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konuşmayı işitmek
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FM
made

Her şey ondadır



Sağlam  
tasarım

Güven
verir

Sürekli gelişmekte olan Oticon Amigo FM ailesiyle birlikte, Oticon’un
sunduğu pediatrik taahhüt çok açıktır. Her durumda (özellikle okulda)
Amigo çocuklara en çok ihtiyaç duyduklarını verir. Konuşma gelişimi 
için maksimum konuşma anlaşılırlığı, öğrenme ve sosyalleşme.

Dinliyoruz ve çözüm sunuyoruz
Yüzyıldan fazla Oticon her yaştan çocuklar ve yetişkinler için özel 
çözümler üretmektedir. İşitme cihazı uzmanları ve kullanıcıları karşılaş-
tıkları zorlukları anlattıklarında, onları dinliyoruz ve teknolojik gelişme-
lerle birlikte onlara yeni çözümler sunuyoruz.

Amigo daha iyi olmaya devam ediyor
Amigo T30/T31 verici gerçek yaşamın gereksinimlerini karşılamak için 
mükemmel bir tasarımdır. Öğretmenler ve odyologlar aradıkları kulla-
nım kolaylığını ve güvenilir kaliteyi Amigo’da bulacaklardır. Öğrenciler 
de, aradıkları pürüzsüz konuşma sesini, konforu, uygulama imkanlarını 
ve daha fazlasını onda bulacaklardır.
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FM
made

Her şey ondadır

Hiçbir çocuk
geri kalmamalı 

Gerçek yaşam için tasarlanmıştır
Yeni Amigo T30 ve T31 eğitim amaçlı FM vericileri, en gelişmiş teknolojik 
tasarıma sahip, gerçek yaşamın gereksinimlerini karşılayan başlıca örneklerdir. 
Bu nedenle “Kullanıcı dostu FM” sözümüz her şeyin onda olduğunu anlatır.

Kullanım Kolaylığı
Amigo T30/T31 ile birlikte, odyologlar tek 
bir ünite üzerinden bütün programlama ve 
uygulama imkanlarına sahiptir. Öğretmenler 
ise, sadece tek bir düğmeye dokunarak derse 
devam edebileceklerdir.

Daha fazla konuşma için daha 
fazla frekans alanı
Bazı FM sistemleri bilgi aktarmak için sadece 
hayatı öneme sahip olan frekans alanını kul-
lanırken, Amigo ek olarak konuşma ipuçları-
nın bulunduğu yüksek frekansları da kullanır.

Güven verir
Alıcı ve verici üzerindeki LED göstergeler sayesinde, öğret-
menler Amigo’nun düzgün çalıştığından emin olabilirler.

Gerçek yaşam için üretilmiştir
Beklemek için zaman olmadığından, Amigo okul ortamında 
günlük kullanım ve hırpalanmalara dayanacak şekilde üretil-
miştir.



Bilgisayarlar, kablolar ve diğer gerekli 
programlama aygıtları ile odyologların 
zaman kaybetmesinden öte, Amigo 
T30/T31 bütün programlama ve 
uygulamayı avucunuzda yapmanızı 
sağlar. Önceden programlanmış 
olan kanallar ve içindeki Kanal 
Sihirbazı, öncelikli bir kanal listesi 

Odyoloğa zaman kazandırır
Amigo, sıkıcı olan programlama ve ayarlama 
zamanını kısaltarak, okul günlerini daha kolay 
ve daha verimli hale getirir.
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Vericileri programlamak
Amigo T30/T31 program menüsü, Takım
Eğitimi, kişisel FM kanalları ve gelişmiş
dijital ses işleme gibi özelliklere kolay
geçiş imkanı sunar.

Bulunduğunuz yerde  
alıcıları ayarlayın 
Optimum verimlilik için, okulda veya 
kliniğinizde Amigo alıcıları kulak üze-
rinde kolayca ayarlanabilir.

oluşturmanızı gerektirmeyerek size 
zaman kazandırır. Özel adımları ile sizi 
yönlendiren basit ve sade menüsü 
Takım Eğitimi gibi özellikleri kolayca 
etkinleştirmenizi veya kapatmanızı 
sağlar. Esnek 1-35cm. programlama 
mesafesi ile alıcıların güçlü ve kolayca 
ayarlanmasını sağlar.

