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Stilren, snygg och smart.
Framtidens hjälpmedel
är här!
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MORE WAYS TO HEAR

Lynx Systemet

Lynx classic - konventionell varseblivning
”Rätt lösning för varseblivning i hemmet eller på
arbetsplatsen, med möjlighet att bygga ut till mobila
lösningar vid behov”
Lynx mobile - varseblivning till mobiltelefon
”För dig som söker diskreta och snygga
lösningar som sträcker sig lite längre, men tar
mindre plats i ditt liv”
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Välkommen till Lynx familjen!
Lynx Classic och Mobile är till för dig med behov av
varseblivning och varsel av olika slag. Lynx är utformat både
för dig med nedsatt hörsel och för dig med behov av taktila
varsel i svåra ljudmiljöer. Lynxsystemet är en beprövad och
sedan många år uppskattad serie produkter som hjälper dig i
din vardag både på arbetet och i hemmet kombinerat utan att
behöva byta utrustning eller system. Med produktserien Classic
och Mobile tillsammans saknas inga möjligheter
för att bygga en trygg varseblivningslösning för
genom att integrera varseblivningen i mobila
enheter såsom smartphones och smartwatches.
Att du dessutom kan göra detta med hjälp av
din befintliga smarta utrustning gör lösningen
både flexibel och prisvärd. Och med rätt lösning
slipper du bära med dig extra utrustning för att
känna dig trygg.

Läs mer om våra sändare och mottagare
längre fram i broschyren
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På arbetsplatsen
Brandvarnare

Minivibb
Tactum
Mobilapp
Smartphone
Smartwatch

Audiodetector
Mobil

Audiodetector

”Påkallningsknapp/
Trigger

Passagelarm IR

Dörrsändare

Passagelarm radar

Sändare
Mottagare
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Mottagare
Minivibb

Lynx MiniVib gör användaren uppmärksam med både vibration och
lysande symbol. Den kan ta emot fyra olika typer av larm, inkl. brandlarm, dörrsignal, telefonsignal och väckning. Olika vibrationer och
olikfärgade lysdioder talar om vilkevn sändare som aktiverats. Det
flexibla armband gör det lätt att placera MiniVib runt handleden eller
skjuta upp MiniVib på armen när man vill arbeta fritt med händerna

Tactum, klocka

Tactum är en mottagare i form av en klocka som gör användaren
uppmärksam via vibrationer och symboler på urtavlan när en av
sändarna aktiveras. Tactum kan ta emot sju olika typer av larm. Den
vibrerar enligt ett särskilt mönster och symbolen för det aktiva
larmet visas.

S8 Smartwatch

S8 Smartwatch till Lynx Mobile är en modern och smart integration
för varseblivning visuellt, taktilt och med ljud för dig som vill ha en
praktisk lösning för din personliga varseblivning. Med en mobilklocka
får man telefonens alla fördelar på armen vilket betyder att man kan
hantera SMS, telefoni och sociala medier via klockan utan behov av
någon mobiltelefon. Lösningen innebär att man inte behöver
installera räckviddsförlängare (repeaters).

Smartphone, Iphone och Android

Med Lynx Mobile förmedlas brandlarm, dörrsignaler, telefonsignaler,
maskinlarm och andra typer av händelser direkt i mobiltelefonen. Med
Lynx Mobile blir räckvidden i princip obegränsad. Det blir därmed
möjligt att använda systemet för de som jobbar över större ytor eller
har fler än en arbetsplats.
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I hemmet
Minivibb
Blinklampett

Väckarklocka

Tactum

Kuddvibrator

Mobilapp
Smartphone

Barnvakt
Sängvibrator

Smartwatch

Lynx2000

Blinklampett

Repeater
Telefonsändare
Brandvarnare

Audiodetector

Dörrsändare

Sändare
Mottagare
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Mottagare

Väckarklocka

Kuddvibrator

Vår analoga väckarklocka väcker användaren med såväl ringsignal som
kuddvibrator. Den kan användas som ett fristående väckningssystem
eller tillsammans med Lynx Tactum/Lynx Flash (Blinklampett). När det
är dags att vakna ringer klockan och kuddvibratorn börjar vibrera, tills
användaren stänger av larmet.

