
Ärade gäst,

Inför kommande säsong har vi investerat i ett nytt hörhjälpssystem My Link för per-
soner med hörselnedsättning. Med detta system är du som har nedsatt hörsel inte 
längre begränsad till att sitta i närheten av en magnetslinga eller inom området för de 
infraröda sändarna. Du kan fritt välja den plats i De Geerhallen som du helst vill sitta 
på. My Link-systemet använder en FM-sändare och du som evenemangsbesökare kvit-
terar ut en egen FM-mottagare i garderoben på Louis De Geer som sitter i en slinga 
som bärs runt halsen.

FM-sändaren sänder på FM-bandet, samma frekvensområde som Sveriges Radio 
sänder på. Det är ett frekvensområde som sänder kristallklart ljud, utan störning och 
med full bandbredd till din hörapparat. Traditionella hörseltekniska hjälpmedel anses 
ofta orsaka för mycket störningar och/eller erbjuda medioker ljudkvalitet. FM-tekno-
login erbjuder en kombination av tillförlitlig prestanda och utmärkt ljudkvalitet. Alla 
användare av hörhjälpssystem kan med den egna FM-mottagaren njuta av en utmärkt 
evenemangsupplevelse.

FM-signalen matas in i den egna hörapparaten, som ger kristallklar ljudåtergivning 
och anpassas till den enskilda graden av hörselnedsättning. Volymen kan lätt justeras 
i MyLink med hjälp av volymkontrollen på sidan av mottagaren. Eftersom kvaliteten 
på telespolen varierar för varje hörapparat, kan du själv justera volymen efter eget 
tycke och smak.  

Säkerställ att du får en optimal evenemangsupplevelse och kvittera ut en My Link 
hörslinga i garderoben så snart du kommer till Louis De Geer.

På andra sidan följer en kort information om MyLink-utrustningen

Varma hälsningar/
Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB



MyLink universell Dynamic FM-mottagare
 
Kan användas tillsammans med alla hörapparater med telespole.

MyLink är en universell Dynamic FM-mottagare som kan användas tillsammans med alla 
hörapparater som har telespole, dvs även tillsammans med i-örat apparater. Med MyLink 
kan många flera personer med nedsatt hörsel höra bättre i buller, t ex vid familjesam-
mankomster, på restauranger och barer, på jobbet, i bilen och när man använder olika 
ljudutrustningar.

MyLink-funktioner inkluderar:
• Dynamic Speech Extractor – denna algoritm är en nyckelfunktion i Dynamic FM. Den 

förbättrar signal-brusförhållandet med upp till 15 dB och taluppfattningen i buller 
med många procent 

• Smart Noise Blocker - denna funktion förbättrar FM-ljudkvaliteten där den behöver 
förbättras - i mottagaren. Den reducerar också FM-mottagarens förstärkning när ingen 
användbar signal finns närvarande. 

• Soft squelch & viloläge - när FM-sändaren slås av, brusar inte MyLink, eftersom den 
också stängs av via en soft squelch.Om FM-sändaren är avstängd i mer än 40 sekun-
der går MyLink in i ett viloläge. 

• Audioingång – hörlurar från vilken leverantör som helst kan anslutas till MyLink via 
audioingången. På detta sätt kan även personer utan hörapparat använda FM. Det är 
också ett utmärkt sätt att demonstrera ett FM-systems funktion. 

MyLinks funktioner
• Universell Dynamic FM-mottagare 
• Kompatibel med alla hörapparater med telespole 
• Kompatibel med alla Phonak FM-sändare 
• Automatisk eller direkt frekvenssynkronisering 
• Spara till och läsa information från mottagaren 
• Hörlursuttag