Kolay güncelleştirme imkanı
Amigo T30/T31 vericilerinde kolay ya-
zılım güncellemesi sağlamak için özel 
bir USB girişi vardır. Yeni özelliklere 
geçiş imkanı olması, Amigo vericilerini-
zi verimli ve ekonomik yapar.

     Amigo T31
   
     

İsim 2:
 

Kanal Ayarları:
 Listeye bak

Kanal Ayarları:
 Listeye bak

Gelişmiş DSP:
 Etkin

Mod: 
 Varsayılan
T

T

 :
 Mevcut
T

T

 Kanal Ayarları:
 Listeye bak
T

T

 Mod: 
 Varsayılan

Dil:
 İngilizce

Kontrast Ayarı

Sıfırla

Amigo T31 hakkında

<      Amigo R12
   
     

Kulak:
 

FM Kazancı:
 +8

LED Işığı:
 Açık: Kırpma

Bip Ton:
 Orta

Bip Seviyesi: 
 Orta

Kanal Ayarları:
 Listeye bak

Kanal Arama:
 Etkin

Mod:
 Varsayılan

Kapatma düğmesi:
 Etkin

Otomatik kapama:
 Etkin

Ayarları Sıfırla

Amigo R12 hakkında

<

Güven
verir

Kolay  
kullanım

Daha fazla 
konuşmayı işitmek
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Seçim özgürlüğü
Odyologlar kullanacakları FM sistemi konusunda sınırlandırılmak istemezler. 
Bu nedenle Amigo tam bir seçim özgürlüğü sunar. Amigo çözümleri bütün ku-
lak arkası işitme cihazları, CI işlemcileri ve diğer markaların FM alıcı ve vericileri 
ile birlikte sinyal dayanıklılığından ve ses kalitesinden ödün vermeden çalışır.

Sağlam  
tasarım

Güven
verir

Hiçbir çocuk
geri kalmamalı 
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Öğretmenin sadece bir 
düğmeye dokunarak 
yapabileceği 3 basit işlem:
•	 Verici ve alıcıları senkronize 

etmek
•	 Takım Eğitimini etkinleştirmek
•	 Mikrofonu sessize almak

Öğretmen için kolay kurulum.

Güven
verir

Kolay  
kullanım

Daha fazla 
konuşmayı işitmek



Öğretmenler zamanlarını ders anlatmak için kullanmak ister, karmaşık 
FM sistemlerini çözmek için değil! Amigo T30/T31 ile bütün yapmaları 
gereken tek bir düğmeye basmaktır. Sadece sağduyulu, güvenilir bir 
FM desteği ile aksilik yaşamadan günlük rutinlerine devam edebilirler. 
Yapılan işlemle ilgili hataları önlemek ve istemeyerek ayarların değişti-
rilmesini önlemek için, ekran anlık doğrulama sağlar.

İstedikleri şekilde kullanabilirler
Amigo T30/T31 yüksek kalitede Omni yaka mikrofonu ile sunulur. 
Öğretmenin kullanım tercihine uyum sağlamak veya özel bir durum için, 
ayrıca Direksiyonel veya Boom mikrofonlar da kullanılabilir. Hepsinin 
mikrofon kablosu içinde dahili bir anten vardır.

İstedikleri şekilde taşıyabilirler
Maksimum rahatlık ve esneklik için, verici bel kemerinde veya cepte 
taşınabilir.

Öğretmenler FM’le 
uğraşmak istemez
Günlük rutinlerinin bir parçası olarak, 
öğretmenler FM sistemlerini kullanmak 
zorunda kalır. Oticon’un taahhütlerinden
biri: kullanıcı dostu çözümler üretmek ol-
duğundan, Amigo bu işlemi kolaylaştırır.
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Öğretmen için kolay kurulum. Kemer klipsi ile bel ’de kullanım. Omni mikrofon Boom mikrofon

Sağlam  
tasarım

Güven
verir

Hiçbir çocuk
geri kalmamalı 



yüksek frekans bilgisi yakalayan Amigo, 
daha doğal sese sahip bir konuşma
ve dinlemeyi daha az yorucu hale
getiren bir ses kalitesi sunar.

