernivå normalt 
under 65 dB SPL
Fokus på innehållet i 
informationen
Interaktiva undervisnings-
situationer med mer än en 
talare 

SCOLA FÖRDELAR

Förenklad lyssning
Team Teaching ger tydlig 
signal från två FM sändare
Hög fl exibilitet med SCOLAfl ex 
fl erkanalsmetodik
Skanningsfunktion för att 
hitta aktiva sändningskanaler
Lyssna på FM+M eller 
enbart FM 
Channel Tracer och fl exibel 
kanalhantering

•

•

•

•
•

•

•

•

•

VUXENLIV

Varierande lägsta bullernivå 
beroende på situation
Oändlig mängd av olika 
lyssningssituationer
Behov av ett personligt FM 
kommunikationssystem

SCOLA FÖRDELAR

Programmerbart, fl erkanaligt 
FM-system säkerställer 
extrem fl exibilitet
Optimerade lyssningsvillkor 
för en lång rad vardagliga 
situationer
Snygg, handburen SCOLAtalk 
FM sändare
Flexibel SCOLAfl ex 
kanalhantering och 
funktionsinställning

•

•

•

•

•

•

•

SKAPAD FÖR 
FRAMTIDEN

Från grundskola till vidare studier. 
SCOLA växer med nya utmaningar.
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 MÅNGSIDIG PROGRAMMERBAR FM SÄNDARE 

3 olika operationslägen: 

User, Teacher och Professional

Intuitiv, menystyrd hantering

Innehåller fl era kanaler

Trådlös programmering av SCOLAfl ex med 

återläsningsfunktion

Synkronisering av kanaler, funktionen för FM 

omkopplare och skanningsknapp i SCOLAfl ex

Channel Tracer – spårar störkällor

Två versioner av SCOLAteach – med och utan 

Team Teaching

•

•

•

•

•

•

•

•

 SNYGG HANDBUREN FM SÄNDARE

Innehåller fl era kanaler

Variabel riktverkan genom integrerat 

fl ermikrofonsystem

Digital signalbehandlingsenhet

•

•

•

 TRÅDLÖS MINIATYR FM MOTTAGARE

Innehåller fl era kanaler

Slide-on interface

Trådlös kommunikation med SCOLAteach

Kan programmeras trådlöst från SCOLAteach

•

•

•

•
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BILDA TEAM MED SCOLA
SCOLAteach Team Teaching (TT) funktion gör det möjligt för 
brukaren att lyssna till två FM sändare samtidigt.

TT VERSIONEN AV SCOLAteach 

innehåller en Team Teaching funktion 

med vars hjälp man kan programmera 

den inbyggda mottagaren i SCOLA-

teach. Detta gör det möjligt att 

vidarebefordra en extra FM signal 

till hörapparaten – SCOLAteach 

kombineras med en team mikrofon, 

exempelvis SCOLAtalk.

 

Denna input skickas till SCOLAteach, 

där de två mikrofonsignalerna kombi-

neras och vidarebefordras till motta-

garen – brukaren mottar en tydlig FM 

signal från två olika ljudkällor samtidigt.

TEAM TEACHING
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SCOLAfl ex mottagaren

 levererar en tydlig FM 

signal från två olika FM 

sändare till hörapparaten.

SCOLAtalk 

sänder till 

SCOLAteach.

Team Teaching funktionen i TT ver-

sionen av SCOLAteach, vidarebeford-

rar den inkommande signalen från 

SCOLAtalk – eller från någon annan 

FM sändare – och sänder den tillsam-

mans med SCOLAteach signalen.

KONSTEN ATT SAMVERKA

Okonventionella undervisningsmiljöer 

kan vara en riktig utmaning för 

hörselskadade personer. Men genom att 

kombinera signalerna från SCOLAteach 

och SCOLAtalk med hörapparaternas 

mikrofoner täcks de fl esta situationer in. 

Exempelvis vid museibesök, är det möjligt 

för brukaren att höra guiden och samtidigt 

ta del av kommentarer från lärare och 

andra i gruppen.

När undervisningen sker utanför klassrummet, ser Team Teaching 
funktionen till att hörselskadade elever kan hänga med.
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TILLFOGA EN PERSONLIG TOUCH

SCOLAteach funktioner

• Ange och redigera användarens namn

• Arrangera individuell kanallista

• Arrangera individuella synkroniseringsinställningar

• Aktivera Team Teaching funktion (enbart TT version)

• Aktivera / avaktivera SCOLAfl ex respons

• Konfi gurering av indikationssignal

SCOLAfl ex funktioner

• Ange och redigera användarens namn

• Ange öra

• Arrangera individuell kanallista

• Aktivera / avaktivera skanningsknapp

• Ställa in FM omkopplarfunktion

• Ställa in SCOLAfl ex förstärkning och squelch nivå

I operationsläget Professional mode kan man programmera 
SCOLAteach och SCOLAfl ex.
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MISSA INTE NÅGONTING
Via SCOLA FM systemet kan hörselskadade personer få direktkontakt 
med multimedia utrustning.

KOMBINATIONEN SCOLAFLEX, 

SCOLATEACH, och SCOLAtalk gör det 

möjligt för brukaren att fungera i en 

lång rad sociala situationer, både i och 

utanför skola och arbete. SCOLAteach 

och SCOLAtalk sändarna kan anslutas 

till olika sorters multimedia utrustning 

– exempelvis TV, stereo eller PC. Det 

gör att hörapparatbrukaren mottar 

en klar och oförvrängd signal från 

multimedia utrustningen utan att 

behöva öka ljudstyrkan.

