
Charger: Included with your Model 
110 or 120 unit you will find one 
(model 110) or two (model 120) 9V 
Lithium-Ion batteries. When you 
receive your unit the batteries are 
only approximately 80% filled to 
capacity. Charge your battery to full 
capacity prior to use to achieve 
maximum power. Plug your Lithium 

charger into a 110V circuit (220V will require an adapter for 
your local area - NOT included in your kit). Insert one or two 
rechargeable batteries into your charger. Red LED light = Needs 
Charging. Green LED light = Fully Charged.

WARNING: Charge Li-Ion batteries in only a Li-Ion charger. DO 
NOT attempt to recharge them with any other charger. DO NOT 
put any other batteries in the charger, i.e. NiMH. Normal 9V 
alkaline batteries will operate in your Romet® 
electro-larynx. 

Practice: Place the Romet® R100 
Series Electronic Larynx to your neck 
and practice finding your “sweet 
spot” to achieve your best vocal tone.

NOTE: This spot can be many places 
on either your neck or the side of your 
mouth; each person is different 
depending upon your skin texture and 
the amount of radiation you have 
received. Look into a mirror and repeat 
simple sentences to achieve vocal 
clarity. If possible, record your voice 
and play it back to hear how you 
sound. Practice regularly!

Push On
Push Off

Fine Tuning

It is easy to control your speech 
with only one hand. 
NO TOOLS REQUIRED.

Adjustable top head: Twist for 
fine-tuning of the sound, if needed.
WARNING - over adjusting of the 
head will result in diminished tone 
quality; be careful.

On/Off Button: To speak, push 
the button and release when you are 
finished.

SPEAKING 

BATTERY INSERTION BATTERY CHARGING
(MODELS 110 and 120 ONLY)

OPERATING INSTRUCTIONS
MODEL R100 SERIES

Battery Insertion: Remove the 
battery end cap from the unit and 
insert the 9V Lithium battery into 
the barrel. The polarity of the 
battery is interchangeable; the + 
or – battery poles are reversible. 
Electrical contact will be made 
automatically when the barrel 
end cap is screwed onto the end 
of the barrel.

NOTE: The Romet Model R100 is 
shipped with one 9V alkaline,  
non-rechargeable battery (pictured). 
The 110 Model is shipped with one 
rechargeable 9V Li-Ion battery and 
charger. The 120 Model  is shipped 
with two rechargeable 9V Li-Ion 
batteries and charger.

ŘEČ

VKLÁDÁNÍ BATERIE NABÍJENÍ BATERIE

Jemné doladění

Stiskem 
zapnout 
Stiskem 
vypnout

Zkouška: Přiložte elektrolarynx Ro‑
met® R100 ke krku a pokuste se najít 
svůj „bod příjemného hlasu“, v němž 
docílíte nejlepšího tónu hlasu.

POZNÁMKA: Tento bod může být 
na různých místech krku nebo na 
boční straně úst. U každého je to 
jiné. Záleží na struktuře pokožky 
a na dávce záření, které jste byli vy‑
staveni. Jasného zvuku hlasu dosáh‑
nete, budete‑li před zrcadlem opa‑
kovat jednoduché věty. Pokud je to 
možné, svůj hlas si nahrajte a pak si 
poslechněte, jak zní. Mluvení pravi‑
delně procvičujte!

Řeč lze snadno ovládat jednou  
rukou. 
BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ.

Seřiditelná vrchní hlava. V pří‑
padě potřeby otočením jemně do‑
laďte zvuk. POZOR: Nadměrné seři‑
zování hlavy bude mít za následek 
horší kvalitu tónu. Postupujte opatrně.

Vypínač: Chcete‑li hovořit, stiskněte 
tlačítko, a jakmile skončíte, uvolněte 
je.

Nabíječka: Modely 110 a 120 
se dodávají s jednou (model 
110) nebo dvěma (model 120) 
9V lithium‑iontovými bateriemi. 
Baterie dodávané s přístrojem jsou 
nabity pouze přibližně z 80 %. Před 
použitím baterii nabijte na plnou 
kapacitu. Připojte nabíječku k síti 
o napětí 110V (pro napětí 220V 

budete potřebovat příslušný adaptér, který NENÍ součástí 
sady). Do nabíječky vložte jednu nebo dvě dobíjecí baterie. 
Červená kontrolka LED = vybitá baterie. Zelená kontrolka LED 
= plně nabito.

UPOZORNĚNÍ: Lithium‑iontové baterie nabíjejte pouze v na‑
bíječce pro tento typ baterií. NIKDY tyto baterie nenabíjejte 
v žádné jiné nabíječce. Do nabíječky NIKDY nevkládejte žádné 
jiné baterie, např. NiMH. V elektrolarynxu Romet® lze 
použít i běžné 9V alkalické baterie.