Bazı FM sistemlerinde olduğu gibi, 
alıcı ile sadece iletişim için değerli olan 
frekans alanını aktarmaktan öte, Amigo 
T30/T31 frekans alanını konuşma anla-
şılırlığını arttırmak için kullanır. Maksi-
mum konuşma anlaşılırlığı, çocuklarda 
konuşma gelişimi, öğrenme ve sosyal-
leşmeyi daha kolay hale getirir (Flexer, 
1995).
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rinde, yüksek frekanslı önemli konuşma
bilgilerine ulaşmak için genişletilmiş 
bant alanı kullanılır. Bu FM sistemlerinin 
de yararlanması gereken bir avantajdır. 
Araştırmalar gösterir ki, işitme kayıplı
çocuklar, daha geniş frekans alanı ile 
eklenen yüksek frekans bilgilerinden
faydalanabilirler (Kortekaas & Stelmac-
howicz, 2000).

Diğer FM sistemlerinden daha geniş bir 
frekans alanı ile (8.5 kHz), Amigo T30/
T31 vericileri yumuşak ünsüzleri daha 
belirgin olarak sunabilir. Daha fazla 

Daha fazla bant genişliği, daha fazla 
konuşma
Amigo, çok önemli olan konuşma bilgisine, pürüzsüz ve istikrarlı bir erişim sağlamak için, 
geniş bant alanının her bir parçasını kullanır. Bunu sağlayan başka bir FM sistemi yoktur!

Güven
verir

Kolay  
kullanım

Daha fazla 
konuşmayı işitmek

Çocukların okul günleri sürekli değişen 
dinleme durumları ile geçer (Crukley 
& Scollie, 2010). İşitme kaybı günlük 
yaşamı son derece yorucu hale getirir. 
Gün ilerledikçe eksik bilgi ve talimatla-
rın yerini doldurmak artarak daha zor
hale gelir, bu da çocuğun öğrenme 
yeteneğini etkiler. Amigo, çok önemli 
konuşma bilgilerine pürüzsüz bir erişim 
sağlayarak, çocuğun takipte kalmasına 
yardımcı olur.

Yüksek frekanslı sesleri yakalar
Günümüzün gelişmiş işitme çözümle-
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Amigo’un 8.5 kHz bant geniş-
liği, genişletilmiş yüksek fre-
kanslı bant genişliğine sahip 
işitme cihazlarını destekler. 

Amigo’dan daha net alamaz
Günümüzün gelişmiş işitme cihazları
tarafından sunulan ve daha geniş olan 
frekans alanını kullanmak için tasar-
lanmış olan bir FM sistemi ile çocuklar, 
işitmeye ihtiyaç duydukları sesleri daha 
fazla kazanırlar(Lindley, 2009).

Akustik şeffaflık doğrulaması. Bir Amigo R12 alıcı Safari 900 
13P BTE ile kullanıldığında, Amigo T30/T31 frekans alanının 
tamamını kullanma avantajına sahip olur. Amigo yüksek 
frekanslarda dahi, Safari’nin frekans alanı ile eşleşir ve 
istenen akustik çıkışı sağlar.

Diğer FM sistemleri işitme cihazların yüksek frekanslı 
çıkışları ile eşleşemez.

Sağlam  
tasarım

Güven
verir

Hiçbir çocuk
geri kalmamalı 

Yukarıdaki grafiklerde gösterildiği 
gibi, Amigo’nun frekans alanı daha 
geniş frekans alanına sahip cihazlar ile 
daha fazla eşleşmektedir ve dolayısı 
ile pazardaki kulak seviyesinde FM 
sistemlerinden daha geniş bir akustik 
şeffaflık sunar. Bu nedenle profesyo-
nellerin hangi FM sisteminin en fazla 
işitsel bilgiyi sağlayacağı konusunda 
düşünmelerine gerek yoktur. 

Güvenebileceğiniz doğrulama
•	 Amigo, en gelişmiş Yardımcı İşit-

me Teknolojilerini doğrulama 
kuralları ile uyumu kolaylaştırır.

•	 Amigo alıcıdaki kazancı değiştir-
mez, bu nedenle odyologlar onun 
sinyal sadakatine güvenebilir.

