Sobre o Retorno de Fala
Para que o desenvolvimento fonológico (desenvolvimento de fala ) aconteça de forma
adequada, é imprescindível que os processos de recepção, armazenamento e
produção dos fonemas da língua ocorram de forma adequada. Quando isso não
acontece, a criança pode apresentar o que popularmente é chamado de “ trocas na
fala ”.
O Retorno de Fala é utilizado como um auxílio adicional nas terapias de crianças que
apresentam desordens de fala. Por meio da amplificação da própria voz, a pessoa
consegue se ouvir melhor e conseqüentemente se monitorar melhor enquanto está
automatizando a produção correta dos fonemas.
O Retorno de Fala auxilia, principalmente, nos processos de recepção e produção.
1º - Diretamente no processo de recepção da informação auditiva, porque amplifica o
som.
2º - Indiretamente no processo de produção, porque o indivíduo se ouvindo melhor
consegue monitorar sua fala de forma mais adequada.
3° - Se utilizar o Microfone de Mesa (acessório), outras tarefas podem ser executas,
como ; reconhecimento de fala e bombardeio auditivo.
Não é obrigatório a utilização de Microfone de Mesa junto ao Retorno de Fala; outros
microfone podem ser utilizados se assim o clientes desejar, porém ter as mesmas
características técnicas, assim com o tipo de plugue e configuração da conexão do
cabo. Características técnicas obrigatórias para utilização de outros microfone :
Modo de ligação ( padrão ) do Microfone :

Tipo : Microfone Condensador
Impedância : 1,2 Kohm
Tensão de Operação : 1,5VCC

ALERTA !!! Embora outros microfones possam ser utilizados, não nos
responsabilizamos por eventuais problemas como chiados, zumbidos, roncos,
etc
já que o comprimento do cabo do microfone, tipo de cabo, características que
cada microfone possuí podem alterar o funcionamento do Retorno de Fala.

Características :
O Retorno de Fala é um amplificador eletrônico com ajuste de ganho
controlável.Possui um amplificador interno de 1 Watt que fornece potência suficiente
para os fones de ouvido.O fone de ouvido possui um microfone de eletreto para
captação da voz ( tipo Headset ).
Utilizando :
Conecte os plugues do fone e microfone nos respectivos conectores na parte
frontal do Retorno de Fala.
Antes de ligar (chave frontal), conecte a fonte de alimentação bivolt a rede elétrica e o
pino de alimentação na entrada traseira do equipamento.
Também é recomendado que o volume do Retorno de Fala esteja sempre no mínimo
ao ligar, assim não gera microfonia (aquele “apito” forte) e dessa forma, não causará
desconforto ao usuário.
Assim que ligar, coloque o fone de ouvido e fale, o microfone deve ficar à uns
3 à 5 cm de distância da boca, assim evita distorção.
O ganho pode ser ajustado de acordo com a necessidade (girando o potenciômetro
para à direita aumenta o ganho, girando para esquerda, diminui o ganho.
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