Vkládání baterie: Odšrou‑
bujte uzávěr baterie a vložte 
9V lithiovou baterii.   Polarita 
baterie je zaměnitelná – póly 
+ a ‑ lze obrátit. Jakmile uzávěr 
našroubujete zpět na přístroj, 
dojde k elektrickému kontaktu.

POZNÁMKA: Model Romet 
R100 se dodává s jednou 9V 
alkalickou baterií (viz obrázek), 
kterou nelze znovu nabít. Model 
110 Model se dodává s jednou 
dobíjecí 9V lithium‑iontovou 
baterií.  Model 120 se dodává 
se dvěma nabíjecími 9V lithium‑
iontovými bateriemi.

(Pouze u MODELŮ 110 a 120.)

NÁVOD K POUŽITÍ 
MODEL ŘADY R100



FOR MORE                              INFORMATION, CONTACT:
14410 Saratoga Pass
San Antonio, TX 78254 USA
888.826.2703  Fax 210.858.9608     
info@romet.us  www.romet.us

ORAL ADAPTER 
INSTRUCTIONS

The oral adapter and tubes provided with your Romet® Elec-
tronic Larynx will enable you to begin speaking while your neck is 
healing post surgery.

Firmly place the rubber cap adapter on the top of your Electronic 
Larynx (as shown above). Insert a tube into the small hole on the 
top of the adapter. Push the tube firmly into the hole. The tube 
must be secure in the adapter hole while you are speaking. Place 
the end of the tube into the corner of your mouth, pointing the tip 
toward the top of your mouth.

Activate the on/off button on your Electronic Larynx. Practice 
your speech with simple vowels or short sounds. Try a few 

simple sentences. 

If possible, speak slowly into a tape recorder and replay 
your speech.

The clear tubes provided are fitted with tips to prevvent any 
food particles from lodging in the tube while being used. 

You can easily remove this tip or shorten the tube with scissors.

After you have finished speaking, rinse the tubes with cool, clear 
water. Be sure to clean the top of your Electronic Larynx to remove 
any saliva residue or food particles.

INSTRUKCE
K ÚSTNÍMU ADAPTÉRU

Ústní adaptér a trubičky dodávané s elektrolarynxem Romet® vám 
umožní začít mluvit v době, kdy se vám hrdlo teprve hojí po operaci.

Na vrchní část elektrolarynxu pevně umístěte gumový adaptér (viz obrázek 
výše). Do otvoru v adaptéru zasuňte trubičku. Trubičku do otvoru pevně za-
strčte. Když mluvíte, musí trubička v otvoru adaptéru pevně držet. Umístěte 
konec trubičky do koutku úst a její špičku nasměrujte k vrchní části ústní 
dutiny.

Stiskněte vypínač na elektrolarynxu. Pomocí jednoduchých samohlásek 
nebo krátkých zvuků procvičujte řeč. Zkuste vyslovit několik jednoduchých 

vět.

Pokud je to možné, svou řeč pomalu namluvte do nahrávacího za-
řízení a nahrávku si poté poslechněte.

Průhledné trubičky dodávané s přístrojem jsou opatřeny špič-
kami, které brání tomu, aby se do nich při použití dostávaly čás-
tečky potravin.

Tuto špičku lze snadno odstranit, nebo můžete trubičku zkrátit nůž-
kami.

Poté co domluvíte, vypláchněte trubičku čistou studenou vodou. Nezapo-
meňte očistit vrchní část elektrolarynxu od zbytků slin či potravin.

Ústní adaptér a trubičky dodávané s elektrolarynxem Romet® vám 
umožní začít mluvit v době, kdy se vám hrdlo teprve hojí po operaci.

Na vrchní část elektrolarynxu pevně umístěte gumový adaptér (viz obrázek 
výše). Do otvoru v adaptéru zasuňte trubičku. Trubičku do otvoru pevně za-
strčte. Když mluvíte, musí trubička v otvoru adaptéru pevně držet. Umístěte 
konec trubičky do koutku úst a její špičku nasměrujte k vrchní části ústní 
dutiny.

Stiskněte vypínač na elektrolarynxu. Pomocí jednoduchých samohlásek 
nebo krátkých zvuků procvičujte řeč. Zkuste vyslovit několik jednoduchých 

vět.

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE ZDE:
Ivana Procházková

Vlastibořská 2790/4, 193 00 Praha 9
Gsm: +420 602 388 667, e‑mail: prochazkova@medial.cz
www.medial.cz