Referanslar:
Crukley, J. and Scollie, S. (2010): A school-age listening landscape: Implications for hearing aids. IHCON conference, Lake Tahoe, California, August 2010 (poster). 
Flexer, C. (1995): Classroom management of children with minimal hearing loss. The Hearing Journal, 48 (10), 53-58.
Kortekaas R. and Stelmachowicz P. (2000): Bandwidth effects on children’s perception of the inflectional morpheme /s/: acoustical measurements, auditory 
detection, and clarity rating.  Journal of Speech, Language and Hearing Research, 43: 645-660.
Lindley, G. (2009): Children seen to gain extra benefit from greater bandwidth, binaural compression. The Hearing Journal. 62 (10), 28-33.
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Günümüz okul öğretimleri genellikle 
dinamik ve interaktiftir. Öğretmen ve 
öğrenciler çok fazla hareket halindedir. 
Öğrenciler genellikle gruplar halindedir 
ve iki öğretmenle birlikte ders yaparlar. 
Takım Eğitiminde, öğretmenler işitil-
diklerinden emin olmak isterler, hatta 
aynı anda ikisi birden konuşuyor olsalar 
bile. Bazı FM sistemleri öğretmenin 
biri konuşmaya başladığında diğerinin 
sesini kapatırken, Amigo konuşmanın 
doğal takibini korumak adına her ikisi-
nin de sesini işitilebilir seviyede tutar. 

Öğretmenler duyulmak ister
Öğretmenler hareket halinde ve/veya takım halinde çalıştığında 
Amigo‘nun her bir kelimeyi ilettiğinden emin olabilirler.

Öğretmen 2

Öğretmen 1 Çocuk
Amigo 
T31 Verici

FM
Verici

CH60

CH60

CH0404 60
Name1
Name2

N60
T

T

Güven
verir

Kolay  
kullanım

Daha fazla 
konuşmayı işitmek
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Çocuklar devam etmek 
ister
Çocuklar duyduklarını takip edip yo-
rumlamak için büyük bir çaba harcar. 
Aralıklı olarak oluşan gürültülere karşı 
daha fazla koruma sunabiliriz ve böy-
lece onlar devam etmek için daha fazla 
enerjiye sahip olurlar. Amigo konuşma 
sinyalinin bütünlüğünü korumak için 
sürekli arka plan gürültüsünü azalttığı 
gibi, sessiz durumda da gürültüleri 
azaltmak için bütün imkanları kullanır.
 Öğretmenin konuşması bittiğinde, 

Standart FM alıcısı ile. Akılcı Sessiz fonksiyonu ile Amigo alıcıları 
gürültüyü 8 dB azaltır.

Amigo alıcılarındaki Sessiz fonksiyonu 
alıcı gürültüsünü 8dB düşürür, böy-
lece çocuk gereksiz yere yorulmaz ve 
dikkati dağılmaz. Bu sayede çocuk sınıf 
arkadaşları ile çok daha rahat ve kolay 
sohbet edebilir. Doğal olarak öğret-
men tekrar konuşmaya başladığı anda 
Sessiz fonksiyon iptal edilir.

Takım Eğitiminin doğal 
halini Amigo nasıl korur
Takım Eğitimi vericisi – T31 – her iki 
öğretmenin konuşma sesini doğrudan 
çocuğun FM alıcılarına göndererek 
doğal etkileşimi destekler.

Konuşmalarda yapay kesintiler olmadı-
ğından, öğretmenler susup birbirlerini 
beklemek zorunda kalmazlar, böylece 
rahat olup, özgürce iletişim kurabilirler.

Bu sayede işitme kayıplı öğrenciler, 
normal işiten arkadaşları ile aynı 
şekilde öğretmenlerinin konuşmalarını 
duyar ve doğal olarak cevap verip, aktif 
olarak konuşmalara katılabilirler.

Standart FM sistemi Sessiz fonksiyonlu Amigo

Sağlam  
tasarım

Güven
verir

Hiçbir çocuk
geri kalmamalı
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Öğrencilerin FM sistemlerinin çalı-
şıp çalışmadığını kontrol etmek için, 
öğretmenler ders sırasında ara vermek 
zorunda kalmak istemez. Bu dersin 
aksamasına ve işitme cihazlı çocu-
ğun üzerine istenmeyen dikkatlerin 
toplanmasına neden olur. Ayrıca, 
küçük çocukların vereceği cevaplara da 
güvenilemez. 

Tam güvence sağlayan 
anında onaylama
Amigo T30/T31 vericileri ve Amigo 

alıcılarındaki LED gösterge varsayıma 
dayalı çalışmayı FM sistemlerinden kal-
dırır. Vericideki LED gösterge ünitenin 
açık olup olmadığını, şarja ihtiyacı olup 
olmadığını veya sessiz konumda olup 
olmadığını gösterir. 

