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Brug af telepude
og teleslynge

I dit eget hjem kan du have

Hvem kan bruge en teleslynge/telepude?
Du kan bruge en teleslynge, hvis der i dit høreapparat
er telespole: programmet T eller M/T. Høreapparatet
skal stilles på dette program, når du skal høre via teleslyngen.

Telepude
1.

Sid på telepuden

2.

Sæt høreapparatet på T (tele)

3.

Lyden på TV’et skal ikke skrues op.
Justering af lyd kan nu foregå via volumenkontrollen på dit eget høreapparat

4.

Lyden vil nu komme direkte i øret på dig

5.

Når du er færdig med at se TV, sæt da høreapparatet tilbage på M (mikrofon)

Hvad er en teleslynge?

eller

Teleslynge / rumslynge
1.

Sæt høreapparatet på T (tele)

2.

Lyden på TV’et skal ikke skrues op

3.

Lyden vil nu komme direkte i øret på dig

4.

Når du er færdig med at se TV, sæt da høreapparatet tilbage på M (mikrofon)

En teleslynge er et høreteknisk hjælpemiddel. Når teleslyngen er tændt, forstærker den et givent lydsignal
og sender det trådløst direkte til dit høreapparat. På
denne måde kan teleslyngen være en hjælp til at høre, selv om der er afstand til lydkilden, dårlig akustik
eller baggrundsstøj i lokalet.

Hvor findes der teleslynge i det offentlige rum?
ViSPs pjece ”Her findes teleslynge-anlæg” giver en
oversigt over offentligt tilgængelige lokaler med teleslynge i kommunerne:
Næstved, Vordingborg, Faxe og Guldborgsund.
Få en folder på ViSPs lokale træffesteder eller find den
på www.visp.dk.
Kender du et sted, hvor der er en teleslynge, som ikke
optræder i vores pjece, så ring venligst til Videnscenter for Specialpædagogik eller send os en mail. Se disse oplysninger nederst på bagsiden.
Er du et sted med teleslynge, hvor du fornemmer, at
teleslyngeanlægget ikke fungerer, så spørg en tekniker på stedet om anlægget er tændt. Det er ikke nødvendigvis dit høreapparat, der ikke fungerer.

