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Sistema de apoio ao ouvinte

Para mais informações sobre maneiras de apoiar  
os membros com necessidades especiais, visite o site  
disability.ChurchofJesusChrist.org

A Igreja disponibiliza um sistema de apoio ao ouvinte em quase todas as capelas. 
Os dispositivos de escuta destinam- se a ajudar pessoas com dificuldade de audição 
a ouvirem o que é dito durante as reuniões na igreja. Os dispositivos devem ser bem 
conservados e devem estar facilmente acessíveis para o uso de qualquer pessoa presente.

SISTEMA A
COMO UTILIZAR: Conecte o fone ao dispositivo. 
Isso ligará o dispositivo. Aperte o botão vermelho na 
parte de cima para procurar canais. Ajuste o volume.

SISTEMA DE CIRCUITO: Esse sistema pode ser utilizado 
isolado ou com um sistema de circuito. O sistema de 
circuito funciona com um aparelho auditivo t- coil em 
vez de um fone. Isso exige que um fio seja colocado em 
volta do pescoço. O sistema de circuito é limitado para 
este modelo. Caso queira esses sistemas disponíveis, 
entre em contato com o gerente de manutenção de sua 
unidade.

COMO CUIDAR DO DISPOSITIVO: As baterias devem 
ser verificadas e trocadas periodicamente. Esse 
dispositivo exige duas baterias AA. Quando guardá- lo, 
desconecte o fone para desligar o dispositivo. Os fones 
devem ser higienizados após cada uso.

SISTEMA B
COMO UTILIZAR: Remova o dispositivo do carregador 
para ligá- lo. Conecte o fone ao dispositivo e entregue- o 
ao usuário. Ele apertará o botão localizado na parte da 
frente para selecionar um canal.

SISTEMA DE CIRCUITO: Esse sistema pode ser utilizado 
isolado ou com um sistema de circuito. O sistema de 
circuito funciona com um aparelho auditivo t- coil em 
vez de um fone. Desconecte o fone do fio do pescoço e 
a pessoa terá que ligar o modo t- coil em seu aparelho 
auditivo.

COMO CUIDAR DO DISPOSITIVO: O dispositivo deve 
ser guardado conectado ao carregador quando não 
estiver em uso. Isso desligará o dispositivo. Os fones 
devem ser higienizados após cada uso.
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