Ayrıca öğretmenler sinyalin sabit 
kalacağından emin olabilir, çünkü son 
derece sağlam olan sinyal iletimi, ke-
sinti risklerini minimuma indirir.

Varsayıma dayalı FM 
çalışmasını kaldırır
Bazı FM sistemleri ile öğretmenler, 
öğrencilerin sinyal aldığını varsaymak 
zorunda kalır. Amigo kullananlar ise, 
bundan emindir.

Verici LED ışığının bildirimleri:
•	 Ünite açık veya kapalı
•	 Şarj ihtiyacı var/yok
•	 Ünite açık veya sessiz  

konumda

Alıcı LED ışığının bildirimleri:
•	 Alıcı açık
•	 Verici ve alıcı aynı kanalda
•	 Çocuk istikrarlı bir FM girdisi 

alıyor
•	 Pili çalışıyor

İki küçük ışık her şeyi anlatır

Güven
verir

Kolay  
kullanım

Daha fazla 
konuşmayı işitmek



•	 Evrensel Amigo alıcıları (R1 veya R2) kullanıldığında LED ışığı arkadan veya önden 
görülebilecek şekilde konumlandırılabilir

•	 Amigo alıcıların çoğunun LED ışığı sürekli parlayacak, saniyede bir kırpacak veya hiç 
parlamayacak şekilde programlanabilir 

•	 Amigo alıcıları istenmeden oluşabilecek kanal değişimini önlemek için, en son kullanı-
lan kanalda veya ilk önerilen kanalda açılacak şekilde programlanabilir

•	 Gerekirse alıcının bütün düğmelerinin çalışması iptal edilebilir.

Zeki ve esnek alıcılar
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Güven
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Hiçbir çocuk
geri kalmamalı



Öğretmenler ve odyologlar FM sistemlerindeki sorunları çözmek için değerli za-
manlarını harcamak zorunda kalmasalar bile, okul sınıfları yeterince zorlu ortamlar-
dır. Zorlu okul ortamları Amigo için sorun değildir. Dış kabininden içindeki parçalara 
kadar Amigo şuana kadar yapılmış en sağlam FM çözümüdür.

Amigo güvenlik özellikleri:
•	 Kaza ile düşmelere karşı dayanıklı
•	 Nem önleyici yapı
•	 Güvenli şarj
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Öğretmenler 
güvenebilecekleri 
çözümler ister
Sistemin arızalanması hem öğretmenin 
hem de çocukların işini zorlaştırabilir. Bu 
nedenle Amigo çok sağlam yapılmıştır. 

Düğmeleri 1,000,000 defa basmayı 
tolere edebilir ve neme karşı yüksek 
dayanıklılık için silikon su geçirmez bir 
kaplama ile kaplıdır.

Sert çerçevesi Amigo’un iç aksamları-
nı korur. Yumuşak lastik kaplamaları 
ise, düşme ve çarpmalara karşı darbe 
emiciliği sağlar. 

Mikrofon jackı 10,000 defalık girişi 
tolere edebilir. 

Kazalara karşı dayanıklı
Amigo FM vericileri kaza ile çarpıp 
düşmelere karşı çok daha dayanık-
lıdır. Ultrasonik kaynakla birleş-
tirilen ve esnek lastik kaplamalı 
kabini sıra dışı bir dayanıklılık 
sağlar, böylece günlük aşınma ve 
yıpranmalara karşı yüksek esneklik 
sunar.

Nem geçirmez
Vericiye boyalı, ıslak veya sıcak 

kahveli bir parmakla güvenle te-
mas edebilirsiniz. Silikon kaplamalı 
düğmeleri onun hem neme karşı 
dayanıklı hem de kolay temizlene-
bilir olmasını sağlar.

Güvenli pil şarjı
Amigo T30/T31 bir adet şarj 
edilebilen AA NiMH pil kullanır ve 
gerektiğinde standart bir alkalinli 
kalem pille de çalıştırılabilir. 