MULTIMEDIA SUPPORT
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Avancerad digital sig-

nalbehandling ger ökad 

riktverkan, även i låg-

frekvensområdet, och 

mer naturlig ljudkvalité.

Med SCOLA-

fl ex kommer 

du närmre 

ljudkällan.

DELTA I KONVERSATIONEN

SCOLAtalk är utrustad med ett avancerat 

riktmikrofonsystem som använder totalt 

fem mikrofoner för att skapa riktverkan. 

Detta ger brukaren möjlighet att välja 

mellan olika mikrofoninställningar för 

att passa situationen. Oavsett om det rör 

sig om tal från andra sidan av ett långt 

middagsbord eller att ta del av småprat 

med vänner på café, ser SCOLAtalk till att 

du inte missar ett ord.

SCOLAtalk gör det möjligt för brukaren att aktivt delta i möten 
och sociala situationer.
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VARIABEL RIKTNINGSKARAKTERISTIK

SCOLAtalk – Mikrofonlägen

•  Rundupptagande: tal och övriga ljud 

fångas upp från alla riktningar.

• Riktat: buller från omgivningen dämpas 

 för att optimera tal som kommer   

 framifrån.

• Superriktat: högsta riktverkan för 

 mycket bullriga lyssningssituationer.  

 Mikrofonen har ett riktindex på upp 

 till 8,4 dB.

SCOLAteach – Mikrofonmöjligheter 

•  Rundupptagande myggmikrofon: 

SCOLAteach standardmikrofon. Fångar 

upp ljud från alla riktningar i brösthöjd.

• Myggmikrofon med riktverkan:

  används i brösthöjd, dämpar buller från  

 omgivningen för att optimera tal som  

 kommer framifrån.

• Headsetmikrofon: perfekt för att fånga 

 upp en högkvalitativ talsignal oberoende 

 av huvudrörelser och buller från omgiv-

 ningen.

•  Halssnoddsmikrofon: för att SCOLAteach  

 ska kunna bäras bekvämt runt halsen.  

 Mikrofonen är integrerad i halssnodden.

Både SCOLAtalk och SCOLAteach kan användas med olika mikrofoninställningar 
för att passa den specifi ka lyssningssituationen.

5006_WID_Scola intro 12.indd   215006_WID_Scola intro 12.indd   21 12/09/07   18:08:0612/09/07   18:08:06



SCOLA FM FÖRDELAR
Även avancerade hörapparater begränsningar särskilt i klassrum 
med dålig akustik och mycket buller.

PÅ GRUND AV det relativt 

korta avståndet mellan 

hörapparatmikrofonerna, kan inte 

riktverkan hos en avancerad digital 

hörapparat klara av de akustiska 

utmaningarna i ett normalt klassrum. 

Beroende av det material som 

används till golv, väggar och tak, 

samt klassrummets storlek, genereras 

vanligtvis en hel del eko. Tidiga refl exer 

har positiv inverkan på tydligheten, 

medan sena refl exer har negativ 

inverkan då de påverkar ljudets 

temporala integration och “ljudbilden” 

blir otydlig. I den här typen av dålig 

akustik – och med relativt högt lägsta 

värde för buller – måste de fl esta 

hörapparatbrukare anstränga sig för 

att höra och uppfatta läraren.

LÄRARENS RÖST

LJUDTRYCKSNIVÅ ~ 80 DB

MED SCOLA FM

SNR ~ 15 dB

UTAN SCOLA FM

SNR ~ 5 dB

 MED SCOLA FM

SCOLAfl ex mottagaren är inställd så att signalen är transparent vid om-

kring 65 dB. Det innebär att för en insignal till hörapparaten på 65 dB, är 

utsignalen från hörapparaten lika stark, oavsett om insignalen kommer 

från hörapparatmikrofonen eller från FM mikrofonen. Lärarens röst vid 80 

dB kommer att mottas vid en nivå som korresponderar till en insignal på 75 

dB i hörapparaten. Detta på grund av sändarkompressionen. Följaktligen 

blir FM vinsten 10 dB och SNR förbättras med upp till 15 dB.

 UTAN SCOLA FM

Intill lärarens mun är ljudtrycksnivån omkring 

80 dB. Eftersom ljudtrycket reduceras med 6 dB 

vid varje fördubbling av avståndet till ljudkällan, 

kommer ljudtrycket att vara ungefär 65 dB när 

rösten når fram till barnet. Dessutom kommer 

signalen att blandas med refl exer från väggar, 

golv och tak. Om bullernivån i klassrummet är 

runt 60 dB, kommer SNR endast att vara 5 dB.
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SCOLA SIMULATORN

Tillsammans med det nya 

SCOLA FM systemet, introduce-

rar Widex en intuitiv och interak-

tiv FM guide för lärare, föräldrar 

och professionella inom hörsel-

vården. Programmet för SCOLA 

simulatorn kan installeras på en 

PC. Det ger brukaren möjlighet 

att virtuellt testa systemets olika 

funktioner på datorskärmen 

– tillsammans med förklarande 

text.

 

Med hjälp av PC musen kan bru-

karen ta fram och navigera i me-

nysystemet för SCOLAteach. Det 

är möjligt att simulera samtliga 

SCOLAteach funktioner.

 SCOLA FM SYSTEM - NYCKEL EGENSKAPER

• Hög användarfl exibilitet

• Lång livslängd

• Flerkanalssystem med kanalsynkronisering

• Hög kompatibilitet
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