Vår analoga väckarklocka väcker användaren med både ljud och en
kuddvibrator. Den kan användas som ett fristående väckningssystem
eller tillsammans med Lynx Tactum eller Lynx Flash (Blinklampett). När
det är dags att vakna ringer klockan och kuddvibratorn börjar vibrera,
tills användaren stänger av den.

Sängvibrator

Lynx Sängvibrator består av en Lynx Blinklampett med batteribackup
och ”nattlägesswitch” som gör att man kan välja att enbart ta emot
brandlarm under nattetid. Med hjälp av kraftiga kraftfulla LED-lampor
uppmärksammas användaren om att larmet går samt genom en kraftig
vibration från vibratorn som monteras på sängkarmen.

Blinklampett

Lynx Flash är en trådlös mottagare. Med hjälp av en kraftfull halogenlampa uppmärksammar den användaren när en av systemets sändare
aktiveras. De olika sändarna kan kännas igen genom att halogenlampan
blinkar med olika frekvens och de olikfärgade lysdioderna tänds.

Lynx2000

Lynx 2000 är ett trådlöst varseblivningssystem för alla som behöver en
extra kraftig ringsignal och flexibilitet. Lynx 2000 är en kombinerad
mottagare/ringklocka. Ringklockan har fyra olika ringsignaler, för
olika larm. Volymen kan justeras med en knapp på sidan.

Repeater

Lynx Repeater används för att öka räckvidden mellan sändare och
mottagare i systemet. Den kan också sända ett akustiskt larm från en
dörrsändare. Upp till sju repeatrar kan användas i samma system.
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Några Lynx-lösningar
Bagaren
Lynx Classic: Sändare TX, Minivibb och Audiodetektor
Vår kund är hörselskadad och har i en allmänt svår lyssningssituation såsom i ett bageri utgör svårt att uppfattat utrustningens signaler. Hen får med Lynx hjälp att taktilt känna när ugnarna larmar om att bröd och
bakverk är klara.

Sjuksköterskan
Lynx Classic: Sändare TX, Minivibb
Vår kund har en hörselnedsättning som innebär att hen har svårt att uppfatta patientlarm. Med Lynx Classic
får hen taktilt varsel om när ett patientlarm går och kan enkelt särskilja på larm från olika våningar.

Föreståndarinnan
Lynx Classic: Sändare TX, Minivibb, Tactum, Telefonsändare och passagelarm/Radar
Vår kund har en grav hörselskada och behöver hjälp med att uppfatta både signaler från utrustning
på arbetsplatsen samt rörelse i och kring området. Med hjälp av Lynx Classic är hen alltid medveten
om när någon närmar sig lokalerna och när arbetsplatsens utrustning påkallar för uppmärksamhet.

Receptionisten
Lynx Mobile: Alert och Audiodetector till mobiltelefonen
Vår kund har en hörselnedsättning och behöver hjälp med att uppfatta både kritiska och okritiska
larm. Med hjälp av Lynx Alert får hon mobila varsel taktilt och visuellt vid såväl besök i receptionen
som vid inkommande telefornsamtal

Flygteknikern
Lynx Mobile: Alert och Trigger
Vår kund är döv och kan genom Lynx Mobile Alert få taktila och visuella varsel såsom brandlarm och
larm för fara. Med hjälp av Lynx Trigger har hens arbetsledare möjlighet att påkalla vid behov med
textmeddelanden i sina varsel.
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Hittade du din lösning?
Om inte, kontakta oss på
kundservice så hjälper vi dig!

Återförsäljarinfo

!

AB Transisor Sweden
Bergkällavägen 23
192 79 Sollentuna
Tel. 08-545 536 30
Fax. 08-545 536 39
E-post. info@transistor.se
www.transistor.se