Amigo neden çok güvenilirdir

Dayanıklı LCD ekran kırılmaz polikar-
bonat malzemeden yapılmıştır

Güven
verir

Kolay  
kullanım

Daha fazla 
konuşmayı işitmek
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•	   
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Yüksek çözünürlükte 
LCD ekran

Takım Eğitimi Girilen değerleri siler

Alıcıları eşleştir/giriş

LED durum göstergesi

Açık/Kapalı/Sessiz  

2.5 mm mikrofon girişi

3.5 mm dış ses 
kaynakları girişi

“MiniB” USB şarj girişi

Koruyucu çerçeve

Yönlendirme halkası 

•	 Tek aygıt üzerinde verici ve programlama
•	 Programlama alanı ~ 1-35 cm
•	 Kapsadığı FM bantları: 169-177 MHz, 

180-188 MHz ve 216-218 MHz
•	 Bant genişliği 8.5 kHz
•	 Dijital Sinyal İşleme

•	 Mikrofon kablosu içinde dış anten
•	 FM Kanal Sihirbazı
•	 FM kanalları ekranı
•	 En iyi FM kanalını bulma ekranı
•	 Takım Eğitimi fonksiyonu
•	 USB girişi ile yazılım/kanal güncellemesi

•	 AA Standart NiMH piller
•	 Güvenli şarj sensörleri
•	 Tuş kilidi
•	 10 saatten fazla pil ömrü
•	 Tek dokunuşta sessiz konum

Amigo ailesini tanıyalım

Oticon Amigo T30: Eğitim 
ortamlarında kullanmak için vücuda 
takılan verici. Bu verici aynı zamanda 
bir programlama ünitesi olarak ta 
kullanılır. 

Oticon Amigo T31: Bazı fonksi-
yonları T30 gibidir, fakat aynı zaman-
da Takım Eğitimi olanağını da sunar.

Oticon Amigo T10: Sınıflarda ve 
evde kullanmak için çok amaçlı verici.

Oticon Amigo T5: Uygun fiyata 
çözüm sunan, eğitim ortamları için 
önerilen verici. 

Oticon Amigo WRP: Bütün Amigo 
alıcılarını kablosuz programlamak için 
kullanılan Kablosuz Alıcı Programlayı-
cısı ve proaktif kanal yönetimi için FM 
kanal sihirbazı fonksiyonunu sunar.

Amigo eZync: Amigo alıcıları ile 
otomatik olarak anlık eşleştirme sağ-
layarak, bireysel eşleştirme ihtiyacını 
ortadan kaldırır.

Amigo ailesi

Amigo tam bir uyum özgürlüğü sunar.
FM alıcıları her bir çocuğun kişisel ter-
cihini karşılamak için, farklı çeşitlerde
sunulmaktadır. Klipsliden, kulak
seviyesinde alıcılardan, çekici Amigo
Arc neckloop alıcıya kadar.

Her marka kulak arkası işitme cihaz-
ları ile uyumlu olduğundan, Amigo 
evrensel alıcıları, zamanla düzenli 
olarak işitme cihazlarını yenileyen 
büyüme çağındaki çocuklar için ku-
sursuz bir seçimdir. Amigo alıcıları,
sınıf yaşamını kolaylaştırmak için,
bütün Amigo vericileri ve diğer
markaların FM vericilerinin çoğu ile
uyumlu çalışır.

Uyum özgürlüğü

Bel klipsi

Pil yuvası  
1-AA

Amigo T31 verici
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Oticon Amigo Arc: Her çeşit 
telecoil’li işitme cihazı ve koklear im-
lantlar için, evrensel Neckloop alıcı. 
Beş farklı renkte sunulmaktadır.  

Oticon Amigo R1: Her çeşit 
kulak arkası işitme cihazı ve ayrıca 
Amigo FM-CI adaptörü ile koklear 
implantlarda kullanmak için evrensel 
alıcı.

Oticon Amigo R2: Amigo R1 ile 
aynı fonksiyonlar ve tek bir düğme 
ile açma/kapama ve kanal arama 
olanağı sunar.

Oticon Amigo R2BA: Oticon 
Medical Ponto kemik bağlantılı ses 
işlemcileri için evrensel bir alıcı. Ami-
go R2 ile aynı fonksiyonları sunar.

Mikrofonlar: Omni,  
Direksiyonel veya Boom

Taşıma opsiyonları: Bel klipsi, bel kayışı.

Kaplamalar: Bütün Amigo vericileri ve 
Amigo R5 alıcılar için 10 kabin rengi.

