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Instrukcja obsługi 
MicroVox 

 

Aparaty te są najprostszą wersją krtani elektronicznej. Zbudowane są w oparciu  

o najnowocześniejsze technologie z wykorzystaniem układów mikroprocesorowych. 

Charakteryzują się prostotą obsługi i użytkowania. 

 

Pełny zestaw składa się z: 

1. protezy krtani MicroVox  

2. ładowarki do akumulatora 

3. akumulatora wodorkowo - niklowego o pojemności 260 mAh 

4. smyczy do noszenia protezy krtani na szyi 

 

W celu włączenia aparatu należy odkręcić pierścień, do którego dołączona  

jest smycz do zawieszenia na szyi, włożyć akumulator plusem do środka, zakręcić pierścień, 

przycisnąć włącznik, przekręcając pierścień membrany (o niewielki kąt zgodnie lub 

przeciwnie do wskazówek zegara) uzyskać jak najwyższą głośność generowanego dźwięku. 

Następnie przyłożyć aparat w okolice podbródka lub szyi tak, aby membrana ściśle 

przylegała do skóry, a oś aparatu była skierowana do ust, wypowiadać pojedyncze słowa.  

W przypadku cichego głosu proszę poszukać innego punktu przyłożenia aparatu  

do podbródka lub szyi. 

 

Do wzmocnienia głosu można dodatkowo wykorzystać wzmacniacze głosu: 

Minivoice, Mobilvoice. 

 

Ładowanie akumulatora: 

1.   Proszę podłączyć kabel zasilający do ładowarki 

2.   Włożyć akumulator do otworu znakiem + do wnętrza ładowarki. 

3.   Włożyć wtyczkę zasilacza do gniazda sieciowego. 

4.   Czas ładowania wynosi 10 godzin. 

5.   Końcowy okres ładowania sygnalizuje zapalenie się diody czerwonej. 

6.Dioda czerwona zaświeci się również w przypadku braku akumulatora  

w ładowarce po włączeniu zasilacza wtyczkowego do gniazdka elektrycznego. 

 

UWAGA!!!  

Włożenie akumulatora znakiem minus do wnętrza ładowarki i podłączenie  

do ładowania może zmniejszyć jego żywotność, a nawet całkowitą utratę właściwości 

użytkowych. 
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Akumulator nie podlega gwarancji, producent nie przewiduje stosowania 

zastępczych akumulatorów. 

 

Aparat generuje falę wibroakustyczną, która po przedostaniu się do ust jest 

artykułowana podczas wypowiadania kolejnych słów. Przedstawia rysunek 1. 

 

 
Rys.1. 

GLOS UZYSKANY ZA POMOCĄ 

KRTANI ELEKTRONICZNEJ 

 

Membranę aparatu należy dokładnie przykładać całą po wierzchnią w okolice 

podbródka lub szyi lekko dociskając. Po szerokim otwarciu ust nacisnąć duży przycisk i 

przykładając aparat w okolice podbródka i szyi znaleźć miejsce o największym poziomie 

głośności wydobywającego się z ust głosu. Następnie proszę bardzo dokładnie i powoli 

wypowiadać krótkie słowa starając się, aby były głośne i zrozumiałe. Kolejnym etapem jest 

doskonalenie umiejętności mowy poprzez wypowiadanie całych zdań. 

 

ŚWIATOWE TOWARZYSTWO OSÓB LARYNGEKTOMOWANYCH 

prowadzi bezpłatną naukę mowy przełykowej, protezami krtani oraz kompleksową 

rehabilitację mowy. 

 

Ul. Przysieki 4, 42-625 Ożarowice tel.  880 558 555 

Ul. Szybowa 2a, 41-808 Zabrze 

 

 

Dokładne zapoznanie się z instrukcją pozwoli uniknąć problemów podczas 

użytkowania aparatu i nie spowoduje jego uszkodzenia. 

 

 

Dziękujemy Państwu, że zdecydowaliście się zakupić aparat naszej produkcji. 

Charakteryzuje się on dobrymi parametrami technicznymi, wysokim poziomem 

zrozumiałej mowy przy małym zużyciu akumulatorów. 

 