TV

Araba yolculuğu

Aile ve dostlarla dışarıda 
veya evde akşam yemeği

Sosyal grup aktiviteleri

Spor ve antrenörlü  
aktiviteler

PC

Müzik aygıtı/MP3

FM sistemleri okul dışında da paha bi-
çilmezdir. T30/T31 vericileri eğitim ve 
öğretim ortamlarında iletişimi artırmak 
için tasarlanmış iken, taşınabilir, çok 
fonksiyonlu T10 verici de evde veya 
özel kullanımlar için kusursuzdur. T10 
vericisi elde tutularak, bir masa üzerine 
oturtularak veya boyuna asılarak 
kullanılabilir.

Oticon Amigo R5: Düşük maliyetli 
vücuda takılan alıcı. Kulaklık, neckloop 
veya DAI kablosu ile bağlantı sağlar.

Oticon Amigo R7: Oticon Sumo 
BTE için adanmış alıcı. Amigo R2 ile aynı 
fonksiyonları sunar.

Oticon Amigo R12: Oticon Safari 
de dahil Oticon’un kulak arkası ve 
RITE modelleri için adanmış alıcı. 
Açmak/kapamak ve kanal aramak için 
dokunmatik düğmeli. Oticon işitme 
cihazları ile uyum sağlayan 13 farklı 
renkte sunulur.

Pil yuvası  
1-AA

T30 /T31 T10

Eğitim/öğretim

Eğitim/Takım  
Eğitimi

Alıcı ile birlikte işitme cihazı

Amigo Arc neckloop alıcı

Amigo’nun günlük kullanımı
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Hiç bir çocuk geri kalmamalı
Çocuk işitme cihazı, koklear implant veya kemik bağlantılı aygıt 
kullanıyor olsa da, Amigo ona güvenilir bir yol arkadaşı olacaktır.

Okulda, evde  
– veya başka bir yerde FM!
FM’in faydaları sadece sınıfta bitmez. 
Okul dışı kullanım için olan portatif 
çözümler ebeveyn ve bakıcılar için son 
derece kullanışlıdır. Oyun alanlarında, 
spor merkezlerinde, işte veya arabada, 
bu çözümler konuşmaya istikrarlı bir 
geçiş sağlar. Bu çözümlerle çocuklar 
nereye giderse gitsinler, kendilerini 
geride kalmış hissetmezler.

Güven
verir

Kolay  
kullanım

Daha fazla 
konuşmayı işitmek

Herkes için kullanıcı dostu FM!
FM çözümlerini tasarlarken hiçbir
çocuğun geride kalmamasına son
derece büyük özen göstermekteyiz.
İşitme cihazı, koklear implant,
kemik bağlantılı aygıt kullananlar veya 
işitsel kavrama zorluğunda ek
desteğe ihtiyaçları olanlar Amigo çö-
zümlerinden faydalanabilirler. 



19

Öğretmen ve odyologları destekler
Oticon, yeni bir çözüme geçişte, öğ-
retmenlerin karşılaşabileceği engel-
leri ortadan kaldırmak için, kullanımı, 
güvenilmesi ve sorunların giderilmesi 
kolay olan sistemler tasarlayarak çaba 
harcar. 

Hangi performans kategorisini se-
çerlerse seçsinler, Amigo gün ve gün 
istediklerini sunacaktır. 

Eğitim malzemeleri, egzersiz ve sorun
giderme önerileri de teslim listemizde
mevcuttur. Bununla birlikte küçük ve 

Sağlam  
tasarım

Güven
verir

Hiçbir çocuk
geri kalmamalı

geniş kapsamlı okul sistemleri, genel 
ve bireysel sınıflar ve her yaştan ço-
cukların farklı ihtiyaçlarını karşılayacak 
servis planı da sunabiliriz. 

Bunların hepsi, çocukların gerçek 
hayatla baş etmelerine, başarı ile 
yardımcı olmak için, odyolog ve 
öğretmenlerin günlük çabalarını 
destekler. Böylece ortak çabalarımızla, 
işitme kayıplı ve işitsel işleme 
bozukluğu olan çocuklar kendi gerçek 
potansiyellerini gösterme şansına 
sahip olur! 



İşitme kayıplı çocukların potansiyellerinin tümüne erişmelerini sağlamak, tam
anlamıyla kendini buna adamış bir yaklaşım gerektirir. İşte biz bu nedenle çocuklara
hak ettikleri fırsatları sağlamak için, profesyonellere ve diğer ilgili kişilere gerekli
çözüm ve hizmetleri sunuyoruz. Çocuk dostu işitme bakımının anlamı da budur.
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